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Sammanfattning

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 interventionsstudien är att att introducera undervisningsmetoden Flippat Klassrum och 
därefter undersöka elevers reaktioner till undervisningsmetoden. Följande frågeställningar besvarades: 
1. Hur påverkas elevers åsikter om matematikundervisning av interventionen med Flippat Klassrum? 
2. Vilka effekterna har undervisningsmetoden Flippat Klassrum  på elevers arbete och studieteknik i och
utanför klassrummet? 
Studien genomfördes i en teknikklass på en gymnasieskola i Östergötland. För att besvara 
frågeställningarna genomfördes två enkätundersökningar. En förundersökning som genomfördes före 
interventionen och en uppföljningsenkät som genomfördes efter interventionen. 

Studien fann att Flippat Klassrum hade en positiv inverkan på elevernas åsikter om sin 
matematikundervisning. Vidare konstaterades att interventionen påverkade elevernas arbete och 
studieteknik på flera sätt. Exempelvis hinner eleverna fler rekommenderade uppgifter under lektionstid.

Slutsatserna som dras i denna studie är att mikroföreläsningar inte helt kan ersätta 
lektionsgenomgångar, att intervention visade eleverna nya sätt att lära samt att Flippat Klassrum är ett 
bra sätt att variera undervisningen, inte ett sätt att ersätta traditionell undervisning.

Nyckelord 
Flippat klassrum, mikroföreläsning, matematikundervisning, elevers åsikter
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1. Inledning

De senaste åren har det varit mycket skriverier i media om hur svenska elever presterar

under  genomsnittet  i  PISA-undersökningar.  Exempelvis  visar  en  ny  PISA-rapport   att

svenska  elever  presterar  under  genomsnittet  i  problemlösning  (Skolverket,  2014).  En

effekt av denna publicitet är att kraven på förbättrad kvalité på undervisning ökar. Dock är

den  vanligaste  reaktionen  på  ökad  kvalité  att  skolor  faller  tillbaka  på  beprövade

traditionella undervisningsformer (Dagget & McNulty, 2005). Enligt Player-Koro (2012) är

önskan  att  återgå  till  en  traditionell  lärarcentrerad  katederundervisning  tydlig  i  dagens

skoldebatt.  Ett  resultat  av  denna  debatt  är  till  exempel  att  den  20150520  godkände

utbildningsutskottet  återinförandet  av  ordningsbetyg  i  högstadiet  och  gymnasiet

(Utbildningsutskottet, 2015), vilket avskaffades 1969.

I matematikundervisning dominerar en traditionell undervisningsmetod (Skolinspektionen,

2010a). I denna undervisningsform börjar en lektion med ett föreläsningsmoment, alltså att

läraren håller  en  genomgång där  eleverna lyssnar  passivt  och antecknar.  Därefter  får

eleverna  arbeta  individuellt  med  standarduppgifter  med  fokus  på  procedur  (ibid).  Den

traditionella  undervisningsmetoden kritiseras  för  att  den bland annat  inte  ger  eleverna

möjlighet att utveckla sin problemlösningsförmåga (Skolinspektionen, 2010a; Skolverket,

2003).

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

förbereder eleverna sig genom att se en mikroföreläsning om den kommande lektionens

innehåll. Detta ger utrymme för mer aktiv studietid på lektionen vilket har visats gynna

elevernas  lärande (Jensen,  Kummer  & Godoy,  2015).  Barker  (2013)  beskriver  Flippat

Klassrum  som en gräsrotsrörelse bestående av lärare som ”[...]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.”(2013, s.107). 

I  mitt  tidigare  examensarbete,  Undervisningsmetoden  Flippat  Klassrum  –  En

litteraturstudie av argument för och emot användandet av Flippat Klassrum (Ljunge, 2014),

fann jag flera starka argument för  användandet  av  Flippat  Klassrum.  En slutsats som

drogs var att  undervisningsmetoden utnyttjar modern informationsteknologi, vilket borgar

för god acceptans hos dagens elever. Vidare konstaterades att det tar tid att komma in i en

ny undervisningsmetod,  vilket  medför  en  ökad arbetsbörda för  lärare,  åtminstone i  ett

initialt skede. Men hur pass förankrade är litteraturstudiens resultat i verkligheten? I denna

interventionsstudie  genomför  jag  själv  matematikundervisning  med  Flippat  Klassrum.

Avsikten med studien är  att undersöka elevers åsikter om undervisningsmetoden Flippat

Klassrum  samt  att studera vilka effekter undervisningsmetoden har på elever arbete och

studieteknik i och utanför klassrummet.
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2. Syfte och frågeställningar

I denna studie har jag introducerat undervisningsmetoden  Flippat Klassrum. Syftet med

interventionsstudien var undersöka gymnasieelevers reaktioner till undervisningsmetoden.

Ett  delmål  med  interventionen  var  att  eleverna  inte  skulle  behöva  lägga  mer  tid  åt

matematikstudier  än  tidigare.   För  att  kunna  nå  studiens  syfte  besvarades  följande

frågeställningar:

• Hur påverkas gymnasieelevers åsikter om matematikundervisning av interventionen

med Flippat Klassrum?

• Vilka effekter har undervisningsmetoden Flippat Klassrum på gymnasieelevers 

arbete och studieteknik i och utanför klassrummet?
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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 en undervisningsmetod som bygger på samma grundläggande idé. Idén

att flytta en del av, eller hela, föreläsningsmomentet utanför lektionstid för att göra plats för

mer aktiv studietid. Flippat Klassrum är det ursprungliga begreppet för metoder baserade

på denna idé (Ljunge, 2014) och därmed kommer jag att använda detta begrepp. 

I denna rapport använder jag två olika begrepp för att beskriva föreläsningsmomentet i

Flippat Klassrum: onlineföreläsningar och mikroföreläsningar. Begreppet mikroföreläsning

är vanligt förekommande i tillgänglig litteratur som används för att specifikt beskriva den

korta onlineföreläsning som  Flippat Klassrum  bygger på. I enkäterna valde jag dock att

använda det bredare begreppet onlineföreläsning för att säkerställa att eleverna redan vid

förundersökningen förstod vad frågorna handlade om.

3.1. Avgränsningar

Det finns det flera sätt att genomföra Flippat Klassrum (Ljunge, 2014). För att hålla studien

någorlunda  begränsad  fokuserar  denna  studie  endast  metoden  som  använder

mikroföreläsningar som hemarbete för eleverna.
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4. Bakgrund

Bakgrunden  tar  upp  grundpelarna  för  denna  studie.  Den  första  delen ger  läsaren  en

grundläggande förklaring om vad som sker när undervisningsmetoden  Flippat Klassrum

används. I den andra delen presenteras de argument för och emot Flippat Klassrum som

sammanställdes  i  litteraturstudien  Undervisningsmetoden  Flippat  Klassrum  –  En

litteraturstudie  av  argument  för  och  emot  användandet  av  Flippat  Klassrum  (Ljunge,

2014).

4.1. Vad innebär Flippat Klassrum?

Barker (2013) skriver att Aaron Sams och Jonathan Bergmann myntade begreppet Flippat

Klassrum.  Bergmann  och  Sams  (2012a)  skriver  att  undervisningsmetoden  Flippat

Klassrum är  deras  svar  på  frågan  ”What  is  the  best  use  of  face-to-face  time  with

students?” (Bergmann & Sams, 2012a, s.25). Enligt Bergman och Sams (2012b) är idén

bakom Flippat Klassrum att skapa mer aktiv studietid på lektionen. Barker (2013) beskriver

hur detta går till:

”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.” (Barker, 2013, s.7)

Genom att  låta  elevernas hemarbete bestå av det  passiva föreläsningsmomentet  ökar

elevernas aktiva studietid i skolan. Klassrummet blir en mer dynamisk och interaktiv miljö

och lektionen har större fokus på elevernas lärande (Bergmann & Sams, 2012b). Barker

(2013) skriver att kärnan för undervisningsformen är att läraren skapar en arena för samtal

utifrån en bestämt utgångspunkt. I  Flippat Klassrum  går klassrumsarbetet från att vara

centrerad kring läraren monolog till att vara centrerad kring en dialog mellan lärare och

elever (Barker, 2013).

En distinktion kan göras mellan Flippat Klassrum och Flippat Lärande (Arfstrom, Mcknight,

McKnight  &  Yarbro,  2014).  Flippat  Klassrum kan  möjliggöra  Flippat  Lärande men  det

garanteras ej (ibid). 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.
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• 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)

Ljunge (2014) argumenterar dock att distinktionen 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  skapar  en  bättre  plattform  för

lärande. (Ljunge, 2014, s.9)

Att låta elevernas hemarbete bestå av mikroföreläsningar är den starkast växande trenden

bland de som använder Flippat Klassrum (Sweets, u.å.). Mikroföreläsningar är korta ljud-

och videopresentationer av enskilda väldefinierade ämnen, (ibid). Sweets (u.å.) skriver att

det även finns andra metoder att flippa klassrummet. Till exempel kan man låta eleverna

söka information i förberedande syfte online eller i läroboken.

Undervisningsmetoden  Flippat  Klassrum är  egentligen  ingen  nyhet  inom  undervisning

(Barker,  2013).  I  samhällsvetenskap  och  humaniora  är  undervisningsmetoden  vanligt

förekommande.  Barker  (2013)  skriver  att  exempelvis  en  lärare  i  litteraturhistoria  aldrig

skulle använda en stor del av lektion till  att  recitera Iliaden. I  stället skulle läraren låta

eleverna förbereda sig inför lektionen genom att  läsa det utvalda stycket för att  sedan

diskutera och analysera det under lektionstid. Inom naturvetenskapliga ämnen, framförallt

inom matematik, är det dock vanligt att innehållet i läroboken reciteras på lektionstid. Detta

har blivit tradition eftersom det tidigare inte funnits en lämplig metod att flytta detta moment

utanför klassrummet. Möjligheten att skapa mikroföreläsningar gör undervisningsmetoden

Flippat Klassrum till en nyhet för undervisning i de naturvetenskapliga ämnen och det är

därför denna interventionsstudie genomförs.

