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Den nya undervisningsmetoden Flippat Klassrum är ett alternativ till den traditionella 
undervisningsmetod som för närvarande dominerar matematikundervisningen. I Flippat Klassrum ser 
eleverna på en förberedd föreläsning online redan innan de kommer till lektionen så att arbetet där går 
direkt på förståelse av det förelästa, sakdiskussioner och hjälp med problemlösning.

Syftet med litteraturstudien är att undersöka huruvida den alternativa undervisningsmetoden Flippat 
Klassrum kan förbättra den svenska gymnasieskolans matematikundervisning. De två frågeställningar 
som lades till grund för studien är: 1. Vilka argument finns för och emot att använda 
undervisningsmetoden Flippat Klassrum i matematikundervisning? 2. Hur kan undervisningsmetoden 
Flippat Klassrum kopplas till Skolverkets riktlinjer? Litteraturen till studien har delvis hämtats via 
Linköpings Stadsbibliotek och Linköpings Universitetsbibliotek och delvis via databaserna ERIC och 
UniSearch.
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lärare och elev. Dock medför många av fördelarna med Flippat Klassrum en ökad arbetsbörda för 
läraren. 

Nyckelord 
Flippat klassrum, mikroföreläsning, matematikundervisning, lärarroll

2



Innehållsförteckning

1. Inledning...........................................................................................................................................4

2. Syfte och frågeställningar ................................................................................................................5

3. Begreppsdefinitioner samt avgränsningar........................................................................................6
3.1. Avgränsningar...........................................................................................................................6

4. Bakgrund..........................................................................................................................................7
4.1. Problemen med den traditionella matematikundervisningen....................................................7
4.2. Styrdokument............................................................................................................................8
4.3. Vad innebär Flippat Klassrum?.................................................................................................9

5. Metod..............................................................................................................................................11
5.1. Urval av litteratur....................................................................................................................11
5.2. Analys av data.........................................................................................................................12

6. Resultat...........................................................................................................................................14
6.1. Mikroföreläsningar som grundläggande undervisningsmaterial............................................14
6.2. Fler möjligheter för lärande på bekostnad av lärarens arbetsbörda........................................17
6.3. Elevers ansvarstagande och studieresultat..............................................................................19
6.4. Lärarens arbete och roll förändras..........................................................................................21

7. Diskussion och slutsatser................................................................................................................24
7.1. Mikroföreläsningarna..............................................................................................................24

7.1.1.Skärminspelning ..............................................................................................................24
7.1.2. Att filma sig själv............................................................................................................24
7.1.3. En väl genomförd mikroföreläsning ger nya möjligheter för elever att lära...................25

7.2. Elever studieresultat och ansvarstagande...............................................................................25
7.3. Lärarens arbete och roll..........................................................................................................26

7.3.1 Den ökade arbetsbördan förvånar inte.............................................................................26
7.3.2 Lärarens nya roll i klassrummet främjar lärande men medför potentiella problem för den
individuelle läraren...................................................................................................................27

7.4. Sammanfattning och slutsatser...............................................................................................28
8. Diskussion av metod och frågeställning.........................................................................................30

9. Förslag till vidare forskning...........................................................................................................31

Referenser...........................................................................................................................................32

3



1. Inledning

Skolverket gav 2003 ut rapporten  Lusten att lära – med fokus på matematik. Nationella

kvalitetsgranskningar 2001-2002. Skolverket (2003) skriver att matematikundervisningen i

grundskolans senare år och gymnasiet domineras av en enda undervisningsmetod, som

består av genomgångar alternativt föreläsningar, individuellt arbete i boken samt diagnos.

Metoden sägs ha brist  på variation och slutsatsen som drogs var  nedslående:  I  detta

arbetssätt blir elevens lärande osynligt. Istället för att ha fokus på att förstå och utveckla

begrepp och resonemang har eleverna stort fokus på att hinna långt i boken. I kursplanen

för matematik (Skolverket, 2011a) står det att eleverna ska ges förutsättningar att utveckla

begrepps-,  procedur-,  problemlösnings-,  modellerings-,  resonemangs-,  kommunikations-

samt  relevansförmåga.  Det  går  att  argumentera  att  den  dominerande  metoden

(Skolverket, 2003) inte till fullo ger eleverna möjlighet att utveckla samtliga förmågor. Enligt

en  ny  PISA-rapport  (Skolverket,  2014)  presterar  svenska  elever  under  genomsnittet  i

bland annat problemlösning. Kraven på förbättrad kvalité på undervisning ökar.

Enligt  Dagget  och  McNulty  (2005)  är  dock  skolors  vanligaste  reaktion  på  ökade

kvalitetskrav att falla tillbaka på gamla vanor och att använda beprövat lektionsinnehåll och

undervisningsmetoder. Detta är också sant i Sverige. Enligt Player-Koro (2012, s.111) är

önskan att återgå till en traditionell ämnes- och lärarcentrerad katederundervisning tydlig i

dagens skoldebatt.

En tänkbar kandidat till att möta kraven på förbättrad kvalité, som står i skarp kontrast till

traditionell undervisning, är undervisningsmetoden Flippat Klassrum. I ett flippat klassrum

får eleverna som förberedelse inför den kommande lektionen se på en mikroföreläsning

där lektionsinnehållet presenteras. Detta för att skapa mer utrymme för eget arbete under

lektionstid.  Alltså  byter  lärarens  genomgång  plats  med  elevens  hemarbete  i  Flippat

Klassrum. Barker (2013) beskriver Flippat Klassrum som en del av en gräsrotsrörelse där

tekniken är den drivande faktorn i utvecklingen. Gräsrotsrörelsen består av lärare ”[...]som

har slutat vänta på centrala initiativ, tagit  saken i egna händer och gett sig iväg ut på

obruten pedagogisk mark med tekniken som språngbräda.”(Barker, 2013, s.107). 
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2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka dels huruvida den alternativa undervisningsmetoden

Flippat Klassrum kan förbättra den svenska gymnasieskolans matematikundervisning, dels

hur användandet  av denna metod påverkar  läraryrket.  För  studien  användes följande

frågeställningar:

• Vilka argument finns för och emot användandet av undervisningsmetoden Flippat 

Klassrum i matematikundervisning?

• Hur kan undervisningsmetoden Flippat Klassrum kopplas till Skolverkets riktlinjer?

Den  första  frågeställningen  är  väldigt  bred.  Den  ger  möjlighet  att  diskutera  huruvida

Flippat  Klassrum är  en  mer  lämplig  undervisningsmetod  än  den  traditionella  med

avseende på elevernas lärande. Vidare ger frågeställningen en grund för att diskutera det

material  som används,  de  förändrade kraven på både elever  och lärare  samt  hur  en

lärares yrkesroll påverkas av att använda Flippat Klassrum. Det sistnämnda dök upp efter

att en bekant frågade mig om jag verkligen ville arbeta med och lyfta fram något som kan

riskera att marginalisera mitt yrke. Efter den frågan föll det sig naturligt att inte bara söka

svar  på hur matematikundervisningen påverkas utan även söka svar  på hur  läraryrket

påverkas vid användandet av Flippat Klassrum på både individuell nivå och i dess helhet.

Den andra frågeställning skapar en plattform för studiens diskussion där resultaten av den

första frågeställningen ställs i relation till Skolverkets riktlinjer. 
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3. Begreppsdefinitioner samt avgränsningar

Kärt  barn  har  många  namn är  ett  välkänt  svenskt  ordspråk.  Flippat  Klassrum,  det

inverterade klassrummet, det omvända klassrummet, Flipped Learning  och  the blended

classroom är alla olika namn för i princip samma undervisningsmetod. Trots att det går att

göra  distinktioner  mellan  dem är  den  grundläggande  idén  densamma:  att  gå  från  en

traditionell lektion med katederundervisning där elevens undervisning står i fokus till  en

dialogcentrerad skola är elevens lärande står i fokus. Från vad jag har funnit är  Flippat

Klassrum det  ursprungliga  begreppet  för  denna  metod  och  därmed  kommer  jag  att

använda mig av detta.

Denna studie diskuterar  och trycker  på skillnaden mellan begreppen undervisning och

lärande och därmed är ett förtydligande om vad som avses nödvändigt.. Enligt Edigius

(2005) görs i engelskan en bra distinktion mellan teaching och learning.  Enligt Norstedts

(1994)  svensk-engelska  ordbok  översätts  teaching till  att  undervisa  eller  lära  ut  och

learning översätts till att lära in. I Svensk Ordbok (2009) står att ordet lära ofta kopplas till

partikeln ut eller upp, medan det bara ibland kopplas till partikeln in. Att lära ut betyder att

”förmedla kunskaper eller färdigheter till (någon) i något, så att viss kompetens uppnås”

och  lära  in betyder  ”skaffa  sig  kunskaper  eller  färdigheter  i  något,  vanl.  så  att  viss

kompetens erhålls” (Svensk Ordbok, 2009). Alltså finns i språket en skillnad mellan att lära

in och att lära ut. Edigius (2005) förklarar att ”[n]är lärare undervisar är därmed inte sagt att

deras elever lär sig något.” (s.17) vilket visar att undervisning och lärande i skolan är två

skilda processer. Att undervisa är alltså  ett sätt att skapa en plattform för lärande och en

undervisningsmetod bör försöka att skapa en så bra plattform för lärande som möjligt. 

3.1. Avgränsningar

I denna studie har två avgränsningar gjorts. Som tidigare nämnts finns det flera sätt att

genomföra Flippat Klassrum. För att hålla studien någorlunda begränsad fokuserar denna

studie endast metoden som använder mikroföreläsningar som hemarbete för eleverna.

Den andra avgränsningen gäller lektionerna.  Jag har medvetet valt att inte lägga något

fokus på det som sker under lektionstid, utan att endast studera vad  Flippat Klassrum

innebär för lektionsinnehållet  eftersom jag avser att undersöka vad som sker på en lektion

där Flippat Klassrum används i ett senare examensarbete.

6



4. Bakgrund

Bakgrunden  tar  upp  grundpelarna  för  denna  studie.  I  avsnittet  Problemen  med  den

traditionella matematikundervisningen presenteras varför  det  är aktuellt  att  studera nya

undervisningsmetoder. Därefter presenteras Skolverkets riktlinjer för matematik i avsnittet

Styrdokument. I  det  sista  avsnittet,  Vad  innebär  Flippat  Klassrum?,  ges  läsaren  en

grundläggande förklaring om vad som sker när en lärare använder undervisningsmetoden

Flippat Klassrum.

4.1. Problemen med den traditionella matematikundervisningen

I  rapporten  Lusten att lära – med fokus på matematik. Nationella kvalitetsgranskningar

2001-2002  (Skolverket, 2003) fann Skolverket att matematikundervisningen i gymnasiet

domineras av en undervisningsform, som består av genomgångar alternativt föreläsningar,

individuellt  arbete  i  boken  samt  diagnos.  Boaler  (2011)  skriver  att  denna  typ  av

undervisning  kan  klassas  som  traditionell  matematikundervisning.  Enligt  Boaler  (ibid)

anser  förkämpar  för  denna  undervisningsform  att  det  är  fördelaktigt  att  elever  får

observera, och därmed lära sig, problemlösning med hjälp av standardmetoder samt att

höra hur man uttrycker sig matematiskt korrekt. 

