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ABSTRACT 
The aim of  this essay is to look at what students think about the Flipped Classroom. Another aim with 
this essay is to explore the pros and cons with the Flipped Classroom. For this essay I have constructed 
a survey where students from different schools in Sweden were given the opportunity to answer 
questions about what they thought about both the traditional classroom and the Flipped Classroom, 
which gave me the opportunity to compare the two methods of  teaching from the students' 
perspective. By using a phenomenographic method of  analysis I will be able to focus on the students' 
experience and the variations in their answers. 
 
The results showed that students felt that Flipped Classroom was good in one respect, which was that 
they had access to the lecture materials anytime and anywhere. This was something they thought was 
good because they could watch the same lecture over and over again until they felt that they understood 
the content. However, the results also showed that the differences in understanding the content of  the 
lectures were very small. The results also showed that students still need to do their homework in order 
to keep up with what is happening in class and to be able to take part of  the lesson, no matter what 
method of  teaching you use. 
 
What I could conclude from this essay was that students' opinions of  Flipped Classroom are generally 
good. They could see videos over and over again and they got more of  the classroom time to ask 
questions and have discussions as well as getting help with assignments. The downside to this method 
of  teaching was that the technology was not always co-operative, which hampered the students' work. 
Some students also expressed that they preferred the traditional classroom. 
 
Keywords: Flipped Classroom, phenomenography, students experience, traditional classroom 

 

 
SAMMANDRAG 
Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur elever upplever det omvända klassrummet, eller som 
det främst kallas Flipped Classroom. Ett syfte med uppsatsen är att undersöka hur elever upplever 
fördelar och nackdelar med Flipped Classroom och vilka de är. I min undersökning har elever från 
klasser i 7-9 från tre olika skolor i Sverige fått besvara en enkät både om det traditionella klassrummet 
om Flipped Classroom för att ge mig möjlighet att jämföra de olika sätt som eleverna upplever de olika 
inlärningsmodellerna.  Med en fenomenografisk analys ämnar jag att i denna undersökning lägga allt 
fokus på elevernas upplevelser, hur upplevelser skiljer sig från elev till elev men också hur upplevelser 
skiljer sig mellan lärare och elev.  
 
Resultatet visade att eleverna tyckte att Flipped Classroom var bra för att de hade tillgång till 
föreläsningsmaterial under en period istället för under enbart en lektion vilket gjorde att de kunde se 
föreläsningsmaterialet flera gånger tills de förstod. Trots detta visade undersökningen att förståelsen för 
materialet inte skilde sig nämnvärt mellan Flipped Classroom modellen och den traditionella modellen. 
Resultatet visar också att eleverna oavsett vilken metod som användes kan elever missa att göra läxan, 
vilket också verkade var en vanlig företeelse.   

 
Slutsatserna som jag dragit av resultatet är att eleverna upplever Flipped Classroom som bra, dess 
nedfall är dock att tekniken inte alltid fungerar vilket kan försvåra elevernas arbete. Det som också sågs 
som positivt var att man som elev fick mer tid i klassrummet med läraren och med andra elever som 
man kunde fråga till råds om man behövde hjälp med uppgifter. Dock visade också resultatet att det 
finns en del elever som trivs bättre med den traditionella undervisningsmodellen. 
 
Nyckelord: Flipped Classroom, fenomenografi, elevers upplevelse, lärande, traditionellt klassrum 
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1. INLEDNING 

Idag är lever vi i ett IT- samhället. Dator, Ipad och smartphones tar mer och mer över vårt vardagliga 
liv. Vi hänger på Facebook, Instagram och andra sociala forum stora delar av dagen, även på jobbet och 
i skolan. Det tar nästan över det vardagliga livet. Men det finns de som tagit dessa digitala verktyg och 
har en idé om att göra dessa en del av vardagen, både i skolan och på jobbet.1 Det kanske inte är så 
konstigt att pedagogiken hänger med och börjar utveckla en metod att undervisa som bygger mycket på 
användandet av datorer eller liknande föremål.  
  
Under lärarutbildningen har man som student fått lära sig om att undervisa, hur man didaktiskt kan 
lägga upp lektioner för att lär ut på bästa sätt. Under min VFU (verksamhetsförlagd undervisning) kom 
jag i kontakt med en metod som kallas för Flipped Classroom. Nyfiken som jag blev började jag läsa om 
metoden. Jag funderade över vad det var med Flipped Classroom som var bättre än det sättet som jag 
lärt mig att undervisa i, eller det som flippare (lärare som använder Flipped Classroom kallar sig) kallar 
för traditionell undervisning. Traditionell undervisning handlar om att man har föreläsning i 
klassrummet under lektionstid med fokus på att använda läromedel och gör uppgifterna hemma.2 
Flipped Classroom är tvärtom. Man ser föreläsningen hemma och uppgifter på lektionstid och många 
använder sig av flera informationskällor, inkluderat läromedel.3  
 
Flipped Classroom som jag fick uppleva det på min VFU- plats fick mig att förhålla mig tveksam till hur 
bra det skulle vara för eleverna. Jag fick intrycket av att Flipped Classroom hade många fördelar, dock 
fick jag ingen uppfattning om några nackdelar. När jag var på min VFU fick jag höra att en elev hade 
sagt att hen kände ett större ansvar för sina egna studier och uppskattade Flipped Classroom. Det var 
när jag fick höra det jag beslutade mig för att jag ville lyfta elevernas upplevelse av modellen. Jag ville ta 
reda på om Flipped Classroom ur elevernas perspektiv eftersom det jag anser att det är viktigt att lyfta 
elevernas syn på dels lärande men även på undervisningsmetoder. Det är en del av deras vardagliga liv. 
Hur kan elever den nya undervisningsmodell som börjar ta plats inom en del skolor.  
 
Det som kommer ligga i fokus i den här uppsatsen är hur elever upplever Flipped Classroom, och hur 
de upplever det traditionella klassrummet. Jag kommer göra en jämförelse mellan elevernas syn på dessa 
två modeller och hur dessa kan stödja lärarnas uppdrag som lärare har genom läroplaner.  
 
Anledningen till att min forskning skulle vara intressant för det pedagogiska fältet anser jag handlar om 
att vara kritisk till nya pedagogiska metoder och att lyfta fram elevernas upplevelse. Det finns lite 
forskning om Flipped Classroom och ännu mindre om elevernas upplevelse av metoden. Därför anser 
jag att det är viktigt att lyfta elevernas eget perspektiv på en ny metod och samtidigt kunna vara kritisk 
mot den metoden för att lyfta både fördelarna och nackdelarna ur elevernas perspektiv.  
 

2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

I den här uppsatsen är min ansats att undersöka elevernas upplevelser av undervisningsmodellen 
Flipped Classroom.  Det jag kommer att lägga fokus på i den här uppsatsen är hur eleverna upplever 
modellen och vad som är för och nackdelar med den ur deras perspektiv. Jag kommer också lägga viss 
vikt på att undersöka inte bara om elevernas upplevelse men också om Flipped Classroom stödjer det 
uppdrag som lärare har genom de läroplaner som är formulerade för skolan. 
 

                                                 
1 http://www.lararnasnyheter.se/pedagogiska-magasinet/2012/09/18/kunskap-digitaliserad-varld  
2 http://www.ne.se/katederundervisning, http://www.skolporten.se/wp-

content/uploads/2013/05/Undervisning_Larande_nr3_2013.pdf  
3 Barker, Daniel (18/3/2013), Flipped Classroom,Stockholms universitet, Stockholm  

http://www.lararnasnyheter.se/pedagogiska-magasinet/2012/09/18/kunskap-digitaliserad-varld
http://www.ne.se/katederundervisning
http://www.skolporten.se/wp-content/uploads/2013/05/Undervisning_Larande_nr3_2013.pdf
http://www.skolporten.se/wp-content/uploads/2013/05/Undervisning_Larande_nr3_2013.pdf
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Syftet med denna uppsats är att undersöka hur elever i skolans högre åldrar upplever arbetssättet 
Flipped Classroom. För detta behöver jag få svar på följande frågeställningar:  
 
- Hur upplever elever arbetsmetoden Flipped Classroom i jämförelse med traditionell undervisning?  
 
- Vad upplever elever är för- och nackdelar med Flipped Classroom? 
 

3. BAKGRUND 

Detta kapitel börjar med en bakgrund om vad Flipped Classroom är och vad det innebär för olika lärare 
som använder sig av modellen i olika skolor. Del två av detta kapitel handlar om läroplanen och hur 
lärares uppdrag i skolan ser ut.  

3.1 Flipped Classroom 

Salman Khan är en av de personer som drog igång tankarna för Flipped Classroom som det ser ut idag. 
Genom de videos han gjorde för att hjälpa sina kusiner började flera lärare världen över att flippa sitt 
klassrum och upptäcka en ny modell för lärande.4 Men vad är Flipped Classroom, eller det omvända 
klassrummet som det också kallas för? Daniel Barker, författare, föreläsare om Flipped Classroom, 
menar att det inte finns en klar definition på Flipped Classroom. Men vad man är överrens om är vad 
det innebär. Flipped Classroom innebär att det man gör i skolan, se på läraren föreläsa, det gör man 
hemma. Uppgifterna man vanligtvis gör hemma, de gör man i skolan istället.5 Flipped Classroom föddes 
genom video som var upplagda på Youtube för att frigöra mer tid på lektionerna för att kunna 
interagera med elever och hjälpa dem med frågor om materialet istället för att gå igenom materialet och 
ta hem frågorna.6 Flipped Classroom är ett sätt för läraren att kunna göra undervisningen mer personlig 
för eleverna på ett sätt som traditionell undervisning inte kan.7 Begreppet Flipped Classroom beskriver 
Jonathan Bergmann och Aaron Sams, som Barker, på följande sätt: Det man gör i klassrummet gör man 
hemma och det man gör hemma göra man i klassrummet. Detta baseras på den modell som de tagit 
fram men det finns även andra. 
 
Det finns många konsekvenser av Flipped Classroom som kan ses som positiva. Barker menar i sin 
föreläsning att den viktigaste positiva konsekvensen som blir av Flipped Classroom modellen är att man 
skiftar fokus. Istället för att det är mest fokus på läraren, ligger all fokus på eleven. Förutom att elever 
kan se video och lära i egen takt kan alla elever få hjälp med uppgifter eftersom att de görs i 
klassrummet. Det är inte alltid säkert att eleverna har tillgång till hjälp i hemmet och då får de inte den 
hjälp de skulle behöva med uppgifter som kan kännas svåra. Men med Flipped Classroom kan dessa 
elever också få hjälp eftersom att uppgifterna görs i skolan. Läroböcker är också viktiga i modellen. Det 
är i uppgifterna från läroböcker där eleverna bearbetar vad de har lärt sig genom videorna/podcasts.8 
 
Khan menar att det inte bara är videorna som är viktiga, utan uppgifterna man gör till också. I ett 
vanligt klassrum går man igenom ett tema, gör uppgifter på det och sist ett prov. Efter provet går man 
vidare till nästa tema och de elever som inte helt greppat det första temat, får ingen tid att göra det. Med 
Flipped Classroom kan man göra uppgifterna till man kan det, var för sig. Sedan gå vidare till nästa nivå. 
Khan har upplevt det som att elever som tar längre tid på sig att förstå, tycker lärare ofta borde byta 
klass. Men genom att lära sig i sin egen takt, har det visat sig att de elever som tar längre tid på sig att 
greppa något, far framåt i raketfart när de greppat informationen.  

                                                 
4 Salman Khan (9/3/2011) Let´s use video to reinvent education 
5 Barker, Daniel (18/3/2013), Flipped Classroom,Stockholms universitet, Stockholm  
6 Bergmann, Jonathan, och Sams, Aaron(2012), Reach every student in every classroom, every day, s 3-5 
7 Ibid, s 6-7 
8 Barker, Daniel  
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Bergmann och Sams skriver att Flipped Classroom är ett arbetssätt som kan ge eleverna hjälp som av 
diverse anledningar hamnar utanför i skolans vanliga arbetsmatris. Elever som kanske missar 
undervisningstiden i olika ämnen på grund av sport, bussresor och andra aktiviteter.9  Darren K. 
Griffin, David Mitchell och Simon J. Thompson skriver om e-learning och podcasting som ett sätt att 
lära, vilket kan inkludera Flipped Classroom. De beskriver däremot inte mer om vad e-learning är, men 
om dess pedagogiska fördelar. De som är de pedagogiska fördelarna med e-learning är att man kan vara 
effektiv och flexibel. Alla får samma information, men kan ta in den i sin egen takt, var de tar in 
informationen, vilken tid och vilken process som passar bäst.10 Dessa fördelar uttrycker liknande 
inställning och uppfattning som Bergmann och Sams har om Flipped Classrom.  
 
Stephen M. Walls, John W. Kucseray, Joshua D. Walker, Taylor W. Acee and  Daniel H. Robinson skriver 
också om e-learning samt om webcasting. De menar att den nya teknologin idag både är en glädje och 
oro när de ska integreras i undervisning. Idag är det inte bara datorn som integreras i skolan som ett 
tekniskt verktyg. Det finns också en del som anser att smartphone är ett användbart verktyg som ska 
integreras i skolvärlden och lärandet och kallas för m-learning. Detta gör man för att ge elever fler 
verktyg för att kunna hitta sin egen lärprocess. Det är inte bara telefonen och datorn som ses som 
användbara verktyg utan allt annat trådlöst elektroniskt verktyg som mp3- spelare och PDA är verktyg 
som man letar vägar för att kunna använda i elevers lärande process.11 Författarna till den här texten 
fokuserar på att använda sig av podcasting och olika verktyg att spela upp podcast på för att skapa 
lärande situationer.12 Graham Brent Johnsson skriver att Flipped Classroom har som mål att lösa alla de 
problem som det traditionella klassrummet har.  Det som man tyckte var problematiskt med det 
traditionella klassrummet var att det var långa 60 minuters pass. I dessa långa pass var eleverna är 
passiva mottagare som snabbt förlorade uppmärksamheten.  I förläsningar i det traditionella 
klassrummet hade eleverna få eller inga möjligheter att aktivt ställa frågor eller reflektera över 
information de skulle ta emot. Problemen kunde lösas genom att göra kortare video föreläsningar som 
eleverna kunde ta del av var de ville och när de ville. I dessa videors tog man upp den centrala 
informationen eleverna behövde samt att man såg till att alla elever hade förstått. Detta genererande i 
positiva reaktioner, i engagerade elever och det skapade diskussion.13  

 
Johnsson skriver att Flipped Classroom, som blivit använt sedan 1990-talet, har på sista tiden exploderat 
på grund av det tekniska tillgången vi har idag samt att det är nytt och innovativ metod.14 Anna F 
Brown skriver något liknande. Hon skriver att tekniken utvecklats genom de senaste två decennierna, 
men att studenter inte fått stöd i att utvecklas i deras egna metoder utan att lärare varit fokuserade på 
det lärarcentrerade tillvägagångssättet. Men i och med att kulturen och ungdomars behov ändras 
behöver också sättet att lära ut förändras. Brown menar också att Flipped Classroom har utvecklats från 
de högre nivåerna i skolan och sedan spridit sig ner i andra utbildnings nivåer. Detta har varit en 
dramatisk förändring då man gått från föreläsning i klassrummet till att spela in en presentation eller 
föreläsning och lägga ut den på internet. Detta har gett mer klassrumstid till att göra saker, till exempel 
uppgifter, och få hjälp med dessa av läraren.15  
 

                                                 
9 Bergmann & Sams, s 13 
10 Griffin, Darren. K, Mitchell, David, and Thompson,Simon .J (2009), Podcasting by syncronising Powerpoint and 

voice- what are the pedagogical benefits?, s 532-533 & 537 
11  Walls, Stephen M, Kucseray John W, Walker Joschua D, Acee, Taylor W, and Robinsson, Daniel H(2010) 

Podcasting in education: Are students as ready and eager as we think they are?, s 371  
12

   Walls, Stephen M, Kucseray John W, Walker Joschua D, Acee, Taylor W & Robinsson, Daniel H, s 372 
13 Johnsson, Graham Brent (2013), Student perception of the flipped classroom, s 15-17 
14    Ibid, s 18 
15 Brown, Anna F. (2012), A phenomenological study of undergraduated instuctors using the inverted or flipped 

classroom model, s 61 
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Alla författare ovan har, när de beskrivit Flipped Classroom eller e-learning, skrivit om de tekniska 
verktygen som verkar vara en viktig del av den omvända modellen. De har också alla i någon form 
skrivit någon typ av podcast, och vad är det? Podcast beskrivs att vara inspelade lektionsprodukter som 
har många namn. Detta kan vara bara ljudinspelning, eller ljud och video eller screencast och lärande 
objekt.16 Lärande objekt uppfattar jag som ett objekt som man kan lära av, till exempel ett spel.  
 
En annan beskrivning är att det finns tre olika podar, ljudpod, videopod och förbättrad pod. Förbättrad 
pod innebär ljud med stillbilder. Podcast har på senare tid blivit mycket populär inom skolan när 
teknologin skapat möjligheter att kunna spela in och lägga ut och eleverna kan välja när de själva vill 
lyssna på den. Dessutom går podcasts att lyssna på olika typer av teknologi som dator, bärbar dator, 
mp3 och mobiltelefon.17 Fördelarna man kan se med podcasts är att man ger eleverna som har svårt att 
hänga med i vanlig föreläsning i klassrummet större möjligheter att förstå material och skapa en egen 
lärprocess istället för att hamna efter. En podcast kan pausas, spola tillbaka och spela upp igen och 
spelas flera gånger. På detta sätt har eleverna chans att ta del av informationen flera gånger och kunna 
ta in och reflektera över den. Den ger också eleverna ohindrad tillgång till det material som man lägger 
upp samt att de kan lyssna/ se på den var de vill när de vill. Baksidona av podcasts kan vara att det blir 
för många olika verktyg att hantera för de elever som redan har egna och flera metoder. Det är inte 
säkert att alla har tillgång till digitala medier hemma samt att de digitala medierna kan användas till nöje 
istället för arbete. Podcasts kan också ge eleverna möjlighet att se det som att de inte behöver vara med 
på lektionstid.18  
 

3.2 Läroplanen 

En del av skolans uppdrag är att främja elevernas egen utveckling och lärande och uppmuntra till ett 
livslångt lärande. Läroplanen säger också att man inom skolan ska låta varje elev finna sin unika person 
och genom denna kunna delta i samhället som medborgare. Skolan är skyldig att ge alla elever en 
likvärdig utbildning. Den undervisningen ska också anpassas efter varje elevs individuella behov och 
förutsättningar och främja elevernas fortsatta utveckling och lärande. Undervisningen ska utveckla 
elevernas förmåga att kunna ta eget ansvar och utveckla en förmåga att kunna utöva sitt eget inflytande.  
 
Skolans uppdrag är att stimulera eleverna att vilja lära sig och inhämta kunskap och värden. I samarbete 
med hemmen ska skolan i sitt uppdrag stödja elevernas individuella personliga utveckling. Man ska 
överföra grundläggande värden till eleverna och främja deras lärande och förbereda dem till ett liv i 
samhället. Eleverna ska lära sig att kunna orientera sig i vårt informations samhälle där förändringar 
sker snabbt och man som individ utsätts för ett stort informationsflöde.  Därför är det viktigt att 
eleverna lär sig att tänka kritiska men också hittar en egen studiemetod för att kunna ta till sig ny 
kunskap.19  
  

 

En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. Skolan ska stimulera elevernas 
kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem. 
Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl 

självständigt som tillsammans med andra.20 
 

                                                 
16 Brown, s 122 
17 Bollinger, Doris U, Supanakorn, Supawan, and Boggs, Christine (2010), Impact of podcasting on student motivation 

in the online learning environment, s 714-715 
18   Walls, Kucseray, Walker, Acee, Taylor, and Robinsson, s 372 
19 Läroplan för grundskolan,förskoleklass och fritidshemmet 2011: http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-

kurser/grundskoleutbildning/grundskola/laroplan/curriculum.htm?tos=GR  
20 Ibid  

http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/laroplan/curriculum.htm?tos=GR
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/laroplan/curriculum.htm?tos=GR
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Kunskap är inte ett begrepp som kan förstås på endast ett sätt. Kunskap kan uttryckas i olika former på 
olika sätt. Skolan måste ge utrymme för alla olika kunskapsformer och skapa balans mellan de olika 
formerna för att skapa en helhet i lärandet. Skolan ska stödja eleverna att växa och utvecklas i sitt 
skolarbete. I skolarbetet ska eleverna få se och prova olika uttryck för kunskap samt hitta en egen 
förmåga att skapa. Skolan ansvarar över att eleverna inhämtar kunskap och utvecklar kunskaper som är 
nödvändiga för att vara en medlem i samhället. Detta ska göras i en strukturerad undervisning där 
läraren tar ledning både i helklass och för varje enskild elev.21 
 

4. METOD 

Kapitlet Metod kommer att handla om dels forskningsmetodisk teori och dels hur denna undersökning 
har gått tillväga. Vilka val som gjort i till exempel hur data ska samlas in, vilken metod som används för 
att undersöka det material som samlas in och om de etiska reglerna följts. Kapitlet börjar med 
forskningsetisk metod, fortsätter sedan med datainsamling och urval som följs av hur undersökningen 
har genomförts. Därefter kommer ett kapitel som förklarar vilka valt som gjort för att bearbeta den data 
som samlats in och sist kommer ett kapitel om de forskningsetiska aspekterna.  