4.2. Argument för och emot Flippat Klassrum

Tabell ett visar resultaten av litteraturstudien  Undervisningsmetoden Flippat Klassrum –

En litteraturstudie av argument för och emot användandet av  Flippat Klassrum (Ljunge,

2014).  Notera  att  tabellen  är  tänkt  att  läsas  som två  separata  listor  av  argument  för

respektive emot Flippat Klassrum.

Tabell 1: 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.
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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 

frånvaro.

Svårt och kostsamt för enskilda lärare att 

genomföra utan stöd från 

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.

(Ljunge, 2014, s. 28-29)

Vi ser i tabell 1 att det finns fler argument för än emot användandet av Flippat Klassrum

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

(2014) var att undersöka huruvida den alternativa undervisningsmetoden Flippat Klassrum

kan  förbättra  den  svenska  gymnasieskolans  matematikundervisning.  Utifrån  studiens

resultat drog Ljunge (2014)  följande begränsade slutsatser:

• 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.

(Ljunge, 2014, s. 29)
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5. Litteraturgenomgång

Litteraturgenomgången  möjliggör  en  analys  av  interventionsstudiens  resultat.  Först

beskrivs  vikten  av  att  skapa  lust  att  lära.  Den  andra  delen  handlar  om  hur

mikroföreläsningar används och vilka meriter som användandet medför. Slutligen beskrivs

hur elevers arbete och studieteknik kan påverkas av Flippat Klassrum. 

5.1. Lust att lära 

Skolverket (2003) konstaterade i  rapporten  Lusten att lära – med fokus på matematik.

Nationella  kvalitetsgranskningar  2001-2002  att  en  enskild  undervisningsform dominerar

matematikundervisningen. En lektion som använder denna metod inleder lektionen med

en föreläsning och därefter får eleverna arbeta individuellt i boken. Boaler (2011) beskriver

denna  undervisningsform  som  traditionell  matematikundervisning.  Skolinspektionens

(2010a) kvalitetsgranskning visade att den traditionella undervisningsmetoden fortfarande

dominerade sju år efter Skolverkets (2003) rapport.

Den traditionella metoden kritiseras för brist  på variation i undervisningen och beskrivs

göra  elevers  lärande  osynligt  (Skolverket,  2003).  Boaler  (2011)  skriver  att  den  långa

passiva studietiden som föreläsningsmomentet utför kan göra eleverna ointresserade och

omotiverade. Boaler (ibid) rekommenderar istället att använda varierad undervisning som

aktiverar eleverna. På sådant sätt, skriver Boaler (2011), väcks elevers lust att lära. Enligt

Egidius (2005) är en lärarens förmåga att väcka lusten att lära, att inspirera och motivera

sina elever, en av pedagogikens grundpelare. Edigius (2005) får stöd av Håkansson och

Sundberg (2012) som skriver skillnaden mellan lärares effektivitet är stor. En elev som har

en effektiv lärare lär sig upp till fyra gånger så mycket som en elev som har en mindre

effektiv lärare (Håkansson & Sundberg, 2012).  

5.1.1. Att skapa motivation hos elever

Jungert  (2014)  skriver  att  en  av  de  viktigaste  och  mest  utmanande  uppgifterna  i

undervisning är  att  motivera elever.  Vidare skriver  Jungert  (2014)  att  det  finns många

teorier  om  motivation  eftersom  en  lärprocess  engagerar  den  studerande  kognitivt,

emotionellt  och beteendemässigt.  En distinktion görs mellan inre och yttre motivation i

flera av dessa teorier (ibid). Jungert (2014) beskriver yttre och inre motivation på följande

sätt:

Yttre motivation är instrumentell till sin natur och refererar till att elever engagerar

sig i en skoluppgift på grund av yttre krav eller för att nå ett yttre resultat, såsom ett

högt betyg eller att undvika hot om att bli bestraffad, exempelvis att få underkänt.

Inre motivation, å andra sidan, refererar till att elever engagerar sig i en skoluppgift

på grund av ett intresse för den och den inre glädje som uppgiften för med sig. En

elev som är inre motiverad behöver varken belöningar eller hot om bestraffningar för

att  utföra  en  uppgift  eftersom  utförandet  av  uppgiften  är  belöning  i  sig.

(Jungert, 2014)

Skolinspektionen (2010a) skriver att  skillnader i  studiemotivation för matematik varierar
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stort. I en enkätundersökning om motivation fann Skolinspektionen (2010a) att cirka 40

procent  av  eleverna  främst  motiverades  av  yttre  faktorer  och  cirka  60  procent  av  de

svarande bedömdes främst vara motiverade av inre faktorer. Det är vanligt förekommande

att det i samma klass finns både elever med låga förväntningar och låg motivation, och

elever  med  god  motivation  och  höga  förväntningar  (ibid).  Graden  av  motivation  och

förväntningar påverkar elevernas prestationer. Enligt Skolinspektionen är ”forskarna eniga

om att förväntningseffekten verkligen existerar” (2010a, s.21). Skolinspektionen skriver att

”låga förväntningar på elevernas studieresultat  riskerar att blir självuppfyllande profetior”

(Skolinspektionen,  2014,  s.13).  Alltså  påverkar  även  lärarens  förväntningar  elevernas

prestationer. Vidare skriver Skolinspektionen (2010a) att en bra lärare som motiverar sina

elever  har  olika  strategier  för  sin  undervisning  utifrån  elevernas  förutsättningar,

erfarenheter och behov.

Boström (2011) undersöker en sådan strategi. Boströms (2011) studie visar att en lärares

syn  på  inlärningsprocesser,  kognition  och  lärstil  påverkar  deras  inställning  till

undervisningen och hur undervisningen utformas. Vidare skriver Boström (2011) att lärare

har  en  tendens  att  utforma  undervisning  efter  sin  egen  lärstil,  även  om lärstilen  inte

överensstämmer med elevernas lärstil. Lärare som är medvetna om och reflekterar över

olika lärstilar  är mer angelägna att  anpassa undervisningen till  elevernas olika lärstilar

vilken medför medför ökat studiemotivation för eleverna. Strategin om medvetenhet och

reflektion kring lärstilar resulterar i bättre undervisningsresultat, mer frekvent samarbete

med kollegor samt en mer positiv syn på förändring (Boström, 2011). Skolinspektionen

(2010b)  instämmer  och  skriver  att  goda  lärandemiljöer  organiseras  utifrån  unika

förhållanden. Skolinspektionens (2010a) granskning visar dock att 

Endast ett fåtal av de cirka 150 systematiskt observerade lektionerna har uppvisat

goda exempel på undervisning som utmanar och inspirerar till lärande i matematik.

Ofta  saknar  eleverna  en  lärandemiljö  som  skapar  motivation  och  lust  att  lära

matematik. (Skolinspektionen, 2010a, s.20)

Skolinspektionen (2010b) skriver att en god lärandemiljö som motiverar elever stödjer och

strukturerar elevens lärande. Läraren är en ledare i klassrummet som med hjälp av sina

goda ämneskunskaper och god didaktisk kompetens skapar struktur i arbetet (ibid). En

lärare som skapar en god lärandemiljö ”motiverar eleverna genom att ha ändamålsenliga

förväntningar  […]  och  samtidigt  koppla  undervisningen  till  elevernas  erfarenheter”

(Skolinspektionen,  2010b,  s.7).  Läraren  sätter  sina  mål  och  förväntningar  ”lite  bortom

elevens  kunskapshorisont”  (Skolinspektion,  2010b,  s.7).  Eleven  uppnår  lärarens  mål

genom  att  bli  utmanade  och  stimulerade  av  lärarens  varierade  undervisning

(Skolinspektionen, 2010b). 

5.1.2. Fokus på varierad undervisning

Efter  de  nationella  kvalitetsgranskningarna  2001-2002  (Skolverket,  2003)  genomförde

Skolinspektionen  uppföljningsarbete  för  att  se  om  om  någon  förändring  skedde.  I

Skolinspektionens kvalitetsgranskning från 2009 står:

Eleverna måste erbjudas mer omfattande, bättre utvecklade och mer systematiska 
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möjligheter att engagera sig i aktiviteter som går utöver att räkna i boken enligt 

givna regler och lösta exempel. (Skolinspektionen, 2009, s.92)

Skolinspektionen skriver  att  undervisningen är  starkt  styrd av läroboken,  vilket  i  deras

mening  får  konsekvensen  att  ”eleverna  får  små eller  inga  möjligheter”  (2009,  s.9)  att

utveckla  förmåga  i  att  föra  logiska  resonemang  eller  att  utveckla  sin  kompetens  i

problemlösning. Den läroboksstyrda undervisningen ger dessutom inte eleven möjlighet att

utveckla sin förmåga att sätta in matematiska problem i sammanhang.

Att Skolverket satsar på varierad undervisning framgår tydligt  i  Läroplan för Matematik

(Skolverket,  2011a).  I  läroplanen  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).

Skolverket (2011a) skriver att  eleverna ska ges förutsättningar att  utveckla förmåga att

hantera  procedurer  och  lösa  uppgifter  av  standardkaraktär,  att  använda  matematiska

begrepp korrekt, 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. Eleven skall

även 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). Varierad undervisning är nästintill ett krav för att

eleverna ska få möjlighet att utveckla samtliga dessa förmågor (Skolverket, 2011a).