I kontrast till detta skriver Egidius (2005) att ”allt fler måste idag kunna ta ställning själva

och  bilda  sig  egna  uppfattningar,  både  privat  och  i  arbetslivet  –  inte  kopiera  lärares

kunskap utan fungera med lärares hjälp. Just av den anledningen är lärares förmåga att

inspirera  en  av  pedagogikens  grundpelare”  (s.17).  Boaler  (2011)  instämmer  och  hon

skriver att det finns risk för att eleverna blir ointresserade av – eller att de inte förstår

matematiken som undervisas då de är passiva under en lång stund av lektionen. Istället

bör en lärare försöka ge elever en positiv uppfattning av matematik genom att anpassa

lektionen  till  innehållet,  att  inspirera  eleverna  genom  att  låta  eleverna  diskutera  och

laborera med matematik. (Boaler, 2011)

Boaler (2011) och Egidius (2005) får stöd av Skolverkets rapport där det står att läraren

”den  absolut  viktigaste  faktorn  för  lusten  att  lära.”  (Skolverket,  2003,  s.34).  Lärarens

förmåga att inspirera och förmedla kunskap är central.  Rapporten lyfter fram att det är

viktigt  att  läraren  ”är  delaktig  i  lärandeprocessen  och  talar  med eleven  istället  för  till

eleven” (Skolverket, 2003, s.35) och att en lärare som väcker lust att lära kan anknyta sin

undervisning till verkligheten. Andra faktorer som påverkar lusten att lära är behovet att

förstå och lyckas, att innehållet måste upplevas som relevant och begripligt, behovet av en

varierad  undervisning  samt  att  eleverna  får  möjlighet  att  diskutera  matematik  med

varandra genom exempelvis problemlösning i grupp (Skolverket, 2003). Skolverket (2003)

avslutar rapporten med en rad förslag om vad som kan göras för att förbättra kvalitén på

matematikundervisningen. En sammanfattning av dessa förslag följer:

• Mer  varierande  undervisning  med  större  flexibilitet  och  anpassning  till  elevers

förkunskaper  och intresse,  samt  ett  varierat  arbetssätt  med inslag av laborativa

metoder, både individuellt och i grupp.

• Ett  relevant  och  begripligt  innehåll  som ger  utrymme för  fantasi,  kreativitet  och
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nyfikenhet. Skolverket önskar en minskning av läroboken dominans och skriver att

fler representationsformer än text skapar möjligheter för lärande och förståelse.

• Ökat ämnesövergripande samarbete där matematik anknyts till andra ämnen och

ämnesområden, med målet att visa tydliga tillämpningar av matematikkunskaper.

• Ökade möjligheter för gemensamma samtal som utvecklar begreppsförmåga och

matematiskt  tänkande  samt  utrymme  för  reflektion  kring  olika  sätt  att  lösa

matematiska problem.

• En allsidig form av utvärdering. Med detta menas att skriftliga poängsatta prov inte

är den enda formen att utvärdera en elevs kunskap utan eleven ska dessutom ges

adekvat återkoppling som leder eleven vidare i lärandet.

En del av de förslag som angavs i rapporten (Skolverket, 2003) verkar återfinnas i de nya

ämnesplanerna och riktlinjerna för gymnasieskolan (Skolverket, 2011c). Där står det att

”[e]leverna ska i skolan få utveckla sin förmåga att ta initiativ och ansvar och att arbeta

både självständigt och tillsammans med andra.” (Skolverket, 2011c, s.7) och att ”[k]unskap

kommer till  uttryck i olika former – såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet –

som förutsätter och samspelar med varandra. Undervisningen får inte ensidigt betona den

ena eller den andra kunskapsformen.” (Skolverket, 2011c, s.8). Vidare står det att ”Skolans

verksamhet måste utvecklas så att den svarar mot de nationella målen. Detta kräver att

verksamheten ständigt prövas och att resultaten följs upp och utvärderas samt att olika

metoder prövas, utvecklas och utvärderas.” (Skolverket, 2011c, s.8). Med detta uppmanar

Skolverket  gymnasieskolor  och  dess  lärare  att  prova  och  utvärdera  nya

undervisningsmetoder.

4.2. Styrdokument

I ämnesplanen för matematik anger Skolverket (2011a) vad undervisningen inom ämnet

ska  innehålla  och  vilka  förmågor  eleverna  ska  ges  förutsättning  att  utveckla.  I

ämnesplanen  står  att  ”[u]ndervisningen  ska  innehålla  varierade  arbetsformer  och

arbetssätt[...].  I  undervisningen  ska  eleverna  dessutom  ges  möjlighet  att  utveckla  sin

förmåga att använda digital teknik, digitala medier” (Skolverket, 2011a, s.1). Vidare står det

att undervisningen ska ”syfta till  att  eleverna utvecklar förmåga att arbeta matematiskt”

(Skolverket, 2011a, s.1). Skolverket (2011a) skriver att eleverna ska ges förutsättningar att

utveckla förmåga att använda matematiska begrepp korrekt, att hantera procedurer och

lösa  uppgifter  av  standardkaraktär  och  att  utforma  en  matematisk  modell  utifrån  en

realistisk modell  samt kunna använda och evaluera olika modeller  (Skolverket  2011a).

Vidare ska eleven ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att formulera, analysera och

lösa  matematiska  problem,  få  möjlighet  att  följa,  föra  och  bedöma  matematiska

resonemang och kunna kommunicera  sina matematiska tankegångar  skriftligt,  muntligt

och i handling. Slutligen skall eleven ges möjligheten att utveckla sin förmåga att ”relatera

matematiken till  dess betydelse och användning inom andra ämnen, i ett yrkesmässigt,

samhälleligt  och  historiskt  sammanhang”  (Skolverket,  2011a,  s.1).  Enligt  Skolverket

(2011a) är en varierad undervisning alltså ett  krav för att eleverna ska få utrymme att

utveckla dessa förmågor.
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4.3. Vad innebär Flippat Klassrum?

Begreppet  Flippat Klassrum myntades av Aaron Sams och Jonathan Bergmann (Barker,

2013).  Enligt  Bergmann  och  Sams  (2012a)  uppkom  undervisningsmetoden Flippat

Klassrum som ett svar på frågan ”What is the best use of face-to-face time with students?”

(s.25). Grundidén bakom Flippat Klassrum är att det som traditionellt sker i klassrummet

genomför nu som hemarbete, och det som traditionellt görs som hemarbete nu genomförs

i  klassrummet (Bergmann & Sams, 2012b).  En tydligare beskrivning gjordes av Barker

(2013):

”Den bärande idén är att man låter lärarens genomgångar i klassrummet byta plats

med elevens hemarbete. Tanken är att den information som läraren vill  förmedla i

sina föreläsningar och genomgångar flyttas ut ur klassrummet och in flyttas elevernas

bearbetning av denna information.” (s.7)

Tanken  bakom  Flippat  Klassrum är  att  göra  klassrummet  till  en  mer  dynamisk  och

interaktiv  miljö  där  eleverna  lärande  är  i  centrum och att  gå  från  monologdriven

katederundervisning  till  en  dialogcentrerad  undervisning.  Själva  kärnan  för  Flippat

Klassrum är att läraren, utifrån en bestämd utgångspunkt, strukturerar och erbjuder en

arena för samtal. (Barker, 2013)

Arfstrom,  McKnight,  McKnight  och  Yarbro  (2014)  gör  en  distinktion  mellan  Flippat

Klassrum och Flippat Lärande och de hävdar att Flippat Klassrum kan, men behöver inte

nödvändigtvis, möjliggöra Flippat Lärande. Flippat Lärande definieras som:

A pedagogical approach in which direct instruction moves from the group learning

space to the individual learning space, and the resulting group space is transformed

into a dynamic, interactive learning environment where the educator guides students

as  they  apply  concepts  and  engage  creatively  in  the  subject  matter.  

(Arfstrom, McKnight, McKnight & Yarbro, 2014, s. 5)

Vidare skriver Arfstrom et al. (2014) att det finns fyra grundpelare för att skapa  Flippat

Lärande:

• En flexibel miljö som kan ackommodera olika typer av arbete i klassrummet

• En lärandekultur där dialogen mellan elever skapar stora möjligheter för lärande.

• Ett lektionsinnehåll anpassat för dialogcentrerad undervisning.

• En professionell lärare som sätter stort fokus på att observera och ge feedback till 

sina elever. Läraren tar inte en lika framstående roll i klassrummet, men sätter stort 

fokus på sin roll som samtalsledare. 

(Arfstrom, McKnight, McKnight & Yarbro, 2014)

Det går dock att argumentera för att den distinktion som Arfstrom et al. (2014) gör mellan

Flippat Klassrum och  Flippat Lärande är något överflödig. Det verkar som om de flesta

författare  som  skriver  om  Flippat  Klassrum verkar  förutsätta  att  Flippat  Lärande sker

automatiskt.  Poängen  med  distinktionen  verkar  vara  att  framhäva  att  läraren  måste

förändra mycket i sin undervisningsmetod och förändra hur denne ser sig själv som lärare.

Det är inte tillräckligt att bara att göra en videoföreläsning och tro att det i sig automatiskt
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skapar en bättre plattform för lärande.

Den  starkast  växande  trenden  inom  Flippat  Klassrum är  att  använda  sig  av

mikroföreläsningar som hemarbete för eleverna (Sweet, u.å). Mikroföreläsningar är korta

ljud- och videopresentationer av enskilda väldefinierade ämnen, (ibid). Andra möjligheter

är att låta eleverna själva förbereda sig inför den kommande lektionen genom att antingen

själva söka på ämnet via Internet eller genom att läsa i boken.

Enligt Barker (2013) är, bortsett från införandet av mikroföreläsningar,  Flippat Klassrum

egentligen ingen nyhet inom undervisning.  I humaniora och samhällsvetenskap har denna

metod används länge utan att den har haft ett specifikt namn. I ett exempel för att illustrera

detta säger han att en lärare i litteraturhistoria aldrig skulle recitera Iliaden på lektionstid,

utan  istället  skulle  eleverna  ha  läst  Iliaden  innan,  och  under  lektionstid  exempelvis

diskutera och analysera texternas gudaskildringar.

Inom naturvetenskapliga ämnen, framförallt inom matematik och fysik, är det dock praxis

att på lektionstid recitera läroboken eftersom det, fram till nu, inte har funnits en lämplig

metod  att  flytta  detta  ut  ifrån  klassrummet.  I  och  med  möjligheten  att  skapa

mikroföreläsningar  är  därmed  Flippat  Klassrum  en  nyhet  för  undervisning  inom dessa

ämnen och det är därför denna rapport har fokus på hur  Flippat Klassrum kan förändra

den svenska skolans matematikundervisning.
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5. Metod

Detta är ett av två examensarbeten om undervisningsmetoden  Flippat Klassrum. I detta

första arbete koncentrerar jag mig på om undervisningsmetoden i sin helhet är lämplig att

använda  i  matematikundervisning  med  fokus  på  det  som sker  utanför  lektionstid  och

lärarens roll. För att söka svar på frågeställningarna genomfördes en litteraturstudie av

tillgänglig  forskning.  Huruvida  den tillgängliga  litteraturen är  relevant  för  studiens syfte

evalueras enligt dess förutsättningar och antaganden, giltighet, konsistens, implikationer

och betydelse (Backman, 2008). Beskrivning av urval och tillvägagångssätt följer nedan.

