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Sammanfattning  

Skolorna har de senaste åren tagit ett allt större kliv mot en digitaliserad miljö, där lärarna och 
eleverna fått en ökad tillgång till digitala verktyg. Att undervisa utifrån undervisningsmetoden flippat 
klassrum är ett sätt att med hjälp av IKT-verktyg förändra den traditionella undervisningen. Metoden 
innebär att det som traditionellt sett görs i klassrummet görs hemma med hjälp av IKT-verktyg och det 
som tidigare gjorts hemma, görs i klassrummet. Enligt skollagen ska undervisningen bygga på 
vetenskaplig forskning och beprövad erfarenhet. Det tycks dock vara vanligare att lärare refererar till 
olika sociala medier med fokus på flippat klassrum än vetenskaplig forskning. En möjlig orsak till det 
är att det ännu inte tycks finnas någon svensk vetenskaplig forskning på flippat klassrum. Vidare kan 
vi se att det finns en uttryckt avsaknad av studier gjorda på FK på grundskolenivå och ett 
behov av mer forskning på hur lärare kan underlätta införandet och användningen av IKT i 
sin undervisning. Denna studie har genom kvalitativa intervjuer undersökt grundskollärares 
uppfattningar och erfarenheter av det flippade klassrummets motiv, förutsättningar, möjligheter och 
utmaningar. Studien kan på så vis vara ett stöd för ett medvetet val med grund i både beprövad 
erfarenhet och vetenskaplig forskning för de grundskollärare som står i valet att flippa eller inte flippa. 
Studiens slutsats är att det främsta motivet till att använda flippat klassrum är att metoden lever upp 
till lärarens syn på hur undervisning ska drivas. Den viktigaste förutsättningen för att lyckas med 
flippat klassrum är lärares eget engagemang. Den främsta möjligheten med flippat klassrum är 
möjligheten till individanpassning och den största utmaningen är att göra undervisningsmetoden till 
sin egen.  

 

Nyckelord: Flippat klassrum, IKT, Undervisning 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Förord  
Först och främst vill vi tacka varandra som genom gott samarbete genomfört detta uppsatsarbete. Vi 
vill även framföra ett tack till vår handledare Robert Holmgren och våra kurskamrater som under 
grupphandledningar hjälpt oss genom hela arbetsprocessen. Till sist vill vi skicka ett stort tack till de 
respondenter som deltagit, utan er hade uppsatsarbetet inte varit möjligt att genomföra. Arbetet är nu 
i hamn och vi är glada att kunna dela med oss av slutresultatet till dig. Trevlig läsning! 

 

Kim Ericsson och Lydia Lindholm, Umeå den 25 maj 2016 
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Inledning  
När vi tänker tillbaka på vår tid i skolan så har vi en gemensam uppfattning om hur undervisningen 
var uppbyggd i de olika ämnena. Vi kom till klassrummet för att sedan ägna största delen av lektionen 
till att lyssna på läraren, som stod vid katedern och föreläste. Efter lektionens slut skickades vi hem 
med läxor. Läxorna skulle göras på vår fritid, oftast individuellt, för att sedan lämnas in eller redovisas 
via läxförhör. Denna uppfattning av undervisning kan ses som ett exempel på hur undervisning 
traditionellt sett genomförs.  

Det finns dock ingen bestämd undervisningsmetod som en lärare måste följa, utan det är läraren själv 
som står inför valet av hur undervisningen ska bedrivas (Skolverket, 2013). Undervisningen behöver 
alltså inte bedrivas efter de traditionella ramarna, så länge den utformas på ett sätt så att de nationella 
målen kan nås. Möjligheten till att själv kunna utforma sin undervisning ställer stora krav på att 
läraren ska kunna navigera i den stora djungeln av olika undervisningsmetoders möjligheter och 
utmaningar.   