4.1 Forskningsmetodik -teori 

När det kommer till forskningsmetodik finns det olika typer av undersökningar man kan göra skriver 
Runa Patel och Bo Davidson. Ett exempel av de undersökningar som är möjliga är en explorativ 
undersökning. Den innebär att man försöker hitta så mycket kunskap som möjligt inom ett visst 
område. Deskriptiva undersökningar är ett annat alternativ där man undersöker ett eller ett par fenomen 
inom ett visst område. Det finns även hypotesprövande undersökningar där man provar hypoteser och 
sist empirisk vetenskap där man lägger fokus på att förstå omvärlden och verkligheten.22 För att 
genomföra dessa typer av undersökningar finns det två typer av metoder som forskningsvärlden 
generellt talar om. Metoderna är deduktiv och induktiv metod, vilka är varandras motsatser. I induktiv 
metod använder sig forskaren av sina resultat för att utforma en teori, medan deduktiv metod prövar en 
teori på ett fenomen och redogör därefter vad resultatet av detta blev. Enligt Alan Brymans bok om 
samhällsvetenskapliga metoder för forskning fungerar deduktiv metod på följande vis: Undersökningen 
börjar i den vetenskap som finns i ämnet och utifrån materialet bildas en hypotes. I detta arbetssätt 
börjar man med teori, bildar en hypotes och sedan samlar man data för att kunna antingen bekräfta eller 
omformulera sin hypotes.

23
 I detta arbete kommer en induktiv metod att användas, men utan att en teori 

formas efter de resultat som visas. Istället kommer slutsatser att dras utifrån vad resultatet visar.  
 
För att få fram data finns det olika sätt att gå tillväga. Som forskare kan man antingen använda sig av en 
kvalitativ undersökning, vilken ofta innefattar intervjuer med ett fåtal personer som resulterar i att den 
data som samlas in blir mer utförlig och detaljerad än den skulle ha varit om en kvantitativ 
datainsamlingsmetod använts. Kvantitativ metod fokuserar på att samla in stora mängder av data och 
analys av denna. Oftast brukar detta innebära till exempel enkätundersökning för att kunna få mycket 
data, men den blir inte personlig eller specifik i det avseende att den som svarar på frågor kan utveckla 
svaren.

24
 Varför ska man göra en kvantitativ undersökning? En kvantitativ undersökning kan genom 

mätning ge verktyg som kan beskriva små skillnader i aktuella variabler samt att mätning ger en grund 
för beräkningar av relationen mellan variablerna. När man gör en kvantitativ undersökning är relationen 
mellan teori och data deduktiv. En kvantitativ undersökning har också en relation till en objektiv syn. 

                                                 
21 Läroplan för grundskolan,förskoleklass och fritidshemmet 2011: http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-

kurser/grundskoleutbildning/grundskola/laroplan/curriculum.htm?tos=GR  
22 Patel och Davidsons (2003), Forskningsmetodikens grunder – Att planera, genomföra och rapportera en 

undersökning, s 12-13 & 18 
23 Bryman, Alan (2002), Samhällsvetenskapliga metoder, s 21-22 
24 Ibid, s 37 

http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/laroplan/curriculum.htm?tos=GR
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/laroplan/curriculum.htm?tos=GR
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Det innebär att forskaren förhåller sig objektiv i relation till det som undersöks och lägger inte in sina 
egna åsikter eller sina egna värderingar.25 En kvantitativ undersökning fokuserar på dels mätning, men 
även på orsakerna bakom ett fenomen och förmågan att förklara dessa samt att man är intresserad av 
att kunna generalisera. Det sista man vill kunna ge möjlighet till i en kvantitativ undersökning är 
replikation. Detta innebär att undersökning man gör ska kunna göras om, om man inte kan göra om 
undersökning bör undersökningens validitet ifrågasättas.26 
 
Det finns många bra argument till varför man ska forska utifrån ett kvantitativt perspektiv men det 
finns också kritik rikta mot den kvantitativa forskningsmetoden. Kritiken som har riktats mot 
kvantitativ metod är att eftersom man mäter data, skiljer den inte på natur och samhälle, individ och 
sociala institutioner. Det andra som kritiseras är hur mätningen försvårar kopplingen till människor och 
deras vardagsliv, är forskningen viktig för deras vardag? Kritiken som riktas menar också att mätning 
inte kan ge en riktig bild av hur människor lever i sin vardag.27 
 
Den sista kritiken som fokuserade på människor och deras vardag håller inte i den här undersökningen. 
Den fokuserar specifikt på något som händer i elevers vardag i skolan där elever spenderar tid fem 
dagar i veckan, många av dem arbetar åtminstone i ett ämne med Flipped Classroom. Det är direkt 
kopplat till deras vardag, vilket också kopplar det till deras eget liv.  
 
Bryman anser också att man kan slå ihop kvantitativ och kvalitativ metod i en slags kombinationsmetod 
där man tar det bästa från båda världar för att göra en så generaliserbar och valid undersökning som 
möjligt. Genom att använda kvantitativ metod kan man nå många undersökningsobjekt. Av dessa 
undersökningsobjekt kan man senare göra ett urval och göra en mer kvalitativ intervju för att få ut mer 
fylliga svar. Ett annat alternativ är att man gör tvärtom och gör en kvalitativ undersökning först som 
senare kompletteras med en kvantitativ undersökning för att öka undersökningens generaliserbarhet.28 
 
I den här undersökningen gäller en blandning av kvantitativ datainsamlingsmetod genom en enkät-
undersökning och en kvalitativ metod för att undersöka det material som datainsamlingen ger genom 
fenomenografi.  

 

4.2 Datainsamling och urval 

När Patel och Davidson skriver om enkäter och enkätundersökning fokuserar de på reglerna runt 
enkäter. De skriver att enkätundersökning är datainsamling genom frågor. I enkätundersökning är de 
som svarar på enkäten anonyma och man utelämnas till andras villighet att svara på frågorna, som 
forskare måste man genom sin enkät motivera de tillfrågade att vilja svara på frågorna. Detta kan man 
göra genom att visa att personens bidrag är viktigt för att skapa förändring.29 En typ av enkät 
undersökning man kan göra via enkät är en survey-undersökning. Det som är av intresse när man gör 
en sådan undersökning är att ku nna generalisera samt vad populationen säger. För att göra 
undersökningen ska man slumpmässigt urval för att kunna representera populationen. Av vissa 
anledningar kan man inte alltid få välja grupp och får ta de grupper som är tillgängliga. Då kan 
resultatet inte sägas gälla alla, men man kan trots det undersöka generaliserbarheten.30  
En annan viktig del av enkätundersökning är att systematiskt strukturer upp enkäten och skapa frågor 
på olika sätt för att den som svarar inte ska tappa motivationen till att svara och börja svara efter 
mönster. När man skapar frågor är det också viktigt att man är kritisk mot sig själv och kontrollerar att 

                                                 
25 Bryman, s 77-79 
26 Ibid, s  93-94 
27 Ibid, s 94-95 
28 Ibid, s. 411-415 
29 Patel och Davidson, s 69-70 
30 Ibid, s 57 
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alla frågor verkligen är nödvändiga och förståeliga att de inte kan missuppfattas.31 Den statistik som 
kommer redovisas kommer vara deskriptiv statistisk som innebär siffror som ger en beskrivning av det 
insamlade materialet. Statistiken kan belysa det forskningsproblem som man satt upp att belysa. De 
forskningsresultat som visas ska hållas så generella som det går.32 
 
Bryman skriver att en enkätundersökning måste vara lätt att förstå och besvara eftersom att det är 
respondenten själv som läser och besvarar frågor själv utan forskaren bredvid som kan förklara frågor 
om det är något som respondenten inte förstår. Brymans text om enkäter börjar med att lägga fokus på 
vad som är bra respektive mindre bra med enkäter. Han menar att det som är bra med en 
enkätundersökning är att det är billigt och snabbt att administrera, den medför ingen intervjuareffekt. 
Med intervjuareffekt menas när bakgrundsfaktorer hos intervjuaren kan påverka respondenten. 
Exempel på dessa kan vara socialt status, kön och etnicitet. Ytterligare en fördel med 
enkätundersökning är att respondenten kan svara på den när hen vill och har möjlighet.  

 
Nackdelarna med enkät är att man inte kommer i kontakt med respondenten, vilket gör att man inte 
kan hjälpa den med frågor eller ställa uppföljningsfrågor och genom kan man missa information som 
kan vara viktig för undersökningen. I en enkätundersökning kan man inte ställa för många frågor 
eftersom att respondenten kan tröttna, alla frågor känns inte viktiga att besvara för respondenten, vilket 
kan leda till att hen besvarar frågor efter mönster. Denna typ av undersökning har också ett större 
bortfall än en intervjuundersökning. Alla dessa är saker som kan ge en enkät en skev bild och som man 
måste tänka på när man formulerar en enkät.33 
 
För att minska risken för att skapa en skev bild av det man undersöker föreslås Bryman olika åtgärder. 
Att man har en tydlig presentation av undersökningen i sig samt att man gör det tydligt för 
respondenten hur den ska besvara enkäten. Enkäten i sig ska man göra med få frågor och med mycket 
luft och få öppna frågor. Detta ger större möjlighet för respondenten att inte tröttna eftersom enkäten 
ser lätt ut att besvara. Det är också viktigt att hålla samman svar och fråga så att respondenten inte 
glömmer att svara på en fråga eller missar en fråga.34 Tidigt i utformandet av undersökningen var 
kvalitativ metod och intervjuer på kartan men eftersom det var svårt att få tag i klasser som använder 
sig av Flipped Classroom fattades beslutet att en enkätundersökning var det bästa sättet att gå tillväga 
när data skulle samlas in.  

 
Generaliserbarhet, eller reliabilitet, och validitet är tre viktiga begrepp inom forskningsvärlden. 
Validiteten i en undersökning handlar om man mäter det man ska mäta, ligger fokus på det man ska 
undersökning.35 Med reliabilitet menar man mått över tid, är undersökningen stabil. Blir resultaten de 
samma om man gör undersökningen igen eller påverkar slumpen? Dessa två, validiteten och reliabilitet, 
hör ihop. Om en mätning inte är reliabel, är den inte heller valid.36 I och med att reliabilitet är någonting 
som kommer att bli hög i denna undersökning kan jag anta att validiteten också kommer att kunna bli 
hög. Det som skulle kunna påverka validiteten är hur frågorna är ställda och hur materialet tolkas som 
ges i undersökningen. 

 

4.3 Genomförande 

I enkäten som gjorts till undersökningen för den här uppsatsen valet landat på att ha få frågor med 
fokus på det som är relevant för det ämne som uppsatsen handlar om. Frågorna som valts ut fokuserar 

                                                 
31 Patel och Davidson, s 73-75, 82 
32 Ibid, s 109 
33 Bryman, s 146-148 
34 Ibid, s 149-153 
35 Ibid, s 88 
36 Ibid, s 86 & 90 
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på att visa hur eleverna upplever dels Flipped Classroom och dels har eleverna fått besvara frågor om 
det traditionella klassrummet. Detta för att ge en inblick i deras perspektiv på båda modellerna så att en 
jämförelse skulle kunna göras. När frågor till enkäten formulerades fokuserades frågorna på att vara 
konkreta och få och koncentrerade runt ämnet, elevernas upplevelse av både Flipped Classroom och 
det traditionella klassrummet. Dock var huvudfokus på Flipped Classroom och på grund av det lades 
mer fokus på det arbetssättet och blev ett par fler frågor om den modellen. För att kontrollera att 
frågorna var relevanta för den undersökning som uppsatsen fokuserar på och att den inte hade för 
många frågor som var irrelevanta blev två personer tillfrågade att läsa igenom de frågor som ställts och 
ge kritik. För att undersökningen ska bli bra och relevant för eleverna som skulle besvara den har 
frågorna också formulerats på så sätt att de ska kännas relevanta för eleverna i fråga för att de ska bli 
motiverade att besvara frågorna.    
 
I enkäten finns det fem öppna frågor.  Tre av frågorna måste respondenten svara på. Två av de fem 
öppna frågorna är frivilliga att besvara. Detta för att få, som det är skrivet ovan, minska bortfall och 
minska risken att skapa en skev bild i undersökningen. I formuleringen av frågorna har hjälptext 
använts för att vara mycket tydligt för respondenterna vad frågorna innebär. Enkäten till 
undersökningen är också gjort på internet via Google Forms. Google Forms är en del av Google Docs 
där man kan skapa, dela och sammanställa formulär och enkäter.37 Genom att göra enkäten via internet 
och ha den liggande online kan respondenter enkelt komma åt enkäten för att besvara den när dem vill 
samt att programmet hjälper till att sammanställa all data automatiskt.  
 
I undersökningen till det här examensarbetet har en enkätundersökning valts för att få in data från så 
många elever som möjligt för att sedan kunna skapa en generell bild som möjligt av hur elever kan 
uppleva Flipped Classroom. Denna undersökning har fått förlita sig på de grupper som har velat ställa 
upp med klasser och som dessutom använder sig av Flipped Classroom. Det har varit lite utmanande att 
hitta grupper som arbetar med Flipped Classroom eftersom att det fortfarande är relativt nytt område. I 
och med detta kan undersökningen inte, som Patel och Davidson påpekar, säga att resultatet kan gäller 
alla. Däremot kan undersökningen trots detta undersöka generaliserbarheten. Av de 102 elever som från 
början skulle ställa upp slutade enkätundersökningen med 58 deltagare. Av det bortfall som blivit, 44 
elever, har 8 elever sagts inte fått godkännande av sina föräldrar att delta och det är elever som kanske 
inte kunnat delta av den anledningen. Andra orsaker till att elever inte kunnat delta kan vara frånvaro 
vid tillfället då undersökningen genomfördes, sjukdom vid tillfället då undersökningen genomförandes 
och att elever haft inställda lektioner på grund av nationella proven. Detta kan påverka 
generaliserbarheten, reliabiliteten och validiteten i detta arbete. Detta kommer att diskuteras utförligare i 
kapitel åtta.  
 

4.4 Bearbetning av data  

Data i undersökningen kommer att analyseras med en fenomenografisk metod. I fenomenografin 
fokuserar man på att studera uppfattningar och hur människor uppfattar fenomen i omvärlden. I en 
fenomenografisk analys ska man ta del av data, etablera ett helhetsintryck för att sedan kunna se likheter 
och skillnader och efter det skapa beskrivningskategorier för de likheter och skillnader man hittar.38 
Efter att dessa beskrivningskategorier har gjort kommer data placeras i det som kallas för utfallsrum. 
Utfallsrummet är ett utrymme där man kopplar samman de olika beskrivningskategorierna och ser 
samband mellan dessa. 
 
När man undersöker inom fenomenografin görs detta genom intervjuer. Forskare inom området, 
Marton, Booth, Svensson, Säljö och Hasselgren, menar alla att en fenomenografisk analys endast kan 

                                                 
37 http://www.trelleborg.se/files/Bildningsforvaltningen/AVmedia/Dokument/Guider/GoogleFormularLathund.pdf  
38 Patel och Davidson, s 33 

http://www.trelleborg.se/files/Bildningsforvaltningen/AVmedia/Dokument/Guider/GoogleFormularLathund.pdf
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göras genom intervjumetod.39 Trots detta kommer denna undersökning ha som ansats att inspireras av 
fenomenografin och använda den som ett analysredskap på de data samlats in från den 
enkätundersökning som gjort. Det som kommer användas från fenomenografin som metod är att 
undersöka hur ett fenomen upplevs, fast på olika sätt. Det som undersöks i denna uppsats är elevernas 
upplevelser av Flipped Classroom. Enkäten har haft både frågor med fasta svar och frågor med öppna 
svar, vilket ger möjlighet till både en kvantitativ metod, då den når många fler undersökningsobjekt, och 
kvalitativ metod då de öppna frågorna ger eleverna möjligheter att reflektera över frågorna och vara 
mer personliga och varierade i sina svar. Dessa metoder kompletterar varandra och genom att använda 
fenomenografin i utfallsrummet synliggörs de variationerna som finns i elevernas svar. Det innebär att 
olika uppfattningar om hur elever kan uppfatta samma fenomen synliggörs. I denna undersökning är 
det fenomen Flipped Classroom. Efter att eleverna i undersökningen besvarat enkäten delades deras 
svar i olika kategorier som kunde representera dessa svar som till exempel elevers förståelse. Efter att ha 
delat in svaren i dessa beskrivningskategorier visades svarens och beskrivningskategoriernas samband i 
utfallsrum.   

4.5 Forskningsetiska aspekter 

Enligt det Vetenskapliga rådet är de fyra viktigaste reglerna för undersökning följande: Informations-
kravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Informationskravet handlar om att 
man som forskare informerar uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare om deras roll i 
undersökningen, vilka villkor som gäller om de väljer att delta i undersökningen, och det viktigaste, att 
det är frivilligt att vara med i undersökningen. Detta är särskilt viktigt om man kan veta att deltagarnas 
villighet kan ifrågasättas.40  
 
Samtyckeskrav handlar om att man bör få samtycke från undersökningsdeltagare eller dennas föräldrar. 
Detta krav inkluderar också att deltagarna ska kunna få hoppa av från undersökningen när de vill utan 
några negativa konsekvenser för deras del eller att någon annan trycker på att de ska återuppta sitt 
deltagande.41  
 
Konfidentialitetskravet fokuserar på individers rätt att få vara anonyma i en undersökning. Man ska i 
största möjliga mån göra det så anonymt som det går samt att göra det så omöjligt man kan för att inte 
utomstående ska få tag i den information som finns om de deltagande i projektet.42  
 
Sist kommer nyttjandekravet som kräver att man endast använder den information man får genom 
undersökningen endast till sin forskning och inget annat vilket man också måste delge till de som deltar 
i undersökningen. Något som det Vetenskapliga rådet rekommenderar utöver dessa fyra regler är att 
man låter deltagande få ta del av etiskt känsliga avsnitt om dessa förekommer samt att man meddelar 
dem om var ens forskning kommer att publiceras och hur de kan få ta del av den när den är publicerad 
och ge ut en sammanfattning av undersökningen.43 
 
Denna undersökning uppfyller informationskravet genom att ett informationsbrev har skickats ut som 
både elever och föräldrar fått tagit del och själva välja om de vill delta eller inte, vilket också följer också 
samtyckeskravet. Konfidentialitetskravet har i största mån följt genom att låta alla deltagande i 

                                                 
39 Marton och Booth, s 169, Svensson, Lennart(1989), Fenomenografi och kontextuell analys, i Som vi uppfattar det – 

Elva bidrag om inlärning och omvärldsuppfattning, (red) Säljö, Roger), s 44-45, Hasselgren, Biörn (1989), 

Fenomenologi och fenomenografi;vad är det för skillnad?, i Som vi uppfattar det – Elva bidrag om inlärning och 

omvärldsuppfattning, (red) Säljö, Roger s 107 
40 Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, Vetenskapligsrådet, s 7 
41 Ibid, s 9 - 10 
42 Ibid, s 12  
43 Ibid, s 14-15 
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undersökningen få vara anonyma. Den information som möjligen delgivits forskaren som kan 
identifiera personer eller skolor och som kan bryta mot anonymiteten är information som inte kommer 
vara en del av undersökningen samt information som inte någon annan än forskaren kommer få ta del 
av. Detta täcker också nyttjandekravet eftersom att den information som getts ut endast kommer att 
användas till denna undersökning innan den raderas.  