5.1. Urval av litteratur

Vid studiens begynnelse  användes  GoogleScholar,  en sökfunktion för  att  finna många

typer av akademiska skrifter, för finna inspiration. GoogleScholar användes främst för att

hitta andra studenters forskning kring det flippade klassrummet för att se vilka källor de

använde, med målet  att  underlätta  sökningen av relevanta, tillförlitliga artiklar.  Därefter

användes GoogleScholar för att finna dessa artiklar. 

Vid  sökandet  av  litteratur  använde  jag  främst  Linköpings  stadsbibliotek,  Linköpings

universitetsbibliotek, Skolverket och referensdatabaser tillgängliga online som innehåller

artiklar  om  pedagogik.  På  biblioteken  fanns  flera  böcker  som  behandlar  behovet  av

nytänkande inom svensk matematikundervisning. Enligt Backman (2008) bör flera faktorer

övervägas  vid  val  referensdatabas.  Dessa  faktorer  är  vilken  täckningsgrad,  vilka

typuppgifter och vilken tidsperiod som referensdatabasen omfattar. Med dessa faktorer i

åtanke valdes referensdatabaserna Unisearch och ERIC.  Unisearch valdes eftersom den

har en väldigt  bred innehållsbas som gjorde det  möjligt  att  finna bland annat artiklar  i

tidningar  och  tidskrifter.  ERIC  valdes  eftersom  ”ERIC  är  ett  informationssystem,  som

innehåller utbildnings- och undervisningsrelaterad dokumentation. Basen är den största

referensdatabasen  som  idag  finns  inom  pedagogik”  (Backman,  2008,  s.179-180).  I

referensdatabaserna  användes  sökorden  ”flipped  classroom”  och  ”flipped  classroom

math”. Det senare användes främst för att begränsa antalet träffar i UniSearch.

Tabell 1: Antal träffar i databaser

Sökord Databas Antal träffar ”Peer Reviewed”

Flipped Classroom ERIC 27 14

UniSearch 4886 2145

Flipped Classroom 
math

ERIC 7 2

UniSearch 1309 652

Enligt  Backman  (2008)  är  ett  allvarligt  problem för  forskningsöversikter  att  bestämma

vilken information som ska exkluderas från rapporten och vilka som ska inkluderas, vilket

beskrivs som mycket krävande och innehåller stort inslag av kreativitet.  Backman (2008,

s.77)  skriver  att  ett  dokument  bör  evalueras  med  avseende  på  följande  kategorier:
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Förutsättningar och antaganden, giltighet, konsistens, implikationer och betydelse. 

Tabell 2: Backmans (2008, s.77) riktlinjer för evaluering och urval av litteratur. 

Förutsättningar och 
antaganden

Vilka antaganden gör författaren och vilka förutsätts? Är dessa 
antaganden realistiska och trovärdiga?

Giltighet Vilka stöd presenteras för ett påstående eller en argumentation? 
Överensstämmer stödet med den litteratur som refereras? 
Redovisas och diskuteras avvikelser?

Konsistens Är påståenden och argument internt konsistenta eller är de 
motsägande? 

Implikationer Vilka  implikationer  leder  en  utsaga  till?  Vilken  effekt  har
implikationerna  på  argumentationen?  Har  några  implikationer
förbisetts?

Betydelse Vilka  utsagor  är  viktiga  och  har  dessa  betonats  särskilt  av
författaren?  Motiverar  författaren  varför  en  utsaga  är  viktig  eller
oviktig? 

De flesta träffarna hamnade utanför studiens frågeställningar. Bland annat handlade dessa

om tips om hur man bör gå tillväga när man skapar instruktionsvideor och allmänna lovord

om flippat klassrum. Ett  stort antal  handlande om undervisning på universitetsnivå och

större delen var allt för subjektiva källor. Bland de träffar som behandlade litteraturstudiens

frågeställningar  gjordes  sedan  ännu  ett  urval  baserat  Backmans  (2008)

evalueringskategorier. Målet var att finna texter skrivna av författare som refereras inom

forskningsområdet  som presenterar  resultat  från  fallstudier  av  Flippat  Klassrum,  vilket

också uppnåddes till en viss del. De flesta texterna som används i denna studie redovisar

resultat av forskning som bedrivs på olika universitet eller artiklar i välkända tidskrifter om

pedagogik.

Ett  problem  som  uppkom  var  att  flera  av  de  relevanta  texter  som  handlar  om

undervisningsmetoden Flippat Klassrum i dess helhet inte är på forskningsnivå, alternativt

att fallstudien genomfördes på universitetsnivå. En av de relevanta texterna som inte är på

forskningsnivå är Daniel Barkers  Flipped Classroom – det omvända arbetssättet  (2013).

Barker (2013) identifierar att  Flippat Klassrum är en del av en gräsrotsrörelse där det är

utövarna, lärarna själva, som skapar och utformar metoden och därmed är det naturligt att

är  just  lärare,  inte  forskare,  som  producerar  mycket  av  de  relevanta  data  som  finns

tillgängliga.  Med detta  i  åtanke bestämdes att  studien  skulle  inriktas  på att  identifiera

argument  för  och emot  Flippat  Klassrum  som finns  i  tillgänglig  litteratur  för  att  sedan

använda Barker (2013) för att  illustrera dessa. Det bestämdes också att  metoden och

metoddiskussionen  för  de  fallstudier  som  genomfördes  på  universitetsnivå  kunde

analyseras då deras slutsatser och diskussion borde hålla även på gymnasienivå. Denna

adaption kan ses som ett av de kreativa inslag som Backman (2008) beskriver.

5.2. Analys av data

Insamlad data analyserades för att avgöra primärdokumentets betydelse i förhållande till

studiens frågeställning. Vilka utsagor är viktiga, varför är de viktiga och har författaren
12



motiverat varför de är viktiga (Backman, 2008)?  Målet var att finna kopplingar mellan

behoven av förändring inom matematikundervisning och undervisningsmetoden  Flippat

Klassrum.  Först  studerades  de  texter  som  behandlade  behovet  av  nytänkande  inom

svensk matematikdidaktik samt Skolverkets riktlinjer för gymnasieskolan. Stora delar av

dessa  texter  kunde  läsas  översiktligt  eftersom  dessa  delar  inte  relaterade  till

frågeställningen. De delar som behandlade användandet  av digitala verktyg,  elevernas

lärande och lärarrollens utveckling lästes noggrant. Därefter lästes artiklar och böcker om

Flippat Klassrum med målet att identifiera olika kategorier som ofta diskuteras i relation till

Flippat Klassrum. Slutligen jämfördes kategorierna med de behov som identifierats för att

skapa en grund för diskussion.
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6. Resultat

Denna studie har identifierat flera kategorier som ofta diskuteras i artiklar och böcker om

Flippat  Klassrum.  Dessa  kategorier  är:  Undervisningsmaterialet,  tidsaspekten,

ansvarstagande elever samt lärarens arbete och roll.  Denna litteraturstudie presenterar

argument för  och emot användandet  av  Flippat  Klassrum  kopplat  till  dessa kategorier.

Kategorierna  är  inte  separata,  utan  står  i  nära  relation  till  varandra.  Vid  till  exempel

undersökning och analys av undervisningsmaterial finns tidsaspekt även med, nämligen

den tid  som läraren behöver  för  att  skapa materialet.  Denna studie  försöker  dock att

fördela och diskutera de olika karaktärsdragen för  Flippat  Klassrum,  med kategorierna

som riktlinje.

6.1. Mikroföreläsningar som grundläggande undervisningsmaterial

En  av  studiens  avgränsningar  är  att  endast  arbeta  med  den  metod  som  använder

mikroföreläsningar  som  hemarbete  för  eleverna.  Därmed  avses  med

undervisningsmaterial  och  läxor  relaterade  till  Flippat  Klassrum inom

matematikundervisning i denna studie framför allt de mikroföreläsningar läraren har skapat

och lagt upp på Internet eller med hjälp av andra teknologier och som eleverna får i uppgift

att  se  utanför  lektionstid.  Under  denna  rubrik  presenteras  de  argument  för  och  emot

användandet av mikroföreläsningar som studien funnit.

Sadaghaini  (2012)  jämförde  hur  villiga  elever  var  att  se  en  mikroföreläsning  som

förberedelse  inför  en  lektion  med  hur  villiga  elever  var  att  läsa  läroboken  som

förberedelse.  Resultat  visar  att  i  genomsnitt  20  %  av  eleverna  läste  läroboken  före

lektionen, medan 78 % av eleverna såg mikroföreläsningen före lektionen. Grundat på

dessa resultat drog Sadaghaini (2012) slutsatsen att det är mer troligt att elever genomför

förarbete till  en lektion om detta förarbete består av en mikroföreläsning. Den feedback

Sadaghaini (2012) fick från sina elever gjorde det också möjligt att konstatera att elever

föredrar mikroföreläsningar och att eleverna tror att de är användbara för deras lärande.

Den första frågan som kommer upp relaterat till  denna typ av material är vilken typ av

mikroföreläsning som används. En mikroföreläsning kan genomföras på flera olika sätt

(Sweets, u.å.). Barker (2013) diskuterar två huvudsakliga alternativ. Det första alternativet

är att göra en skärminspelning, vilket betyder att skaparen av mikroföreläsningen filmar det

som sker  på  datorskärmen och samtidigt  berättar  om vad  som sker.  En framstående

organisation  som  använder  skärminspelningar  för  matematikundervisning  är  Khan

Academy (www.khanacademy.org),  vars mikroföreläsningar sammanlagt har flera miljoner

visningar på Youtube.com. Det andra alternativet är att läraren filmar sig själv, antingen vid

tavlan i  klassrummet eller  när  denne skriver  på ett  vanligt  pappersark,  vilket  ”skänker

mänsklig värme” (Barker, 2013, s.43) till föreläsningen.

Det  första  alternativet  ger  läraren  möjlighet  att  visa  och  använda  flera  datorprogram,

exempelvis  Matlab  eller  Excel,  något  som kan  ge  stöd  och  möjlighet  för  eleverna att

utveckla  sin  digitala  kompetens.  EU  har  definierat  digital  kompetens  som en  av  åtta

nyckelkompetenser  för  ett  livslångt  lärande  (Skolverket,  2010).   Skolverkets  (2010)
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undersökning om hur elever använder datorer i utbildningssystemet visar att det är mycket

ovanligt att elever använder datorer i samband med undervisning i matematik, trots att det

står i den allmänna kursplanen för matematik att ett av ämnets syften är att eleverna ska

”ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik, digitala medier och även

andra verktyg som kan förekomma inom karaktärsämnena.” (Skolverket, 2011a).

Trots detta starka stöd för det första alternativet från Skolverket har Barker (2013) valt att

använda det andra alternativet, nämligen att filma sig själv. Mer specifikt filmar han när

han skriver på ett vanligt pappersark vilket gör att endast hans händer syns. Barker (ibid)

skriver  att  en  stor  fördel  med  detta  arbetssätt  är  att  han  kan  styra  sina  elevers

uppmärksamhet  med  händerna,  något  han  inte  lyckades  med  när  han  provade

skärminspelningar.  En  annan  svensk  lärare  som  använder  denna  metod  är  Mikael

Bondestam,  vars  mikroföreläsningar  på  Youtube.com  sammanlagt  har  över  650000

visningar  (Skolverket,  2011b).  Bondestams (ibid)  och Barkers  (2013)  val  får  stöd  från

Strayers (2012)  fallstudie där  det  tydligt  framgick att  eleverna ogillade matematik  som

'magiskt  dök  upp  på  skärmen',  vilket  gjorde  att  eleverna  kände  sig  vilsna  och

ointresserade.  