År 2011 kom en ny skollag, läroplan (Lgr 11) och betygsskala (Skolverket 2015). I den nya skollagen har 
individen fått ett större fokus, där elevernas individuella behov och förutsättningar skrivs fram som 
viktiga faktorer att ta hänsyn till i undervisningen. "Alla barn och elever ska ges den ledning och 
stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna 
förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål" (SFS 2010:800). I 
den nya läroplanen är elevernas kunskapsmål och förmågor centrala. Läroplanens "big five" är något 
som ofta nämns i lärarbloggar, artiklar och på sociala medier och syftar till de förmågor som eleverna 
ska uppnå igenom undervisningen. The big five är elevernas analysförmåga, kommunikativa förmåga, 
metakognitiva förmåga, förmåga att hantera information och begreppsliga förmåga (Svanelid, 2011).   

Informations- och kommunikationsteknik (IKT) tar allt större plats i både människors privatliv och 
yrkesliv (Breman & Felländer, 2014; Håkansson Lindqvist, 2015). Även i skolorna har utvecklingen de 
senaste åren tagit ett allt större kliv mot en digitaliserad miljö där lärarna och eleverna får ökad 
tillgång till digitala verktyg (Grypp & Luebeck, 2015). Att samhällsutvecklingen lett till att vi ständigt 
kan vara uppkopplade gör att gränser mellan fritid och arbete/skola mer och mer har suddats ut och 
flexibiliteten gör att vi i princip blir oberoende av tid och plats (Amhag, 2013). Att gränserna suddats 
ut innebär att traditionell undervisning utmanas, både när det gäller vad som ska läras och hur, men 
även var lärandet ska äga rum (Amhag, 2013; Grypp & Luebeck, 2015).    

I forskning framhålls vikten av att den enskilda läraren är kreativ och engagerad (Johnson & Renner, 
2012) och utvecklar ett eget användande av IKT (Håkansson Lindqvist, 2015) för att förändringar i 
undervisningen ska bli framgångsrika. En stor utmaning är att lärare kan ha svårt att släppa taget om 
hur denne tidigare jobbat och att de inte är beredda att avsätta det extraarbete som krävs för att 
förändra sin undervisning (Johnson & Renner, 2012). Det behövs således tid till att utveckla och 
förbereda (Håkansson Lindqvist, 2015) men det behövs även kompetensutveckling (Håkansson 
Lindqvist, 2015; Nederveld & Berge, 2014). För att ta sig an en ny undervisningsmetod måste läraren 
få kunskap om den nya metoden, annars finns det risk att metoden utförs felaktigt och således inte 
uppnår önskat resultat (Nederveld & Berge, 2014).  

Att undervisa utifrån undervisningsmetoden flippat klassrum (fortsättningsvis även FK) är ett sätt att 
med hjälp av IKT-verktyg förändra den traditionella undervisningen (Strayer, 2012). Bergmann och 
Sams (2012) beskriver FK som att det som traditionellt sett görs i klassrummet görs hemma och det 
som tidigare gjorts hemma, görs i klassrummet. Det innebär att tiden i klassrummet kan användas 
mer aktivt till övningar och aktiviteter där läraren finns tillgänglig som en hjälpande resurs (Strayer, 
2012; Davies, Dean & Ball, 2013). Flera studier visar att FK bidrar till en högre nivå av 
individanpassning och att lärarna upplever att de på ett bättre sätt kan möta alla elevers behov 
(Nederveld & Berge, 2014; Unruh, Peters och Willis, 2016).  

Enligt skollagen (SFS 2010:800) ska undervisningen bygga på vetenskaplig forskning och beprövad 
erfarenhet, men enligt skolverket (2013) är det inte ovanligt att detta inte följs till fullo och att 
forskning inte ligger som grund för den undervisning som lärarna bedriver. Som det ser ut idag tycks 
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den problematik som skolverket (2013) understryker stämma in på FK som undervisningsmetod i 
svensk grundskola. I boken om FK "Flipped classroom – det omvända arbetssättet" av Barker (2013) 
beskriver författaren sin erfarenhet av att använda undervisningsmetoden, hänvisar till hur metoden 
vuxit fram och ger exempel från sina egna och andra lärares sätt att bedriva undervisning. Denna bok 
tillsammans med lärarbloggar, Facebookgrupper och andra sociala medier kopplade till FK skapar 
dokumenterad, beprövad erfarenhet. Vid en genomgång av dessa medier är det dock svårt att hitta 
referenser till vetenskaplig forskning. Det tycks vara vanligare att lärare refererar till de sociala medier 
som beskrivits ovan och även använder dessa som inspiration till sin undervisning.  