5.2. Mikroföreläsningen som del av undervisningen

Sadaghaini (2012) presenterar i artikeln  Online Prelectures – An Alternative to Textbook

Reading Assignments resultaten av en studie där hon undersöker vad elever kan tänka sig

att  göra  som  förberedelse  inför  en  lektion.  Enligt  Sadaghaini  (ibid)  föredrog  78%  av

eleverna att se på en mikroföreläsning. Den feedback eleverna gav visade att eleverna

ansåg att mikroföreläsningarna var bra för deras lärande. Sadaghaini drog slutsatsen att

det är mer troligt att eleverna förbereder sig inför lektion om förberedelserna består av att

se en mikroföreläsning.

I Flippat Klassrum ersätt den traditionella lärarledda genomgången helt eller delvis av en

mikroföreläsning. Sweets (u. å.) skriver att en mikroföreläsning går att genomföra på olika

sätt. Två vanliga alternativ är att antingen göra en skärminspelning eller att filma sig själv

(Barker. 2013). 

5.2.1. Två metoder, olika meriter

Den första metoden är att en lärare filmar sig själv, antingen vid tavlan eller när denne

skriver för hand. Att filma sig själv ger en viss ”mänsklig värme” (Barker, 2013, s.43) till

mikroföreläsningen. En av meriterna med att använda denna metod är  möjligheten att

styra sina elevers uppmärksamhet genom att exempelvis peka med händerna.  Detta är

en  av  anledningarna  till  att  Barker  (2013)  har  valt  att  använda  denna  metod.  Mikael
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Bondestam, vars mikroföreläsningar sammanlagt har över 650000 visningar (Skolverket,

2011b), har också valt att filma sig. Bondestams och Barkers val att filma sig själva får

stöd från Strayers (2012) fallstudie som visade att elever blir vilsna och ointresserade om

matematik  'magiskt  dyker  upp  på  skärmen',  vilket  sker  när  man  använder  sig  av

skärminspelningar.  

Den andra metoden är att göra en skärminspelning, alltså att direkt filma vad som sker på

datorskärmen.  Det  finns  ett  stark  stöd  ifrån  Skolverket  att  använda  sig  av

skärminspelningar (Ljunge, 2014) . 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). Eftersom lärare har möjlighet att använda sig

av olika datorprogram, exempelvis Excel och Matlab, när de gör skärminspelningar ges

eleverna möjlighet att utveckla sin digitala kompetens (Ljunge, 2014). Digital kompetens

är, enligt EU, mycket viktigt för ett livslångt lärande (Skolverket, 2010). Skärminspelningar

används  bland  annat  av  organisationen  Khan  Academy  (www.khanacademy.org)  vars

mikroföreläsningar på Youtube.com har flera miljoner visningar.

5.2.2. Gemensamma meriter 

En  gemensam merit  som de  två  mikroföreläsningsmetoderna  har  är  den  tidseffektiva

monologen (Barker, 2013) som  Flippat Klassrum  möjliggör. Barker (2013) beskriver hur

han  experimenterat  med  att  använda  manus  ifrån  sina  mikroföreläsningar  som

föreläsningsanteckningar  till  traditionella  genomgångar.  Tidsskillnaden  mellan  de  olika

föreläsningarna var nästan tjugo minuter. Enligt Barker (2013) finns det flera förklaringar till

att en traditionellt genomgång tar längre tid. Bergmann och Sams (2012b) exemplifierar

och beskriver hur Flippat Klassrum har förändrat deras roll i klassrummet:

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) 

Precis  som  Boaler  (2011)  skriver  Bergmann  och  Sams  (2012b)  att  en  längre  passiv

studietid  på  lektionstid  har  en  negativ  effekt  på  eleverna.  Mikroföreläsningarnas

tidseffektiva monolog skapar mer tid att för läraren att individualisera undervisningen och

att spendera mer tid att arbeta enskilt med elever (Ljunge, 2014). Bergmann och Sams

(2012b) skriver att enskilt arbete med elever förbättrar relationen mellan elev och lärare.

Den förbättrade relationen är enligt Bergman och Sams (2012b) en effekt av lärarens roll i

ett flippat klassrum är annorlunda jämfört den rollen i ett traditionellt klassrum. En lärare i

det flippade klassrummet är mer en coach för lärande istället för en traditionell förmedlare
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av kunskap (Bergman & Sams, 2012b).

En annan gemensam merit som de två mikroföreläsningsmetoderna har är möjligheten att

pausa föreläsningen,  exempelvis för att  anteckna eller  för  att  repetera. Möjligheten att

pausa lärarens föreläsning  vid  minsta  oklarhet  är  enligt  Bergmann och Sams (2012b)

revolutionerande  inom  all  undervisning.  Eleverna  kan  alltså  själva  välja  tempot  på

genomgångarna (Flumerfelt  & Green,  2013).  I  undersökningen  Speak Up,  som  bland

annat undersöker hur användandet av videor hjälper elever att  lära,  svarade 59% av

eleverna att  onlineföreläsningar  möjliggjorde lärande i  egen takt  och 50% av eleverna

svarade att de upplevde att de hade mer kontroll över sitt lärande (Project Tomorrow &

Flipped Learning Network, 2015). 

5.3. Elevers arbete och studieteknik i och utanför det flippade 
klassrummet

Det  har  genomförts  ett  flertal  fallstudier  som  undersökt  hur  eleverna  påverkas  av

undervisningsmetoden  Flippat Klassrum (Arfstrom, McKnight, McKnight & Yarbro, 2014).

Främst har man funnit att undervisningsmetoden ger mer aktiv studietid vilket genererar

förbättrade elevresultat. Vidare har man funnit att det ökade elevansvaret ger motivation.

5.3.1. Mer aktiv studietid ger ökade resultat.

Pearson Education Incorporated genomförde fallstudier i Byron High School (2013b) och

Clintondale High School (2013a). Man konstaterade att en markant förbättring i elevernas

resultat  i  matematik  samt  att  elevengagemanget  ökade  vid  användandet  av  Flippat

Klassrum.  Resultaten ifrån  Pearson Education  Inc.  (2013)  fallstudier  stämmer överens

med Arfstroms et al. (2014) sammanställning av gjorda fallstudier. Arfstrom et al. (2014)

skriver att markanta förbättringar i elevernas studieresultat skedde i alla utom en fallstudie

där elevresultaten var oförändrade. Dock drar varken Pearson Education Inc (2013) eller

Arfstrom  et  al.  (2014)  några  slutsatser  om  varför  Flippat  Klassrum  genererar  bättre

studieresultat.

Tucker (2012) skriver att det inte är mikroföreläsningen i sig som gör att Flippat Klassrum

skiljer  sig markant  från traditionell  undervisning.  I  stället,  skriver  Tucker (2012),  är  det

möjligheterna till mikroföreläsningens integration i undervisningen som gör denna skillnad.

Strayer (2012) instämmer och skriver att det är mycket viktigt att lektionsmaterial hänger

samman med mikroföreläsning, annars kan det få en negativ effekt för elevers lärande.

Både Tucker (2012) och Strayer (2012) får stöd av Jensen, Kummer och Godoy (2015).  I

deras fallstudie, som genomfördes på ett universitet i västra USA, konstaterades att det

inte var någon nämnvärd skillnad mellan att använda  Flippat Klassrum och att använda

traditionell undervisning. En förutsättning för studien var att båda undervisningsformerna

arbetade för att skapa aktivt lärande. 

Flumerfelt och Green (2013) skriver att eftersom den traditionella föreläsning nu görs som

hemarbete  resulterar  det  automatiskt  i  att  eleverna  har  mer  aktiv  studietid  på

matematiklektionen.  Den  största  fördelen  med  den  ökade  mängden  studietid  är  att

eleverna får mer tid att tillgodogöra sig undervisningsinnehållet i en miljö där stöd finns att
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tillgå från både lärare och andra elever. Den aktiva studietiden ger ökade möjligheter för

aktivt lärande. Jensen, Kummer och Godoy (2015) skriver att det visats i flera studier att

aktivt lärande är en mer effektiv metod för undervisning:

Most recently, a meta-analysis was done on 225 studies comparing active learning 

with traditional lecture (Freeman et al., 2014). Results confirm that active learning is

superior to traditional lecture-based teaching, increasing exam scores by 6% and 

decreasing fail rates by more than 50%. (Jensen, Kummer & Godoy, 2015, s. 9)

Jensen,  Kummer  och  Godoy  (2015) drar  i  sin  fallstudie  slutsatsen  att  det  inte  är

undervisningsmetoden Flippat Klassrum i sig som genererar bättre elevresultat utan att det

beror på den aktiva lärandemiljön som Flippat Klassrum möjliggör.

5.3.2. Elevansvar ger motivation

Ljunge skriver att ett argument mot Flippat klassrum är att ”Flippat Klassrum ställer högre

krav på elevers ansvarstagande.” (2014, s.28). Argumentet baseras på Freeman-Herried

och Schiller (2013) som skriver att när undervisningsmetoden Flippat Klassrum används är

det viktigt att eleverna gör de nödvändiga förberedelserna inför lektionerna. Författarna

utvecklar och skriver att om elever inte förbereder sig kan det få negativa konsekvenser för

deras lärande (Freeman-Herried & Schiller, 2013). Ljunge (2014) skriver att en vanlig fråga

som ofta diskuteras i tillgänglig litteratur är hur man undviker att eleverna avstår från att

titta på mikroföreläsning. Enligt Barker (2013) är svaret motivation.  

Edigius (2005) skriver att lärarens förmåga att motivera och inspirera sina elever, alltså att

skapa lust att lära, är en av pedagogikens grundpelare. Vidare skriver Edigius (2005)  att

den vana och förväntan som eleverna har vid  traditionell  undervisning, att  läraren och

kurslitteraturen  ska  styra  dem,  motverkar  nutida  lärande.  Enligt  Skolverkets  (2011c)

direktiv ska undervisningen stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende.