Tucker (2012) påstår att näst intill alla lärare som flippar sina klassrum är överens om att

det inte är mikroföreläsningen i sig som gör att  Flippat Klassrum skiljer sig markant som

undervisningsmetod jämfört den traditionella. Ett liknande påstående gjordes av Arfstrom

et al (2013).:  ”Boring lectures can be delivered digitally almost as easily as they can be

presented in class” (s.12). Tucker (2012) hävdar att det snarare är hur mikroföreläsningen

integreras  i  undervisningen  som  skapar  denna  skillnad.  Tuckers  påstående  (ibid)

överensstämmer  med  Strayer  (2012)  som  tydliggör  att  det  är  av  yttersta  vikt  att  en

mikroföreläsning  är  strukturerad  på  ett  sådant  sätt  att  den  hänger  samman  med

lektionsmaterialet för att eleverna ska kunna nå kursens mål. Om mikroföreläsningen och

lektionsmaterialet saknar kohesion riskerar mikroföreläsningen att få en negativ effekt för

elevens  lärande.  Vidare  skriver  Strayer  (ibid)  att  om  mikroföreläsningen  och  online-

materialet  används  till  mer  än  att  bara  ersätta  en  del  av  lektionen  förbättras

undervisningsmetoden  Flippat Klassrum.  Strayer (ibid) skriver att  en lärare exempelvis

kan omforma undervisningen med hjälp av olika interaktiva teknologier.   Även Flumerfelt

och Greens (2013) studie stärker Tuckers (2012) påstående. De fann att användandet av

en  mjukvara  som  hjälpte  övergången  mellan  mikroföreläsning  och  lektion  förbättrade

dynamiken  i  klassrummet  och  därmed  elevernas  studieresultat.  Oavsett  vilken  typ  av

mikroföreläsning  som  används  står  det  klart  att  digitala  verktyg,  exempelvis  datorer,

pekplattor och mobiler, kan höja nivån på vad som går att lära (Löfving, 2011).  

Flumerfelt och Green (2013) fann i sin studie att en av fördelarna med användandet av

mikroföreläsningar är att eleverna har möjlighet att få materialet presenterat för sig flera

gånger utifrån det individuella behovet. Vidare fann de att: 

”In standardizing the delivery of content through instructional technology, the ability 

to individualize and differentiate instruction for the student as an instructional 

practice improvement was evident.”

(Flumerfelt & Green, 2013, s.363)
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Läraren kan utifrån en grundläggande presentation visa på flera olika sätt hur problem kan

tänkas se ut  och lösas.  Enligt  Flumerfelt  och Green (2013)  resulterar  möjligheten att

differentiera och individanpassa uppgifter  i  att  eleverna får fler roliga uppgifter som de

upplever att de kan hantera.

Ett  resultat  av att  använda mikroföreläsningar är  att  elevernas skärmtid  ökar  (Grafton,

2012).  Med skärmtid  menas den tid  som en person tittar  på skärmen till  en dator,  tv,

smartmobil,  pekplatta  eller  andra  digitala  verktyg.  Är  det  verkligen  lämpligt  att  ge

ungdomar mer skärmtid? Enligt Lagercrantz (2013) är risken för övervikt,  problem med

koncentrationen, hämmad språkutveckling och risken att  utveckla ett asocialt  beteende

betydligt mycket högre hos ungdomar som har för hög skärmtid. Det är värt att notera att

Lagercrantz (ibid) här skriver om skärmtid i  allmänhet,  inte bara kopplas till  utbildning.

Frågan är fortfarande relevant eftersom föräldrar inte alltid vet vad deras barn gör framför

skärmen. Därför går det att  göra antagandet att föräldrar kan bli oroliga av effekterna för

den ökade skärmtiden för barnet. Barker (2013) löser detta problem genom att blogga om

varför  han flippar  sitt  klassrum och vilken innebörd det  har  för  elevernas studier.  Han

uppmuntrar alla föräldrar att läsa inläggen och välkomnar dem att besöka den webbsida

han använder som plattform för sina mikroföreläsningar. Enligt Barker (2013) betyder detta

att föräldrar till barn som är delaktiga i  Flippat Klassrum får bättre möjligheter att bli mer

involverade i  sina barn studier.  Dessutom blir  föräldrarna bättre rustade att hjälpa sina

barn  eftersom  de  själva  får  möjlighet  att  lära  sig  alternativt  repetera  det  aktuella

studieinnehållet (Fulton, 2012).

I  Skollagen  (2010:800)  står  det  att  ”[a]lla  ska,  oberoende  av  geografisk  hemvist  och

sociala och ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till  utbildning i skolväsendet”. Häri

finns  både  argument  för  och  emot  Flippat  Klassrum.  På  grund  av  socioekonomiska

förhållanden har vissa elever varken tillgång till dator eller smartmobil, alternativt har de

ingen tillgång till  Internet.  Detta  kan skapa en ”digital  klyfta”  mellan dessa elever  och

skolan (Grafton, 2012). Bergmann och Sams (2012b) skriver dock att denna klyfta går att

överbrygga  med  stöd  från  skolan  som  kan  förse  eleven  med  möjligheten  att  se

mikroföreläsningen.  Det  går  också  att  argumentera  för  att  mikroföreläsningarna  som

används  i  Flippat  Klassrum ger  lika  stöd  på  hemmaplan  för  alla  elever,  oavsett

socioekonomisk  bakgrund  (Grafton,  2012),  med  andra  ord  att  alla  kan genomföra  sitt

hemarbete oavsett elevens föräldrars utbildningsnivå. I den fallstudie som genomfördes på

Clintondale  Highschool  av  Pearson  Education  Inc.  (2013)  upptäcktes  att

mikroföreläsningarna  ofta  sågs  av  föräldrarna  och  det  konstaterades  att

mikroföreläsningarna inte bara undervisade eleverna, utan samhället i dess helhet.

En av fördelarna med den ökade skärmtiden är att mikroföreläsningen sker i en miljö som

eleverna är bekväma i. Eftersom Flippat Klassrum använder digitala resurser går det att

argumentera för att Flippat Klassrum tar ett steg mot det moderna samhälle där det mesta

sker digitalt. Bergmann och Sams (2012b) skriver att eleverna förstår digitalt lärande och

det enda, som en lärare, som flippar sitt klassrum, gör är att tala deras språk. Eftersom

mikroföreläsningarna är digitala finns en annan aspekt  på  Flippat  Klassrum som både

föräldrar, elever och lärare kan uppskatta, nämligen materialets tillgänglighet. Materialet

finns  alltid  tillgängligt  och  därmed  erbjuder  Flippat  Klassrum  en  del  av  lösningen  till
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problemet med elevers frånvaro (Grafton, 2012). Detta stärks av resultatet av en fallstudie

som genomfördes i Clintondale High School där det konstaterades att ett argument för

användandet av Flippat Klassrum och mikroföreläsningar är att det är lättare för lärare att

dela material med varandra och till elever som missat lektioner (Pearson Education Inc,

2013).

Enligt  Arfstrom et  al.  (2014)  visar  undersökningen  2013 Speak Up Survey att  flera av

argumenten mot mikroföreläsningar, som  tillgång till Internet hemma och kvalitetsgaranti

på videor, minskat i styrka från 2012 till 2013.  Antalet intervjuade lärare som uttryckte oro

över att alla elever inte skulle kunna få tillgång till mikroföreläsningarna minskade från 53

% till 42 % och hos administrativ personal minskade uttrycken för denna oro från 47 % till

29 %. Vad det gäller mängden uttryck för oro över kvalitetsgaranti på video sjönk den från

27 % till 19 % och 33 % till 25 % för lärare respektive administrativ personal.

I tillgänglig litteratur utpekas en nackdel med mikroföreläsningar som inte har något direkt

motargument. Det är att envägskommunikation kan tänkas få negativa effekter. Lärande är

så  mycket  mer  än  att  passivt  sitta  och  se  en  mikroföreläsning.  Det  finns  risk  för  att

eleverna förmåga att tänka kritiskt och hitta egen information inte utvecklas när de endast

får  ta  del  av  en  envägskommunikation  (Grafton,  2012).  Barker  (2013)  instämmer  och

skriver att eftersom eleverna inte har någon möjlighet att ställa en fråga direkt kan det leda

till att de inte kan ta till sig informationen. Han poängterar dessutom att frågor inte bara har

funktionen att generera ett kunnigt svar från läraren utan också fungera som en paus för

lyssnaren. Dock följer han upp med att berätta att han i sin egen undersökning noterat att

få elever frågar om förtydliganden av saker de inte förstått. De flesta frågorna är av en mer

fördjupad karaktär.

6.2. Fler möjligheter för lärande på bekostnad av lärarens arbetsbörda

Med undersökning av  tidsaspekten  menas att  studien  söker  finna  hur  den tillgängliga

tiden,  både under  matematiklektionen  och vid  mikroföreläsningarna,  används av  både

lärare  och  elever.  Under  denna  rubrik  presenteras  därmed  argument  relaterade  till

tidsaspekten för och emot Flippat Klassrum.

Enligt Flumerfelt och Green (2013) är en effekt av Flippat Klassrum att eleverna får mer

aktiv studietid på matematiklektionen, eftersom den traditionella föreläsningen nu är en del

av elevernas hemarbete. Vidare understryker Flumerfelt och Green (2013) att den största

fördelen med den ökade mängden aktiv studietid är att eleven får mer tid att bearbeta ny

information i klassrummet, där stöd finns att tillgå både från lärare och andra elever. Under

förutsättningen att läraren arbetar för att skapa Flippat Lärande medför den ökade aktiva

studietiden mer interaktion mellan lärare och elev och elever sinsemellan. Eftersom det är

”just i interaktion mellan människor som kunskaper och färdigheter får liv” (Säljö, 2000) är

detta ett argument för  Flippat Klassrum.  Just den ökande interaktionen mellan elever är

också enligt Bergmann och Sams (2012b) en av fördelarna med att flippa klassrummet.

Detta  får  stöd  av  Sweet  (u.å)  som skriver  att  om mikroföreläsningar  används  utanför

klassrummet för att  lära eleverna grundläggande färdigheter resulterar detta i  en ökad

aktiv  studietid  under  lektionstiden,  något  som  har  visat  sig  förbättra  elevers  lärande.
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Resultaten  av  fallstudierna  gjorda  i  Byron  High  School  och  Clintondale  High  School

(Pearson Education Inc, 2013), där det rapporteras om markant förbättrade studieresultat

efter  införandet  av  Flippat  Klassrum,  samt  resultatet  av Flumerfelt  och  Greens (2013)

studie antyder att Sweets (u.å) påstående är korrekt.