Johnson och Renner (2012) lyfter fram att det finns få studier gjorda om undervisningsmetoden på 
grundskolenivå och Håkansson Lindqvist (2015) efterfrågar forskning kring hur lärare kan designa 
undervisning för att förbättra införandet och användningen av digital teknik i det digitaliserade 
klassrummet.  

Denna studie vill bidra till att fylla dessa tre kunskapsluckor genom att ur ett grundskollärarperspektiv 
visa på det flippade klassrummets motiv, förutsättningar, möjligheter och utmaningar. Genom att ta 
del av grundskollärares erfarenheter och upplevelser i relation till tidigare forskning ämnar denna 
studie att bidra med kunskaper om det flippade klassrummet. Studien kan således fungera som ett 
stöd för ett medvetet val med grund i både beprövad erfarenhet och vetenskaplig forskning för de 
grundskollärare som står i valet att flippa eller inte flippa. 

 

Syfte och frågeställningar  
Syftet med studien är att från ett lärarperspektiv bidra med kunskaper om flippat klassrum i 
grundskolan.  

• Vilka motiv ligger bakom lärarens val att använda respektive inte använda 
undervisningsmetoden?  

• Vilka förutsättningar behövs för att använda undervisningsmetoden?  

• Vilka möjligheter och utmaningar kan identifieras med undervisningsmetoden?  

 

Bakgrund 
Bakgrunden tar avstamp i en kort tillbakablick till hur undervisning i den svenska skolan förändrats 
under 1900-talet för att utifrån det beskriva det flippade klassrummets framväxt. Slutligen presenteras 
undervisningsmetodens koncept. 

 

Undervisning i den Svenska grundskolan  

Fram till år 1980 var den svenska skolan starkt detaljstyrd av staten, som hade stort inflytande över 
skolsystemet (Lindblad & Popkewitz, 1999). I början av 1990 skedde dock stora förändringar inom 
skolvärden och skolan blev mer mål- och resursstyrd (Nordin, 2010). Statens uppgift blev, istället för 

att detaljstyra, att sätta upp mål för skolan (Nordin, 2010). Sedan dess har statens målsättningar 
formulerats i läroplanen, kursplanen, skollagen samt skolförordningen och funnits till för alla elevers 
lika skolgång (Skolverket, 2016). Undervisningens innehåll och detaljer styrs sedan förändringarna 
utifrån varje skola på ett lokalt plan. Lärare kan således självständigt välja undervisningsmetod och 
innehåll i undervisningen för att nå de mål som satts upp (Skolverket, 2013). I ett citat från Skolverket 
(2013) beskrivs lärarens och undervisningens roll för att elever ska nå målen:  

"Den kunnige och engagerade läraren ger varje elev möjlighet att utveckla kunskaper och 
värden som leder till att eleverna når de nationella målen. Undervisningen stimulerar också 
viljan och lusten att lära mer. Undervisningen utgår från skolans styrdokument, ett 
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vetenskapligt förhållningssätt och beprövad erfarenhet. Läraren anpassar undervisningen 
efter elevernas förutsättningar genom bredd och variation i val av metoder. Atmosfären 
präglas av öppenhet, trygghet och arbetsro." (s. 33)  

Alatalo (2014) uttrycker att synen på lärande och undervisning har ändrats från att skolan har varit en 
"innehållskanon" (s. 56) till att istället ha en sociokulturell utgångspunkt. Tidigare var det läraren som 
skulle överföra kunskap till eleverna som passivt tog emot undervisningen, men idag ses lärande som 
en interaktion där eleverna ska vara deltagande. Den sociokulturella synen på lärande är att det sker i 
samspel med andra. I och med detta perspektiv har interaktion lyfts fram som avgörande aspekt för 
elevers lärande (Alatalo, 2014).   

Vidare påverkar även digitaliseringen hur lärare ska utforma sin undervisning. Kunskapsmålen i 
grundskolans läroplan lyfter upp modern teknik som ett viktigt verktyg som eleverna ska kunna 
använda för "kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande" (Skolverket, 2015, s. 14). 