Ökat elevansvar leder enligt Egidius (2005) till  att eleverna får en förbättrad självkänsla

och  självsäkerhet,  vilket  Edigius  argumenterar  leder  till  ökad  inre  motivation.  Alltså

argumenterar Edigius (2005) att ökat elevansvar väcker elevers lust att lära. Att  Flippat

Klassrum dessutom stimulerar kreativitet och nyfikenhet hos eleverna visades i 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
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6. Metod och metoddiskussion

I denna studie provade jag själv att använda Flippat Klassrum vid matematikundervisning i

en  klass  som  aldrig  tidigare  upplevt  undervisningsmetoden.   För  att  kunna  besvara

studiens frågeställningar  genomfördes två  enkätundersökningar  i  en  teknikklass  på en

gymnasieskola i Östergötland. Den första enkätundersökningen var en förundersökning.

Den andra undersökningen genomfördes som en uppföljning efter  att  lektionerna med

Flippat  Klassrum  genomförts. Studien kan kort  beskrivas som en interventionsstudie.  I

detta kapitel  presenteras och diskuteras den metod och de val  som utgör grunden för

studien. 

6.1. Kvantitativ forskningsmetod

Bryman  beskriver  kvantitativ  forskning  som  ”en  forskningsstrategi  som  betonar

kvantifiering när  det  gäller  insamling och analys av data”  (2001,  s.  35).  Vidare skriver

Bryman (2001) att vid kvantitativ forskning ligger tyngden på prövning av teorier. Eftersom

denna fallstudie ämnar att just undersöka hur pass verklighetsförankrade argument för och

emot Flippat Klassrum är beslutades att en kvantitativ forskningsmetod var lämplig. Målet

med studien var att skapa mätbara resultat som går att generalisera och replikera.

Bryman skriver att det finns fyra ”distinkta intresseområden” (2001, s.91) inom kvantitativ

forskningsmetodik,  nämligen  mätning,  kausalitet,  generalisering  och  replikation.  Att  en

studie  kan  producera  mätbara  resultat  är  enligt  Bryman (2001)  den viktigaste  delen  i

kvantitativ forskning. Kausalitet är viktigt i en studie med förklarande fokus. Enligt Bryman

är ”ett kriterium för god kvantitativ forskning ofta handlar om i vilken utsträckning man kan

lita på forskarens kausala slutsatser” (2001, s.92). Vidare skriver Bryman (2001) att kunna

generalisera sina resultat, alltså att öka den externa validiteten, är viktigt vid kvantitativ

forskning. För att kunna generalisera krävs ett representativt urval (ibid).  Slutligen skriver

Bryman  (2001)  att  ”det  är  viktigt  att  noggrant  och  detaljerat  beskriva  det  konkreta

tillvägagångssättet vid en undersökning för att den ska kunna replikeras av andra” (2001,

s. 94).

6.2. Urval

Lektionerna där undervisningsmetoden  Flippat Klassrum  implementerades genomfördes

med en teknikklass med 32 elever på en gymnasieskola i Östergötland som aldrig tidigare

arbetat med  Flippat  Klassrum.  Klassens tidigare undervisning i  matematik kan klassas

som  traditionell  katederundervisning  med  modern  twist.  Läraren  höll  traditionella

genomgångar  men  skrev  sina  föreläsningsanteckningar  i  sin  ipad  och  efter  lektionen

gjordes dessa anteckningar tillgängliga för eleverna. 

Enligt  Bryman  (2001)  är  sannolikhetsurvalet  den  viktigaste  tekniken  för  att  skapa  ett

representativt  urval.  Resultat  från  en  studie  med  ett  representativ  urval  går  att

generalisera. Ett sannolikhetsurval är slumpmässig urvalsprocess som skapar ett lämpligt

stickprov. De fyra viktigaste formerna av sannolikhetsurval är flerstegsinriktat klusterurval,

systematiskt  urval,  obundet  slumpmässigt  urval  och  stratifierat  slumpmässigt  urval
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(Bryman, 2001). Dessvärre går studiens urval inte att beskriva som ett sannolikhetsurval. 

Jag blev placerad på en gymnasieskola i Östergötland och där blev jag rekommenderad

en klass att genomföra undersökningen i. Mitt urval består alltså av den klass som vid

undersökningstillfället råkade vara tillgänglig för mig. Bryman (2001) beskriver detta som

ett  bekvämlighetsurval.  Vidare skriver Bryman (2001) att det är omöjligt  att  veta vilken

population respondenterna representerar vid ett bekvämlighetsurval och att generalisering

av resultaten därmed är omöjligt. En stor brist med studien är därmed att resultaten inte

går att generalisera.

6.3 Datainsamlingsmetod

För att generera data genomfördes två enkätundersökningar, en förundersökning och en

uppföljning. Enkäterna utformades med målet att generera mätbara resultat med en hög

grad  av  kausalitet  (Bryman,  2001).  För  att  kunna  besvara  studiens  frågeställning

jämfördes  enkätundersökningarnas  resultat  med  målet  att  finna  mätbara  skillnader  i

elevernas åsikter före och efter interventionen. 

Den första enkäten (bilaga 1) besvarades under den första veckan jag var på VFU, innan

interventionen genomfördes. Eleverna fick inte någon information i förväg om att jag skulle

introducera Flippat Klassrum för dem, utan fick bara berättat att enkäten var en del av en

större studie jag ämnade genomföra under våren. Avsikten med den första enkäten var att

få  en  uppfattning  om  elevernas  allmänna  studievanor,  elevers  allmänna  åsikter  om

matematikföreläsningar  samt  att  söka  svar  på  huruvida  det  var  möjligt  att  genomföra

Flippat Klassrum i klassen. Svaren på den första enkäten användes som underlag dels för

lektionsplanerna och dels för utformningen av den andra enkäten (bilaga 2). Avsikten med

den  andra  enkäten  var  att  undersöka  elevernas  åsikter  om  lektionerna  då  Flippat

Klassrum använts samt att  skapa en uppfattning  kring  elevernas allmänna åsikter  om

undervisningsmetoden Flippat Klassrum. Resultaten av de två enkäterna användes för att

mäta skillnader i elevernas åsikter mellan deras traditionella undervisning och den  nyligen

introducerade  undervisningsmetoden  Flippat  Klassrum  med  målet  att  söka  svar  på

interventionsstudiens huvudfråga. 

Bryman skriver att  en vanlig kritik  på kvantitativa undersökningar är att  ”mätprocessen

rymmer  en  artificiell  och  något  falsk  känsla  av  precision  och  riktighet”  (2001,  s.95).

Eftersom studiens diskussion  och slutsatser  baseras på just  de  mätbara  resultat  som

studiens enkäter generar är denna kritik relevant. I tillägg är bekvämlighetsurvalet väldigt

litet. Slutsatserna som kan dras i denna studie är därför begränsade. Denna studie skulle

dock kunna fungera som en pilotstudie för en större undersökning av Flippat Klassrum. Att

studien  skulle  fungera  som en  pilotstudie  får  stöd  av  Bryman  (2001)  som skriver  att

bekvämlighetsurval är vanligt att använda vid just pilotstudier.

För att uppnå en grad av kausalitet (Bryman, 2001) innehåller båda enkäterna frågor som

relaterar till  varandra på ett  sådant sätt  att  ett  resultat  ger en tänkbar förklaring till  ett

annat. Ett förtydligande exempel på detta är: I båda enkäterna finns frågor om vikten av

varierad undervisning och huruvida eleverna trivs med matematikundervisningen. Om en

mätbar  skillnad  i  elevers  trivsel  med  matematikundervisning  finns,  skulle  en  tänkbar
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förklaring kunna vara behovet varierad undervisning. Ett  annat exempel som möjliggör

kausala slutsatser är de uppföljningsfrågor där eleverna själva får motivera sina svar. 

En brist med datainsamlingsmetoden är att interventionen sker över en så pass kort tid.

Skolinspektion  (2010a)  beskriver  varierad  undervisning  som  ett  sätt  att  skapa  en

lärandemiljö som ger elever ökad lust att lära. Eftersom undervisningsmetoden är ny för

eleverna är detta onekligen en typ av variation för eleverna. Resultaten av studien riskerar

alltså  bli  färgad  av  elevernas potentiellt  temporära  höjning  av  motivation.  Om studien

genomfördes över ett bredare tidsspann skulle denna risk minska. Dock är möjligheterna

för  att  åtgärda  denna brist  begränsad  av  den tid  som tillbringades  på skolan.  Utifrån

forskarens förutsättningar är datainsamlingsmetoden godtagbar.