 

5. TEORETISK BAKGRUND  

Den teoretiska bakgrunden kommer handla om de två teorier som senare i diskussionen och i analysen 
kommer att användas för att lyfta undersökningsmaterialet och resultatet. Det som kapitlet först tar upp 
är variationsteori och efter det kommer ett kapitel om multimodalitet. Dessa två teorier kommer att 
användas som material för att nyansera diskussionen men multimodal teori kommer också till viss del 
synas i analysen för att även där ge viss nyans.  

5.1  Variationsteori 

Fenomenografi fokuserar på variationer, den fokuserar på olika sätt att uppleva samma fenomen. 
Metodologisk fenomenografi, den som först utvecklades, fokuserar på hur man beskriver olika sätt att 
erfara något. Teoretisk fenomenografi fokuserar på hur man upplever olika fenomen och hur den som 
erfar kan relatera till fenomenet.44 Fenomenografi idag, den teoretiska, handlar också om variationerna 
runt om den som upplever ett fenomen. Man har lagt på fokus på kontexten runt den som erfar något. 
Variationsteori kopplar lärande till förändring i urskiljningen, detta medför att den som urskiljer ändrar 
vad som blir i fokus av ett fenomen av den som upplever. Huvudmekanismen för variation när man lär 
in är effektiv urskiljning, men urskiljning kräver också att man upplevt olika saker, erfaren variation. Om 
man inte upplevt variation vet man inte heller vad som är norm och vad som inte är det. Ett exempel är 
kön, om man inte upplevt de olika könen kommer det bara finnas ett kön i den personens upplevelser. 
När man använder fenomenografi som teori tittar man efter variationen i sätten att uppleva något sett 
ur en forskares perspektiv. Det andra man tittar på i fenomenografisk teori är de dimensioner av 
fenomen som upplevs i perspektiv från den som erfar.45 
 
Ference Marton och Shirley Booth, forskare inom fenomenografin, skriver att människor är olika, de 
gör saker på olika sätt. Alltså måste de också lära sig på olika sätt. Anledningen till att ett sätt kan anses 
vara bättre än ett annat kan vara för att de finns vissa som gör det bättre eller så har de lärt sig att göra 
det bättre än andra, de har tagit reda på vad som krävs för att lära sig.46 I sina undersökningar har 
Marton och Booth kommit fram till att det finns två typer av lärande. Ett, att lära sig för att återge, 
vilket man kan göra på olika sätt som att memorera och återge, att lära sig för att kunna tillämpa 
kunskap eller att lära som i att utöka sin kunskap. I den andra typen av lärande, lära för att söka mening, 
räknas lärande som i att förstå. Lärande är att se något på ett annat sätt och lärande är att förändras som 
människa. Förutom att det finns olika typer av kunskap menar de att det finns tre olika tidsaspekter i 
lärande. Att lära sig, hämta in kunskap, att kunna och sist kan man använda sig av kunskapen.47 Hur 
man lär sig beror på vilka tidigare erfarenheter som man har. Dessa är grunden till lärande enligt 
Marton och Booth. Ett viktigt begrepp som de använder genomgående är begreppet ”att erfara”. Att 
erfara något är att kunna urskilja något från specifikt från den komplexa miljö vi lever i varje dag, att 
plocka ut och uppmärksamma något från dess bakgrund och se meningen i detta något. När man erfar 
något så uppstår mening och struktur samtidigt, man ser delarna i helheten och helheten i de 
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sammanhang som det uppträder. Allt detta är inkluderat i hur man erfar något.48  Att erfara något är 
sällan isolerat från ett sammanhang, det uppträder och upplevs i ett sammanhang.49 Inlärning handlar 
inte om att man lär en sak som en kopp, utan man lär sig om sammanhanget runt koppen. Man skapar 
ett tematiskt fält runt koppen. Exempel på temat runt en kopp är att den används i köket för ett dricka 
något ur, oftast en varm dryck och så vidare. Detta tematiska fält är något som påverkas av en persons 
tidigare lärande och påverkar det framtida lärandet.50   
 
Andra tankar om dagens skola ges av Roger Säljö som menar att skolan idag består av en bestämd miljö 
med bestämda uppfattningar om vad kunskap och vad inlärning är. Skolan idag är skild från det 
vardagliga sammanhang som inlärning har haft. Tidigare var inlärning en del av det vardagliga livet då 
barn och ungdomar lärde sig inför ett visst yrke eller för att ta över gården. Idag är inlärning till en start 
helt frikopplad från det samband den tidigare haft med vardagen.51 Biörn Hasselgren menar att det är 
lärarens uppgift i dagens skola att känna till det som är sanktionerat av staten genom läroplaner och 
kursplaner, och hur dessa går att tolka i det aktuella sättet att uppfatta det på. Man ska som lärare kunna 
se vilka nivåer eleverna ligger på och kunna anpassa sin undervisning efter elevers olika nivåer.52  
 
Fenomenografi lägger fokus på hur man erfar något, eller snarare, hur andra erfar något och hur 
erfarande kan skiljas åt mellan olika personer inom specifika fenomen. Att erfara något är en intern 
relation mellan den som erfar och det som erfars. Olika personer med olika förförståelse kan inte erfara 
ett fenomen på samma sätt i och med att bakgrunden är olika, därmed finns det också variationer i hur 
människor erfar fenomen.53 För att göra bra undervisning måste man som lärare inta två perspektiv 
samtidigt. Dels är det viktigt med rätt svar och rätt uträknande, men det är lika viktigt att ta reda på hur 
eleven tänkte, kände och kom fram till det svar som den gett. Detta avspeglar hur elevens tankegångar 
ser ut när eleven löser ett problem. Om man vet hur eleven tänker kan man utgå ifrån den förståelsen 
för att hjälpa eleven framåt i sin utvecklande förståelse av ett visst fenomen.54 När man ska betrakta 
dessa erfarenheter utifrån det andra perspektivet, elevers tankegångar, ska man göra detta utan att tänka 
på dess giltighet, lämplighet eller funktionsduglighet utan se det erfarna som framträder som det är.55  
 
Ett annat begrepp som används inom fenomenografin är beskrivningskategorier. Beskrivnings-
kategorier är grupper av aspekter inom ett fenomen samt att dessa innefattar relationen mellan 
grupperna av aspekter.56 Om vi går tillbaka till exemplet om koppen och dess relation till köksmiljö, då 
är koppen och koppar en grupp av aspekter, men denna relaterar till andra grupper av aspekter, köket i 
sig som grupp och porslin som grupp. Dessa är andra grupper aspekter av vad en kopp är. När man ska 
använda sig av fenomenografi menar Marton och Booth att det är viktigt att avgränsa det fenomen man 
vill undersöka och betrakta det ur olika perspektiv genom forskning, litteratur och tidigare 
undersökningar. Det är också viktigt att belysa de sätt som går att erfara fenomenet på.57 
 
Andra forskare, som Lennart Svensson, beskriver fenomenografi som uppfattningar och dess 
variationer. Syftet med fenomenografi enligt honom är att kunna jämföra olika uppfattningar, från till 
exempel olika undersökningar och likartade företeelser. I undersökningar kan man använda 
fenomenografin som en forskningsansats, när undersökningarna lägger fokus på inlärning och 
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undervisning.58 Biörn Hasselgren skriver att fenomenografins syfte och mening är att lyfta vad eleverna 
lär sig och hur elever utvecklar egna metoder för att lyckas att lära sig. Det är bestämda uppfattningarna, 
elever och andras, som ligger i fokus i fenomenografisk analys menar han.59 Tomas Kroksmarks 
beskriver fenomenografi som ett sätt att lägga fokus på elevers inlärning och tänkande, med fokus på 
vad och hur elever lär sig. Han beskriver, som Marton och Booth, betydelsen av begreppet 
uppfattningar och att lära är att uppfatta något ur en helhet, detta är elevens vad. Tänkandet är elevens 
hur.60 Fenomenografins syfte är att tydliggöra den mening som träder fram genom uppfattningar av ett 
visst föremål. Att få kunskap om något är att förändra sin uppfattning om något till en annan 
uppfattning om samma sak, då har man fått kunskap.61  

 

5.2 Multimodalitet 

Idag är lärande inte längre i en nationell miljö, idag sker lärande i en global värld med olika kunskaper 
och erfarenheter. På grund av den tillgång man idag har till den globala världen har kraven på att ta in, 
hantera och bruka kulturella kapitel och attityder ökat.62 När  man talar om lärande i skolan idag talar 
man om ett vidgat lärande. Vad det innebär är att lärande inte längre anses ske enbart inom 
klassrummets väggar. Idag sker lärande utanför klassrummet också via till exempel internet, museer och 
vardagslivet. Att lärandet har vidgats utanför klassrummet har påverkat rollerna lärare och elev och 
relationen mellan dem.63 Kunskap är ett verktyg som man löser problem med, information är ett sätt att 
skaffa sig kunskap. I dagens mediesamhälle är detta en gräns som börjar suddas ut.64 Selander och Kress 
utgångspunkt när det kommer till människans lärande och kommunikation är att hen är en 
teckenskapande individ. I relation till detta talar de om didaktisk design, hur man skapar de sociala 
processer och förutsättningar som leder individens lärande och återskapande av information i deras 
egna meningsskapande processer. Kress och Selander menar att didaktisk design innebär hur man kan 
forma sociala processer och hur man skapar förutsättningar för lärande samt hur elever/individer 
reproducerar information i egna meningsskapande processer. Detta är processer som inte bara sker i 
skolan utan överallt.65 Detta sker inte enbart i skolan, men inom skolans väggar är det läraren som är 
designer av undervisningen och dess olika delar.66  

 
En av de delar som läraren har ansvar över är resurser. Multimodalitet innebär de olika typer av resurser 
som finns tillgänglig för den lärande för att kunna tolka världen och skapa mening med det som man 
lär. En meningsfull värld skapas inte bara. Den skapas genom att individer ger världen mening. Genom 
våra sinnen upplever vi världen och genom våra upplevelse klassificerar och delar vi också upp det vi 
upplever om världen. Detta går emellertid inte utan att det finns något meningsskapande bakom det 
bearbetade intrycken och upplevelserna. De teckenvärldar som människan har skapat är många. Ett par 
exempel är Ljud, gester, rörelsemönster, punkter, ytor, färgskalor, skrivtecken, noter, matematiska 
tecken, film, teckningar målningar och så vidare. De olika teckenvärldarna behöver inte endast stå för 
sig självt utan kan kombineras med varandra för att skapa mening som till exempel tryckta böcker och 
tidningar, radio och TV.67 Man kan omvandla meningen som finns i olika medium. Transformation är 
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då man omvandlar meningen inom samma medium, som i en text. Transduktion är när man omvandlar 
mening från ett medium till ett annat, som när man omvandlar meningen i en bild till text och 
tvärtom.68 

 
Att läsa och skriva är idag mer än den traditionella bild av att skapa mening kunna kommunicera. 
Bildskärmen, datorn, medför många fler teckenvärldar som kan användas för att skapa mening och 
kommunicera samt att man får massa fler teckenvärldar utan någon kostnad. Bildskärmen ger också 
möjligheten till att skapa egna representationsformer och kommunikationsformer och man lär sig att 
skriva på ett annat sätt eftersom att man i datorn kan flytta om text på ett annat sätt än man kan på 
papper.69 Kress skriver i sin avhandling Multimodality – a social semiotic approach to contemporary 
communication, att det finns aspekter av liv som inte kan påverkas av skrift eller tal utan man använder sig 
av andra resurser för att tänka och förklarar.70  
 
I den didaktiska designen finns det tre steg, didaktisk design ett, didaktisk design två och didaktisk 
design tre. Didaktisk design ett handlar om design för lärande och fokuserar på den institutionella 
inramningen för lärande som målsättningar, rum och resurser som skapats för lärande. Den 
institutionella inramningen reglerar vad man kan göra och vad som kan bidra till den sociala 
sammanhållningen och stabiliteten. I skolan är det syften, målsättningar och förväntningar som 
påverkar inramningen där. Skolan som institution har egna regler för lärande och testat och definieras 
också efter skolans egna målsättningar.71  
 
Didaktisk design två är design i lärande som är lärande som en teckenskapande aktivitet. Det handlar 
om att sätta den lärandes aktiviteter i fokus i relation till de inramningar som finns i skolan till exempel. 
För att förstå lärande och dess villkor måste man förstå i vilket sammanhang som lärande och 
meningsskapande sker. När man skapar sina egna representationer utgår man ifrån de resurser som vid 
givet tillfälle finns till hands och de redan existerande sätt som finns att kommunicera, ordna och 
klassificera på. När man lägger fokus på att förstå lärande lägger man samtidigt fokus på de 
teckenvärldar som elever använder sig av och i vilka kombinationer för att visa sin förståelse.72   
Skillnaderna i hur man går tillväga och vilka teckenvärldar man använder sig av kan visa hur man 
orienterar sig i världen och man förstår den. Genom den nya digitala tekniken, med nya teckenvärldar, 
frigörs eleverna från det tidigare traditionella fysiska rummet och läromedlen. Med den digitala tekniken 
kan man spara tid, öka samarbete med andra utanför klassrummet, men läraren förlorar också 
kontrollen över dessa aspekter samt innehållet. Det krävs idag nya kompetenser hos lärare för att kunna 
leda eleverna i klassrummet.73 I ett designteoretiskt och multimodalt perspektiv är det flera delar som är 
viktiga i en kommunikativ situation. Det viktiga för den kommunikativa situationen är vad som fångar 
ens uppmärksamhet, vilka resurser som finns för att tolka material, hur man kan bearbeta materialet, 
transformera material på olika sätt och man på sitt eget sätt kan gestalta en ny representation av det 
bearbetade materialet.74  

 
Lärande i det designteoretiska och multimodala perspektiv är en ständig process där man lär sig hela 
tiden i små situationer när man försöker se mönster och göra jämförelse med det man redan vet med 
något nytt.75 Ett exempel på små lärandesituationer är till exempel när man lär sig hur man åker buss. 
Man studerar andra som kliver på, man ser dem betala eller visa upp ett kort och sätter sig. Efter att 
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studerat andra kan man prova att göra likadant själv.  Man omformar också begrepp som redan finns i 
världen. Lärande är också att imitera andra och vara andra i olika situationer för att lära sig. Alla dessa 
aspekter behövs för att lärande. Detta sker inom skolans väggar så väl som utanför i det privata samt 
offentliga livet.76 

 
Didaktisk design tre handlar om bedömning som är en viktig del av lärande. Bedömning tydliggör vad 
som räknas som kunskap inom till exempel skolan. Ur det designteoretiska och multimodala 
perspektivet innebär detta att man ska bedöma det teckenskapande och användande av dessa 
teckenvärldar för att förstå och skapa mening.77 
 
Begreppen semiotisk modalitet och semiotiska resurser är en del av multimodalitet. Semiotiska resurser 
är de byggmaterial som finns tillgängligt när man skapar texter och betydelser till exempel ljud, 
bokstäver, tal och skrift. Semiotisk modalitet är en sammansatt helhet hel som är baserad på de 
semiotiska resurserna. En modalitet, sammansättning av semiotiska resurser, ska kunna uttrycka 
metafunktionerna ideationella, interpersonella och textuella. Den ideationella metafunktionen beskriver 
världen, interpersonella beskriver relationen mellan den som skapat/skrivit något och den som 
läser/betraktar och den textuella metafunktionen innebär man kopplar olika textelement i texten till 
varandra och gör kopplingar till omvärlden.78 Olika modaliteter har olika affordance. Det fanns ingen 
svensk översättning på begreppet men affordance är ett begrepp för att beskriver olika resursers, 
semiotiska, möjligheter och begränsningar. Något som är en möjlighet med skrift är att den kan lagras, 
detta gäller också tal, men till skillnad från skriften behöver tal inspelningsteknik för att kunna lagras.79 
Engblom skriver också om transduktion, när man för mening mellan två modaliteter. Från bild till text 
till exempel. Överföring mellan två olika modaliteter kan innebära att de semiotiska resurserna ändras 
eftersom att bilders och texters resurser inte ser lika ut.80 När det kommer till att använda digitala 
läromedel och verktyg i skolan har det fortfarande inte fått samma status som papper utan ses mer som 
en fritidssyssla som elever ska hålla på med hemma och inte i skolan. Men Engblom menar att datorn 
och digitala läromedel skulle ge ytterligare möjligheter på hur undervisningen kan formas på olika sätt. 
Detta har skapat ett glapp mellan elevers texthantering hemma vid datorerna och den texthantering som 
de lär sig i skolan.81 

 
Att i arbetet med text i skolan innebär efter GY11 ska arbeta med språk på ett sätt som också inkludera 
olika uttryckssätt. Språk och text handlar inte längre enbart om att läsa text och kunna skriva, utan 
också om att visa andra sätt att uttrycka sig på. Danielsson skriver om multimodala texter och det hon 
menar med detta begrepp är att flera framställningsformer kan bilda en helhet. I en film är det till 
exempel både text, tal och bild som samarbetar för att skapa en helhet. De digitala medier som finns 
idag ger många möjligheter för elever att kunna kombinera många olika sätt att uttrycka sig på och 
samtidigt skapa helhet med olika medel.82 Danielsson skriver vidare att multimodalitet egentligen inte är 
något nytt som vi inte gjort tidigare, det är snarare tvärtom att vi är vana att kommunicera på flera olika 
sätt samtidigt. Varför multimodalitet blivit uppmärksammat nu är på grund av de möjligheter digitala 
medier ger i att kunna förmedla kunskap. Multimodalitet erbjuder inte bara fler sätt att uttrycka säg än 
att läsa och skriva. När det kommer till multimodalt perspektiv på elevers skriftliga förmåga är målet 
inte entydigt att eleven ska lära sig de alfabetiska koderna och hur man gör texten sin egen. Det är också 
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viktigt att de utvecklar en multimodal litteracitet. Det multimodal litteracitet innebär är att eleverna 
förutom att behärska språkets skriftliga funktioner också ska lära sig hantera olika uttrycksmedel samt 
ha en medvetenhet om dem när de möter dem i andras och sina egna texter.83 Lärare måste också ha en 
medvetenhet, men om vilka semiotiska moduler som används och varför man väljer just dessa 
semiotiska moduler, vilket jobb ska den utföra. En annan viktigt sak som lärare bör vara medveten om 
är att alla elever inte kommer kunna hantera alla semiotiska moduler. Genom att handledare och vara 
stöd samt arbeta aktivt med de semiotiska modulerna ger man elever större möjligheter att uttrycka 
sig.84 

 

Kress menar att lärande har principer. Principerna för lärande innebär enligt honom att arbete leder till 
förändring som är meningsfull. Semiotiskt arbete är arbete som producerar mening. Mening skapas i alla 
semiotiska modaliteter och resurser, där sker också lärande. Sist ska lärande ses er den lärandes 
engagemang och intresse.85 

 

6. TIDIGARE FORSKNING 

I detta kapitel kommer tidigare forskning om lärare och elevers perspektiv på Flipped Classroom 
presenteras. Kapitlet börjar med ett lärarperspektiv och avslutas med ett elevperspektiv.  

6.1 Lärare och Flipped Classroom  

I undersökningarna till detta kapitel är det lärare som har varit informanter och det är deras perspektiv 
som porträtteras i detta kapitel.  