Lärare har således ett stort och omfattande ansvar att välja och utforma en undervisning som skapar 
förutsättningar för eleverna att nå målen. Enligt skollagen (SFS 2010:800) ska valet av 
undervisningsmetod bygga på en vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, vilket innebär att 
forskning på undervisningsmetoder är viktig för att lärare ska ha möjlighet att grunda sina val på 
vetenskap.  

 

Flippat klassrum 

Bergmann och Sams (2012) hävdar att det inte finns ett sätt att flippa sitt klassrum, utan att det mer är 
ett sätt att tänka som lärare. Skolverket (2015) beskriver att det handlar om att elever får en läxa som 
ska fungera som förberedelse inför mötet i klassrummet, oftast i form av digitalt material, så som 
videoklipp. 

Ett exempel på hur den flippade undervisningen kan gå till är att eleverna får titta på ett videoklipp 
hemma, skriva ner frågor som berör klippet och sedan komma till klassrummet för att få svar på 
frågorna och kunna fördjupa sig i området (Bergmann & Sams, 2012). 

 

Figur 1: Traditionellt klassrumsupplägg vs. flippat klassrumsupplägg 

I figur 1 visas hur FK skiljer sig ifrån hur undervisning vanligtvis brukar struktureras, då det mer 
traditionella upplägget innebär att läraren introducerar eleverna till ett ämnesområde i klassrummet 
och sedan skickar hem eleverna med en fördjupande läxa.  

 

Flippat klassrum är ett gräsrotsfenomen 

Med ett sociokulturellt perspektiv och krav från läroplanen att använda modern teknik så kan 
undervisningen inte längre bedrivas på samma sätt som innan. Det kollegiala utbytet är viktigt för att 
lärare ska få inspiration, nya insikter och kunskaper om nya sätt att undervisa. Karlberg uttrycker i en 
artikel från skolvärlden (2013) att lärararbetet har haft en ensamhetsprägel men att det nu håller på 
att luckras upp. Han uttrycker att utbytet av erfarenheter och kunskaper inte längre är knutet till 
lärarrummen, utan att sociala medier skapar en större arena för utbyte mellan kollegor. 
Facebookgrupper, bloggar och Twitterkonton är exempel på sociala medier som används av lärare för 
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just detta ändamål. I och med de nya möjligheterna sprids kunskaper om nya undervisningsmetoder 
enkelt, exempelvis kunskap om den flippade klassrumsmetoden. FK har blivit ett av de mest populära 
begreppen inom den svenska skolan (Barker, 2013). I ovan nämnda artikel från skolverket (2013) 
beskrivs det flippade klassrummets framfart som ett "gräsrotsfenomen". Brånebäck (Skolvärlden, 
2013) förklarar det med att det flippade klassrummets framgång drivs av lärarna själva och är inte 
styrt eller påtvingat från ledningshåll.   

 

Tidigare forskning 
I följande avsnitt presenteras tidigare forskning som berör studiens syfte och frågeställningar. 
Avsnittet är uppdelat efter fyra områden som utgår ifrån studiens frågeställningar: motiv, 
förutsättningar, möjligheter och utmaningar. Eftersom forskning om FK tycks begränsad har även 
forskning i angränsade områden bearbetats.    

 

Motiv till val av undervisningsmetod 

I följande avsnitt presenteras tidigare forskning utifrån frågeställningen om vilka motiv som ligger 
bakom lärares val av undervisningsmetoder.   