6.4. Etiska ställningstaganden

Bryman  (2001)  skriver  att  etiska  frågor  är  aktuella  vid  flera  olika  skeden  under  en

samhällsvetenskaplig  undersökning.  Inom  samhällsforskning  kan  en  diskussion  kring

etiska principer delas in i följande fyra huvudfrågor:

• om det förekommer någon skada för deltagarnas del,

• om det förekommer någon brist på samtyckte från deltagarnas sida,

• om man inkräktar på privatlivet,

• om det förekommer någon form av bedrägeri, falska förespeglingar eller 

undanhållande av viktig information. (Bryman, 2001, s.443)

Enligt Bryman (2001) är några exempel på skada för deltagarnas del sämre självkänsla,

stress och hinder för personlig utveckling. Eftersom ”utbildning inom skolväsendet […] ska

främja elevers utveckling och lärande” (Skolverket, 2011c, s.5) är dessa exempel mycket

relevanta.  För  att  undvika  att  det  skulle  förekomma  någon  skada  för  deltagarna

diskuterades  och  godkändes  samtliga  lektionsplaneringar  av  klassens  matematiklärare

och mentor.  Genomförandet av enkätundersökningarna för eleverna skedde inte under

tidspress  och  frågorna  är  designade  för  att  undvika  att  eleverna  skulle  få  sämre

självkänsla. Samtyckeskravet (Bryman, 2001) uppfylldes delvis genom att det var frivilligt

att deltaga i enkätundersökningarna. Eleverna fick dock inte själva ta ställning till huruvida

de  ville  deltaga  i  undervisning  där  Flippat  Klassrum  användes,  det  beslutet  togs  av

klassens lärare och mentor. Enligt Bryman (2001) är de studerades rätt till anonymitet och

att  deras  svar  behandlas  konfidentiellt  viktigt.  Enkätsvaren  utlovades  att  behandlas

anonymt och konfidentiellt, både verbalt och i text på enkäterna. Interventionen gjorde inte

något intrång på elevernas privatliv eftersom den genomfördes i skolan på schemalagda

lektioner.  Slutligen,  för  att  undvika  att  på  något  sätt  föra  deltagarna  bakom  ljuset

klargjordes målet med båda undersökningarna. 
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6.5. Genomförande

Under första veckan av VFU:n presenterade jag mig själv för eleverna och berättade att

jag skulle vara ansvarig för flera lektioner under perioden och att jag skulle undervisa på

ett lite annorlunda sätt. I slutet av första veckan genomfördes förundersökningen (Bilaga

1). Efter att ha analyserat svaren på fråga sex och sju under Allmänt i förundersökningen

drogs slutsatserna att undervisning med Flippat Klassrum var möjligt att genomföra samt

att varje enskild onlineföreläsning fick vara maximalt tio minuter lång. Detta för att uppfylla

målet att elevernas studiebörda inte skulle öka. 

Därefter  planerades,  organiserades  och  genomfördes  fyra  lektioner  i  matematik  där

undervisningsmetoden  Flippat Klassrum användes. Enligt avtal med klassens lärare och

mentor skapades också föreläsningsanteckningar som laddades upp efter varje lektion.

För att skapa en  varierad undervisning valde jag att använda mig av de två olika typer av

mikroföreläsningar som  Barker (2013) beskriver.  Mikroföreläsningarna som användes var

gjorda av lärare som är erfarna inom Flippat Klassrum. Generellt genomfördes lektionerna

på följande sätt:

1. Eleverna såg på onlineföreläsningen före lektionstid.

2. Jag höll en fem till tio minuters repetitionsgenomgång av innehållet i videon där jag

fokuserade  på  applicering  av  onlineföreläsningens  innehåll.  Här  gavs  också

möjlighet att ställa frågor om innehållet i onlineföreläsningarna.

3. Eleverna fick arbeta fritt i ca 40-45 minuter.

Ungefär  en  vecka  efter  att  lektionerna  genomförts  fick  eleverna  uppföljningsenkäten

(Bilaga 2). Tanken bakom att vänta en vecka med uppföljningsenkäten var att eleverna

skulle få lite tid för eftertanke och dessutom ha ett par till traditionella lektioner så de fick

bra grund för hitta egna argument för och emot Flippat Klassrum.

Insamlad  data  sammanställdes  i  Excel  (Bilaga  3).  I  samtliga  slutna  enkätfrågor

kategoriserades svarsalternativen som alternativ 1, 2, 3, 4 eller 5. Ett problem som dök

upp  var  att  numreringen  i  både  förundersökningen  och  uppföljningen  var  lika.  I

sammanställningen  differentieras  numreringen  med  bokstäver  för  att  underlätta

avläsningen. Alltså, den första frågan i förundersökningens första del kallas för a1 och  den

första  frågan  i  förundersökningens  andra  kallas  för  b1.  Vid  sammanställningstillfället

upptäcktes  att  vissa  av  de  slutna  enkätfrågorna  hade  besvarats  med  mer  än  ett

svarsalternativ, trots detta inte var tillåtet. Beslutet togs att godta båda svaren. De öppna

enkätfrågorna kategoriserades efter de huvudsakliga budskapen i svaren.
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7. Resultat och resultatdiskussion

Studiens förundersökning hade en svarsfrekvens på 78.1 procent och uppföljningsenkäten

hade en svarsfrekvens på 93.75 procent. En sammanställning av samtliga enkätsvar finns

(Bilaga  3).  Eftersom  skillnaden  i  svarsfrekvens  mellan  förundersökningen  och

uppföljningen är över 15 procent kommer resultaten att presenteras både i procent och

antal svarande.

I denna del presenteras och jämförs resultaten av förundersökningen och uppföljningen.

Till  varje  resultat  anges  tolkningsförslag  som  därefter  diskuteras  baserat  på

litteraturgenomgången . 

I resultatdiskussion används flera diagram för att jämföra resultat från förundersökningen

med resultat från uppföljningsenkäten. Begreppen 'vanlig undervisning' och 'intervention'

används i flera av diagrammen. Vanlig undervisning avser den undervisning som eleverna

har  med  sin  ordinarie  lärare.  Intervention  avser  undervisning  som  skedde  under

interventionen med Flippat Klassrum.

Ett notation skapades för  att underlätta för läsaren att avgöra vilka frågor som jämförs. Ett

exempel för att illustrera denna notation följer: Diagram ett visar en jämförelse mellan hur

eleverna trivs med matematikundervisningen. I förundersökningen motsvar detta fråga två

i  den  första  delen,  alltså  a2  i  sammanställningen  (Bilaga  3).  I  uppföljningsenkäten  är

motsvarade  fråga  den  första  frågan  i  första  delen,  alltså  c1  i  sammanställningen.

Diagrammet  som  visar  resultatet  för  förundersökningen  visas  på  vänster  sida  och

resultatet från uppföljningsenkäten på höger sida. För att kort beskriva allt detta används

notationen (V: a2 , H: c1).

7.1. Införandet av Flippat Klassrum har en positiv inverkan på elevers 
åsikter om sin matematikundervisning

Studien visar att vid ett initialt skede har Flippat Klassrum en klar positiv verkan på elevers

åsikter om matematikundervisning. Diagram ett visar en förskjutning av elevers åsikter . I

förundersökningen svarade 20 procent av eleverna att de var tveksamma till påståendet

att de trivdes med sin matematikundervisning och endast 24 procent av eleverna instämde

helt.  Efter interventionen instämde 70 procent av eleverna helt till,  och inga elever var

tveksamma till påståendet. Intervention försköt elevers grad av trivsel i en positiv riktning.

Diagram 1: Jämförelse av trivsel med matematikundervisning. (V: a2, H: c1)
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Det är viktigt att framhäva att förundersökningen visar att elevernas lärare redan gör ett

bra arbete. Ingen elev svarade att de inte trivs med matematikundervisningen. Elevernas

matematikundervisning  före  interventionen  skulle  kunna  beskrivas  som  en  traditionell

undervisning  som anpassats till  den moderna skolan.  Läraren använder flera  tekniska

hjälpmedel i undervisningen, har mycket goda ämneskunskaper och har skapat tillitsfulla

relationer till  eleverna. Lärarens undervisningsstrategi inkluderar alltså flera av de olika

aspekter på stöd och stimulans för eleverna i klassrummet som Skolinspektionen (2014)

beskriver. I tillägg är proven som läraren skapar designade för att mäta alla efterfrågade

förmågor  (Skolverket,  2011a).  Eftersom provresultaten  kategoriseras  efter  de  förmågor

som ska utvecklas (ibid) hjälper de läraren att ge meningsfull återkoppling till eleverna.  

Men om läraren redan gör ett bra jobb, vad beror då förskjutningen på?  En anledning

skulle  kunna  vara  den  traditionella  undervisningsmetoden.  Trots  att  lärarens

undervisningsstrategi ger eleverna stöd och stimulans är fortfarande själva ramverket för

undervisningen  av  traditionell  karaktär.  Eftersom  lärarens  syn  på  inlärningsprocesser,

kognition och lärstil påverkar hur undervisningen utformas (Boström, 2011) går det att anta

att lärarens lärstil och inlärningsprocess är av traditionell karaktär. Enligt Boström (2011)

överensstämmer lärarens lärstil inte alltid med elevernas lärstil. En tänkbar anledning till

förskjutningen är alltså att undervisningsmetoden Flippat Klassrum överensstämmer bättre

med  elevernas  inlärningsprocesser  och  lärstilar.  Denna  slutsats  får  stöd  av  Project

Tomorrow och Flipped Learning Network (2015) som drog följande slutsats:

Only 4.5 percent never [use] YouTube. Even more telling is that 44 percent of 

students said they use YouTube 'all the time', […]. Video is the means for youth to 

access social media in their free time so it goes that they are very comfortable using

video for their formal and informal learning.

(Project Tomorrow & Flipped Learning Network, 2015)

Ett motargument presenteras av Jensen, Kummer och Godoys (2015). Deras fallstudie

visar  att  den  flippade  modellen  i  sig  inte  generar  förbättrade  studieresultat.  Jensen,

Kummer  och  Godoy  (2015)  konstaterade  att  det  är  aktivt  lärande  som  genererar

förbättrade studieresultat.  Slutsatsen drogs efter  att  de  jämfört  studieresultaten  mellan

Flippat Klassrum och en traditionell undervisningsmetod där fokus låg på aktivt lärande.

Dock genomfördes studien på universitetsnivå. Man skulle argumentera att det är inte lika

troligt att gymnasieelever utanför lektionstid skapar den aktiva lärandemiljön som krävs.

Därmed går det att ifrågasätta huruvida Jensen, Kummer och Godoys (2015) studie skulle

generera samma resultat på gymnasiet eller grundskolan. 

En annan tänkbar anledning till förskjutningen är att eleverna såg interventionen som ett

trevligt avbrott från de traditionella studierna. Att variera och anpassa undervisningen är ett

sätt att stimulera eleverna i klassrummet (Skolinspektionen, 2014). Man kan tänka sig att

eleverna blev intresserade av den nya undervisningsformen och därmed engagerade sig i

mer i uppgiften. Variationen kan alltså ha skapat en högre inre motivation (Jungert, 2014). 