Brown har gjort en undersökning där hon undersökt hur lärare uppfattade Flipped Classroom. De som 
intervjuades var lärare som ville förbättra sina roller som lärare och hade stegvis redan börjat ta vägen 
till Flipped Classroom, andra hade nyligen upptäckt modellen.86 De positiva fördelarna som lärare i 
undersökningen upptäckt var hur mycket mer tid de fick över under lektionspassen som ledde till mer 
utveckling av videos och webresurser. En lärare upptäckte att genom den nya metoden lärde hen sig om 
hur elever lärde sig och hur de motiverades till att vilja lära sig.87 Lärarna i undersökningen beskrev att 
en av de viktigaste positiva effekterna av Flipped Classroom var att eleverna lyckades, på olika sätt. De 
utmanades och började arbeta på högre nivå och det blev mer interaktion med eleverna, vilket gav 
lärarna tid att hjälpa dem med svårigheter och frågor.88 Genom att lösa upp mer klassrumstid kunde 
lärarna ta reda på hur eleverna tänkte och var missuppfattningar blev till och lösa dessa på lektionstid. 
Deras roll gick ifrån att vara en föreläsande expert till att vara en coach och handledare.89 En annan del 
som också lade mindre fokus på läraren och mer på eleverna var grupparbete och hjälpa varandra i sina 
lärprocesser. Om elever ligger på olika nivåer kan dessa göra det och kunna hjälpa varandra att förstå 
det som den andra inte är lika duktig på. Flipped Classroom ger eleverna möjlighet att ligga på olika 
nivåer i samma klass utan att det blir ett problem utan snarare en möjlighet och lärare får en större 
möjlighet att få en djupare kontakt med eleverna och genom det se deras behov och förmågor.90  
 
Det som upplevdes vara problematiskt med Flipped Classroom var att det fanns elever som uppfattade 
det som att lärarna inte kunde sitt ämne utan överlät experten att vara någon på internet, inte läraren i 

                                                 
83 Danielsson, s 173-174 
84 Ibid, s 183 & 185 
85 Kress, s 183 
86 Brown, s 98 
87 Ibid, s 99-100 
88 Ibid, s 112-113 
89 Ibid, s 114-116 
90 Ibid, s 136,145 



  19 

klassrummet.91 I början av terminen blev det också ett visst motstånd från eleverna mot denna nya 
modell och de fanns de elever som letade efter enkla lösningar när de fick ta ansvaret över sitt eget 
lärande. Det tog tid innan eleverna kände sig bekväma i den nya modellen och de nya verktygen.92  
 
I en artikel som skrivits av Herreid och Schiller jämförs metoden fallstudier och Flipped Classroom. De 
menade att svårigheterna med fallstudier är att det tar mycket tid att planera, det är mycket och de var 
inte säkra på att fallstudier täckte in allt eleverna skulle lära sig. Lösningen på deras problem menade de 
kunde bara Flipped Classroom. Genom att ta in elevernas vardagliga intresse för IT in i klassrummet 
och lägga upp materialet på internet attraherades eleverna av materialet och de fick större tillgänglighet 
till det, dygnet runt. Genom att lägga upp föreläsningar och material på internet kunde lektionspassen 
ägnas åt aktiv inlärning i olika former som fallstudier, experiment, labbar, spel och simulationer. 
Fördelarna som Herreid och Schiller såg i var att eleverna kunde jobba i sin egen takt och eftersom 
uppgifterna gjordes i klassrummet kunde de få hjälp av läraren när de stötte på svårigheter. Lärarna 
själva fick insikt om var problemen låg och hur de olika lärstilarna hos eleverna såg ut. Genom att 
öppna upp mer tid i klassrummet blev också undervisningen mer effektiv, kreativ flexibel och modern 
vilket är något som lärteorier stödjer. Man gjorde också en större enkätundersökning där man 
efterfrågade dels de positiva konsekvenserna av Flipped Classroom. Det samlade svaret man fick i den 
enkätundersökning var att det positiva var att man som lärare fick mer tid i klassrummet med eleverna 
och ge eleverna möjligheter att aktivt lära sig genom labbar. Att elever inte missade information när de 
missade en lektion utan det kunde tas igen samt att elever blev aktiva i sin egen lärprocess.93 Det som 
sågs som problematiskt med Flipped Classroom-modellen var att det blev ett visst motstånd hos ovana 
elever som inte var van att göra tvärtom, se föreläsningar som läxa och göra läxan i skolan. På grund av 
detta kunde en del elever komma till klassrummet helt oförberedda på de uppgifter som skulle göras 
under lektionspassen.94  
 
Det som hittills har skrivits om är Flipped Classroom som fortfarande har en viss styrning av läraren. 
Det stora steget är att släppa föreläsningen för att frigöra tid på lektionen och genom det få mer tid 
med eleverna. Bergmann och Sams skriver inte bara om Flipped Classroom, utan också om något som 
de kallar för Flipped Mastery. I Flipped Mastery läggs i stort sett allt ansvar för lärande på eleven själv. 
Hen ska ta ansvar för sina studier, man väntar inte på att läraren ska lära ut utan man ska själv lära sig. 
Denna metod är mer fokuserad på individen och det personliga planet än det Flipped Classroom som 
tidigare skrivit om eftersom att eleven själv bestämmer i sitt lärande. De bestämmer takten och vad de 
läser in och testar sig om inom ett visst ämne. Ramarna är vad de ska lära sig inom ett visst ämne. På 
detta sätt blir klassrummet individuellt, personligt och olika, man stödjer det anpassat och olika sätt att 
lära. Detta är också det som ses som fördelarna med den här modellen av Flipped Classroom.95 Men när 
det uttryckligen skrivs om fördelarna med Flipped Mastery menar man att lärande hamnar i fokus. 
Eftersom man har mer tid kan man förbereda mer, eleverna får större förståelse för innehållet då de kan 
se video flera gånger och greppa material. Läraren kan ge eleverna direkt feedback och elever får 
möjligheter att göra om ett test om de inte lyckas på första försöket.96 Eleverna får ta större ansvar som 
är en del av det livslånga lärandet och på grund av detta ändras också lärarens roll från expert till 
handledare och kan lägga mer tid på eleverna. Elevernas eget ansvar kan också leda till att de själva ser 
till att bli engagerade i sitt skolarbeta och sin lärprocess.97 
 
En annan undersökning, hur podcasting påverkade motivationen för online-studenter, gjordes av 
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Bollinger, Supanakorn och Boggs. Dagens teknologi har skapat möjligheter för online-studenter att 
kunna interagera med sina lärare och lärare har möjlighet att göra undervisningen mer personlig för 
eleverna.98 De positiva konsekvenser som Flipped Classroom har gett online-studenter är att deras 
undervisning känns mer personlig, de får en känsla av att de har mer kontroll över sitt eget lärande. De 
två andra positiva konsekvenserna är de samma som i andra undersökningar att eleven kan kolla på 
video/pod när de vill och var de vill och samtidigt som de gör annat. Att kunna se läraren och höra 
rösten kan ge online-studenter en större känsla av en social närvaro med skollivet istället för en isolering 
som kan bli när man är online-student. Flipped Classroom kan också vara bra i online-undervisning på 
så vis att eleverna skulle kunna läsa i sin egen takt och lära sig i sin egen takt snarare än i en bestämt 
hastighet.99  
 
Renner och Johnsson gjorde en observation på hur Flipped Classroom fungerade. Detta gjordes med 
två klasser som undervisades av samma lärare. För att Flipped Classroom skulle fungera ansåg man att 
man behövde vara konsekvent i att använda modellen. Detta var man inte i en av klasserna vilket kan 
påverka resultatet.100 Resultaten för deras undersökning visade att eleverna höll på med andra saker i 
samma omfattning som i ett traditionellt klassrum. Däremot ökade de akademiska diskussionerna 
mellan eleverna i Flipped Classroom.101 Det som också visade sig var att eleverna kände att de hade mer 
kontroll över sin undervisning, men de behövde få motiveras att se video/podcasts hemma samt att 
arbeta i grupp.102 

 

6.2 Elever och Flipped Classroom 

I undersökningarna i detta kapitel är det elever som har varit informanter och fått dela med sig av sina 
perspektiv och syn på Flipped Classroom. 

När eleverna i Griffin, Mitchell & Thompsons undersökning tillfrågades om deras syn på e-learning fick 
man svaret att man gillade flexibiliteten som e-learning gav dem. Att de kunde se en video var de ville 
och när de ville.  Utöver den flexibilitet som elever uttryckte att de uppskattade föredrog de i övrigt den 
traditionella föreläsningen i deras lärande. Det eleverna tyckte att man skulle göra är att integrera e-
learning i den traditionella undervisningen, blanda dem.103 I en undersökning om hur podcasts 
upplevdes av eleverna, gjord av Walls, Kucseray, Walker, Acee, & Robinsson, fick man liknande svar när 
eleverna tillfrågades att ge en bilda v sitt perspektiv. I undersökningen fokuserade man på elevers attityd 
och villighet till de olika pedagogiska formerna med fokus på podcasts. Eleverna svarade att podcasten 
till stor del eller som ett komplement till annan undervisning bidrog till deras lärande. En annan positiv 
effekt av att använda sig av podcast var att formen hjälpte eleverna att förstärka och granska kursernas 
innehåll. Det som verkade överensstämmande mellan eleverna i undersökningen var att podcast skulle 
användas som ett komplement till den traditionella undervisningen. Det var variationen i 
undervisningen som lockade. Den kritik som uttrycktes var att det kunde bli lätt minska elevernas 
närvaro i skolan.104 Slutsatsen som man dragit från detta är att elever kanske inte är så redo som man 
trott, mest på grund av den negativa kritiken som gavs eftersom att det uppmuntrar till skolk.105  
 
Bollinger, Supanakorn och Boggs gjorde en undersökning där podcasts användes i distansundervisning 
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med onlinestudenter. När online-studenterna tillfrågades om deras syn på användandet av podcasts blev 
deras svar mot det positiva hållet. De upplevde att deras undervisning blev mer social och de 
uppskattade att undervisningen blev mer media influerad. Genom den sociala delen av undervisningen 
fick eleverna större kontakt med sina lärare och kände sig mer kopplade till skolans sociala del, inte att 
de var ensamma med böckerna utan att de hörde till i ett sammanhang. Online-studenterna uppskattade 
att kunna varva läsa med att se en podcast och båda gav information som man behövde. Detta skapade 
större motivation till studierna. Många gillade också flexibiliteten och bekvämligheten med podcasts. Att 
man kunde se de när man vill och var man vill. Men två elever gav denna kritik. De menade att de hade 
svårigheter att ladda ner podcasts samt att det ofta var svårt att fokusera på att titta på och lyssna på 
podcasten samtidigt.106  
 

7. ANALYS 

I denna sektion kommer resultaten av undersökningen presenteras. Undersökningen som har gjorts för 
detta arbete är en enkätundersökning där elever har fått svara på frågor om Flipped Classroom och 
deras upplevelse av detta undervisningssätt. Antalet elever som deltog var 58 från tre olika grundskolor i 
Sverige. Eleverna som deltog gick i årskurserna 7-9. Av de elever som deltagit har de flesta erfarenhet av 
traditionell undervisning sedan tidigare. När det kom till Flipped Classroom hade alla elever haft 
undervisning i den modellen.  
 
Detta kapitel är strukturerat på det sätt att det först går igenom de beskrivningskategorier som svaren 
på enkäten går att placera in i. Efter kapitlen om olika beskrivningskategorier kommer ett kapitel där 
svaren placeras i utfallsrummet och visa sambanden mellan de olika beskrivningskategorierna.  

 

7.1 Resultatredovisning  

7.1.1 Elevernas förståelse av undervisningsinnehållet 

I enkäten fick eleverna besvara frågor om hur väl de förstod undervisningens innehåll i traditionell 
undervisning och när man använde Flipped Classroom. I fallet traditionell undervisning visar 
undersökningen att 76 % av eleverna upplevde att de oftast förstod innehållet som framfördes. 16 % 
förstod alltid innehållet och 9 % av eleverna upplevde att de sällan förstod innehållet.  

Alltid

Ofta

Sällan

Aldrig

 
Figur 1: Elevernas förståelse av innehållet med traditionell undervisning 
 

När eleverna svarat på öppna frågor om traditionell undervisning har de uppgett att de upplever att 

det är svårt att hinna med att anteckna det som sägs under lektionerna, vilket gjorde att de lätt 

missade viktig information. Därtill ansåg många av dessa elever att det var svårt att ställa frågor till 

läraren under föreläsningen då man kunde missa ytterligare information som de inte hann skriva ner 
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medan de räckte upp handen.  

 

Ett fåtal elever tyckte inte detta var ett problem. De tyckte att det som var bra med traditionell 

undervisning var att man kunde ställa frågor direkt till läraren under lektionen. En elev tyckte också 

det var bra för att hen kunde skriva ner det som läraren skrev på tavlan som sedan användes för att 

plugga på till prov.  

Eleverna ställdes likadana frågor när det gällde Flipped Classroom. När det gällde denna typ av 

undervisning angav 97 % av eleverna att de oftast eller alltid upplevde att de förstod innehållet när de 
använde sig av Flipped Classroom. 3 % upplevde att de sällan förstod innehållet med Flipped 
Classroom.  

Alltid

Ofta

Sällan

Aldrig

 
Figur 2: Elevernas förståelse av innehållet med Flipped Classroom 

I svaren på de öppna frågorna om Flipped Classroom skriver eleverna att de tyckte om möjligheten att 
kunna se föreläsningen flera gånger och att de kunde pausa och spola tillbaka. Anledningen till detta var 
flera, dels kunde de se videon/poden tills de förstod innehållet, de kunde pausa om de behövde 
anteckna något och de missade ingen information eftersom att de kunde pausa och spola tillbaka. Att 
kunna se video skapade inte känsla av stress på det sättet som traditionell föreläsning gör eftersom att 
man bara kan spola tillbaka om man missar något. En elev skrev att genom att kunna se videon flera 
gånger var det lättare att ta till sig informationen som gavs.  

Något som inte var lika bra med Flipped Classroom var beroendet som fanns till internet. Internet 
fungerar inte alltid som det ska och då får man inte tillgång till den informationen som man behöver. 
Någon elev påpekade även att det även var en nackdel om man inte hade tittar på videon/lyssnat på 
poden innan lektionen eftersom att man då inte hade möjlighet att hänga med på det som gjordes på 
lektionen 

 

7.1.2 Var föredrar eleverna att ta in information, i skolan eller hemma? 

Eleverna fick frågan om de föredrog att lyssna på podcasts och se på videos än att sitta i klassrummet 
och lyssna på läraren. 21 % av de tillfrågade svarade att de föredrog att sitta hemma och lyssna på 
podcasts, 17 % svarade att de oftast föredrog detsamma. Ungefär 40 % av eleverna uppger att de inte 
föredrar något av alternativen, utan kan använda sig av båda undervisningssätt och resterande procent 
föredrar oftast att lyssna på läraren i klassrummet. Tabellen nedan är en skala när ett representerar 
instämmer helt och där sex representerar instämmer inte alls med påståendet som var: Föredrar du att 
se video/podcast hemma än att lyssna på läraren i klassrummet. Siffrorna där emellan är skala av 
instämmer helt eller instämmer inte alls.  

Liksom i fallet i ovanstående kategori kan detta förklaras av att elever som föredrar att se videos och 
lyssna på podcasts tycker som de tycker på grund av att de kan spola fram och tillbaka, pausa och 
därmed föra anteckningar i sin egen takt. De som föredrar att lyssna på läraren i klassrummet motiverar 
sina svar med att de på så vis kan ställa frågor till läraren direkt när de kommer på någonting de vill 
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fråga samt att det som skrevs på tavlan var användbara stödord som kunde användas när de skulle 
plugga till prov. 

 

7.1.3 Inlärningsstrategier 

I undersökningen ställdes eleverna frågan om vilken metod de upplevde passade deras inlärningsstil 
bäst. Resultatet av enkäten visar att den mest använda strategin för att lära sig är att söka information på 
internet där 23 % av eleverna tyckte att detta var den bästa metoden för dem. Med 19 % av svaren 
upplevdes att se video som en annan bra väg att lär sig. Att göra övningar av olika slag var också ett 
starkt alternativ som inlärningsstrategi antingen från läraren, läroboken, spel eller praktiska övningar 
gemensamt fick 32 % av elevernas svar. 9 % av eleverna fördrog att se föreläsning i klassrummet på det 
traditionella sättet och att det var deras sätt att lära in samt att 7 % av eleverna upplevde att läsa i 
läroböcker var en bra strategi för dem att lära sig den information de behövde. 2 % av eleverna svarade 
att de lära sig på annat sätt än de svarsalternativ som gavs. 

I en öppen fråga om hur de lärde sig svarade en elev att den lärde sig genom att spela spel en annan elev 
menade att hen gärna hade papper och överstrykningspenna för att markera information som hen 
kunde lära sig. Ett tredje svar var att en elev skrev frågor och svar om information och lärde sig den på 
det sättet.  

 

7.1.4 Studiemotivation 

När det gäller studiemotivation fick eleverna svara på hur de upplevde att deras studiemotivation var när 
de hade traditionell undervisning kontra när de hade Flipped Classroom. Resultatet visar att 54 % av 
eleverna upplevde att studiemotivation var ganska bra eller bra. 40 % av eleverna upplevde att 
studiemotivation var dålig eller mycket dålig när de hade traditionell undervisning.  

Mycket bra

Bra

Ganska bra

Dåligt

Mycket dåligt

Vet ej

 
Figur 3: Elevernas upplevelse av studiemotivation i det traditionella klassrummet 

I svaren på de öppna frågorna om traditionell undervisning skriver eleverna att det ofta är tråkigt att 
sitta och lyssna på läraren, speciellt när det gäller längre föreläsningar. En elev skrev följande: Man kan 
inte pausa och ta en liten stund att gå och göra något annat, utan man måste sitta stilla och lyssna och skriva samtidigt i 
kanske 40 - 60 min. 

Detta är någonting som jag tolkar kan påverka elevernas upplevda studiemotivation. 

Eleverna upplevde mest att deras studiemotivation med Flipped Classroom var mellan ganska bra till 
mycket bra. 41 % av eleverna upplevde att deras studiemotivation var mycket bra med Flipped 
Classroom. 24 % upplevde att deras studiemotivation var ganska bra och 33 % av eleverna upplevde att 
deras studiemotivation var bra.  
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Figur 4: Elevernas upplevelse av studiemotivation med Flipped Classroom 

I tabellen nedan visar vad det är med Flipped Classroom som gör att eleverna känner sig mer 
motiverade. Här har eleverna kunnat välja flera alternativ om de ville. 38 % av elever upplevde att det 
var möjligheten till att se video eller lyssna på podcast som motiverade deras studier. Den ökade tiden 
till att arbeta med uppgifter i klassrummet upplevde 22 % av elever var en viktig faktor för deras 
studiemotivation. 18 % av elever menade att möjligheten att kunna ta anteckningar stödde deras 
studiemotivation och 14 % av elever upplevde att vad som motiverade deras studier var att de fick ta 
mer eget ansvar för sina studier.  

Jag hinner se samma video 
flera gånger

Jag får mer tid i 
klassrummet med uppgifter

Jag hinner ta anteckningar 
när jag kollar på video

Jag får ta mer ansvar över 
mina studier

Inget av ovanstående

Vet ej

Övrigt

 
Figur 5: Vad elever upplever motiverar dem med Flipped Classroom 

Något som jag tolkar också kan påverka elevernas upplevelse av hur deras studiemotivation är när det 
gäller Flipped Classroom kontra traditionell undervisning är möjligheten till grupparbete och 
diskussioner i grupp. Eleverna fick i enkäten besvara i hur stor grad det stämde att Flipped Classroom 
ger fler möjligheter till arbete i grupp. 57 % av eleverna svarade att det stämde helt eller till stor del 
medan 7 % svarade att det inte stämde alls eller till stor del inte stämde. Någonting som stärker detta 
intryck är ett svar på en öppen fråga där en elev har skrivit: […] kanske inte alla i gruppen har sett på flippen 
så kan det bli svårt att diskutera och det är enklare om alla har vart med och lyssnat på lektionen och sedan diskuterat. 

En annan elev skrev: Hade man kunnat fixa något sätt så att alla kollar på flipparna så blir det effektivare 
grupparbete [...] 

Dessa svar antyder att elever har ett behov att diskutera saker och arbeta tillsammans, vilket eleverna 
upplever att Flipped Classroom möjliggör i en högre grad än traditionell undervisning, vilket i sin tur 
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kan påverka studiemotivationen. 

 

7.1.5 Aktiviteter på datorn 

Någonting som eleverna själva påpekade i de öppna frågorna om traditionell undervisning och Flipped 
Classroom var vad datorn användes till på lektionerna och i hur stor grad andra aktiviteter på datorn 
kunde påverka koncentrationen i undervisningen.  

En elev skrev: Ibland kan man bli ofokuserad pga det finns andra saker att göra på ipaden/datorn. 

Att eleverna uppger att de tar till sig information bättre genom att söka efter information på Internet 
och läsa där innebär att Internet används mycket på lektionstid och det kan finnas risk för att eleverna, 
som uppgett, använder datorn till andra saker än just skolarbetet. Detta kan, som eleven uppger, 
påverka koncentrationen och kanske även inlärningen.  