Farrell och Ives (2014) kom i sin fallstudie fram till att det finns ett samband mellan vilken syn en 
lärare har på undervisning och lärande och hur de väljer att strukturera sin undervisning.  Den syn 
läraren har på undervisning och lärande uttrycks också påverka hur de väljer att använda IKT i sin 
undervisning (Gebre, Saroyan & Aulls, 2015; Kim, Kim, Lee, Spector & DeMeester, 2013). Exempelvis 
har Gebre et al. (2015) i sin intervjustudie identifierat tre olika utgångspunkter som påverkar lärare i 
sin utformning av undervisning. De tre olika utgångspunkterna är: lärarfokus, engagemangsfokus och 
lärande och utvecklingsfokus. Lärare som har ett lärarfokus uppges se undervisning som ett sätt att 
överföra kunskap från sig själv till eleverna. Lärarna ser det som sitt ansvar att leverera bra material, 
uppgifter och instruktioner och lägger stor vikt vid sin egen roll i klassrummet. Målet med denna typ 
av undervisning tycks vara att lära eleverna använda modeller, verktyg och koncept. Dessa lärare 
uppges använda datorerna i första hand till att göra presentationer och för att söka information. De 
lärare som uppges ha ett engagemangsfokus i sin undervisning uppges lägga vikten vid att engagera 
sina elever genom diskussioner, samarbeten och en dynamisk undervisningsmiljö. I ett 
engagemangsfokus lyfts elevernas utveckling av förmågor upp som viktiga. Bland dessa lärare visades 
det dock finnas skilda åsikter om hur datorer kunde stötta eleverna. En del av lärarna såg större 
möjligheter i att använda datorer för att eleverna ska kunna engagera sig i dataanalyser och genomföra 
övningar. Andra lärare tyckte inte att datorer kunde hjälpa dem, då de inte ansåg att datorerna gav 
stöd för diskussioner och interaktion. Ur ett lärande och utvecklingsperspektiv är det elevernas 
självständighet och lärande som understryks. Lärare med detta fokus hävdas ge eleverna tid till att 
utvecklas självständigt genom exempelvis problemlösning, praktiska övningar och modellbygge. Målet 
är att eleverna ska förstå logiska samband, se lösningar på problem och utveckla egna strategier.  
Lärare i den här gruppen använde datorer för att förse eleverna med program, söka information i 
databaser och andra verktyg som de ansåg kunde hjälpa eleverna.  (Gebre et al., 2015) 

Vidare har Reichenberg (2014) i sin enkätstudie kring vad som ligger bakom lärares val av 
undervisningsmaterial visat på att endast ett fåtal lärare väljer material utifrån vad de sett på mässor 
eller genom annan marknadsföring, utan de flesta lärare verkar ta beslut utifrån samtal med och 
rekommendationer av andra lärare. Liknande resultat går att finna i en intervjustudie av Uluyol och 
Sahin (2016). Studien undersöker motiv till användning av IKT och resultaten visar att även här är 
inspiration och uppmuntran från kollegor viktigt. Uluyol och Sahin (2016) förklarar att kollegor 
hjälper till att få tillgång till olika material, ger stöttning kring hur IKT kan användas och hjälper till att 
lösa problem som uppstår.  

Lärares möjlighet till att kompetensutvecklas och få kunskap om nya metoder tycks vidare påverka 
lärare i sin utformning av undervisning (Uluyol & Sahin, 2016; Nederveld & Berge, 2014).  Uluyol och 
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Sahin (2016) hävdar att det inte bara är kollegorna som ska utgöra grunden för lärares kunskap. Brist 
på tid, pedagogisk utbildning och kompetensutveckling är faktorer som uppges vara viktiga att ta i 
beaktning för att kunna erbjuda lärare möjligheter till att utvecklas (Uluyol och Sahin, 2016). I linje 
med det visar Nederveld och Berge (2014) att det tycks vara vanligt att det finns missuppfattningar och 
okunskap om vad det flippade lärandet innebär, vilket bidrar till att det utförs ”fel” och då också blir 
mindre fördelaktigt.  

Vidare verkar läroplanen vara en faktor som påverkar utformning av undervisning. Sedan 2011 har 
stora reformer genomförts inom skolväsendet på grund av en ny läroplan, Lgr 11. Wahlström och 
Sundberg (2015) har genomfört en teoribaserad vetenskaplig utvärdering av Lgr 11 med syfte att bland 
annat se hur den påverkat lärare vad gäller utformning av undervisning. Utvärderingen utgår ifrån 

läroplansteorin (Wahlström & Sundberg, 2015, s. 3) och utvärderar den politiska och historiska 
kontexten, material från webbenkäter med lärare samt vidare fördjupade intervjuer med ett urval av 
dessa lärare. Resultatet visar att största inflytandet över utformning av undervisning har lärarna 
själva, men så gott som alla deltagande lärare i studien ansåg att Lgr 11 är viktig att följa när innehållet 
i undervisningen ska bestämmas. En av de större skillnaderna mellan den föregående läroplanen och 
den nya är att fokus har flyttats från elevers eget arbete till helklassdiskussioner, vilket verkar gå i linje 
med hur lärarna till stor del föredrar att arbeta (Wahlström & Sundberg, 2015).   