Att  variation  är  en  tänkbar  anledning  till  förskjutningen  får  stöd  av  både  studiens

förundersökning och uppföljning. Diagram två visar dels hur en majoritet av eleverna anser

att varierad undervisning är viktigt och dels att användandet av mikroföreläsningar är ett
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bra sätt att variera undervisningen.

Diagram 2: Elevers åsikter om varierad undervisning (V: a5, H: d2)

Detta resultat skulle kunna bero på den högre grad av autonomi som  Flippat Klassrum

medför. Jungert skriver att ”autonoma former av motivation är väldigt positivt för elevers

utveckling,  lärande,  välmående  och  studieresultat”  (2014).  En  lärare  som  använder

undervisningsmetoden  Flippat  Klassrum litar  på  att  eleven  ser  på  den  nödvändiga

mikroföreläsningen vilket förmedlar en tilltro till elevens ansvarstagande.

En mindre bra tänkbar anledning till förskjutningen skulle kunna vara att eleverna ville vara

snälla  och  ge  mig  ett  bra  resultat.  Fastän  jag  inte  tror  att  detta  är  fallet  finns  vissa

antydningar att detta skulle kunna ha skett. En elev skrev på sidan av enkäten 'Tack för din

undervisningstid  Jakob,  hoppas  vi  syns  igen!'.  Denna  kommentar  gjorde  mig  förstås

väldigt glad, men det skulle också kunna betyda att elevens åsikt om mig som person

påverkat svaren i enkäten.

7.2 Mikroföreläsningarna uppfyller sitt syfte

Studien har visar att  mikroföreläsningarna på flera sätt  uppfyller  sitt  syfte.  Diagram tre

visar att 32 procent av de svarande i förundersökningen var tveksamma eller tog avstånd

till påståendet 'genomgångarna går lagom fort'.  Endast tre procent av de svarande, alltså

en  elev,  var  tveksam  till  eller  tog  avstånd  från  motsvarande  påstående  i

uppföljningsenkäten. Det verkar som att det som skett är att de elever som var antingen

tveksamma eller tog delvis avstånd till påståendet i förundersökningen instämde delvis i

uppföljningsenkäten.

Diagram 3: Elevers åsikter om tempot i genomgångarna. (V: b3, H: d5)
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En tänkbar anledning till  detta resultat skulle kunna vara den tidseffektiva monologen i

onlineföreläsningarna (Barker, 2013). I en mikroföreläsning blir läraren aldrig blir avbruten

eller utsatt för tidspress. Därmed klarar läraren att hålla det tempo och flyt i genomgången

som efterfrågas.

Diagram fyra visar att en effekt av den tidseffektiva monologen verkar vara att elever anser

att  en  mikroföreläsning  inte  behöver  vara  lika  lång.  I  förundersökningen  svarade  72

procent av eleverna att en bra genomsnittlig länd på en genomgång är mellan nio och

femton  minuter.  I  uppföljningsenkäten  till  interventionen  svarade  67%  att  en  bra

genomsnittlig längd på en onlineföreläsning är mellan noll  och åtta minuter.  Resultatet

överensstämmer med vad Barker (2013) funnit. Han skriver att en lämplig längd på en

mikroföreläsning är ungefär åtta minuter.

Diagram 4: Önskad längd på genomgångar. (V: b2, H: d3)

Det  är  dock  värt  att  notera  att  om  den  önskade  genomsnittliga  längden  på

onlineföreläsning kombineras med den korta  repetitionsgenomgången så motsvarar  de

tillsammans den önskade längden på genomgång vid traditionell undervisning. Att ungefär

lika mycket tid läggs på genomgångar i båda undervisningsmetoderna gör det möjligt att

argumentera att den tidseffektiva monologen inte är den huvudsakliga förklaringen till att

eleverna föredrar tempot i onlineföreläsningar. 

I sådan argumentation skulle man kunna diskutera huruvida repetitionsgenomgången är

nödvändig. Diagram fem visar hur pass viktiga lektionsgenomgångar anses vara både i

elevernas traditionell undervisning och vid interventionen där Flippat Klassrum användes.

Diagram 5: Jämförelse av behov av lärarledda genomgångar på lektionstid. (V: b1, H: c8)
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Studien visar  att  en  stor  majoritet  anser  att  lärarledda genomgångar  under  lektionstid

behövdes  även  vid  Flippat  Klassrum.  Dock  syns  en  trend  att  de  lärarledda

genomgångarna inte anses lika viktiga i Flippat Klassrum.

En  annan  tänkbar  anledning  till  att  onlineföreläsning  anses  hålla  ett  lagom tempo  är

elevernas möjlighet att pausa föreläsningen närhelst de önskar. 33 procent av eleverna

svarade att en positiv egenskap med onlineföreläsningar är att de själva kan välja tempot

på genomgångarna. Detta överensstämmer med resultaten i Speak Up (Project Tomorrow

& Flipped Learning Network,  2015)  där  59% av de svarande skrev att  en fördel  med

onlineföreläsningar var att de möjliggjorde lärande i egen takt. Eftersom eleverna själva

kan  välja  tempot  på  genomgångarna  (Flumerfelt  &  Green,  2013;  Bergmann  &  Sams,

2012b) är det möjligt att argumentera att utfallet i undersökningen är naturligt. 

En  tänkbar  effekt  av  möjligheten  att  pausa  gör  onlineföreläsningar  lämpliga  för  att

introducera  något  nytt.  Diagram  sex  visar  att  en  majoritet  av  eleverna  anser  att

onlineföreläsningarna som används vid  Flippat Klassrum är ett  bra sätt  att  introducera

något nytt. 

Diagram 6: Onlineföreläsningar bra för att introducera något nytt. (d1)

Studien  identifierade  två  tänkbara  brister  med  att  använda  onlineföreläsningar  för  att

introducera  nya  moment.  27  procent  av  de  svarande  ansåg  att  en  brist  med

onlineföreläsningar var att de inte kunde fråga direkt. Därmed är det troligtvis viktigt att ge

eleverna utrymme för frågor i början av repetitionsgenomgången.

En elev påpekade att  en tänkbar brist med  Flippat Klassrum är om det är låg synergi

mellan onlineföreläsningen och lektionsinnehållet. Både Strayer (2012) och Tucker (2012)

har också beskrivit låg synergi som en brist med Flippat Klassrum. Tucker (2012) skriver

att det specifikt är mikroföreläsningens integration i undervisning som utgör grund för de

positiva  resultat  som  Flippat  Klassrum  generar.  Bristen  på  synergi  är  troligtvis  mest

förekommande  då  en  lärare  som  flippar  sitt  klassrum  använder  samma  metod  som

interventionsstudien, alltså att använda andra lärares mikroföreläsningar. Borde en lärare

som flippar sitt klassrum alltid skapa mikroföreläsningarna själv?

Diagram sju visar att det var blandade åsikter om huruvida det var viktigt att det var den

egna läraren som skapade onlineföreläsningarna. 23 procent av eleverna ansåg att det var

viktigt samtidigt som 40 procent av eleverna ansåg att det inte spelade någon roll alls.
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Diagram 7: Lärare och onlineföreläsning (d4)

Värt att notera är att 33 procent av de svarande är tveksamma till huruvida det är viktigt att

det var den egna läraren som  skapar onlineföreläsning. Detta kan tänkas bero på att

eleverna endast har upplevt onlineföreläsningar skapta av andra lärare.

7.3. Flippat Klassrums påverkan på elevers arbete  och studieteknik i 
och utanför klassrummet

En  av  interventionens  delmål  var  att  eleverna  inte  skulle  behöva  lägga  mer  tid  på

matematikstudier än tidigare. Diagram åtta visar att interventionen inte ökade elevernas

arbetsbörda nämnvärt. Notera att den sammanlagda längden på onlineföreläsningarna var

27 minuter. Alltså bytte onlineföreläsningarna plats med elevernas hemarbete, precis som

Barker (2013) beskriver borde ske.

Diagram 8: Jämförelse studietid hemma (V: a6, H: c7)

En brist med Flippat Klassrum som utpekades i Undervisningsmetoden Flippat Klassrum –

En litteraturstudie av argument för och emot användandet av  Flippat Klassrum  (Ljunge,

2014) var  det  ökade kravet  på  elevers  ansvarstagande.  Freeman-Herried  och Schiller

(2013) skriver att brist på elevansvar kan få negativa effekter på elevernas lärande. Detta

får stöd av 17 procent av eleverna som skrev i uppföljningsenkäten att en tänkbar brist

med  Flippat Klassrum  var effekterna av att  inte ha sett  onlineföreläsning. Diagram nio

illustrerar hur denna brist i elevers studieteknik också förekommer. Över en fjärdedel av av

eleverna såg endast två eller färre av de totalt fyra onlineföreläsningarna.
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Diagram 9: Hur många onlineföreläsningar sågs? (c2)

Trots  detta  något  nedslående  resultat  upplever  eleverna  att  de  hinner  och  klarar  fler

rekommenderade uppgifter under lektionstid. Diagram tio visar att en förskjutning har skett

mellan  förundersökningen  och  uppföljningen.  Exempelvis  har  antalet  elever  som

instämmer helt ökat från 12 procent till  23 procent. Det är en ökning med nästan 100

procent.

Diagram 10: Studieresultat under lektionen (V: a3, H: c9)

En  tänkbar  förklaring  till  denna  förskjutning  är  att  eleverna  kommer  förberedda  inför

lektionen. 53% av eleverna svarade att en positiv egenskap med Flippat Klassrum var att

de kände att de kom förberedda till lektionen. En annan tänkbar förklaring är att  Flippat

Klassrum  skapar  mer  aktiv  studietid  på  lektionen  (Flumerfelt  &  Green,  2013),  vilket

resulterar i fler möjligheter för aktivt lärande. Flumerfelt och Green (2013) understryker 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. Det är också värt att ha i åtanke att under interventionen var två lärare tillgängliga

för stöd istället en. 