Eleverna påpekar också att datorn ibland används till saker som de upplever är att överdriva 
datorbruket. Några elever skrev att de inte tyckte att Ipaden alltid var nödvändig till allt . En av dessa 
menade att om man skulle läsa en bok skulle det bara i bokform.  

När det gällde att skriva uttryckte ett par elever att det var jobbigt att skriva för hand och då var Ipaden 
bra för då kunde de skriva på dem.   

Vad som påpekades i samband med datoranvändandet var att tekniken ibland kunde krångla, och då 
saknade eleverna tillgång till video/podcast vilket kunde försvåra deras skolarbete.  

7.2 Utfallsrummet: Elevernas upplevelse av traditionell undervisning vs. Flipped 
Classroom 

I denna undersökning har resultaten redovisats i ovanstående beskrivningskategorier, men för att förstå 
sambanden mellan dessa behöver man analysera dels beskrivningskategorier och dels det så kallade 
utfallsrummet, alltså sambanden, mellan dessa. I denna del kommer jag att göra just detta för att kunna 
få fram vad elevernas upplevelse av traditionell undervisning är i jämförelse med deras upplevelse av 
Flipped Classroom. 

 

7.2.1 Elevernas upplevelse av traditionell undervisning 

I frågan som handlar om vad elevernas inställning till traditionell undervisning, visade svaren variation i 
elevernas upplevelse. Flera elever ger uttryck för en attityd där de värderar traditionell undervisning som 
i huvudsak bra. 41 % tycker den är ganska bra och adderar man med den gruppen som tycker den är 
bra så får man en majoritet på 58 % som uttalar sig i huvudsak positivt om traditionell undervisning 
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Figur 6: Elevers upplevelse av traditionellt klassrum 

Elevernas upplevelse av traditionell undervisning kan påverkas av flera faktorer. Undersökningen har 
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visat att eleverna upplever att de förstår undervisningens innehåll svarade 75 % att de oftast förstod 
innehållet. Däremot visar de öppna svaren att eleverna har svårt att ta till sig innehållet eftersom att 
föreläsningarna ofta går fort och eleverna känner att de inte hinner anteckna allt som sägs, vilket gör att 
viss information går förlorad. Detta är även någonting som tycks påverka var eleverna föredrar att sitta 
och ta in föreläsningsmaterial och deras studiemotivation i det traditionella klassrummet.  

Enligt svaren till frågan om elevernas upplevda studiemotivation ser man att här skiljer det sig i hur 
eleverna upplever att de motiveras av att arbeta i den traditionella modellen. De största resultaten håller 
sig i mitten alternativen i dåligt och ganska bra vilket kan tyda på att traditionell undervisning inte 
motiverar eleverna så mycket eller på ett bra sätt.  

I en öppen fråga efter denna fråga fick eleverna svara på varför deras inställning till traditionell 
undervisning upplevdes som den gjorde. Där skrev eleverna att traditionell föreläsning var tråkig, svår 
att ta in och motiverade inte deras inlärning i hög grad. De skrev också att traditionell undervisning var 
bra för att de kunde ställa frågor direkt och skriva av information på tavlan. De öppna svaren stödjer 
statistiken och kan ge förklaringar till varför eleverna har svarat ganska dålig eller ganska bra då de 
tydligt visar att det finns både positiva och negativa sidor i den traditionella undervisningsmodellen. 

10 elever tycker att den traditionella undervisningsmodellen är bra, en relativt stor del och visar att 
eleverna upplever traditionell undervisning på olika sätt. En elev skrev att hen upplevde att den 
traditionella undervisningen var det bästa sättet att lära in för hen, men att det var olika för alla och att 
hen förstod att andra kanske inte upplevde det samma som hen. Hasselgren uttryckte tidigare att 
fenomenografins syfte var att lyfta att individer lär sig olika med olika metoder. Svaret som denna elev 
har gett visar tydligt att det finns en medvetenhet hos en del elever att de lär sig på olika sätt med olika 
metoder.  

I den fråga som var öppen för eleverna kommenterar de också Ipad emot böcker, och svaren är lika 
olika. En elev menade att ska man läsa bok, då ska det vara i bokform, inte på Ipad. Skriva var bättre att 
göra på Ipaden eftersom att det var jobbigt att skriva för hand. Det som inte var bra med traditionell 
undervisning var att man hade papper överallt, de var lätt att tappa bort eller glömma eftersom att det 
var mycket. Detta visar dels viss variation i vad eleverna föredrar för medel, och det kan bero på vad 
eleverna ska göra. Kanske kan det vara att den traditionella bilden av hur kommunikation sker som 
lever kvar om man ska tala om multimodalitet. Att läsa är starkt förknippat med en bok, och att läsa i en 
bok kopplas till det traditionella sättet att kommunicera. Däremot kopplas också att skriva till detta, och 
med tanke på att dator tillhör det moderna sättet att skapa kommunikation, får man anta att skriva i 
traditionellt sätt att kommunicera handlar om att skriva för hand. Om det är så, är eleverna i sitt 
skrivande på väg ifrån det traditionella och mot det moderna sättet att kommunicera, skapa 
teckenvärldar och mening för sig själva.  

Fortsätter vi på den multimodala ingången där inlärningen är en del av en kommunikativ situation. Ett 
exempel är klassrummet och där elever ska lära sig. Det som är viktigt i den kommunikativa situationen 
är att fånga uppmärksamhet, vilka resurser det finns att tolka materialet, hur man bearbetar och 
transformerar material och gör det till sitt eget. Eleverna skriver att de lätt tappar fokus under 
föreläsningar i klassrummet och upplever föreläsning i traditionell stil som tråkig. Detta ger inte 
eleverna möjligheter att från början ta till sig materialet, än mindre kunna tolka det och göra 
informationen till sin egen. Att de inte heller har en möjlighet att ta igenom om de missar en lektion ger 
dem ännu mindre möjligheter att ta till sig och tolka materialet. Föreläsning i klassrummet och 
läromedel ger eleverna begränsade teckenvärldar att tolka materialet. Eftersom att de främst utgår ifrån 
böcker och läraren blir det också svårt för eleverna att vara kritiska mot materialet eftersom de inte har 
något annat att utgå ifrån. Affordance är olika resursers förmågor och begränsningar. Eleverna visar 
tydligt att de ser att den traditionella undervisningen har begränsningar i deras sätt att lära sig på. Endast 
ett fåtal av eleverna upplever att de kan tillgodose sig de kunskaper som skolan ger dem med den 
traditionella undervisningsmodellen.  
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7.2.2 Elevers upplevelse av Flipped Classroom  

När det kommer till elevernas upplevelse av Flipped Classroom uppgav 96 % av eleverna att de 
upplever Flipped Classrom som helt bra eller ganska bra. 3 % av eleverna upplever att det är mindre 
bra. Detta visar alltså en skillnad gentemot deras upplevelse av den traditionella undervisningen. Svaren 
på de öppna frågorna i Flipped Classroom kontrasterar inte heller lika mycket som svaren på de öppna 
frågorna om den traditionella undervisningen, utan pekar mer på att elevernas upplevelse av detta 
arbetssätt är positiv med några undantag. 

Bra

Ganska bra

Mindre bra

Dåligt

 
Figur 7: Elevernas upplevelse av Flipped Classroom 

Enligt redovisningen av resultaten ovan kan man se flera faktorer som stärker denna tolkning. När det 
gällde att förstå undervisningens innehåll upplevde en stor del av eleverna att de förstår innehållet i 
undervisningen bra, vilket jag tolkar beror mycket på det faktum att de kan se samma innehåll flera 
gånger och kan arbeta i sin egen takt istället för den takt som läraren anger. Att så många elever oftast 
eller alltid förstod innehållet kan alltså ha att göra med att de kan se video/podcasten hur många gånger 
de vill, tills de förstod innehållet. Detta finns det inte möjlighet till i föreläsningar som lärare har i 
klassrummet. Jämför man svaren mellan traditionell och Flipped Classroom är det en större mängd som 
oftast eller alltid förstår innehållet i Flipped, i traditionell undervisning hade större mängden av elever 
svarat att de oftast förstod innehållet. Mängden elever som sällan förstod innehållet i traditionell 
undervisning var större, men fem elever mot Flipped Classrooms två. Detta kan i sin tur påverka varför 
en del av eleverna föredrar att titta på videos och se podcasts hemma istället för att sitta på skolan och 
lyssna på läraren. De behövde inte heller missat något när de var sjuka eller borta, allt finns på bloggen 
eller internet. En elev påpekade att hen inte blev stressad som hen annars blev. Flipped Classroom kan 
påverka elevernas stress och hälsa på ett positivt sätt, vilket kan ha en positiv inverkan på deras inlärning 
och skolarbete.  

Förståelsen för undervisningens innehåll kan, enligt min tolkning, också påverka hur eleverna upplever 
att deras studiemotivation är när det arbetar med denna undervisningsmetod. Eleverna uppger att deras 
studiemotivation är mycket bra och bra och har relativt jämna svar och tyder på att elever blir 
studiemotiverade av att arbeta efter Flipped Classroom modellen. Ett par procent under bra och mycket 
bra kommer ganska bra, inga elever hade svarat att de upplevde att deras studiemotivation var dåligt 
eller ganska dåligt i Flipped Classroom modellen. Jämför man detta resultat med det resultat som den 
traditionella undervisningen visade har Flipped Classroom ökat elevernas studiemotivation.  

I samband med denna fråga ställdes också frågan var det var som fick dem motiverade. Här fick 
eleverna välja alla alternativ om de ville. Det alternativ som eleverna främst valde var att de kunde se 
video/podcast flera gånger, pausa och spola tillbaka om de behövde. Att kunna se video flera gånger 
och kunna pausa verkar vara viktigt för eleverna. Detta stämmer också överens med frågan om de hellre 
ser på video/podcast än att lyssna på läraren i klassrummet. På den frågan, som var en skala, lutar 64 % 
av eleverna mot att de hellre vill se på video hemma.  36 % ville hellre lyssna på läraren i klassrummet. 
Det verkar som att elever upplever video/podcast som någon som gynnar deras sätt att lära.  



  28 

De andra två alternativen i vad som motiverade eleverna till studier med Flipped Classroom modellen 
var att de hann anteckna medan de tittade på video/podcast samt att de under klassrumstid fick mer tid 
att arbeta med uppgifter och arbeten. Elevernas upplevelse pekar på att det finns fördelar med en 
inspelad föreläsning, främst fördelen att det gynnar elevernas metod för att studera. 14 % av elever 
upplevde att de genom Flipped Classroom fick ta mer ansvar för sina studier. 

Något som jag även tolkar kan påverka elevernas studiemotivation är möjligheten till diskussion och 
arbete i grupp. Eleverna tillfrågades om de ansåg att Flipped Classroom gav fler möjligheter till att 
arbeta i grupp, vilket många tyckte att det gjorde. Eleverna har även i de öppna svaren angett att det 
som var viktigt med Flipped Classroom var att alla hade tittat på videorna så att de kunde diskutera 
dessa på lektionstid. Att just detta är viktigt för eleverna antyder att det även kan vara något som 
påverkar deras studiemotivation när det kommer till detta sätt att arbeta.  

Liksom med all undervisning så finns det faktorer som påverkar eleverna på ett negativt sätt och så är 
det även med Flipped Classroom. Undersökningen visar att en del elever upplever att det inte är lika bra 
med att titta på videos och lyssna på podcasts hemma eftersom de då inte kan ställa frågor som de 
kommer på medan de lyssnar. Skriver de inte upp dessa är det lätt att de glöms bort och inte ställs, vilket 
kan leda till minskad förståelse av innehållet.  

Det fanns även elever som ansåg att datorerna ibland användes till överdrift och att vissa aktiviteter inte 
alls skulle göras digitalt utan analogt. Det fanns även elever som uttryckte att möjligheten att ägna sig åt 
andra saker än det som ska ske på lektionstid gjorde att de kände sig okoncentrerade, vilket också 
påverka hur väl eleverna tar till sig undervisningen. Elever påpekade även att det var viktigt att alla hade 
sett på videon eller lyssnat på podcasten så att de kunde diskutera innehållet på lektionstid. Svaret 
antyder att det finns elever som inte förbereder sig för lektionerna och det påverkar deras inlärning på 
ett negativt sätt eftersom de missar chansen att hänga med i grupparbetet och diskussionerna. 

Danielsson skriver ur det multimodala perspektivet att video är ett sätt att kunna skapa en helhet med 
olika sätt att uttrycka sig på, eller semiotiska resurser. Kanske också detta skapar ett sätt för att hjälpa 
fler elever att kunna ta till sig materialet. Video, dator och webbsidor är en del av elevernas vardagliga 
teckenvärldar och genom att ta hjälp av dessa i skolarbetet kanske fler elever upplever att skolan är en 
del av deras vardag, hur eleverna skapar mening i sina tankar. I en annan frågeställning fick eleverna 
svara hur de upplevde att de tog in information på bästa sätt och tänka kritiskt om den. Här fanns det 
lite mer variation men toppsvaret bland eleverna var att söka information på internet och efter detta 
kom att de på video. Att söka information på internet på egen hand kan handla om att leta efter 
skriftliga teckenvärldar som eleverna kan transformera till sin egen information och till ett eget sätt att 
skapa mening så att de förstår. Det svar som hamnade efter detta var att göra övningar, antingen 
praktiska, från läroböcker eller som läraren gör själv. Att lära sig handlar också om att kunna tillämpa 
kunskapen, inte bara memorera den och i ett multimodalt perspektiv är det viktigt för lärandet att också 
imitera vad andra gör och prova själv, därför blir det viktigt för eleverna med praktiska övningar, kanske 
därför 18 elever upplever att praktiska övningar är ett sätt för dem att lära sig på. 

Genom att ha tillgång till flera olika medier har eleverna chans att på flera sätt kunna förstå ett innehåll 
och material på olika sätt. Eleverna kan också göra transduktion, att föra mening från ett material till ett 
annat. Från video, internet info eller böcker till den teckenvärld som de förstår. I Flipped Classroom 
verkar många elever förstå videons teckenvärld mycket bra och kunna utföra en transduktion för att 
skapa en egen förståelse och en egen mening för materialet läraren ger dem. Dock är eleverna inte helt 
övertygade om att Flipped Classroom är enbart bra. Kritiken som gav handlar dels om tillgången till 
internet, och ett bra sådant. Dels om strukturen runt video/podcasts och att man kunde bli distraherad 
eftersom man kom åt att göra annat på Ipaden än skolarbete. Upplevelsen av Flipped Classrom är inte 
odelat bra, och det finns variationer i elevernas upplevelser av modellen. De problem som eleverna 
upplever mest om tekniken, att den kan krångla och på det sättet skapa problem, vilket kan förhindra 
inlärning som en lärobok inte skulle kunna göra. Den har elever alltid tillgång till om de inte glömmer 
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den eller tappar bort den. Den är inte beroende av internet och batteri för att kunna fungera så som en 
video/podcast är.  

8. DISKUSSION 

I detta avsnitt kommer valet av metod att diskuteras i förhållande till den genomförda undersökningen 
där för- och nackdelar med metoden tas upp. Efter det kommer resultaten av undersökningen att 
diskuteras. I resultatdiskussionen diskuteras resultaten i förhållande till tidigare forskning samt i 
förhållande till variationsteori, multimodal teori och läroplanerna. 

8.1 Metoddiskussion  

I denna uppsats har jag valt att använda mig av en fenomenografisk metod för att på bästa sätt analysera 
och bearbeta materialet för att få fram svaren till mina frågeställningar som fokuserar på elevernas 
upplevelser av Flipped Classroom. Genom den har jag kunnat ta fram elevernas olika svar och se 
möjliga relationer mellan dem, vilket jag inte vet om jag skulle kunna gjort med en annan metod. Det 
finns säkerligen andra metoder som kan ta fram liknande resultat i analysen men det är ingen metod 
som jag kände till när jag började det här arbetet. Visserligen kunde jag ha tagit mig tid att undersöka 
om det fanns andra metoder som passade det jag ville få fram, men när jag läste mer djupgående om 
fenomenografi ansåg jag att den metoden skulle vara bra att använda till min analys.  
 
I undersökningen har jag både använt mig av en kvalitativ och kvantitativ metod, den senare i form av 
enkät. Genom att jag använt mig av en enkät, har variationen i svaren i undersökningen inte varit så stor 
som den hade blivit om jag hade valt att intervjua eleverna istället eftersom att jag har haft flest frågor 
med fixerade svar. Däremot har jag istället tittat på variationen i de svarsalternativ som funnits relaterat 
till frågan i sig och i en jämförelse mellan de olika undervisningsmetoderna Flipped Classroom och 
traditionell undervisning. Därtill har jag haft öppna frågor som ger mer i variation än de fixerade svaren. 
Genom en blandning av fixerade och öppna frågor har jag kunnat få kvalitativa inslag i mitt svar. Att 
använda mig av en datainsamlingsmetod gjorde jag för att jag ville ha ett så brett svar som möjligt. 58 
elever har ställt upp och svarat på enkäten av de 102 som beräknades finnas i de klasser som ville ställa 
upp i min undersökning. Av dessa vet jag att åtta elever inte fick tillåtelse att delta i undersökningen. 
Resten är bortfall. En del av bortfallet kan bero på att två klassers lärare inte var med när eleverna 
gjorde enkäten och detta kan ha bidragit till bortfallet. Det kan också bero på att eleverna själva inte 
ville vara med. Kanske mina frågor och mitt brev till föräldrarna inte var tillräckligt motiverande för att 
fler elever skulle vilja besvara min enkät. 
 
Möjligen skulle resultaten blivit större om jag hade kunnat vara med klassen när undersökningen 
gjordes så eleverna kunde fått tillfälle att ställa frågor om enkäten och dess frågor. Det kanske även för 
föräldrarnas del skulle varit bra att få träffa mig som forskare och därmed känna mer trygghet inför att 
låta sina barn delta i min undersökning. Ett annat val som kan ha påverkat mina resultat är det att jag 
själv inte valt de klasser som varit med i undersökningen. Alltså har jag inte haft en relation till dem 
innan, jag har ingen uppfattning om hur deras olika upplägg för Flipped Classroom har sett ut. Dessa 
grupper har varit slumpmässigt utvalda. Detta är också en faktor som kan ha påverkat min 
undersökning och det bortfall som blivit. Elever kanske inte har känt igen sig i frågorna angående 
upplägget som de har och därmed haft problem och kunna svara på enkäten.  
 
Jag funderade innan själva processen med arbetet började om jag skulle i datainsamlingen haft både en 
kvantitativ och kvalitativ insamling. Detta hade kunnat vara bra dels för att genom en kvalitativ 
datainsamlig skulle kunna ge större variationer i svaren och därmed fler beskrivningskategorier som kan 
visa fler samband. Det skulle också kunna gett möjligheter till att få den personliga kontakten med 
eleverna och därmed också kunna se mer ur deras perspektiv. Detta har mina öppna frågor i min enkät 
kunna tillfredställa i en liten skala med deras personligt präglade svar i dem.  
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Eftersom att bara 58 av de 102 eleverna har besvarat enkäten gör det generaliserbarheten och mitt 
resultat något bräckligt. På grund av detta och att undersökningens respondenter är slumpmässigt valda 
kan man inte, som Patel och Davidson påpekade, säga att min undersökning gäller alla.107  Det som 
skulle kunna stärka mitt resultat något är det att mina resultat och de resultat som visas i den tidigare 
forskningen till stor del stämmer överens med varandra samt det faktum att 58 elever från olika skolor i 
olika delar av landet verkar ha en liknande upplevelse av Flipped Classroom. 
 
Två viktiga saker att tänka på i en undersökning är validiteten och reliabiliteten. Validiteten innebär att 
man mäter det man ska mäta, undersöker det man ska göra och lägger fokus på det. Det handlar också 
om att man gör det med rätt metod.108 I denna uppsats anser jag att jag har lagt främsta fokus på 
eleverna och deras upplevelser av Flipped Classroom som också är syftet med uppsatsen. Ibland kan 
dock det komma lite i skymundan då både ett lärare perspektiv och läroplansperspektiv tas upp. Detta 
har plockats med för att visa de kontraster som finns mellan lärarperspektiv och elevperspektiv. 
Läroplaner har av två anledningar tagits med, dels för att göra en koppling till skolan. Det viktigaste är 
dock att Flipped Classroom också kan valideras och stödja det som är mål i läroplanerna så att man som 
lärare inte plockar in och kör något för att. Utan det är viktigt att metoder man som lärare plockar in 
har sitt stöd i läroplaner och material i kursplaner.  
 