Sedan den nya läroplanen kom har IKT fått en allt större plats i undervisningsfrågan, i och med att den 
nya läroplanen framhåller ett större fokus på den digitala kompetensen (Lgr 11). Ett av de största 
motiven till att lärare ska börja använda IKT i undervisningen är tillgängligheten till digital utrustning, 
enligt en enkätundersökning av Carver (2016). Studien visar att i fler än hälften av tillfällena så 
påverkade tillgång till digital utrustning valet kring om teknik skulle användas i undervisning, snarare 
än reflektion kring om tekniken skulle vara tillämpbar till undervisningens innehåll (Carver, 2016).   

Utöver tillgång till digital utrustning som motiv för användande av IKT i undervisning så visar Unruh, 
Peters och Willis (2016) intervju- och enkätstudie på att lärare som har en positiv inställning och 
attityd gentemot IKT tenderar att i högre grad använda det i sin undervisning. Motiv till att använda 
IKT i undervisningen uttrycks bland annat vara att det finns en upplevelse av att IKT ökar elevernas 
studiemotivation, uppmärksamhet och engagemang (Uluyol & Sahin, 2016; Carver 2016; Håkansson 
Lindqvist, 2015). I Uluyol och Sahins (2016) studie uttryckte vissa av de intervjuade lärarna att de 
hade förväntningar på att genom IKT:s påverkan på eleverna spara tid och underlätta arbetet. Lärarna 
uttryckte även att de genom IKT kan öka sin uppmärksamhet till blyga och tillbakadragna elever samt 
att det ökar det egna deltagandet hos dessa (Uluyol och Sahin, 2016).  

Det finns olika undervisningsmetoder samt olika sätt att använda IKT i undervisning. 
Undervisningsmetoden FK är ett sätt att genomföra undervisning med integrerad användning av IKT. 
Unruh, Peters och Willis (2016) studie visar som tidigare nämnts att lärare som har en mer positiv 
inställning till IKT tenderar att välja att använda IKT i sin undervisning. Studien visar även att lärare 
som använder FK har en mer positiv inställning till IKT och tenderar att använda IKT-verktyg i högre 
grad än traditionella lärare, vilket leder till slutsatsen att lärare som har en positiv syn på IKT i större 
utsträckning väljer FK som undervisningsmetod (Unruh, Peters & Willis, 2016). Vidare identifierar 
Herreid och Schiller (2013) i sin enkätstudie lärares motiv för att använda FK. Ett av de motiv de 
identifierar i studien är att lärare väljer FK för att eleverna genom undervisningsmetoden blir mer 
aktiva i lärandeprocessen och att metoden bidrar till att eleverna tänker både i skolan och hemma. Då 
FK innebär att mycket av det aktiva arbetet sker i klassrummet hävdas en styrka vara att elever får 
tillgång till utrustning som finns i skolan som eleverna eventuellt inte har tillgång till hemma, vilket 
också identifieras som ett motiv för att välja FK. Vidare visar studien att andra motiv till att använda 
metoden är att elever som missar mycket lektionstid får lättare att ta ikapp och hänga med, att 
eleverna själva tycker om metoden och att lärare genom FK får mer tid tillsammans med eleverna. 
(Herreid och Schiller, 2013) 

Samtidigt hävdar Nederveld och Berge (2014) att det är viktigt att lärare är medvetna om att alla 
lektioner och all undervisning varken kan eller ska flippas. En lärare måste vara medveten om när det 

passar och inte passar att använda metoden (Nederveld och Berge, 2014). Vidare understryker 
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Herreid och Schiller (2013) att FK inte är en "one of a kind"-metod, utan att det innan FK fanns andra 
metoder, bland andra peer instruction, inquiry learning och blended classrooms (Herreid och Schiller, 
2013). Det dessa metoder har gemensamt är idén om aktivt lärande:  