Hur kommer det sig då att elever upplever att de hinner fler uppgifter trots att en fjärdedel

av eleverna endast såg hälften av genomgångarna? Barker (2013) beskriver hur hans

elever utvecklade olika strategier för att se på mikroföreläsningarna. Han skriver att flera

av  hans  begåvade  elever  utvecklade  strategier  för  att  använda  mikroföreläsningarna

effektivt. Vissa elever tittade till exempel bara på slutet av genomgången, främst för att se

föreläsningsanteckningarna,  och att  vissa  elever  föredrog att  läsa  i  läroboken (Barker,

2013).  Det  är  möjligt  att  spekulera  att  de  elever  som  inte  såg  alla  interventionens
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mikroföreläsningar var klassens mer begåvade elever som använde andra strategier för att

förbereda sig inför lektionerna. Barker (2013) skriver att en fördel med Flippat Klassrum är

just  att  begåvade elever  inte  längre  behöver  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.

Diagram elva visar att 47 procent av elever såg minst en av föreläsningarna mer än en

gång. Detta resultat, i kombination med spekulationen att det mestadels var de begåvade

eleverna  som  inte  såg  alla  mikroföreläsningar,  skulle  kunna  förklara  varför  eleverna

upplever att de hinner fler uppgifter under en lektion.

Diagram 11: Antal onlineföreläsningar som sågs mer än en gång. (c3)

Slutligen vill jag visa att interventionen verkar ha influerat eleverna att använda internet

som stöd i undervisning. Diagram tolv visar att fler elever kommer nu att använda internet

som stöd i sitt lärande. Notera framför allt att 48 procent av eleverna i förundersökningen

svarade att de aldrig använde internet som stöd och i uppföljningsenkäten anger ingen

elev att de aldrig skulle använda onlineföreläsningar i fortsättningen.

Diagram 12: När används internet som stöd? (V: a8, H: d6)
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8. Slutsatser

I denna del jämför jag interventionsstudien resultat med de slutsatser och argument för

och emot  Flippat  Klassrum  som identifierades i  litteraturstudien  Undervisningsmetoden

Flippat Klassrum – En litteraturstudie av argument för och emot användandet av Flippat

Klassrum (Ljunge, 2014). Utifrån jämförelsen dras slutsatserna att mikroföreläsningar inte

helt kan ersätta lektionsgenomgången och att interventionen visade eleverna nya sätt att

lära. Därefter förs resonemanget att undervisningsmetoden  Flippat Klassrum  inte borde

ses  som  ersättning  för  en  traditionell  undervisningsmetod,  utan  snarare  som  ett

komplement till lärarens arsenal av strategier för att variera undervisningen.

8.1. Mikroföreläsningar kan inte helt ersätta lektionsgenomgångar 

Interventionsstudien  fann  att  mikroföreläsningar  verkar  säkerställa  tempot  i

genomgångarna (diagram 3).  Dessutom visar studien att en majoritet av eleverna ansåg

att mikroföreläsningar var ett bra sätt att introducera något nytt (diagram 5). Dessa två

resultat  talar  för  argumentet  att  ”en  väl  genomförd  mikroföreläsning  introducerar  och

presenterar  lektionsinnehållet   tillräckligt  väl  för  att  kunna  ersätta  den  traditionella

föreläsningen.” (Ljunge, 2014, s.28). 

Andra  resultat  i  interventionsstudien  visar  dock  att  Ljunges  (2014)  argument  endast

stämmer delvis. 87 procent av eleverna ansåg att repetitionsgenomgången på lektionstid

var nödvändig för att kunna klara dagens uppgifter (diagram 5). En tänkbar förklaring till

detta resultat är att i en repetitionsgenomgång anpassar  läraren innehållet till eleverna.

Lärarens fokus ligger inte på procedur som i mikroföreläsningen, utan på relevans och

problemlösning. Mikroföreläsningen och repetitionsgenomgång inriktar sig alltså på olika

förmågor  (Skolverket,  2011a)  och  därför  kan  inte  mikroföreläsningen  inte  helt  ersätta

lektionsgenomgången. 

8.2. Interventionen visade eleverna nya sätt att lära

Ljunge drog slutsatsen att  ”En väl  genomförd mikroföreläsning ger  nya möjligheter  för

elever att lära.” (2014, s.29). Under förutsättningen att den använda mikroföreläsningen

sammankopplas  väl  till  lektionsinnehåller  överensstämmer  slutsatsen  med

interventionsstudiens resultat. 

I interventionen användes mikroföreläsningar designade av lärare som eleverna inte har

någon tidigare koppling till. Det går att argumentera att eleverna erbjöds en mer varierad

undervisning  eftersom  det  inte  var  klassens  lärare  som  skapade  mikroföreläsning.

Eleverna erbjöds en alternativ källa för kunskap, en annan lärare. En lärare som kanske

förklarar saker lite annorlunda än klassens lärare. Interventionen öppnade elevernas ögon

för att använda internet som stöd i sin undervisning (diagram 12). Att använda internet kan

elever  söka  alternativ  till  klasslärarens  förklaringar  om  denne  misslyckas  med  att  få

eleverna att förstå.  Därmed visades eleverna ett nytt sätt att lära.
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8.3. Flippat Klassrum är ett bra metod att variera undervisningen, inte 
en ersättning för traditionell undervisningsmetod.  

Skolinspektionen (2014) skriver att ett problem i vid traditionell undervisning är att elever

saknar  utmaningar.  Enligt  Ljunge  är  ett  argument  för  Flippat  Klassrum  är  att  ”Flippat

Klassrum  ger  möjlighet  att  erbjuda  mer  varierad  undervisning  vilket  ökar  elevernas

motivation för studier.” (2014, s.28). Eftersom lektioner i ett flippat klassrum har mer aktiv

studietid  (Flumerfelt  &  Green,  2013)  kan lärare  lägga ett  större  fokus på att  anpassa

undervisningen.  Skolinspektionen skriver ”att låta eleverna vara delaktiva när det gäller att

påverka utformningen av undervisningens form och innehåll kan vara ett sätt att anpassa

undervisningen” (2014, s.11).  Eftersom den procedurfokuserade teorigenomgången ligger

utanför  lektionstid  i  Flippat  Klassrum  har  läraren  större  möjligheter  att  skapa  en  god

lärandemiljö där lektionsundervisningen anpassas till  elevernas erfarenheter och behov.

Till  exempel  kan  en  lärare  som  använder  Flippat  Klassrum  lättare  ägna  sig  åt

ämnesövergripande  undervisning  eftersom  repetitionsgenomgången  på  lektionen  har

fokus på relevans- och problemlösningsförmåga.

Ljunge drog slutsatsen att ”Flippat Klassrum utnyttjar modern informationsteknologi, vilket

borgar för god acceptans hos dagens elever.” (2014, s.29). Denna slutsats får starkt stöd

av interventionsstudien resultat som visar att hela 70 procent av eleverna instämde helt till

påstående  'jag  trivs  med  undervisningen'  (diagram 1).  Flippat  Klassrum  har  alltså  en

positiv inverkan på elevernas åsikt om matematikundervisning. Interventionsstudien visar

alltså att undervisningsformen höjer elevernas inre motivation.

Barker (2013) och Bergmann och Sams (2012b) beskriver Flippat Klassrum  som ett sätt

att ersätta traditionell undervisning. Baserat på de två ovanstående slutsatserna vill jag

påstå  att  detta  inte  riktigt  stämmer.  Eftersom mikroföreläsningar  inte  helt  kan  ersätta

lektionsgenomgångarna så kan Flippat Klassrum inte helt ersätta traditionell undervisning.

Men Flippat Klassrum kan förbättra den genom att ge eleverna nya sätt att lära.
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9. Sammanfattning

Syftet  med  interventionsstudien  var  att  introducera  undervisningsmetoden  Flippat

Klassrum och därefter undersöka elevers reaktioner till undervisningsmetoden. Ett delmål

var att  längden på elevers studietid hemma skulle vara oförändrad.  För att  kunna nå

studiens syfte besvarades studiens frågeställningar. 

Studiens första frågeställning var: Hur påverkar elevers åsikter om matematikundervisning

av  interventionen  med  Flippat  Klassrum? En  jämförelse  av  elevers  trivsel  med

matematikundervisningen före och efter interventionen genomfördes. Jämförelsen visar att

interventionen försköt elevernas grad av trivsel i en positiv riktning (diagram 1). Införandet

av  Flippat  Klassrum  hade  alltså  en  positiv  inverkan  på  elevers  åsikter  om  sin

matematikundervisning. 

En diskussion fördes kring varför interventionen hade en positiv inverkan på elevernas

åsikter. Flera tänkbara anledningar till förskjutningen presenterades och diskuterades. Den

tänkbara anledning som hade starkast argument var att eleverna såg interventionen som

ett  trevligt  avbrott  från  de  traditionella  studierna.  Elever  stimuleras  av  varierad

undervisning (Skolinspektionen, 2014). Det konstaterades att  eleverna i studien har ett

behov av varierad undervisning och att interventionen var ett sätt att ge eleverna det.

Studiens  andra  frågeställning  var:  Vilka  effekter  har  undervisningsmetoden  Flippat

Klassrum på elevers arbete och studieteknik i och utanför klassrummet? Studiens resultat

visar  att  Flippat  Klassrum  påverkar  elevernas  arbete  och  studieteknik  på  flera  sätt.

Studiens delmål, att längden på elever studietid hemma skulle vara oförändrad, visade sig

uppnås  (diagram  8).  Vidare  konstaterades  att  i  Flippat  Klassrum upplevde  eleverna

upplevde  att  de  hann  fler  rekommenderade  uppgifter  under  lektionstid  (diagram  10).