I undersökningen anser jag att jag har valt rätt metod. I en fenomenografisk metod undersöker man 
individers uppfattningar om ett visst fenomen, och det är precis det som jag gjort i den här 
undersökningen.109 Reliabilitet handlar om undersökningen är stabil över tid, att andra kan göra min 
undersökning och komma fram till samma slutsatser som jag kan.110 I uppsatsen har det tydligt blivit 
beskrivet hur jag hur gått tillväga och genom det kan någon annan genomföra min undersökning. Att 
det finns tidigare forskning som pekar på liknande resultat som de jag har fått och de slutsatser jag har 
kunnat dra av det får mig att anse att reliabilitet i uppsatsen är bra och har stöd från den tidigare 
forskningen som har gjorts inom samma område.  
 
Att förhålla neutral i forskning är viktigt när man forskar, och om ett visst område. Ännu viktigare är 
dock att också vara kritisk mot sig själv och kunna ifrågasätta om man kunnat vara neutral. Alla har en 
viss förförståelse ett ämne och det kan påverka ens undersökning och forskning. Har den påverkat mitt 
resultat och därmed också min reliabilitet och validitet?111 
 
Innan jag gjorde den här undersökningen hade jag en viss förförståelse av Flipped Classroom eftersom 
jag kommit i kontakt med det via min VFU skola. Jag hade också läst en del om det innan jag bestämde 
mig för att göra undersökningen. Men det som gjorde att jag ville undersöka elevernas upplevelse var 
för att man i stort sett fick läsa om lärares och forskares i stort sett enbart positiva inställning till 
metoden. Det var kritiskt tänkande som drog igång hela processen. Visserligen upplever jag av det jag 
läser en åsikt om Flipped Classroom under processens gång. Men när jag frågar mig själv om jag låtit 
min egen förförståelse och mina egna tankar påverka min forskning i någon mening kan jag inte känna 
igen mig. Jag anser inte att jag låtit mina egna åsikter och värderingar tagit över undersökningen utan jag 
har förhållit mig till vad materialet och den undersökning som utförs har haft att säga.  

8.2 Resultatdiskussion 

I denna del av uppsatsen kommer resultaten av undersökningen diskuteras. Det som kommer vara i 
fokus är resultaten i relation till den multimodala teorin och variationsteori. Jag kommer även att 

                                                 
107 Patel och Davidson, s 57 
108 Bryman, s 86, 88 & 90 
109 Patel och Davidson, s 33 
110  Bryman, s 86 & 90 
111  Bergström, Göran och Boréus, Kristina (2005) Textens makt och mening – metodbok i samhällsvetenskaplig text och 

diskursanalys, s 34-36 
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diskutera Flipped Classroom i förhållande till skolans läroplaner. 

 

8.2.1 Elevers upplevelser av Flipped Classroom och variationsteori 

Marton och Booth anser att det finns två typer av lärande: lärande för att kunna återge det som sagts för 
att kunna bygga på sin egen kunskapsbank och för att kunna tillämpa denna kunskap. De talar även om 
lärande för att söka mening och för att kunna förstå. De talar även om en slags inlärningstrappa där 
man först inhämtar kunskap, lär sig den för att senare kunna tillämpa den. De poängterar även vikten av 
elevers olika erfarenheter och att detta påverkar på vilket sätt man lär sig.112 Denna trappa och 
variationen i elevernas sätt att lära sig kan man också se i min studie. 

 
Det som i min studie talar för Flipped Classroom är främst att eleverna får möjligheten att ta in 
information i sin egen takt genom video och podcast. Både i de öppna svaren om Flipped Classroom 
och i andra frågor kan detta ses genom elevernas svar. I deras svar i de öppna frågorna har de svarat att 
Flipped Classroom är roligt och att de genom video/podcasts förstår innehållet av en föreläsning bättre. 
I frågorna med bestämda svarsalternativ har eleverna genom sina svar visat att de förstår innehållet i 
föreläsningarna bättre för att de kan se dem flera gånger. De visade också genom sina svar på dessa 
typer av frågor att Flipped Classroom ökade deras studiemotivation. I den tidigare forskningen, mer 
specifikt en undersökning om användandet av podcasts i undervisningen gjord av Walls, Kucseray, 
Walker, Acee, & Robinsson, kan man se att en stor del av eleverna i dessa undersökningar var positiv 
inställda till podcasts.113 Eleverna i denna undersökning uttryckte i svaren att de upplevde att det som 
var positivt med modellen var att undervisningen blev mer flexibel, att man kunde till exempel se video 
när man ville istället för att man var tvungen att vara på en viss plats en viss tid för att ta del av en 
föreläsning. Även i denna undersökning menade eleverna att en av de saker som var bra podcast var att 
man hade möjligheten att se eller lyssna tills man förstod. Därtill tar också tidigare forskningen upp en 
undersökning om elevers inställning till e-learning gjord av Griffin, Mitchell & Thompson visade 
liknande resultat som i Walls, Kucseray, Walker, Acee, & Robinssons undersökning.114 Detta visar hur 
Flipped Classroom kan anpassas efter elevers tidigare erfarenheter och deras sätt att lära då en del elever 
behöver repetitionen av inhämtning av kunskapsfasen för att till slut kunna lära sig och senare i 
klassrumsdiskussionerna applicera kunskapen de inhämtat på andra typer av problem. 

 
Min undersökning visar även att av 75 % av eleverna förstod innehållet i den traditionella modellen. Det 
som var eleverna uttryckte var svårt var att hinna med att anteckna och koncentrera sig på att lyssna 
under en lång period. Det som uppfattades som bra var att man kunde ställa frågor direkt till läraren 
samt anteckna det som skrevs på tavla. Detta innebär ytterligare variationer i elevers sätt att lära sig och 
hur de erfar undervisningen. Här visar studien en grupp som finner det svårt att hinna med i 
genomgången och som kanske kommer att tappa delar av det stoff  som ska inhämtas för att de ska 
kunna lära sig kunskapen. Den visar även en grupp som inhämtar kunskapen fort och vill kunna ställa 
frågor till läraren för att utvidga sin förståelse för den kunskap som inhämtas för att senare kunna 
applicera denna. Svaren från eleverna visar alltså att de inte upplever, eller erfar Flipped Classroom på 
olika vis och att det inte är alla elever som har en odelat positiv bild av detta sätt att undervisa. Mycket 
av det som än vinsten med Flipped Classroom är just repetitionen av samma material framfört på 
samma vis, men mycket av den spontana interaktionen med läraren, som är nödvändigt för mångas sätt 
att lära in och erfara, försvinner. Tittar man på hur många procent som säger sig förstå innehållet i den 
traditionella undervisningen ser man att det är ett fåtal elever som anser sig förstå innehållet bättre med 
Flipped Classroom medan en stor del av gruppen gynnas av båda sätt att undervisa. Elevernas utsagor 
om deras upplevelser av Flipped Classroom kanske kan tolkas som att detta nya sätt att undervisa 
kanske fungerar bra som ett komplement till den vanliga undervisningen, eller att detta nya sätt att 

                                                 
112 Marton och Booth, s. 60, 66, 118 
113

  Walls,  Kucseray,  Walker, Acee, and Robinsson, s 373-374 
114 Griffin, Mitchell, and Thompson, s 537-538 
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undervisa kanske fungerar väl med vissa ämnen, men mindre väl med andra. 
 
Det som ses som positivt med Flipped Classroom ur lärares perspektiv i Bergman och Sams, Browns, 
Herried Freeman och Schillers undersökningar, och ur elevers perspektiv i min undersökning, var att de 
fick mer tid med läraren i klassrummet och få hjälp med uppgifter Detta kan hjälpa många elever att 
uppnå förståelse för kunskapen och ge dem en chans att använda kunskapen de tar in. Uppgifter i detta 
fall handlar inte bara om de uppgifterna som man vanligtvis gör i klassrummet utan också om det som 
vanligtvis är läxa i den traditionella modellen. Istället för att eleverna ska göra uppgifter hemma får att 
eleverna mer tid under lektionen att göra uppgifter och få hjälp med sådant som de inte förstår.115 När 
detta om uppgifter/hemläxor kommer upp funderar jag, är det inte meningen att dessa ska ligga på en 
nivå som eleverna ska kunna klara, även utan hjälp? Eller gör man som lärare uppgifter till eleverna som 
man vet att de inte klarar? Visserligen ska uppgifter utmana eleverna, men de ska inte ligga utanför 
elevernas förmåga att klara dem. 75 % av eleverna svarade att de i det traditionella klassrummet förstod 
föreläsningars innehåll, baserat på det borde eleverna också till stor del klara av att göra hemuppgifter 
som de får i den traditionella modellen. I de öppna svaren angående elevernas inställning till det 
traditionella klassrummet skriver eleverna att en del av problemet är att det föreläsningen går i en viss 
hastighet och de upplever att det är svårt att hinna anteckna och fokusera i en längre period. Kanske är 
det inte det att man är i klassrummet i sig och föreläser som är problemet utan snarare hastigheten och 
mängden tid som är delar av traditionellt klassrum som är av det som leder till att eleverna inte förstår 
lika bra som i Flipped Classroom. Problemen behöver då inte nödvändigtvis vara att eleverna inte 
förstår innehållet, för de visar i undersökningen att de gör det. Det jag kan tolka skulle kunna leda till att 
eleven kan prestera bra utifrån föreläsningar på lektionstid skulle kunna handla om att de inte kommer 
ihåg innehållet. De hinner inte heller göra anteckningar för att komma ihåg innehållet tills de kommer 
hem och ska göra uppgiften.  
 
När det kommer till problem som kan störa elever inlärning verkar koncentrationsförmåga vara en av 
dem. Att ha svårt att koncentrera sig verkar uppstå oavsett vilken modell man väljer att använda sig av; 
Flipped Classroom eller den traditionella modellen. Dock verkar orsakerna till koncentrations-
svårigheterna bero på olika saker. I Flipped Classroom modellen verkar det som, baserat på elevernas 
svar, bero på tillgången som de får till annat via sin Ipad/dator. Min tolkning av det är att fritiden är 
plötsligt ligger nära till hands, man har tillgång till den som man inte har i ett traditionellt klassrum. 
Eleverna kan nu ha tillgång till sina fritidsaktiviteter även under skoltid och dessa aktiviteter kanske är 
roligare än skolarbete vilket leder till att det är det eleverna hellre kanske vill fokusera på. Skolan kan ju 
vara det där man måste sitta och fokusera på en föreläsning under klassrumstid. Eleverna har inget val 
än att lyssna i den traditionella modellen. I Flipped Classroom ser elever istället en video/podcast. 
Denna video kan möjligtvis vara kortare än en föreläsning i klassrummet, men likväl ska eleverna sitta 
still och lyssna och se på en föreläsning. Läser man elevernas öppna svar till deras inställning till Flipped 
Classroom finns det elever som inte gör hemläxan, som är att se på en video. Kanske kan det bero på 
att eleverna har svårt att fokusera när de sitter med video/podcast ensamma och ska fokusera. Oavsett 
vilken modell som används kan det tolkas som att en del elever kan ha svårt att sitta still och lyssna. 
Skillnaden mellan de två olika metoderna är att i den traditionella metoden har eleverna inte tillgång att 
sitta vid en Ipad/dator, alltså ingen tillgång till sina fritidsaktiviteter. Eleverna har inget annat val än att 
sitta och lyssna på lärarens föreläsning vilket kan vara det som leder till att eleverna känner att modellen 
är tråkig. Varken Flipped Classroom eller den traditionella modellen lyckas helt med att hålla kvar 
elevernas fokus under föreläsning. Om eleverna skulle tappa koncentrationen när de tittar på en video 
kan de välja att se videon igen. Den möjligheten ges inte i den traditionella föreläsningen där det krävs 
att eleverna vid ett visst tillfälle behåller fokus. Återigen pekar resultaten på att det är alternativet att se 
video/podcast igen som är det drivande i vad som upplevs som positivt i Flipped Classroom modellen.  
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De problem som Flipped Classroom kan ha och ibland har med teknik, det finns inte i den traditionella 
undervisningsformen. Den förlitar sig på läraren och läroböcker som eleverna får tillgång till. Här är det 
elevernas eget ansvar som påverkar om de har läromedel och lyssnar på lektionen samt lärarens ansvar 
att ge eleverna information.  Det som inte går att råda över är om man är sjuk, då missar man att se en 
föreläsning alternativt ge en föreläsning. På detta sätt är den tekniska aspekten inom Flipped Classroom 
bra, enligt elevernas svar, eftersom att läraren lägger upp video/podcast på nätet där elever som är sjuka 
kan se hemifrån. Detta går inte i den traditionella modellen eftersom föreläsningen är i klassrummet 
och inte går att flytta. 
 

8.2.2 Elevers upplevelser av Flipped Classroom och multimodal teori 

Multimodalitet är en teori där individen är en aktiv part som tolkar världen omkring sig och skapar 
mening i den. Detta är en teori som använts flitigt i det så kallade designteoretiska perspektivet där 
lärande går ut på att man formar sociala processer och skapar förutsättningar för elevers lärande. Kress 
och Selander skriver om olika teckenvärldar, alltså olika typer av uttryck och hur de sorteras, och hur 
dessa kan kombineras med varandra för att skapa mening.116 

 
När det gäller lärande skriver Kress och Selander att det är en ständig process där nya upplevelser 
jämförs med det man redan vet för att skapa nya kunskaper. Vikten ligger på att skapa meningsfulla 
tillägg till sina teckenvärldar.117 Dock menar de att lärande först och främst bygger på den lärandes 
intresse och engagemang.118 Ur det designteoretiska perspektivet talar man om tre olika steg. Steg ett 
handlar om att förstå inramningen för lärandet, i detta fall skolan. Steg två handlar om att förstå var 
inom inramningen teckenskapande och lärande sker och steg tre handlar om att kunna bedöma 
teckenskapande, lärande och vad som räknas som kunskap.119 Men hur ska detta bedömas? Detta ger 
Kress och Selander inget svar på. Däremot påpekar de att bedömningskulturen förändras hela tiden och 
det borde vara möjligt att kunna utveckla en bedömningsmall som utgår ifrån individens utveckling av 
sina förmågor, kunskaper och kunnande i framtiden.120  
 
När det gäller min studie kan man se att eleverna gärna använder de teckenvärldar som skolan gör 
tillgängliga för dem för att lära sig nya kunskaper. Det traditionella klassrummet har ofta ett begränsat 
antal teckenvärldar som kan användas då det inte alltid är säkert att annan information än lärarens 
kunskaper, böcker och diskussion finns att tillgå. Med Flipped Classroom har eleverna andra 
teckenvärldar som de förstår på ett annat sätt genom att titta på en video/podcast. Min tolkning är att 
elever kanske lär sig på ett annat sätt genom att utforska ett visst område på nätet via andra källor än de 
som läraren tilldelat eleverna. Genom internet har de tillgång till ett stort antal teckenvärldar.121 Det är 
inte bara skrift och tal utan det finns även tillgång till videos, färgkoder, mönster, bilder med mera, som 
tillåter ett större urval. Genom detta ges eleven större möjlighet att hitta teckenvärldar som de har lätt 
att förstå som de senare kan transformera eller transducera till sin egen produktion. Detta ger även 
eleverna möjlighet att erfara de tre stegen inom designteori som Kress och Selander skriver om, 
framförallt det tredje steget där de måste lära sig att sålla i den information som teckenvärldarna ger och 
bestämma vad som är kunskap och vad som inte är det. Kress menar att den lärande individen behöver 
vara aktiv i sitt skapande av meningsfulla teckenvärldar för att kunna lära sig någonting, vilket betyder 
att eleverna måste själva vara aktiva i undervisningen för att kunna ta till sig kunskap. Det finns mycket i 
den multimodala teorin som stödjer Flipped Classroom som undervisningssätt då det ger eleverna 
ansvaret och möjligheten att vara en aktiv lärande individ som skapar egna meningsfulla tillägg till sina 
teckenvärldar, men man ska inte bortse från de mer traditionella teckenvärldarna som det traditionella 
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klassrummet erbjuder. Många av eleverna kanske förstår dessa traditionella teckenvärldar, det vill säga 
tal och skrift, bäst och kan transformera detta lätt till sina egna teckenvärldar. Det finns ingenting i min 
undersökning som tyder på att det traditionella klassrummet skulle göra eleverna mindre aktiva. Den 
visar snarare att eleverna är aktiva i sitt lärande och i sina skapande processer. De skriver att de vill ha 
läraren där som kan besvara frågor och detta är ytterligare ett sätt för en individ att skapa meningsfulla 
tillägg till sina teckenvärldar utan att använda internet eller datorn som källa. 
 
Vad gäller Kress och Selanders steg ett och två i den lärande processen, är Flipped Classroom ett sätt 
för skolan att utvidga sin inramning och, som tidigare nämnt, inkludera fler teckenvärldar i 
undervisningen. Flipped Classroom blir således inte enbart en positiv upplevelse för elevens lärande 
utan även för lärarens möjlighet att undervisa. Någonting som dock inte helt kan tillskrivas Flipped 
Classroom och som är närvarande i både detta sätt att undervisa, samt den traditionella undervisningen, 
är det som Danielsson skriver om att multimodal litteracitet. Hon menar att eleverna, via digitala 
medier, inte bara lär sig att tolka olika teckenvärldar men lär sig också att uttrycka sig på andra sätt än 
med bara text.122 Detta är någonting som verkar bli alltmer vanligt i den svenska skolan och Flipped 
Classroom kan tjäna som en inspiration till andra uttryckssätt, men det kan inte tillskrivas vara det enda 
undervisningssätt som ger möjlighet till multimodal litteracitet. 

 
Det mest väsentliga och positiva med Flipped Classroom att kunna se en föreläsning fler gånger. Därtill 
är det positivt att skriva på dator, men anledningen varför kanske inte nödvändigtvis behöver ses som 
positiv. Om eleverna upplever det som jobbigt att skriva för hand och man i skolan låter dem enbart 
skriva på dator, kanske börjar lära dem att skriva för hand redan från början, hur kommer det gå för 
dem om det blir så att tekniken till exempel inte fungerar? När tekniken inte fungerar är det inte bara 
elevernas tillgång till ett skrivmedium som påverkas utan också deras tillgång till material och 
information. Att skriva genom datorn kanske är ett sätt för eleverna att lära sig på, en teckenvärld som 
de bäst lär sig på. I det avseendet kan det vara bra för eleverna att fokusera på att skriva på dator för att 
till exempel lära sig att skriva eller lära sig språk.   
 
Eleverna i min undersökning, i Griffin, Mitchell och Thompson, samt Walls, Kucseray, Walker, Acee, 
och Robinsson samt i Bollinger, Supanakorn och Boggs undersökningar ger en positiv bild av Flipped 
Classroom. Eleverna skriver om de möjligheter som modellen ger. Kan det bara vara nyhetens behag? 
De elever som besvarade frågorna i min undersökning hade till en stor del börjat använda sig av Flipped 
Classroom, de som längst använt modellen hade använt den mellan 1-2 år. Flipped Classroom kan 
fortfarande för eleverna vara nyhetens behag, särskilt eftersom att eleverna får använda digitala medier 
på skoltid, i sitt skolarbete. Digitala medier som fortfarande är kopplat till fritidsaktiviteter och nöje. 
När datorn och digitala medier börjar ses av eleverna som ett verktyg för lärande kanske dessa får en 
annan status än de har i dagsläget, men oavsett vilket så är digitala medier en stor källa till olika 
teckenvärldar för elever vars innebörd man inte kan bortse från.  
 