En annan fördel som lyfts fram med den ökade aktiva studietiden är möjligheten för läraren

att  guida  lärandet  för  den  individuelle  eleven  ökar  (Grafton,  2012).  Framförallt  ger

användande av  Flippat Klassrum läraren möjlighet att ägna mer tid till att arbeta enskilt

med elever som behöver extra stöd. Vidare ger enskilt arbete med elever en förbättrad

relation mellan elev och lärare (Bergmann & Sams, 2012b). Den förbättrade relationen är

enligt Bergmann och Sams (ibid) en effekt av att lärarens roll  har gått från att vara en

person som presenterar studieinnehållet till att vara en coach för lärande. Bergmann och

Sams (ibid) illustrerar skillnaderna och dess effekter på följande sätt:

”When we taught in the traditional manner, the students who tended to get the most

of our attention were the best and brightest – students who would raise their hands

first  and  ask  great  questions.  In  the  meantime,  the  rest  of  the  students  would

passively listen to the conversation we had with the inquisitive students. But since our

introduction of the flipped model, our role has changed; we spend most of our class

walking around helping the students who struggle most. We think this may be the

single most important reason students thrive in the flipped model. This is not to say

that we ignore our top students. But the majority of our attention no longer goes to

them. Now it is directed to the students who need the most help.”

(Bergmann & Sams, 2012b, s.23) 

I detta stycke identifierar Bergmann och Sams (2012b) ett problem med den traditionella

matematikundervisningen. Eftersom en föreläsning ofta blir avbruten av mer eller mindre

relaterade frågor drar tiden för genomgången ofta ut på tiden vilket resulterar i att eleverna

tappar fokus och intresse. Detta problem har också Barker (2013) observerat. Han skriver

att han vid ett tillfälle testade att använda sig det manus han haft till en mikroföreläsning,

vars längd var ca 10 minuter, som stöd till en traditionell föreläsning. Tidsskillnaden mellan

mikroföreläsningen och den traditionella föreläsningen var nästan 30 minuter. Som följd av

detta han konstaterar han att användandet av mikroföreläsningar är ett sätt för läraren att

föra en tidseffektiv monolog. 

En oro kring Flippat Klassrum, relaterat till tidsaspekten, är oron över den ökade mängden

arbete som krävs när en lärare flippar sin kurs (Arfstrom, McKnight, McKnight & Yarbro,

2014). 75 % av deltagarna i undersökningen 2013 Sonic Foundry and CDE Survey angav

att  de  kände  sådan  oro.  Enligt  Arfstrom  et  al.  (2014)  uppskattade  Dr.  Mumper,  som

flippade sin kurs, att under första året krävdes 127 % mer tid att utveckla och genomföra

undervisningen än när han använde den traditionella metod, som han var van vid. Dock

medgav han att mängden tid som krävdes minskade under andra året som han flippade

sitt  klassrum,  men  han  beskrev  inte  med  hur  mycket.  Inför  skapandet  av  varje

mikroföreläsning måste läraren fråga sig hur man kan förklara ett matematiskt begrepp i

på ett klart och koncist sätt på bara några minuter (Tucker, 2012). Detta betyder troligtvis

att bara förberedelserna inför själva mikroföreläsning kräver åtminstone lika mycket arbete
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som förberedelser  inför  en  traditionell  föreläsning.  Vidare  kräver  skapandet  av  egna

mikroföreläsningar att lärare måste sätta extra fokus på takten i genomgången och att de

exempel,  som  används  är  pedagogiskt  väl  valda  och  får  en  väldigt  tydligt  visuell

representation  (Tucker,  2012).  Även om en lärare  följer  Tuckers  (ibid)  riktlinjer  skriver

Freeman-Herreid och Schiller (2013) att ”[t]he quality of the teacher-created videos is often

marginal, however, and creating them requires a significant amount of time” (s. 63). Dock

argumenterar både Barker (2013) och Bondestam (i Skolverket, 2011b) att kvalitén inte är

så viktig som man först tror. Bondestam (i Skolverket, 2011b) säger i en intervju att ”[d]et

viktigaste är att göra det enkelt, det gäller all teknik. När du ska göra filmer räcker det med

en enkel webbkamera och en whiteboard. Det viktigaste är innehållet, inte att det ser bra

ut tekniskt.” Barker (2013) påpekar att dagens ungdomar brukar titta på amatörmässiga

videoklipp via exempelvis Youtube och därmed är någorlunda vana att förbise kvalitén och

koncentrera sig på innehållet istället. Barker (2013) avslutar sitt argument med att det är

viktigare att komma igång med att flippa sitt klassrum. Kvalitén blir bättre med tiden.

Sett ur elevernas tidsperspektiv finns det en klar fördel med mikroföreläsningar. Det är att

eleven själv väljer tempo på genomgången (Flumerfelt & Green, 2013). Bergmann och

Sams (2012b) anser att denna möjlighet för en elev att när som helst pausa läraren om det

var något som eleven inte förstod, är revolutionerande inom all undervisning. Istället för att

eleverna frenetiskt försöka kopiera vad läraren skriver på tavlan med förhoppningen att

senare förstå, kan de pausa läraren eller till och med gå tillbaka en bit i föreläsningen för

att vara säkra på att de verkligen förstår de begrepp som lärare försöker lära dem. Vidare

skriver Bergmann och Sams (2012b) att de uppmuntrar svagare elever att just använda

sig av möjligheten att  gå tillbaka i  genomgången,  eller  till  och med gå tillbaka ett  par

föreläsningar för att få allt förklarat för sig igen. Om de fortfarande inte förstår kan läraren

skapa små grupper i klassrummet och där noggrant gå igenom materialet. Möjligheten för

detta finns eftersom, som tidigare nämnt,  Flippat Klassrum skapar mer tid för läraren för

individuella elever.

Att elever kan välja tempo på genomgången är inte bara en fördel för svaga elever, utan

även för starka elever. Barker (2013) skriver att hans begåvade elever har flera strategier

för att använda mikroföreläsningarna effektivt. Vissa lyssnar bara på början och hoppar

sedan  till  slutet  för  att  se  att  de  har  förstått  och  vissa  föredrar  kanske  att  bara  läsa

läroboken. För begåvade elever är framför allt, enligt Barker (ibid), fördelen med Flippat

Klassrum att de nu inte är tvungna att sitta och lyssna på en lång genomgång  under deras

nivå. Istället kan de snabbt och enkelt sammanfatta vad genomgången handlar om så de

kan utmana sig själva på sin egen nivå. Slutligen poängterar Barker (2013) att varje elev,

begåvade eller svaga, har ett ansvar för att ta sig tiden att se till att man förstår innehållet i

mikroföreläsningen innan lektionen börjar och inte förutsätta att man kommer att förstå det

under lektionstid.

6.3. Elevers ansvarstagande och studieresultat

I Wilsons (2013) studie, som genomfördes på universitetsnivå, konstaterades att en del

elevers respons till undervisningsmetoden  Flippat Klassrum var att de ansåg den ökade
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förväntningen  på  personligt  ansvar  för  individens  lärande  utanför  lektionstid  var  både

orättvis och oresonabel. Dessa elever ansåg att elevers lärande är lärarens uppgift och att

det är för denna uppgift, som läraren får betalt. Wilson (2013) poängterar dock att dessa

elever var en minoritet av dem, som deltog i Flippat Klassrum, och argumenterar att den

genomsnittliga förbättringen av studieresultaten var  tillräckligt  storaför  att  motivera den

ökade arbetsbördan för eleverna.

I båda fallstudierna gjorda av Pearson Education Inc. (2013) i Clintondale High School och

i Byron High School konstaterades att elevengagemanget ökar vid användande av Flippat

Klassrum och att elevernas resultat i matematik förbättrades markant. I Clintondale High

School upptäcktes också att mängden disciplinära problem minskade med 66 % efter att

Flippat Klassrum infördes. Dock presenterades inte några tänkbara anledningar till varför

mängden disciplinära problem minskade. Vidare antyds att eleverna i Flippat Klassrum tar

större  ansvar  för  sina  studier  och  att  flera  söker  till  högre  utbildning  efter  skoltiden.

Resultaten av fallstudierna i Clintondale och Byron överensstämmer med Arfstroms et al.

(2014)  sammanställning  av  nyligen  gjorda  fallstudier  där  elevernas  ålder  motsvarar

svenska  gymnasieelevers  ålder.  I  sammanställningen  står  att  alla  utom  en  skola

rapporterade markanta förbättringar i  elevernas studieresultat.  I  den skola där det  inte

rapporterades någon nämnvärd förbättring hade eleverna samma genomsnittliga resultat

vid Flippat Klassrum som vid traditionell undervisning. Arfstrom et al. (2014) gjorde också

en sammanställning av fallstudier på universitet där liknande resultat presenterades. Alla

universitet visade antingen markant förbättrade eller oförändrade resultat.

Resultaten i Arfstroms et al. (2014) sammanställning samt Clintondale High School och

Byron High School kan förklaras av Egidius (2005) som skriver att den vana och förväntan

som eleverna har vid traditionell undervisning, att läraren och kurslitteraturen ska styra

dem, motverkar nutida lärande. Att eleverna får ett ökat ansvar för sitt eget lärande leder

enligt Egidius (2005) till ökad självkänsla och säkerhet, vilket i sin tur leder till en ökad inre

motivation.  Den  slutsatsen  stärks  av  Strayers  (2012)  fallstudie.  När  Strayer  under  en

termin undervisade en klass på traditionellt vis och en med Flippat Klassrum, framkom att

de elever som varit delaktiga i Flippat Klassrum var mer villiga att arbeta tillsammans och

göra sig själva delaktiga i klassaktiviteter. Egidius (2005) teori och Strayers (2012) resultat

visar att användandet av Flippat Klassrum överensstämmer väl med Skolverkets direktiv

att  undervisningen  ska  stimulera  elevernas  kreativitet,  nyfikenhet  och  självförtroende

(Skolverket, 2011c). Detta exemplifieras av Barker (2013) som skriver att flera av hans

tidigare ouppmärksamma elever som störde andra elever, på grund av att föreläsningarna

var på för låg nivå, nu inte gjorde det utan i stället använde lektionstiden för att lära. Detta

skulle kunna tolkas som ett bevis för att det ökade elevansvaret i  Flippat Klassrum har

positiv effekt på begåvade elever.  Som tidigare nämnt,  uppmuntrar Bergmann & Sams

(2012b) sina svaga elever att gå tillbaka i mikroföreläsningarna för att öka sina chanser för

lärande. Förutsatt att dessa elever tar ansvar för sina studier och repeterar genomgången

går det att  argumentera att det ökade  Flippat Klassrum  också har en positiv effekt för

svaga elever.

Kravet på elevers ansvarstagande leder till  den, i  författarens erfarenhet,  mest vanliga

frågan som ställs i både litteratur och diskussioner kring Flippat Klassrum. Vad händer om
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en elev inte tittar på mikroföreläsningen? Trots den frekventa uppkomsten av denna fråga

finns det förvånansvärt litet skrivet om effekterna av detta. Freeman-Herried och Schiller

(2013) skriver att  Flippat Klassrum är väldigt beroende av att elever gör de nödvändiga

förberedelserna, exempelvis ser på mikroföreläsningen, för att fungera och att det därmed

är ett tydligt problem för  Flippat Klassrum om eleverna inte ser på mikroföreläsningarna.

Barkers (2013)  kommentar är  endast  att  det,  på gott  och ont,  slutgiltiga ansvaret  för

elevens utbildning i  Flippat Klassrum ligger hos eleverna. Barkers (ibid) kommentar får

stöd av Skolverkets (2011c) riktlinjer där det står att läraren ska utgå ifrån att eleverna kan

och vill ta ett personligt ansvar för sitt lärande. Vidare skriver Barker (2013) att elever som

inte har tittat på mikroföreläsningen får en andra chans att skapa sig en uppfattning om

vad de har missat under lektionen. De får också möjligheten att lära av sina kamrater som

precis  har  lärt  sig,  vilket  är  mycket  fördelaktigt  för  dessa  kamrater.  Slutligen  påpekar

Barker (2013) att om eleven inte har tittat på genomgången går det att använda sig av

lektionstid. Med tanke på att läraren i mikroföreläsningen för en tidseffektiv monolog blir

inte genomgången så lång.