Slutligen konstaterades att  interventionen influerat  eleverna att  oftare använda internet

som stöd i undervisningen (diagram 12). 

10. Förslag till vidare forskning.

En  brist  med  denna  studie  är  bekvämlighetsurvalet.  I  avsnittet  'metod  och

metoddiskussion' nämns att denna studie skulle kunna fungera som en pilotstudie för en

större undersökning av Flippat Klassrum. Mitt förslag är därmed att genomföra en större

liknande studie som använder ett sannolikhetsurval istället för ett bekvämlighetsurval. I

tillägg  tror  jag  att  det  studien  skulle  generera  fler  definita  resultat  om  interventionen

sträcker  sig  över  en  längre  tid,  exempelvis  10  veckor,   och  ha  ytterligare  en

uppföljningsenkät  i  slutet.  Att  använda  mer  än  en  uppföljningsenkät  skulle  öka  både

reliabiliteten och validiteten i studien.

I min åsikt är ett av studiens mest intressanta resultat att trots en majoritet av eleverna inte

såg alla fyra mikroföreläsningarna så upplevde fler elever att de hann med mer av dagens

uppgifter. Ett förslag på en fördjupande studie skulle kunna vara att undersöka om elever

som inte ser på mikroföreläsningarna förbereder sig inför lektionerna på något annat sätt

och i så fall hur.
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Bilaga 1: Förundersökning

Förundersökning
Målet med denna undersökning är att få en uppfattning om elevers studievanor och åsikter kring 
föreläsningar, genomgångar och hemarbete. Dina svar kommer behandlas konfidentiellt och 
anonymt. Markera ett alternativ per påstående/fråga om inte annat anges.

Allmänt

1. Jag tycker matematik är kul.
 Instämmer helt  Instämmer delvis  Tveksam  Tar delvis avstånd  Tar helt avstånd

2. Jag trivs med matematikundervisningen.
 Instämmer helt  Instämmer delvis  Tveksam  Tar delvis avstånd  Tar helt avstånd

3. Jag hinner med alla rekommenderade uppgifter under lektionstid.
 Instämmer helt  Instämmer delvis  Tveksam  Tar delvis avstånd  Tar helt avstånd

4. Förbereder du dig inför matematiklektioner? (Flera alternativ tillåtna)
 Ja, genom att läsa boken  Ja, med hjälp av onlineföreläsningar  Nej, det behövs inte

 Annat, nämligen: 
__________________________________________________________________

5. Varierad matematikundervisning är viktigt för mig.
 Instämmer helt  Instämmer delvis  Tveksam  Tar delvis avstånd  Tar helt avstånd

6. I genomsnitt hur många minuter lägger du på matematikstudier hemma per vecka? 
 0 min  1-30 min  31-60 min  61 minuter eller mer

7. Har du tillgång till Internet via dator, smartphone eller surfplatta hemma? 
 Ja  Nej

8. Hur ofta använder du Internet för stöd i matematik (exklusive lärarens föreläsningsanteckningar)
 Aldrig  1-3 ggr/mån  1 gång per vecka  2-3 ggr/vecka   4 ggr eller fler

8.1. Om du använder Internet för stöd i matematik, på vilket sätt?
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Föreläsningar/genomgångar

1. Lärarledda genomgångar i matematik är viktigt.
 Instämmer helt  Instämmer delvis  Tveksam  Tar delvis avstånd  Tar helt avstånd

2. En bra genomsnittlig längd på en genomgång är
 0-8 min  9-15 min  16-25 min  26 min eller mer    Ingen åsikt

3. Genomgångarna går lagom fort.
 Instämmer helt  Instämmer delvis  Tveksam  Tar delvis avstånd  Tar helt avstånd

4. Jag hänger med och förstår genomgångarna.
 Instämmer helt  Instämmer delvis  Tveksam  Tar delvis avstånd  Tar helt avstånd

5. Brukar du anteckna under genomgångarna?
 Ja   Nej, jag använder lärarens föreläsningsanteckningar     Nej, jag behöver inga 

   anteckningar

5.1. Använder du anteckningarna efter genomgången? Till vad och på vilket sätt?

6. Jag hinner anteckna det jag behöver under genomgångarna.
 Instämmer helt  Instämmer delvis  Tveksam  Tar delvis avstånd  Tar helt avstånd

7. Händer det att du efter en genomgång inte har förstått tillräckligt för att lösa 
lektionsuppgifterna?

 Ja  Nej

8. Vilka förväntningar har du på en genomgång?

Tack för din medverkan!
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Bilaga 2: Uppföljning  

Uppföljning
Målet med denna undersökning är att få en uppfattning om elevers studievanor och åsikter kring 
föreläsningar, genomgångar och hemarbete. Dina svar kommer behandlas konfidentiellt och 
anonymt. Markera ett alternativ per påstående/fråga om inte annat anges.

Perioden 3/3-9/3 (Jakobs lektioner)

1. Jag trivdes med matematikundervisningen under perioden.
 Instämmer helt  Instämmer delvis  Tveksam  Tar delvis avstånd  Tar helt avstånd

2. Hur många av onlineföreläsningarna såg du?
 0  1  2   3   4

3. Hur många av onlineföreläsningarna såg du mer än 1 gång?
 0  1  2   3   4

4. Vilken typ av onlineföreläsning tyckte du bäst om?

        

Motivera:_______________________________________________________________________

5. Hur såg du på onlineföreläsningarna?
 Hela utan pauser  Hela med pauser  Delar av video, hoppade över det jag redan förstod
 Annat, nämligen: 
__________________________________________________________________

6. Förde du anteckningar under perioden?
 Ja, både video och lektion  Ja, men endast lektionstid  Ja, men endast till 
video
 Nej, använde Jakobs föreläsningsanteckningar  Nej, det behövdes inte

7. I genomsnitt hur många minuter la du på matematikstudier hemma? (inkl. onlineföreläsningar) 
 0 min  1-30 min  31-60 min  61 minuter eller mer

8. Repetitionsgenomgångarna under lektionstid var nödvändiga för att klara dagens uppgifter.
 Instämmer helt  Instämmer delvis  Tveksam  Tar delvis avstånd  Tar helt avstånd

9. Jag hann med alla rekommenderade uppgifter under perioden.
 Instämmer helt  Instämmer delvis  Tveksam  Tar delvis avstånd  Tar helt avstånd



Allmänna åsikter om onlineföreläsningar

1. Onlineföreläsningar är ett bra sätt att introducera något nytt.
 Instämmer helt  Instämmer delvis  Tveksam  Tar delvis avstånd  Tar helt avstånd

2. Onlineföreläsningar är ett bra sätt att variera undervisningen.
 Instämmer helt  Instämmer delvis  Tveksam  Tar delvis avstånd  Tar helt avstånd

3. En bra genomsnittlig längd på en onlineföreläsning är:
 0-8 min  9-15 min  16-25 min  26 min eller mer    Ingen åsikt

4. Det är viktigt att det är min lärare som skapar onlineföreläsningarna.
 Instämmer helt  Instämmer delvis  Tveksam  Tar delvis avstånd  Tar helt avstånd

5. Onlineföreläsningar går lagom fort.
 Instämmer helt  Instämmer delvis  Tveksam  Tar delvis avstånd  Tar helt avstånd

6. När kommer du använda onlineföreläsningar i fortsättningen? (Flera alternativ tillåtna)
 Aldrig  Inför prov  Förberedelse inför lektion  Efter svår 
lektion
 Annat, nämligen: 
__________________________________________________________________

7. Positivt med onlineföreläsningar tycker jag är:

8. Negativt med onlineföreläsningar tycker jag är:

Tack för din medverkan!



Bilaga 3: Datasammanställning
Förundersökning
Besvarade enkäter 25 antal elever 32
Del 1 – Fråga Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 Alternativ 4 Alternativ 5 summa
a1 4 10 6 4 1 25
a2 6 14 5 0 0 25
a3 3 8 9 3 2 25
a4 2 2 20 2 x 26
a5 14 6 4 1 0 25
a6 3 17 4 1 x 25
a7 25 0 x x x 25
a8 12 11 1 1 0 25

Del 2 – Fråga Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 Alternativ 4 Alternativ 5 summa
b1 20 5 0 0 0 25
b2 0 5 18 1 1 25
b3 9 8 5 3 0 25
b4 5 13 6 1 0 25
b5 20 2 3 x x 25
b6 15 8 1 1 0 25
b7 14 11 x x x 25

Uppföljning
Antal enkätsvar 30 Antal elever 32

Del 1 – Fråga Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 Alternativ 4 Alternativ 5 summa
c1 21 10 0 0 0 31
c2 0 1 7 12 10 30
c3 15 10 2 2 0 29
c4 7 9 13 x x 29
c5 21 5 3 1 x 30
c6 2 23 0 1 4 30
c7 3 21 6 0 x 30
c8 14 12 2 2 0 30
c9 7 11 8 4 0 30

Del 2 – Fråga Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 Alternativ 4 Alternativ 5 summa
d1 20 8 3 31
d2 22 5 2 1 30
d3 20 9 1 1 31
d4 2 5 10 1 12 30
d5 11 18 1 30
d6 26 9 12 2 49

d7 Blank / vet ej Eget tempo Förberedelse Mer studietid Vid sjukdom Bra arbetssätt Repetition Roligt med nytt
1 10 16 5 1 5 14 2

d8 Blank / vet ej Synergi Stressigt Elevansvar saknar tips/tricks Inget internet Kvalité på video Kan inte fråga
8 1 3 5 1 1 2 8

b8 Grundläggande kunskap Klart/ tydligt/strukturerad Fördjupande (a-c betyg) Varierade
12 8 3 1

b8 exempeluppgifter Lagom tempo Rättvis (för A-F elever) Blank
6 2 3 5
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