8.2.3 Skillnader och likheter mellan de olika perspektiven 

När de kommer till de olika teorierna finns det vissa likheter i frågan om lärande. Både variationsteori 
och multimodal teori talar för en individualitet i elevers lärande och att detta bör vara i centrum. I min 
studie ser man att variationen i elevers sätt att lära sig visar att Flipped Classroom inte fungerar för alla. 
Den fungerar för de elever som behöver mycket repetition av samma material för att kunna inhämta 
kunskapen och förstå den för att senare, i en klassrumssituation, kunna applicera kunskapen på 
uppgifter som ges ut av läraren. Andra elever behöver inte repetitionen, utan behöver snarare ha 
möjligheten att ställa frågor till läraren och få saker förklarade på ett annat sätt för att kunna förstå dem. 
Detta är också exempel på olika teckenvärldar där eleverna kan inhämta stoff  för att sitt 
meningsskapande och därmed också lärande. 
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Huvudpunkten, enligt båda teorier, ligger i att förstå den kunskap som inhämtas. Vare sig man använder 
de teckenvärldar och semiotiska moduler som det traditionella klassrummet erbjuder eller om man 
använder de som Flipped Classroom erbjuder så är huvudsaken att eleven, som är den drivande kraften, 
inhämtar kunskap, lär sig den och till slut förstår den. 
 
Skillnaderna mellan studiens resultat enligt variationsteori och detsamma enligt multimodal teori är att 
multimodal teori lutar mer åt de digitala medier som finns tillgängliga då dessa erbjuder fler 
teckenvärldar från vilka den lärande kan skapa mening. Variationsteorin visar förvisso att många av 
eleverna i studien föredrar det digitala inlärningssättet, Flipped Classroom, föredras av många elever, 
men den visar också att många av dessa inhämtar och förstår kunskap minst lika väl enligt den 
traditionella klassrumsmodellen. 
 

8.2.4 Flipped Classroom och läroplanerna 

Diskussionen har visat att det finns både för och nackdelar med Flipped Classroom ur ett 
elevperspektiv men också ur ett lärarperspektiv. Flipped Classroom är inte enhälligt positivt som det 
ibland kan verka, men det finns en sak som är viktigare. Hur förhåller sig Flipped Classroom till 
läroplanerna som ska följas? Läroplanen säger att skolans uppgift, och därmed lärarens uppgift, är att 
främja elevers egen utveckling och lärande samt att lärare ska anpassa undervisningen efter alla elevers 
individuella behov och förutsättningar. Lärare ska också hjälpa elever att hitta sin egen studiemetod för 
att kunna ta till sig ny kunskap.123 Med användandet av Flipped Classroom ger lärare eleverna möjlighet 
kunna se en föreläsning flera gånger, tills att varje elev förstår innehållet. Eftersom att materialet blir 
inspelat och eleverna kan använda video så att det passar deras egna behov och elevernas 
förutsättningar är Flipped Classroom en metod som kan användas till undervisning enligt läroplanen. 
Men på grund av att användandet av Ipad/ dator kan Flipped Classroom också skapa koncentrations-
svårigheter och då tar inte elever till sig ny kunskap, kanske trots att detta är den arbetsmetod som 
passar dem bäst. Något som också kan ses som bra ur läroplanssynpunkt är att lärare och elever får mer 
tid tillsammans i klassrummet kan lärare se mer av eleverna och vad problem och missförstånd kan 
ligga. Detta gör att lärare också på ett bättre sätt kan sätta sig in i hur elever tänker och hur elevers 
inlärningsmetoder ser ut och därmed kunna anpassa undervisningen efter elevernas egna behov och 
hjälpa eleverna att utvecklas. Detta kan också gå till en överdrift. Som tidigare nämnt angående läxor, 
ska väl dessa vara gjorda efter den nivå som eleverna ska ligga på och kunna göra läxor med en viss 
utmaning. Risken med ständig tillgång till hjälp är att elever kanske inte lär sig på egen hand utan 
ständigt frågar lärare, och om den inte får hjälp där, tar hjälp av en klasskamrat. Då stödjer man inte alls 
elevernas utveckling utan snarare tvärtom att man stjälper eleverna. Skulle det vara på det sättet stödjer 
inte Flipped Classroom alls lärarnas uppdrag som är skrivet i läroplanerna.  
 
Enligt läroplanen har lärare också i uppdrag att stimulera elevernas vilja att lära sig och vilja inhämta 
kunskap och att undervisa eleverna att kunna orientera sig i vårt informationssamhälle och i det enorma 
informationsflöde som finns idag. Eleverna ska också lära sig att tänka kritiskt om den informationen 
och kunna förhålla sig till den.124 Detta uppdrag blir lättare för lärare om eleverna får tid i klassrummet 
för att kunna hantera information och få handledning i det stora flöde av information som man kan få 
av internet. Det kan annars bli att eleverna gör uppgifter hemma, där inte alla har tillgång till en vuxen, 
och kanske inte tänker kritiskt om den information som hen läser om. Med Flipped Classroom kan 
lärare i större mån handleda eleverna i det stora informationsflöde som elever utsätts för. Dock är detta 
något som inte är möjligt i den traditionella klassrumsmodellen. Även där har eleverna tillgång till en 
lärare och andra vuxna i skolan som de kan fråga om de har funderingar kring ett visst ämne eller någon 
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information som de läser hemma. Elever är inte helt beroende i allt att ha en vuxen hemma att fråga när 
det kommer till att tänka kritiskt utan detta kan de fråga även i skolan. Däremot är det lättare att visa 
vilket stort informationsflöde som finns genom en Ipad eller dator där dagens stora informationsflöde 
finns.  
 
I läroplanens mål står det också att lärare ska uppmuntra elevers kreativitet, nyfikenhet och 
självförtroende samt att lärare ska ge elever möjligheter att ta initiativ, ansvar och utveckla sin förmåga 
att arbeta självständigt och med andra i grupp.125 Genom att ge elever fler sätt att redovisa på, hämta 
kunskap och få inspiration kan läraren uppmuntra elevernas kreativitet och nyfikenhet och kan skapa ett 
större självförtroende om eleverna själva kan få använda de idéer de får inspiration om via internet och 
digital teknik och ger eleverna möjlighet att ta egna initiativ. Däremot är det inget i den traditionella 
modellen som förhindrat kreativitet. Men att uppmuntra olika initiativ ska inte gå till en överdrift det 
heller, att det tar över att eleverna missar att fylla de mål som de ska nå i kursplaner. I och med att 
digitalteknik ger eleverna många fler möjliga vägar att ta kan detta vara en möjlig risk när man 
uppmuntrar elevernas egna initiativ och kreativitet. När det kommer till att uppmuntra eleverna att ta 
eget ansvar ger läraren lika stort ansvar i en Flipped Classroom modell som den skulle göra i traditionell 
modell att ta det ansvaret. Eleverna ha fortfarande ansvaret att göra en viss uppgift hemma, även om 
den uppgiften ser olika ut beroende på modell. I min undersökning skriver en av eleverna att eleverna 
även i denna modell kan glömma att se video/podcast hemma vilket försvårar att samtala om ämnet i 
skolan. Att ha ansvar för läxan i det traditionella klassrummet har en annan inverkan, mest på individen 
som glömmer den i sig. Efter som att alla som inte varit sjuka sett föreläsningen kan eleven ändå prata 
om den i skolan. Ansvaret är olika, att se en video/podcast för att diskussion, glömmer eleven att se 
videon kan man som elev försvårar det för fler eftersom att man ska diskutera tillsammans i klass. 
Glömmer man läxan i den traditionella modellen försvårar man främst för sig själv.  
 

9. SLUTSATSER 

Syftet med den här uppsatsen har varit att undersöka hur elever uppfattar metoden Flipped Classroom 
som har börjat etablera sig inom skolans väggar. Jag har i min undersökning jämfört Flipped Classroom 
med hur eleverna upplever den traditionella undervisningsformen med föreläsningar i klassrummet och 
fokus på läroböcker. Resultaten går att tolka så att eleverna upplever Flipped Classroom som en bra 
metod. Jag har förstått resultatet som att många av eleverna upplever att de, genom Flipped Classroom 
förstår mer. De känner sig inte stressade och känner sig mer studiemotiverade. Det som visade sig vara 
Flipped Classrooms nedfall var tekniken. Den gick inte alltid att lita på eftersom att den inte alltid 
fungerade och samtidigt som eleverna upplevde Ipad/dator som ett bra verktyg, var det verktyget också 
något som kunde skapa koncentrationssvårigheter. I den traditionella undervisningsformen kan man 
tolka att många av eleverna upplevde att de kände tristess, sämre uppfattning av innehåll än i Flipped 
Classroom och svårt att föra anteckningar eftersom att de inte hinner med under föreläsningen. Trots 
detta ansåg många elever att den traditionella metoden var ganska bra och att de blev till mycket stor del 
motiverade av denna metod. För en del elever passade denna metod bättre då de upplevde att de kunde 
ställa frågor till läraren när de undrade över någonting, vilket de upplevde att de inte kunde med Flipped 
Classroom-metoden. Detta är någonting som också talar emot denna nya metod att undervisa. 
 
Slutsatserna man kan dra av min undersökning är att många av eleverna har en positiv inställning till 
användningen av Flipped Classroom. De ser många fördelar med metoden. Fördelarna är att elever och 
lärare får mer tid tillsammans för att göra undervisningen individuellt anpassad. Detta ger varje elev 
möjligheten att hitta egna metoder att lära sig på och kunna inhämta kunskap, inte bara för deras liv i 
skolan. Eleverna får hjälp med uppgifterna i skolan, och alla elever kan få hjälp, inte bara de som har en 
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vuxen hemma som kan hjälpa till med elevernas uppgifter som de får med sig hem. Flipped Classroom 
modellen visade att elevernas studiemotivation ökade och detta upplevdes också som en positiv aspekt 
av modellen.  
 
Det som upplevdes som nackdelar av eleverna var dels bristen på struktur och att elever ibland inte 
gjorde det som de skulle göra hemma. Att elever inte gör uppgifter hemma är även något som upplevs i 
den traditionella modellen, kanske bristen i sig inte har med Flipped Classroom eller traditionell 
undervisning att göra. Om de skulle ha med Flipped Classroom att göra kan det bero på att många 
elever upplever att de blir lätt distraherade när de sitter vid dator eller Ipad. En annan del av de 
nackdelarna med Flipped Classroom utifrån elevernas perspektiv var att tekniken ibland inte fungerade 
av olika anledningar och därmed fick de inte tillgång till det materialet de behövde. Detta är ett problem 
som inte uppstår när eleverna ha föreläsning i klassrummet, däremot fick de bara föreläsningen en gång. 
Läroböcker är dock något som de alltid har tillgång till oavsett tekniken. En del elever föredrog den 
traditionella undervisningen då det gav möjlighet till att ställa frågor, vilket är den stora nackdelen med 
Flipped Classroom. Metoden möjliggör inte spontana frågor. 
 
Många av eleverna upplever att Flipped Classroom är ett sätt att arbeta på som gynnar deras eget 
lärande i skolan när de inte blev distraherade av annat på Ipaden/datorn. Lärarna upplever också att 
modellen är ett bra sätt att arbeta efter både för elevernas bästa och för sitt arbetes bästa. När det 
kommer till läroplanen verkar metoden ge lärare större möjligheter att fullfölja det uppdrag som de har 
tagit åt sig när de blivit lärare. På många sätt är det ett bra sätt att ha undervisning på, och kommer med 
tiden kunna utvecklas och kanske man kan eliminera vissa nackdelar som den har. Om det går det går. 
Traditionell undervisning har hittills varit den metod som används inom skola trots dess för och 
nackdelarna. Men som min undersökning visar är Flipped Classroom på väg in i skolan med stora steg 
och är där för att stanna med de fördelar och nackdelar som kan finnas. Kanske Flipped Classroom 
kommer leda skolan in i framtidens skola? 

 

10. FÖRSLAG PÅ VIDARE FORSKNING  

Herried Freeman och Schillers undersökning och i Browns undersökning visade att det som lärare 
uppfattade som problematiskt med Flipped Classroom var att elever i början gjorde ett visst motstånd 
mot att göra tvärtom. Föreläsning hemma och uppgifter i skolan. På grund av detta motstånd kom en 
del elever oförberedda till lektionerna som krävde att de skulle vara förbereda.126 Lärarperspektivet visar 
en annan syn på elevernas upplevelse av Flipped Classroom. I dessa undersökningar visade eleverna 
motstånd mot modellen. I min undersökning visar många av eleverna genom sina svar att de ser 
Flipped Classroom som något positivt. Kan detta ha med ålder att göra? Elevernas som var med i 
Herried Freeman och Schillers undersökning och i Browns undersökning var collagestudenter, mycket 
äldre än de elever som besvarade min undersökning som går i grundskolan. Kanske ålder kan påverka 
hur öppen man kan vara som elev mot nya sätt att lära sig. Det jag kan tänka mig också kan påverka hur 
man ser på Flipped Classroom, är hur man ser på den digitala världen. Jag skulle tro att många på 
collage i dessa studier är som jag, uppvuxna mellan den icke digitala och digitala världen, det finns 
fortfarande djupa spår av riktiga böcker i skolan och att man lär sig skriva skrivstil. Det kan påverka till 
att man är mer skeptiskt och kritisk till det digitala. De i min egen undersökning är en något yngre och 
mer uppvuxna i den digitala eran än vad de i collage åldern. Kanske kan det också påverka till deras mer 
positiva inställning till Flipped Classroom och att få större möjligheter att använda sig av digitala medier. 
Dock anser jag att detta är någonting som är värt att undersöka. 
 
Någonting som också är värt att nämna i detta avsnitt är att forskning om elevers attityder till detta nya 
undervisningssätt är knapp och mer forskning inom detta område behövs; dels i utvärderande syfte men 

                                                 
126 Herried Freeman and Schiller, s 63, Brown, s 150-151 
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även för att ge en mer komplett bild av vad Flipped Classroom ger för effekt till denna tids sätt att lära. 
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SAMMANFATTNING 

Idag har IT blivit en stor del av vår vardag, inte bara privat utan it sprids även i arbetslivet och i skolan. 
Till skolvärlden har nu en ny undervisningsmodell utformats på grund av de möjligheter som det 
digitala samhället ger oss. Flipped Classroom är en omvänd modell där man ser föreläsningar hemma 
och lägger mer fokus på digitala verktyg än vad man gjort tidigare i den traditionella undervisningen då 
man har fokuserat på läroböcker och föreläsning i klassrummet.  
 
Syftet med den här uppsatsen har varit att ta reda på hur elever upplever den nydanande 
undervisningsmodellen Flipped Classroom genom att besvara frågorna: Hur upplever elever Flipped 
Classroom i jämförelse med traditionell undervisning, och vad upplever de är fördelar och nackdelar 
med Flipped Classroom? Metoden som har används för att analysera detta material är en fenomenografi 
som lägger stort fokus på hur olika individer upplever samma fenomen samt variationerna i hur olika 
individer upplever samma fenomen. Men i och med att min undersökning gjort i en data-
insamlingsform, är svarsalternativen inte av så stor variation som en fenomenografisk analys kan önska, 
däremot ger det mer bredd för min undersökning. I analysen används också multimodalitet i viss 
utsträckning. Det multimodala perspektivet lägger fokus på den mångfald av olika medel det finns för 
elever att ta till sig information och lära sig. Med den nya tekniken idag har elever fått fler 
tolkningsmöjligheter.   
 
I bakgrunden beskrivs en bild av hur Flipped Classroom kan se ut och vad det är. Flipped Classroom 
har ingen bestämd definition, däremot verkar de flesta som skriver om modellen eller använder sig av 
den, överens om att det handlar om att vända på undervisningen. Att eleverna ser föreläsningar hemma 
istället för i klassrummet, och gör uppgifter i klassrummet istället för hemma. Flipped Classroom tar sin 
början i video upplagda på nätet eller podcast som eleverna kan se på eller lyssna på i hemmet, i lugn 
och ro där de kan pausa, anteckna och se igen.  
 
Den tidigare forskningen visade att lärare och forskare hade en mycket positiv inställning till Flipped 
Classroom. Modellen gav lärare mer tid med eleverna för att kunna hjälpa dem med uppgifter och 
hjälpa eleverna med deras egen utveckling i skolan. Det som kunde uppfattas som ett problem med 
Flipped Classroom var att eleverna visade ett visst motstånd till det nya och kunde se video som ett sätt 
att inte behöva gå till lektionen. Ur ett studentperspektiv upplevdes även där Flipped Classroom som 
mycket positivt. Eleverna uppskattade flexibiliteten att kunna se föreläsningen när de ville och var de 
ville samt hur många gånger de ville. Eleverna menade också att det var bra att de fick mer tid under 
skoltiden att arbeta med uppgifterna där de kunde få hjälp Ur ett online-student perspektiv var det den 
sociala tillhörigheten som man upplevde var det positiva. Det som uppfattades som negativt var bristen 
på struktur och att de kunde minska elevnärvaron i skolan.  
 
Resultaten av min undersökning och analys visar att även eleverna upplever Flipped Classroom som 
mycket positivt för deras egen inlärning. Enligt resultaten kände de att de förstod bättre med Flipped 
Classroom än med traditionell undervisning och att deras studiemotivation ökade på detta nya 
arbetssätt. De fick också mer tid att arbeta med sina uppgifter i klassrummet och kunna få hjälp om de 
ville. Dock menade de att det fanns saker att arbeta på, som struktur. Att få alla elever att göra de som 
de skulle till varje lektionen var en av de saker som en del elever visade i sina svar att man behövde 
arbeta på. Att ha en väl fungerade teknik var också ett krav för Flipped Classroom och det var inte alltid 
säkert att tekniken fungerade, både i skolan och hemma. Ett problem var också att eleverna upplevde 
att de kunde bli distraherade när de satt vid Ipaden eller datorn eftersom de hade tillgång till massor av 
andra saker som inte hade med studierna att göra.  
 
I diskussionen diskuteras min undersökning mot den tidigare forskningen som gjorts och den teoretiska 
bakgrunden. Diskussionen visar att elever har olika sätt att lära sig, många föredrog Flipped Classroom 
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för att de kunde se video flera gånger och på så sätt lära sig på bästa sätt. Men det fanns också en stor 
del elever som föredrog den traditionella modellen med föreläsning i klassrummet. En anledning till det 
var för att de kunde ställa spontana frågor direkt till läraren istället för att vänta. Detta visar att det finns 
variation i hur eleverna på bästa sätt lär sig. Ur ett multimodalt perspektiv ger Flipped Classroom fler 
teckenvärldar för eleverna att kunna tolka och skapa information. Genom digitala medier skapar 
Flipped Classroom flera vägar till fler teckenvärldar som eleverna kan använda sig av i sitt 
teckenskapande. Dock kopplas digitala medier fortfarande starkt till nöje och fritidsaktiviteter vilket kan 
störa och försvåra inlärningen eftersom eleverna har genom dator/Ipad tillgång till sina fritidsaktiviteter 
som kan vara roligare än skolaktiviteten. I diskussionen skrivs också om hur läroplanen stöds av Flipped 
Classroom, vilket det visar sig att den gör i de fall som tagits upp. Slutsatserna som dragits är att 
eleverna upplever många positiva aspekter av Flipped Classroom, men de ser också de nackdelar som 
finns med modellen. Det finns också elever som föredrar den traditionella modellen och lär bättre med 
den.  Kanske är Flipped Classroom framtidens skola, men det behöver fortfarande utvecklas. 
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BILAGA 1 – BREV TILL FÖRÄLDRAR 

 

 

 

 

 

 

Informationsbrev till föräldrar 
 

Hej!  

Jag heter Jennifer Bergman och går på Lärarprogrammet på Högskolan Dalarna. Jag håller på att 

skriva ett examensarbete som handlar om vad elever tycker om ett undervisningssätt som kallas för 

Flipped Classroom. Till mitt arbete behöver jag era ungdomars hjälp. Genom att fylla i en enkät om 

Flipped Classroom hjälper era ungdomar mig i mitt examensarbete. Syftet med mitt arbete är att ta 

reda på hur ungdomar upplever arbetssättet som Flipped Classroom jämfört med de arbetssätt som 

ungdomar tidigare upplevt. Enkäten och dess uppgifter kommer bara att användas till mitt arbete 

och de ungdomar som fyller i enkäten är naturligtvis anonym, vilket betyder att ingen kommer att 

veta att det är just dom som har svarat.  

 

Vad är Flipped Classroom? 

Flipped Classroom är ett sätt att arbeta i klassrummet. Istället för att läraren föreläser i klassrummet 

och eleverna jobbar hemma där de inte kan få hjälp av läraren när de har frågor, kan läraren spela in 

föreläsningar (video, podcast, ljudfiler och så vidare) som elever kan titta på hemma istället, vilket 

ger dem mer tid till att arbeta med uppgifter på lektionstid. På så sätt kan läraren ägna klassrumstid 

åt att hjälpa elever (individuellt eller i små grupper) med uppgifter och frågor.  