Frågan som istället lyfts fram är: Hur undviker man att eleverna inte tar sitt ansvar genom

att  avstå  att  titta  på  mikroföreläsningarna?  Barker  (2013)  skriver  att  svaret  på  detta,

bortsett från yttre faktorer som privata eller tekniska hinder, är detsamma, som ges på

många frågor inom pedagogik, nämligen motivationen. Enligt Egidius (2005) är en lärarens

förmåga  att  väcka  lusten  att  lära,  att  inspirera  och  motivera  sina  elever,  en  av

pedagogikens grundpelare. Barker (2013) skriver att en viktig del för att skapa motivation

för att se mikroföreläsningar ligger i att få eleverna att bli aktiva tittare istället för passiva.

Han försöker vid slutet av en lektion skapa ett intresse eller nyfikenhet för den kommande

videon. Som exempel skriver Barker om hur han använder korta videoklipp som verkar

oförklarliga men kan förklaras med hjälp innehållet i nästkommande mikroföreläsning.

6.4. Lärarens arbete och roll förändras

Wilson (2013) argumenterar att, till skillnad från tidigare generationer, kunskap i sig inte är

svår  att  tillgå.  Elever  kan  via  internet  och  andra  teknologier  tillgodose  sig  med  den

information  som  ofta  finns  i  föreläsningar.  Som  resultat  av  detta  drar  Wilson  (2013)

slutsatsen att lärare inte längre är den enda, eller ens den bästa, källan för information.

Enligt Arfstrom et al. (2013) är journalisten Gary Stager kritisk till  Flippat Klassrum. I en

radiodebatt  med  Aaron  Sams,  som  tillsammans  med  Jonathan  Bergmann  myntade

begreppet Flippat  Klassrum,  argumenterade Stager  att  Flippat  Klassrum  är ett  sätt  att

standardisera elevers lärande. Vidare framförde Stager sin oro över att  Flippat Klassrum

öppnar för möjligheten att anlita externa mediokra budgetlösningar, vars fokus ligger på

kvantitet istället för kvalitet, för att skapa mikroföreläsningar (Arfstrom, Hamdan, McKnight

& McKnight, 2013). Enligt Arfstrom et al (2014) tar vissa kritiker steget längre och hävdar

mikroföreläsningarna så småningom kommer att kunna ersätta lärare, alltså att läraryrket

riskerar  att  marginaliseras.  Barker  (2013)  hävdar  dock  att  ”om  man  hävdar  att

videoföreläsningar riskerar att göra oss lärare överflödiga, så är det förmodligen sant bara

om man samtidigt menar att genomgångar som handlar om att paketera och presentera
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information är lärarens enda uppgift på lektionerna.” (s.102). Barker får stöd av Arfstrom et

al. (2014), som skriver att duktiga professionella lärare är viktigare än någonsin i ett flippat

klassrum.  Dessutom  skriver  Arfstrom  et  al.  (2013)  att  kraven  på  läraren  i  ett  flippat

klassrum ofta är högre än i ett traditionellt  eftersom denne måste ständigt måste växla

mellan gruppinstruktion och individanpassad instruktion för  att  ge ett  så bra stöd som

möjligt till sina elever.. Arfstrom et al. (2014) avslutar sin argumentation med att säga att

”[w]hile Professional Educators take on less visibly prominent roles in a flipped classroom,

they  remain  the  essential  ingredient  that  enables  Flipped  Learning  to  occur” (s.19).

Arfstrom et al. (2014) får stöd av Wilson (2013) som skriver att läraren fortfarande den

bäst lämpade att leda sina elever till förståelse och kunskap om hur nyförvärvad kunskap

kan appliceras, trots att läraren inte längre är den bästa källan för information

Lärarens roll förändras vid användandet av Flippat Klassrum. Lektionen blir mer centrerad

kring  eleven,  inte  läraren.  I  Flippat  Klassrum är  det  elevernas  ansvar  att  se  på

mikroföreläsningarna och ställa lämpliga frågor,  läraren finns på plats för att  kunna ge

professionell feedback. Vidare är eleverna ansvariga för att avsluta och dela resultatet av

sitt  arbete  med  sina  kamrater.  Slutligen  är  det  upp  till  eleverna  att  dra  nytta  av  den

tillgängliga experthjälpen för att lära sig det material de har problem med. Lärarens roll i

klassrummet har gått ifrån att vara person som levererar information via föreläsningar till

att vara den som hjälper elever. (Bergmann & Sams, 2012b)  

Enligt  en  studie  är  denna  nya  lärarroll  uppskattad  av  de  lärare  som  utövar  Flippat

Klassrum  (Arfstrom,  Hamdan,  McKnight  &  McKnight,  2013).  Studien  visar  att  lärarna

tycker att de har fått ny energi och att deras arbete har blivit roligare på grund av deras

ökade  interaktion  med  eleverna.  Den  slutsatsen  stärks  också  av  resultatet  de  två

fallstudierna gjorda av Pearson Education Inc. (2013).  Den ökade interaktionen mellan

lärare och elever är inte bara bra för yrkesutövaren utan också fördelaktigt för eleven. I

kapitlet om tidsaspekt konstaterades att Flippat Klassrum ger läraren möjlighet att arbeta

mer enskilt med elever vilket ger ökade möjligheter för att förbättra relationen mellan elev

och lärare. (Bergman & Sams, 2012b). I fallstudien som genomfördes i Byron High School

(Pearson Education Inc, 2013) konstaterades just att relationen mellan lärare och elever

hade förbättrats. Daggett och McNulty (2005) skriver att en bra relation mellan lärare och

elev är kritisk för en elevs framgång i studierna och att om en sådan relation finns blir

eleven mer motiverad att ingå i en lärandeprocess.

Barker (2013) skriver att en av fördelarna med detta är att ”[d]en som bara kan lite mer och

som nyss har lärt sig, vet vilka fallgroparna är och kan förklara på en nivå som bli begriplig

och för den som frågar” (s28). Detta går enligt Barker att koppla till Leo Vygotskijs (1978)

teorier  om  den  proximala  utvecklingszonen.  Enligt  Barker  ger  detta  en  lösning  till

paradoxen ”ju  mer  du  kan,  desto  svårare  är  det  att  förklara  för  någon som inte  kan”

(Barker, 2013, s28). Flippat Klassrum kan ge ökade möjligheter för elever lära av varandra

och vara resurser för varandra i klassrummet. Eleverna tar alltså en del av lärarens roll,

vilket kan lätta på de ökade kraven (Arfstrom, Hamdan, McKnight & McKnight, 2013) på

läraren i det flippade klassrummet.

Enligt  Bergmann och Sams (2012a) har många av de lärare som lyckats med  Flippat
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Klassrum samarbetat frekvent med andra lärare och skolor, till  och med i andra länder.

Detta överensstämmer med Lundström (2009) som skriver att  en trend inom forskning

kring  lärares  kontinuerliga  professionella  utveckling  är  att  professionella  gemenskaper,

skolkultur och forskande lärare har blivit centrala tankar. Vidare beskriver Lundström (ibid)

att  det  gemensamma  inom  denna  trend  ”[...]  är  uttrycken  för  en  kollektiv  strävan  i

organisationer  efter  ett  ständigt  pågående  målmedvetet  utvecklingsarbete  präglat  av

reflektion  och  lärande,  ofta  relaterat  till  forskning  och  ofta  med  förändring  som  mål”

(Lundström,  2009).   Slutligen  visar  Lundströms  (ibid)  intervjustudie  att  ett  ständigt

pågående  individuellt  samlande  från  olika  källor,  oftast  med  ämnesinriktning,  samt

informella samtal med kollegor är en mycket viktig del för kunskapsutveckling för lärare.

Detta betyder att utövare av Flippat Klassrum ges ökade möjligheter för den individuelle

lärarens utveckling. Barker (2013) skriver att även en lärare som bara provar på att flippa

en  lektion  kan  ha  nytta  av  upplevelsen  sett  till  den  egna  professionella  utvecklingen,

eftersom skapandet av materiel ger ökad självmedvetenhet. Läraren blir mer medveten om

hur denne presenterar innehållet och dennes egenheter.

I fallstudien som genomfördes i Clintondale Highschool av Pearson Education Inc.(2013)

konstaterades att användandet av Flippat Klassrum resulterade att skolan kunde leverera

likvärdiga lektionsplaner,  oavsett  lärare,  inom alla ämnen.  I  detta  enskilda fall  säkrade

alltså  Flippat  Klassrum  kvalitén  på  undervisningen. Vidare  konstaterades  att  Flippat

Klassrum möjliggör en förbättrad prestation från vikarier, då de får ett bra lektionsinnehåll

levererat vid varje tillfälle.

I tillgänglig litteratur rekommenderas inte enskilda lärare börja flippa sina klassrum. Det

kan vara svårt för en enskild lärare att ensam genomföra Flippat Klassrum då det inte finns

någon modell som garanterat fungerar i olika skolor (Bergmann & Sams, 2012a). Varje

lärare måste anpassa modellen för sin egen klass . Vidare varnar Bergmann och Sams

(2012a)  för  att  om  stöd  från  skolans  IT-avdelning  och  skoladministrationen  saknas,

riskerar  kostnaden  och  arbetsbördan  att  öka  avsevärt.  Dessutom  påpekar  Freeman-

Herreid och Schiller (2013) att mikroföreläsningar skapade av lärare ofta är av diskutabel

kvalité  och dessutom krävs en betydande mängd tid  att  skapa dem.  Vidare står  det  i

Skollagen att ”en legitimerad lärare eller förskollärare har ansvar för den undervisning som

han eller hon bedriver.” (Skollag, 2010:800).  Detta väcker frågan om det är ansvarsfullt av

en legitimerad lärare att använda sig att mikroföreläsningar av diskutabel kvalité bara för

att denne vill prova en ny undervisningsmetod.
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7. Diskussion och slutsatser

I  denna  del  presenterar  jag  de  slutsatser,  som kan  dras  från  studiens  resultat,  samt

diskuterar dessa slutsatsers innebörd kopplat till de förmågor som Skolverket (2011c) vill

att  eleverna  ska ges  möjlighet  att  utveckla.  Utifrån  dessa  slutsatser  argumenterar  jag

huruvida  Flippat  Klassrum är  en  lämplig  undervisningsmetod  samt  föra  en  hypotetisk

diskussion  kring  hur  användandet  av  denna  metod  i  stor  skala  kan  tänkas  påverka

matematikundervisningen.

7.1. Mikroföreläsningarna

Resultatet  visar  det  huvudsakligen  finns  två  alternativ  för  att  genomföra  en

mikroföreläsning. Antingen gör läraren en skärminspelning eller också filmer läraren sig

själv på något sätt. Oavsett vilket utav de två alternativen som används står det klart, sett

till antalet visningar av respektive typ på Youtube.com, att båda alternativen är populära.

Men vilket är mest lämpad för undervisning i en svensk gymnasieskola sett till Skolverkets

riktlinjer och ämnesplan?

7.1.1.Skärminspelning 

Lärare som gör en skärminspelning kan visa eleverna hur Matlab eller liknande program

fungerar som en del i mikroföreläsningen och därmed blir eleverna instruerade hur de kan

lösa uppgifter både med och utan verktyg. När en lärare filmar sig själv finns inte samma

möjligheter att visa eleverna hur man kan hantera olika digitala verktyg. Med avseende på

procedurförmåga, det vill säga att kunna lösa och hantera uppgifter med och utan verktyg,

har  skärminspelningar  alltså  en  klar  fördel.  I  ämnesplanen  för  matematik  står  det  att

eleverna  ska  ”ges  möjlighet  att  utveckla  sin  förmåga  att  använda  digital  teknik”

(Skolverket, 2011a) vilket vidare stödjer användandet av skärminspelningar.

Det går att argumentera för att skärminspelningar ger bättre förutsättningar för eleverna att

utveckla sin relevansförmåga. Exempelvis kan läraren visa olika videoklipp som illustrerar

hur olika matematiska samband, ofta kopplade till fysik, fungerar. Videoklippen fungerar

som en artefakt som underlättar för eleverna relatera matematiken till  dess användning

och betydelse inom andra ämnen. Barker (2013) visar dock att det inte är svårt för en

lärare  som  inte  använder  skärminspelningar  att  uppnå  samma  resultat.  Barker  (ibid)

beskriver hur han antingen inkluderar länken till videon i kommentaren, alternativt visar

han videoklippet under lektionstid för att skapa en grund för diskussion.

7.1.2. Att filma sig själv

Skolverket skriver att skolans huvuduppgift är ”att skapa förutsättningar för att eleverna

ska kunna tillägna sig och utveckla kunskaper” (Skolverket.  2011c, s.6).  Om en lärare

filmar sig själv vid en whiteboard kommer det att kännas likt en traditionell föreläsning och

om läraren visar hur denne arbetar på ett vanligt pappersark blir detta snarlikt elevens eget

arbete. Detta betyder att mikroföreläsningen blir genomförd i en miljö som är mer bekant

för eleven. I tillägg har läraren större möjligheter att styra sina elevers uppmärksamhet
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(Barker, 2013), vilket gör det lättare för eleven att följa det matematiska resonemanget och

därmed ges eleven förutsättning att utveckla sin resonemangsförmåga. Detta resonemang

kan tolkas som att gapet mellan Flippat Klassrum och traditionell undervisning blir mindre

än  vid  användandet  av  skärminspelningar,  vilket  man  skulle  kunna  anta  betyder  att

eleverna lättare accepterar användandet av denna metod. Strayers (2012) resultat,  att

elever ogillar matematik som bara dyker upp på skärmen och att detta gjorde att elever

kände sig vilsna och ointresserade, stärker detta antagande. Genom denna argumentation

konstateras alltså att en lärare som filmar sig själv har lättare att inspirera och motivera

sina elever, vilket Egidius beskriver som ”en av pedagogikens grundpelare” (Egidius, 2005,

s.17)

7.1.3. En väl genomförd mikroföreläsning ger nya möjligheter för elever att lära

Intressant  nog  diskuteras  sällan  de  olika  alternativen  för  genomförandet  av

mikroföreläsningarna  i  tillgänglig  litteratur.  Slutsatsen  som  kan  dras  är  att  en  väl

genomförd  mikroföreläsning,  oavsett  vilket  av  alternativen  som  används,  introducerar

relevanta begrepp och visar med hjälp av exempel hur olika procedurer genomförs och

vilket  resonemang  som  förs.  Allt  detta  ger  eleven  grundläggande  förutsättningar  att

utveckla de förmågor som Skolverket (2011a) efterfrågar. 

Istället för att diskutera de olika alternativen för genomförande är studiens fokus på vad

som är målet med en mikroföreläsning. Studien fann att en hög nivå av kohesion mellan

mikroföreläsningen och den följande lektion är den viktigaste faktorn för elevens lärande,

och det är just detta som ofta framhålls och diskuteras i tillgänglig litteratur.  Från denna

tendens kan man dragaslutsatsen att mikroföreläsningens pedagogiska mål är betydligt

viktigare än vilket av alternativen som används dras.

Ett av Skolverkets direktiv är att ”utbildningen [...] ska vara likvärdig, oavsett var i landet

den anordnas” (Skolverket, 2011c, s.6). Om det finns flera lärare, som flippar samma kurs,

öppnas möjligheter för de elever som inte är nöjda med sin lärares genomgångar för att

den är på fel nivå för dem. Det blir då möjligt för dessa elever att hitta genomgångar mer

lämpade  för  deras  behov,  vilket  är  i  linje  med Wilsons  (2013)  argumentation  att  den

enskilde läraren inte längre är den enda, eller ens den bästa, källan för information. Det

går med andra ord att argumentera för att Flippat Klassrum gör att gymnasieutbildningen

blir mer likvärdig eftersom elever med speciella behov lättare kan finna stöd. Slutsatsen

som kan dras av denna argumentation är att undervisningsmaterialet ger nya möjligheter

för eleverna.

7.2. Elever studieresultat och ansvarstagande

Alla utom en fallstudie visade att elevernas resultat förbättrades, framförallt förbättrades de

lågpresterande eleverna resultat. Studien fann att en tänkbar anledning till  detta var att

elever själva väljer tempo på genomgångar (Flumerfelt & Green, 2013), vilket ger dem

större möjligheter att utveckla sin resonemangsförmåga, och att lärare ägnar mer tid åt de

elever som behöver mest stöd (Bergmann & Sams, 2012b) vilket ger dessa elever bättre

förutsättningar  att  utveckla  samtliga  förmågor  som  Skolverket  (2011a)  efterfrågar.  Att
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läraren ägnar mer tid åt de elever som behöver mest stöd väcker frågan om hur  Flippat

Klassrum påverkar högpresterande elever.

Studien fann att för begåvade elever är den huvudsakliga fördelen med Flippat Klassrum

att de nu inte måste att sitta och lyssna på en lång genomgång som ligger under deras

nivå. Barker (2013) beskriver att en följd av detta är att dessa elever inte blir uttråkade och

börjar störa sina kamrater. Detta är samtidigt en fördel för de lågpresterande eleverna. I

Skolverkets(2011c) riktlinjer för gymnasieskolan står det att ”Läraren ska organisera och

genomföra arbetet så att eleven utvecklas efter sina egna förutsättningar och samtidigt

stimuleras att använda och utveckla hela sin förmåga” (s.11). Skollagen specificerar att

”Elever som lätt  uppnår de kunskapskrav som minst  ska uppnås ska ges ledning och

stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling” (2010:800). Det är alltså viktigt

att  lärare  försöker  finna  andra  genomgångar  som  ligger  på  en  högre  nivå  för  de

högpresterande eleverna. Detta kan förslagsvis lösas genom att samarbete med kollegor.

En lärare skulle kunna skapa mikroföreläsningar ämnade för lågpresterande elever medan

kollegan skapar mikroföreläsningar för högpresterande elever. Ett sådant samarbete skulle

dessutom troligtvis minska arbetsbördan för bägge lärare.

Skolverkets (2011c) riktlinjer säger att ”[u]tbildningen ska främja elevernas utveckling till

ansvarskännande människor”(s.6).  Flippat Klassrum ställer inte nödvändigtvis högre krav

på elevers ansvarstagande än traditionell undervisning. Att inte titta på en mikroföreläsning

verkar dock på något sett mer allvarligt än att inte göra de sista uppgifterna i boken som

hemarbete. Därmed går det att argumentera för att elevansvaret blir betydligt mycket mer

framträdande,  eftersom det blir  elevens ansvar  att  bli  undervisad, även om kraven på

elevers ansvarstagande egentligen inte ökar, Detta skapar en illusion av ökat elevansvar.

Egidius (2005) skriver att ökat elevansvar leder till ökad självkänsla och säkerhet, vilket får

ökad inre motivation hos eleven som följd.  Det  verkar  som att  denna illusion av ökad

elevansvar  är  ett  klokt  sätt  att  ge  eleverna förbättrade förutsättningar  att  utvecklas  till

ansvarskännande människor utan att egentligen öka deras arbetsbörda.

7.3. Lärarens arbete och roll

Resultatet av litteraturstudien visar att huvudsakligen två frågor, relaterade till lärarens 

arbete och roll, diskuteras. Den första frågan är den ökade arbetsbördan för lärare som 

Flippat Klassrum medför. Den andra frågan är hur lärarens roll i klassrummet förändras 

och vad detta medför. 

7.3.1 Den ökade arbetsbördan förvånar inte

Studie fann resultat som visade att det krävdes mer än dubbelt så mycket tid att planera

och genomföra en flippad kurs för första gången (Arfstrom, McKnight, McKnight & Yarbro,

2014) än att genomföra traditionell undervisning. Resultatet presenterades av Dr Mumper,

en erfaren lärare som flippat sin kurs för första gången. Frågan är hur pass förvånande

detta resultat är. Förutsatt att  Flippat Klassrum är en ny metod som kräver ett helt nytt

arbetssätt verkar det som att Dr Mumpers jämförelse inte är rättvis mot Flippat Klassrum.

En mer rimlig jämförelse skulle enligt mig vara att jämföra Dr Mumper tidskonsumtion med
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tidskonsumtionen  hos  en  nyutexaminerad  lärare  som  använder  den  traditionella

undervisningsmetoden för första gången. Troligtvis kan många lärare som använder den

traditionella undervisningsmetoden känna en viss bekantskap med påståendet att allt tog

mycket längre tid att förbereda som ny lärare och att det var först när de fått upp vanan

som förberedelsetiden gick ner. Detta stämmer också överens med Dr Mumpers resultat

för  det  andra  året,  då  tidsåtgången  minskade.  Slutsatsen  som  kan  dras  ifrån  detta

resonemang är att  Dr  Mumpers resultat  inte är särskilt  förvånande och att  övning ger

färdighet.  Denna insikt  verkar ofta ha försummats i  tillgänglig litteratur,  där  den ökade

arbetsbördan för lärare diskuteras.

7.3.2 Lärarens nya roll i klassrummet främjar lärande men medför potentiella 
problem för den individuelle läraren

Studien fann att  Flippat Klassrum  ger bättre förutsättningar för ökad interaktion mellan

lärare och elev.  Den ökade interaktionen ger läraren ökade möjligheter att ”stärka varje

elevs självförtroende samt vilja och förmåga att lära” (Skolverket, 2011c, s.10) samt att

”stimulera, handleda och stödja eleven och ge särskilt stöd till elever i svårigheter” (ibid).