 

 

 

Tack på förhand för ert samarbete!  

Med vänliga hälsningar, 

Jennifer Bergman  

 

För kontakt och frågor.    

xxxx@xxxx.xx  

 

 

Sätt ett kryss i rutan för att indikera ert val.  

 

Mitt barn får delta     Mitt barn får inte delta 
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BILAGA 2 – ENKÄT 

 

ELEVERS UPPLEVELSE AV FLIPPED CLASSROOM  
 
Hej och tack för att ni ställer upp på att svara på min enkät! Jag heter Jennifer Bergman 
och går på Lärarprogrammet på Högskolan Dalarna. Jag håller på att skriva ett 
examensarbete som handlar om vad elever tycker om ett undervisningssätt som kallas för 
Flipped Classroom. Till detta behöver jag din hjälp. Genom att fylla i denna enkät delar du 
med dig av dina åsikter om Flipped Classroom och bidrar samtidigt till skolforskning. Den 
kommer bara att användas till mitt arbete. Du som fyller i enkäten är naturligtvis anonym, 
vilket betyder att ingen kommer att veta att det är just du som har skrivit dessa svar.  

Vad är Flipped Classroom? 

Istället för att läraren föreläser i klassrummet och eleverna jobbar hemma där de inte kan 
få hjälp av läraren när de har frågor, kan läraren spela in föreläsningar (video, podcast, 
ljudfiler och så vidare) som elever kan titta på hemma istället, vilket ger dem mer tid till att 
arbeta med uppgifter på lektionstid. På så sätt kan läraren ägna klassrumstid åt att hjälpa 
elever (individuellt eller i små grupper) med uppgifter och frågor.Ibland kan Flipped 
Classroom också innebära att man använder sig av ämnesinriktade hemsidor för att göra 
uppgifter (till exempel: Khan Academy och TedEd) 

Hur gammal är du? *Required 

  13-15 

  16-19 

 

Är du...?*Required 

  Kille 

  Tjej 

  Annat 

 

Vilken skola går du på?*Required 

Denna information kommer inte att vara en del av undersökningen där du är anonym. 

  

 

 

Har ni tidigare haft traditionell undervisning? *Required 

Traditionell undervisning innebär att läraren står vid tavlan i klassrummet och berättar om ett ämne 

medan ni antecknar. 

  Ja 

  Nej 

  Har haft annan undervisningsform 

  Vet ej 

 

Hur upplever du att du förstår undervisningens innehåll med traditionell 

undervisning?*Required 

Känner du att du hinner uppfatta och förstå det läraren berättar om under en föreläsning? 
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  Alltid 

  Oftast 

  Sällan 

  Aldrig 

 

Hur upplever du din studiemotivation i de ämnen där ni använder er av traditionell 

undervisning? 

Känner du att din motivation till att studera ökar och att du vill studera mer när ni använder er av 

föreläsningar på traditionellt arbetssätt? 

  Mycket bra 

  Bra 

  Ganska bra 

  Dåligt  

  Mycket dåligt 

  Vet ej 

 

Vad var är din inställning till traditionell undervisning? *Required 

  Tycker att den är bra 

  Tycker att den är ganska bra 

  Tycker att den är mindre bra 

  Tycker att den är dålig 

 

Motivera varför du tycker som du gör angående traditionell undervisning.*Required 

Om du är osäker på vad du ska svara, skriv: vet ej 

 

 

 

 

 

 

 

  

Hur många år har ni haft undervisning med Flipped Classroom?*Required 

  Mindre än 1 år 

  1-2 år 

  Mer än 3 år 

 

I vilka ämnen använder ni er av Flipped Classroom? *Required 

 

 

  

Hur upplever du att du förstår lektionernas innehåll genom Flipped Classroom?*Required 

  Alltid  

  Oftast 

  Sällan 

  Aldrig 

 

Hur upplever du din studiemotivation i de ämnen där ni använder er av Flipped 
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Classroom? *Required 

Känner du att din motivation till att studera ökar och att du vill studera mer när ni använder er av 

flipped classrooms arbetssätt 

  Mycket bra 

  Bra 

  Ganska bra 

  Dålig  

  Mycket dålig 

  Vet ej 

 

Vad är det med Flipped Classroom som gör dig studiemotiverad? *Required 

  Jag hinner se samma information flera gånger (Se video/lyssna flera gånger, spola fram och 

tillbaka, pausa) 

  Jag får mer tid att jobba med uppgifter/läxor i klassrummet 

  Jag hinner ta anteckningar när jag se på video/lyssnar på podcast 

  Jag får ta mer ansvar för mina studier  

  Inget av ovanstående 

  Vet ej 

  Övrigt 

 

Flipped classroom ger fler möjligheter att jobba i grupp  

Flipped classroom ger fler möjligheter att jobba i grupp*Required 

 1 2 3 4 5 6 

 

Instämmer helt  

      

Instämmer inte 

alls 

 

 

Jag föredrar att se video/podcast hemma istället för att lyssna på läraren i klassrummet  

Jag föredrar att se video/podcast hemma istället för att lyssna på läraren i klassrummet*Required 

 1 2 3 4 5 6 

 

Instämmer helt  

      

Instämmer inte 

alls 

 

Vad är din inställning till Flipped Classroom?*Required 

  Jag tycker att flipped classroom är bra 

  Jag tycker att flipped classroom är ganska bra 

  Jag tycker att flipped classroom är mindre bra 

  Jag tycker att flipped classroom är dåligt 

 

 

Motivera varför du tycker som du gör angående Flipped Classroom*Required 

Om du är osäker på vad du ska svara, skriv: Vet ej 
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Hur tar du in information så att du känner att du kan den, tänka kritisk om den och göra den 

informationen till din egen?*Required 

  Genom traditionell föreläsning 

  Genom att läsa i läroböcker 

  Genom att se på filmer 

  Genom att lyssna på podcasts 

  Genom att söka information på internet 

  Genom övningar i läroböcker 

  Genom övningar i spel 

  Genom praktiska övningar 

  Genom övningar som läraren ger dig 

  Annat 

  

Om du har svara Annat, hur lär du dig? 

 

 

  

 

 

Vad skulle kunna förbättras för att Flipped Classroom skulle kunna fungera bättre på din 

skola? 

 

 

 

 

 

 

  

Övrigt 

Har jag missat något du vill berätta om din inställning till Flipped Classroom? Här kan du skriva 

vad du vill om det.
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BILAGA 3 – FIGURFÖRTECKNING 

 

Figur 1: Elevernas förståelse av innehållet i traditionell undervisning – sida 21 

Figur 2: Elevernas förståelse av Flipped Classroom – sida 22 

Figur 3: Studiemotivation med traditionell undervisning. – sida 23 

Figur 4: Studiemotivationen med Flipped Classroom. – sida 24 

Figur 5: Vad är studiemotiverande med Flipped Classroom? - sida 24 

Figur 6: Elevers upplevelse av traditionell undervisning. – sida 26 

Figur 7: Elevers upplevelser av Flipped Classroom. – sida 27 

 
Svar på öppna frågor  
 
Motivera varför du tycker som du gör angående traditionell undervisning. 

 Den fungerar ganska bra i många fall och det är inte nödvändigt med Ipads i en del av de 

ämnen som vi har.  

 Jag tycker att Ipads inte ska användas när de inte är bättre en böcker de vill säga i Matte, 

engelska eller när vi helt enkelt ska bara läsa en bok så ska den vara i bok form.  

 Jag tycker att det kan vara tråkigt och att man får mindre hjälp. Det gör att man har många 

frågar som inte besvaras. Då tappa jag intresset, och det blir mindre gjort för min del. 

 Jag tycker det är tråkigt. Man blir överöst med fakta och man hänger inte alltid med. 

 Det kan lätt bli drygt, och det tar längre tid av lektionen, alltså får man mindre tid att arbeta. 

Man får även mindre hjälp.  

 Den är bra för att du kan skriva ner det hon skriver på tavlan och det brukar vara det 

viktigaste till provet.Det är bra för man kan ställa frågor och få svar på de direkt och allt 

läraren säger är det man antecknar och sen kan plugga på till prov Jag tycker inte om det för 

det är tråkigt, jag tycker det blir för mycket med samma och tråkigt. tråkigt Man kanske inte 

hinner med att höra och anteckningar kan vara så kladdigt och man har en lång genomgång 

och hinner då inte arbeta lika mycket, för att genomgången tar sån tid av lektionen.  

 För det kan vara svårt att hinna med när läraren bara pratar och så är min skrivstil inte snygg, 

knappt läsbar.  

 Jag tycker att traditionell undervisning är till viss del bra, man förstår mycket, men det blir 

himla stressigt när man ska hinna anteckna när läraren står och pratar. För mig som har lätt 

att lyssna på lektionerna och följa med så är traditionell undervisning helt okej! Men för folk 

som har svårt att förstå så kan det bli jobbigt eftersom man inte kan upprepa föreläsningen. 

Jag kan inte heller spola tillbaka om jag inte hörde något. Så traditionell undervisning är helt 

okej men det beror helt på vem man är som person Det funkar, men föredrar nog den 

undervisningen som vi använder nu. 

 Man behöver inte går runt hemma och tänka på skolarbete lika mycket som man gör med 

flippad classroom, jag menar, när man har ipaden hemma och vet att man har möjligheten att 

göra ett arbete bättre, blir man lättare stressad. lite enformig, lärorik dock 

 Bra med böcker, papper Det är mer tråkigare och drygare om läraren bara ska stå framme vid 

tavlan och prata. Använder man dator/telefonen/paddan så finns informationen alltid där 

istället. Jag tycker att det är jobbigt att hinna med att skriva för hand. När man försöker 

hinna med att skriva så blir det bara slarvigt och sen kan man inte läsa själv. 
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 Jag tycker tradittionell undervisning är ganska tråkig och det är kul att gör andr saker i 

mellan åt.  

 Man kan inte pausa och ta en liten stund att gå och göra något annat, utan man måste sitta 

stilla och lyssna och skriva samtidigt i kanske 40 - 60 min . Men om man kör med flippade 

klassrummet så är det härligt att kunna ta det lite lugnt när man lyssnar och om man missade 

någoting så kan man bara spola tillbaka. Det kan man inte med den gamla redovisningen.  

 Det blir lätt tråkigt vet ej Jag tycker inte om långa föreläsningar, blir mycket att komama 

ihåg och man hinner inte riktigt anteckna alltihop. 

 man får information man kan ha användning av  

 Det är tråkigt för det är tråkigt och då tappar man viljan  

 Tycker den är bra men mest dålig. Man får information direkt och har det antecknat t.ex. 

Men man håller inte reda på sakerna och papperna.  

 Vet ej  

 Jag tycker att det blir ganska långtråkigt. Jag först oftast vad läraren menar men jag tycker 

att det blir så tråkigt och då orkar jag inte hänga med, vilket gör att jag tappar motivationen. 

 vet inte  

 Den fungerar ju och så, såklart. Men det blir tråkigt efter ett tag. Jag vill hellre prova på olika 

arbetssätt. tycker inte det funkar så bra.  

 Jag gillar långa föreläsningar, av olika slag. Därför tycker jag att traditionell undervisning 

passar mig bra. Men penna och papper är verkligen något jag hatar, Ipadsen är bäst. Och är 

ett riktigt bra hjälpmedel. 

 Jag tycker att det småtråkigt att bara sitta och lyssna på en lärare hela lektionen. Man blir 

tillslut uttråkad. Det är bara på NO-n jag tycker att det är kul att ha läraren framme vid 

tavlan och pratar till en för hon vet hur hon ska lära ut till oss på ett underhållet sätt, men 

tyvärr ska hon sluta till sommaren.... Jag skulle gärna vilja ha roligare lektioner så man inte 

somnar eller dagdrömmer bort lektionen..  

 Det är lättare att förstå vad vi arbetar med. 

 Man lär sig mindre med traditionell undervisning då man kanske inte fattar så mycket och 
läraren inte kan ta om det för då får hela klassen vänta osv, men när det gäller flippat klassrum 
så kan man kolla om flipparna tills man förstår. 

 

I vilka ämnen använder ni er av Flipped Classroom? 

Engelska, Alla ämnen,ALLA,Svenska, So-ämnena, NO-ämnena, Engelska. Men allra mest på 

svensk & so lektionerna, Engelska och tyska, Engelska, TyskaSamhällskunskap,I alla ämnen 

förutom hemkunskap,Engelska, enbart SO, Svenska, NO, NO, SO, Bild och Svenska, tror jag, Allt 

förutom slöjd och hemkunskap och idrott,Alla,So, no,Tyska,Engelska, so,So, no., svenska tror 

jag,Bara i engelska, Allt förutom slöjd, idrott och hemkunskap,Alla ämnen förutom engelska och 

matte. Och de är mina två favorit ämnen.,Svenska, so, no,Vi använder engelska och SO,so,Dem 

flesta ämnen,vet ej,Engelska,Alla,I engelskan,Vet ej,bara engelska, Engelska,SO, svenska, 

NO,Tyska och Engelska,engelska och tyska,Det är olika, men i de flesta fall och på de flesta 

lektioner använder vi oss av detta arbetssätt, Sv, so, no, slöjd, engelska, matte, spanska 
m.m SO,Engelskan,engelska,So och engelska.,Engelska enbart,Engelska och Tyska,Bara 
i Engelska som jag vet iallfall. 
 
 
Motivera varför du tycker som du gör angående Flipped Classroom 

 För som sagt lättare att hinna med och om du inte hann med kan du gå tillbaka och 

skriva. Det är bättre mot miljön  
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 Jag tycker det är skönt att man kan fortsätta hemma, utan att behöva massor med papper.  

 Ibland kan man bli ofokuserad pga det finns andra saker att göra på ipaden/datorn. man får 

mer tid till arbete i skolan och det är lättare att arbeta hemma. 

 kul  

 Det är väldigt härligt att använda det gör en mer motiverad att använda tiden av lektionen.  

 Anledningen till varför flippat klassrum har massa fördelar är för att du kan ta igen det du 

missat när du varit borta. Alla kurser finns sparade på bloggen och även för att du kan 

använda det och utnyttja flippat klassrum när du är hemma och är sjuk! Som sagt, det känns 

som att man har mer att göra hemma och när man äntligen slutat för dagen ska man hem och 

fortsätta jobba  

 Det är bättre att se det hemma för att det är mycket smidigare, jag kan skriva ner det jag vill 

komma ihåg genom att pausa, jag kan titta på det flera gånger och jag kan titta när jag vill. 

det är så enkelt om man lär sug mer.  

 Man har mer möjligheter att ta åt sig mer info och kolla fler gånger. det är kul att och det blir 

inte samma tråkiga övningar och att läraren bara står och pratar vid tavlan. Jag tycker det är 

bra att använda tekniken, all it. Jag förstår bättre.  

 Det är bra att innan varje lektion få lite förförståelse om vad vi ska göra på lektionen. Men 

ibland blir det mycket och det är ofta vi har en flipp till varje lektion, man hade kunnat ha en 

per vecka Det är inte helt självklart när bloggen uppdateras vilket gör det till ett problem.  

 Det är inte samma tråkiga lektion. 

 Jag tycker att det är ett roligare arbetssätt än att bara sitta och lyssna och skriva för hand och 

i boken. de är roligare  

 det är roligare  

 Det går bättre för att då behöver man inte hålla lika mycket reda på papper och böcker Jag 

tycker det är bra för att jag lär mig mer, jag ökade mig från E till C  

 Man får chansen att spola tillbaka när man inte fattar någonting och det gör saken mycket 

bättre. det fungerar bra men inte perfekt. Man kan se om t.ex. videos tills man fattar.  

 Det är lättare att repetera vad som sagts, och vad uppgiften är. För jag kan jobba hemma, allt 

blir lättare för då kan jag ta pauser när jag vill  

 För att lektionerna blir roligare och man blir inte stressad om man vill skriva anteckningar. 

Man kan lixom inte spola tillbaka eller pausa om det är på riktigt men det kan man om det är 

digitalt. Det blir inte så tråkigt att plugga heller om man ska kolla på datan.Man behöver inte 

papper att släpa på, som man även kan tappa bort lätt. Man kan titta på genomgången 

hemma om och om igen ifall man inte förstår. Det finns massa mer.  

 Man förstår allt och det blir roligare  

 Eftersom att ibland kan internet va segt eller ha slutat fungerat på skolan eller kanske 

hemma.  

 vet ej  

 Det är både bra och dåligt för att man måste gå inte på internet och om man inte har wifi 

brukar man inte kunna det men det är bra om man kolla vad man ska ha med sig till 

klassrummet vilket är underlättade.  

 Man kan se informationen när man vill och hur ofta man vill. Orkar man inte allt kan man 

pausa o lyssna vidare senare. Det är enklare att jobba på en dator istället för att ha en massa 

papper att hålla reda på som man kanske slarvar bort. Har man det på datorn så finns det där 

alltid. Att använda IPads och jobba på ett annat sätt är väldigt bra enligt mig. Man får ta del 

av nya sätt att arbeta och lära. Vet ej Jag tycker det är bättre för då hinner man få 

informationen samma gånger så om man glömmer något är det bara att gå till baka.  

 Mycket bättre än de traditionella undervisning då man vet vad man ska göra även om man 

tex blir sjuk eller om man inte hänger med på lektionen Det är enkelt och smidigt, man 
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slipper att läsa flera sidor och man kan spola fram och tillbaka så att man inte missar något. 

Däremot så kanske inte alla i gruppen har sett på flippen så kan det bli svårt att diskutera och 

det är enklare om alla har vart med och lyssnat på lektionen och sedan diskuterat. Sedan kan 

det bli svårt att fördjupa sig  

 Jag tycker att Flipped Cassroom är mycket bättre än traditonell undervisning eftersom att 

man hinner med andra grejer på lektionerna, till exemepel få hjälp av läraren istället för att 

lyssna på en undervisning hela lektionen. Man kan kolla om och om igen på te.x ett 

filmklipp i skolan får man se det 1 gång.  

 Det är ett nytt sätt som jag tycker är roligare  

 Nytänkande 

 

Om du har svara Annat, hur lär du dig? 

 Jag gillar att få ett häfte/bok så man sedan kan använda en överstrykningspenna och markera 

det viktiga sedan anteckna från det 

 Jag spelar mycket hemma vilket förenklar det hela. 

 Jag ser på videos som läraren ger oss.  

 När jag pluggar inför ett prov lär jag mig genom att skriva frågor och svar.  

 vet ej  

 Vet ej  

 Använder flippade klassrummet. 

 

Vad skulle kunna förbättras för att Flipped Classroom skulle kunna fungera bättre på 
din skola? 

 Använd det bara när det behövs. Bättre internet men det kommer vi nog få snart.  

 Mer ämnen  

 Att man måste inte till skolan men att man måste lämna in till en viss tid Jag skulle vilja ha 

flipped classroom i fler ämnen.  

 Det är redan perfekt!  

 Bättre internet.  

 Problem om alla inte gör läxan  

 All teknik borde användas i alla ämnen.  

 Att ha det i fler ämmnen  

 Ingenting för jag tycker det är redan välldigt bra  

 Flipped classroom i min skola är ganska bra dock så har vi det bara i samhällskunskap , jag 

hade önskat att man kunde få flipped classroom i alla ämnen det är väl bra som det är  

 Vet inte  

 Inget som skulle kunna förbättras. 

 Hade man kunnat fixa något sätt så att alla kollar på flipparna så blir det effektivare 

grupparbete och att det skulle finnas en fördjupningsflipp.  

 Fler datorer och ipads.  

 Bättre datorer och bra internet, så att man inte behöver vänta och göra det mesta 

emma Osäker. Jag skulle vilja ha Flipped Classroom på alla lektionen för de som inte har bra 

betyg kanske höjer sig. Det blir lixom roligare både på lektionerna och att plugga  

 Tycker den är bra som den är.  

 Vet inte.  

 Tycker bara vi borde ha det på fler lektioner istället för bara på engelskan.  

 vet ej  

 Nej Inget den är bra som den är.  
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 Jag tycker att det är bra som det är!  

 Vet inte riktigt , kanske ha det i fler ämnen.  

 internet  

 Har mer film visningar om ämnat  

 Vet ej  

 Nytt och bättre internet.. 

 Fler lärare börjar med det. Fler och bättre datorer. Bättre internet.  

 lärarna behöver gå fler tekniska utbldningar 

 

 

 