Vidare ger den ökade interaktionen mellan lärare och elev bättre förutsättningar att följa

Skolverkets  riktlinje  för  betygsättning,  nämligen  att  läraren  ska  ”utnyttja  all  tillgänglig

information om elevens kunskaper i förhållande till de nationella kunskapskrav som finns”

(Skolverket,  2011c, s.15).  Vidare står det i Skolverkets riktlinjer för  gymnasieskolan att

”Läraren  ska  utgå  från  den  enskilda  elevens  behov,  förutsättningar,  erfarenheter  och

tänkande” (2011c, s.10). Utifrån detta direktiv, vad blir skillnaden mellan den traditionella

metoden och Flippat Klassrum? Egidius (2005) påpekar med rätta att det är viktigt att göra

en distinktion mellan undervisning och lärande. Resultatet av denna studie visar att en

lärares roll i och utanför klassrummet förändras när denna flippar sitt klassrum. Jämfört

med  den  traditionella  metoden  ligger  ansvaret  för  att  eleverna  tar  del  av  nödvändig

undervisning i större utsträckning hos eleven än hos läraren. Lärarens roll ändras till att

finnas tillgänglig som expert och samtalsledare, vilket gör att läraren till större del finns i

klassrummet för att främja lärande istället för att undervisa. Från detta resonemang är det

möjligt  att  dra  slutsatsen  att  Flippat  Klassrum, förutsatt  att  läraren  följer  Skolverkets

(2011c,  s.10)  direktiv,  i  större  utsträckning  leder  till  individanpassat  lärande istället  för

individanpassad  undervisning.  Denna  slutsats  antyder  att  den  uttryckta  oron  för  att

läraryrket i helhet riskerar att marginaliseras saknar grund.

Det  går  dock  att  hävda  att  enskilda  lärare  riskerar  att  marginaliseras.  Wilson  (2013)

fastslog att en lärares genomgång inte längre är unik. Vidare framförde Stager sin oro över

att  Flippat  Klassrum  öppnar  för  möjligheten  att  anlita  mediokra  budgetlösningar  för

skapandet av mikroföreläsningar  (Arfstrom, Hamdan, McKnight & McKnight, 2013). Det

går att  vända på Stagers argumentation och istället  föra en diskussion kring vad som

händer om skoladministrationen, eller kanske till och med Skolverket, bestämmer sig för

att anlita de bästa tillgängliga pedagogerna för att skapa mikroföreläsningar. Detta skulle

kunna resultera i att de ordinarie lärarnas yrkesroll blir så pass förändrad att de inte längre

behöver undervisa överhuvudtaget, vilket skulle betyda att deras roll skulle förändras från

att vara en fullfjädrad lärare till att vara någon typ av högutbildad läxhjälp.
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Studien fann att Flippat Klassrum också har också ett antal nackdelar för den individuelle

läraren, relaterade till  själva kunnandet om skapandet och genomförandet.  I  Skollagen

(2010:800) står ”en legitimerad lärare eller förskollärare har ansvar för den undervisning

som han eller hon bedriver.”. Enligt Barker (2013) är att skapa en webbsida ett bra sätt att

skapa struktur  för  eleverna vid användandet av  Flippat  Klassrum.  Hur  man skapar en

webbsida är troligtvis arbete som läraren själv måste utbilda sig i  och i  tillägga måste

webbsidan underhållas. Detta överensstämmer med Morten Blomhøjs anmärkning, att det

ställs  nya  krav  på  en  lärares  kompetens  om denne  vill  integrera  IT  i  undervisningen

(Grevholm, 2001). Dock ingår det inte i en lärarexamen att kunna skapa bra videos och

kanske någon hemsida, med andra ord går det att argumentera att Flippat Klassrum ställer

extra krav på kunnighet inom områden, där läraren inte har haft någon utbildning. Från

detta  resonemang  går  det  att  ställa  frågan  om  en  lärare,  som  flippar  sitt  klassrum,

verkligen följer skollagen. I  tillägg kostar det pengar att  äga en domän på Internet, en

kostnad  som  läraren  troligtvis  måste  stå  för  själv  om  inte  hela  skolan  är  med  på

satsningen.  Det  finns  förstås  kostnadsfria  alternativ,  men  då  ingår  ofta  reklam  på

webbsidan vilket väcker en rad etiska frågeställningar: Är det rimligt att en tredjepart tjänar

pengar på elevers utbildning? Är det över huvud taget rätt att en elev ska behöva se på

reklam för att genomföra sin utbildning? Sett ur ett ekonomiskt perspektiv finns det alltså

klara nackdelar med Flippat Klassrum och det går att argumentera att en lärare, som inte

tar  hänsyn  till  den  etiska  aspekten  av  Flippat  Klassrum, inte  tar  ansvar  för  sin

undervisning. Troligtvis kan detta problem bara lösas om skolan, kommunen, landstinget

eller  regeringen gör  någon satsning för  att  skapa en plattform, som lärare och elever

kostnadsfritt kan använda.

7.4. Sammanfattning och slutsatser

I litteraturstudien påträffades följande argument för och emot Flippat Klassrum:

Tabell 3: Argument för och emot användandet av Flippat Klassrum

För Emot

Flippat Klassrum har gett förbättrade 
studieresultat hos framförallt lågpresterande
elever i genomförda fallstudier.

Elever saknar möjligheter att fråga direkt 
under en mikroföreläsning. 

Det finns stöd i Skolverkets riktlinjer för 
användandet av Flippat Klassrum.

Flippat Klassrum ställer högre krav på 
elevers ansvarstagande.

Flippat Klassrum ger möjlighet att erbjuda 
mer varierad undervisning vilket ökar 
elevernas motivation för studier.

Ökade krav på läraren både i och utanför 
klassrummet

En väl genomförd mikroföreläsning 
introducerar och presenterar 
lektionsinnehållet  tillräckligt väl för att 
kunna ersätta den traditionella 
föreläsningen.

Mikroföreläsningar av låg kvalité och med 
låg kohesion med lektionsinnehållet riskerar
hindra elevers lärande

Mikroföreläsningar ger möjlighet för 
repetition samt underlättar vid elevers 

Svårt och kostsamt för enskilda lärare att 
genomföra utan stöd från 
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frånvaro. skoladministrationen.

Lärarens presentation blir mer tidseffektiv.  

Eleven får mer aktiv studietid vilket ger 
eleven ökade möjligheter för lärande.

Flippat Klassrum ger bättre förutsättningar 
för ökad interaktion mellan lärare och elev.

Flippat Klassrum ger elever ökade 
möjligheter att vara resurser för varandra i 
klassrummet.

Läraryrket i helhet riskerar inte att 
marginaliseras.

Vi ser i tabell 3 att det finns fler argument för än emot användandet av Flippat Klassrum

och dessutom att  argumenten för  är  starkare och bredare.  Syftet  med studien var  att

undersöka huruvida den alternativa undervisningsmetoden Flippat Klassrum kan förbättra

den  svenska  gymnasieskolans  matematikundervisning.  Utifrån  studiens  resultat  kan

följande begränsade slutsatser dras:

• En väl genomförd mikroföreläsning ger nya möjligheter för elever att lära.

• Flippat  Klassrum  utnyttjar  modern  informationsteknologi,  vilket  borgar  för  god

acceptans hos dagens elever.

• Det  tar  tid  att  komma  in  i  en  ny  undervisningsmetod,  vilket  medför  en  ökad

arbetsbörda för lärare, åtminstone i ett initialt skede.

• Lärarens nya roll i klassrummet främjar i första hand individanpassat lärande istället

för individanpassad undervisning.

• Flippat Klassrum kommer inte att marginalisera läraryrket, men medför flera risker

för individuella lärare.

Utifrån presenterade argument är det inte möjligt att diskutera och dra mer långtgående

slutsatser som svarar på huruvida Flippat Klassrum förbättrar matematikundervisningen i

den  svenska  gymnasieskolan.  Studien  är  baserad  på  de  fåtal  fallstudier  som  har

genomförts. Säljö (2000) skriver att lärandet i skolan är av situerad natur, den påverkas av

eleverna i klassen, läraren och skolan i helhet. Med tanke på hur få fallstudier som hittills

genomförts om Flippat Klassrum är det i min mening inte rimligt att dra större allmängiltiga

slutsatser baserat på litteraturstudiens resultat. Aftstrom et al. (2014) instämmer i detta då

de skriver ”[m]aking blanket statements oversimplifies the complex education process that

is impacted by student, teacher and institutional factors” (s.12). 
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8. Diskussion av metod och frågeställning

Sadaghaini  (2012)  visade  att  elever  i  allmänhet  var  mer  villiga  att  se  på  en

mikroföreläsning än att läsa i kursboken som förberedelse inför en lektion. Detta visar att

valet  av  avgränsning  för  denna  studie,  nämligen  att  bara  fokusera  den  metod  där

mikroföreläsningar används som hemarbete, verkar ha varit lämplig. Något som förvånade

mig  var  att  tillgänglig  litteratur  sällan  diskuterade  vad  som  skedde  under  specifika

lektioner. Jag hade förväntat mig att behöva sovra informationen. Detta betyder att min

andra avgränsning,  att  inte  lägga något  fokus på det som sker  under  lektionstid,  var

överflödig.

Ett problem med denna litteraturstudie var att det var mycket svårt att finna rapporter där

forskaren  försöker  bevisa  att  Flippat  Klassrum är  mindre  lämplig  än  traditionell

undervisning. Jag tror att  en anledning till  detta skulle kunna vara att de fallstudier av

Flippat Klassrum som genomförts och misslyckats inte har blivit publicerade. Detta betyder

att  de flesta motargumenten till  Flippat  Klassrum presenteras av forskare som har  en

positiv inställning till metoden och ofta följs de direkt av en diskussion om, alternativt bevis

för, hur dessa motargument är felaktiga. Detta har gjort det svårt att nyansera studien och

att undvika att studien en propaganda för  Flippat Klassrum.  I ett försök att väga upp för

denna brist har jag försökt att tänka på vad som inte diskuteras i tillgänglig litteratur för att

sedan lyfta  fram det  i  diskussionen.  Detta  problem gör  att  det  är  lämpligt  att  värdera

studiens frågeställningar.

Målet med studien var att finna argument för och emot användandet av Flippat Klassrum,

vilket också uppnåddes. Dock konstaterades att mycket av den tillgängliga litteraturen är

något  ensidig  vilket  resulterade  i  att  argumenten  mot  Flippat  Klassrum blev  mycket

svagare  än  argumenten  för.  Utifrån  detta  resonemang  hade  kanske  en  mer  lämplig

frågeställning varit: När är det lämpligt att använda Flippat Klassrum och hur kan Flippat

Klassrum implementeras i den svenska gymnasiematematiken?
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9. Förslag till vidare forskning

Studien fann resultat som visade att det krävdes mer än dubbelt så mycket tid att planera

och  genomföra  en  flippad  kurs  för  första  gången  än  att  genomföra  traditionell

undervisning. Sedan diskuterades rimligheten i att jämföra de två resultaten med varandra.

För att finna svar på huruvida Flippat Klassrum egentligen är mer tidskrävande för lärare

föreslås  att  jämförelser  görs  i  en  grupp  nyutexaminerade  lärare  där  den  ena  hälften

använder den traditionella metoden och den andra hälften Flippat Klassrum.

Med tanke på de potentiella  risker  för  individuella  lärares  arbete vore det  lämpligt  att

genomföra en studie om vad som sker om Flippat Klassrum börjar användas i större skala.

Till exempel skulle det vara intressant att undersöka effekterna av att skapa en nationella

databas där samtliga lärare som flippar sina klassrum lägger upp sina mikroföreläsningar.

Från  denna  nationella  databas  får  eleverna  sedan  välja  och  vraka  bland  de  olika

föreläsarna för att finna en lärare som passar dem. Vilken effekt skulle detta på för de

lärare som inte blir populära?

Med tanke på studiens svårighet att finna motargument till Flippat Klassrum föreslås att en

studie med syftet att finna de misslyckade försöken med Flippat Klassrum med målet att

reda ut vad det var som gick fel.
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