"Telling doesn’t work very well. Doing is the secret. Active student engagement is necessary, 
and one of the best ways to get it is to use stories that catch students’ interest and emotion. 
[…] And they [teachers] use a variety of methods to achieve it. The better a student is 
prepared, the more learning that can be achieved." (Herreid & Schiller, 2013, s. 65)  

Citatet går i linje med vad Jensen, Kummer och Godoy (2014) kommer fram till i sin studie. Studiens 
resultat visade att det inte var så stor skillnad på ett flippat klassrum och ett icke-flippat klassrum när 
båda innehöll aktivt lärande. Eleverna hade liknande resultat på tentorna och när de fick redogöra för 
vad de hade uppskattat mest så var det vanligaste svaret det aktiva lärandet, oberoende på om 
klassrummet varit flippat eller inte. Lärare har enligt Herreid och Schiller (2013) i alla tider strävat 
efter att nå ett aktivt lärande, eftersom de har insett vikten av studentens egna engagemang för att nå 
lärande. Det aktiva lärandet kan på så vis vara ett motiv för användandet av det flippade klassrummet.  

Slutligen pekar Johnson och Renner (2012) på problematiken kring att lärare kan uppleva det 
besvärligt att förändra sitt arbetssätt. Att välja att forma undervisning efter en ny metod kan upplevas 
besvärligt och läraren måste kunna se möjligheterna och tycka det är värt det för att genomföra 
förändringen (Johnson & Renner, 2012), annars kan det bli ett motiv till att inte genomföra någon 
förändring.  

 

Förutsättningar för lyckad implementering och användning av nya metoder och 
verktyg  

I följande avsnitt presenteras forskning om förutsättningar som identifierats som viktiga vid 
implementering av nya undervisningsmetoder och IKT-verktyg. 

Att läraren har en tydlig förståelse för vad ett nytt verktyg eller ny metod innebär uttrycks i flera 
studier som en förutsättning för en lyckad implementering (Johnson & Renner 2012; Nederveld & 
Berge, 2014; Schmidt & Ralph, 2016). Johnson och Renner (2012) hävdar exempelvis att det är viktigt 
att läraren förstår att metoden flippat klassrum inte uteslutande innebär att allt material och alla 
lektioner ska flippas. Nederveld och Berges (2014) studie visar på liknande resultat och de 
understryker att läraren i början bör ta det varsamt och inte stressa igenom införandet av metoden, 
utan i sin egen takt ställa om till det nya arbetssättet. Det uttrycks även som viktigt att läraren själv 
förstår och ser potentialen av att använda FK som undervisningsmetod och inte bara ser det som ett 
sätt att spela in tråkiga föreläsningar på ett roligare sätt (Schmidt & Ralph, 2016).    

När det gäller införande och användning av IKT-verktyg verkar det även här vara viktigt att läraren är 
medveten och inte stressar med att börja med det nya. Håkansson Lindqvist (2015) visar i sin studie 
om IKT-verktyg att lärarens roll och kunskap om IKT är avgörande för hur eleverna sedan kommer att 
använda verktyget och att det krävs att lärare först utvecklar sin egen kunskap innan de kan applicera 
IKT i sin undervisning. Det uppges också vara viktigt att läraren själv ser en vinning i att använda 
verktyget för att han/hon i sin tur ska kunna motivera eleverna till att använda det.  De behöver också 
få tid till att utveckla sina kunskaper inom IKT, till exempel genom utbildning och stöd från 
skolledning. (Håkansson Lindqvist, 2015)  

För att lärarna ska kunna utveckla en förståelse och förbereda sig för att börja använda nya metoder 
och verktyg visar flera studier på att utbytet med kollegor är en viktig förutsättning (Sundberg & 
Wahlström, 2015; Håkansson Lindqvist, 2015; Reichenberg, 2014). Exempelvis visar Sundberg och 
Wahlström (2015) i sin utvärdering av den nya läroplanen (Lgr 11) att en av de viktigaste 
förutsättningarna för en lyckad implementering av Lgr 11 är att lärarna får möjlighet att diskutera, 
utvärdera och utbyta erfarenheter med kollegor. Även Håkansson Lindqvist (2015) uttrycker att det är 
viktigt att lärarna får tid till att tillsammans med kollegor planera och förbereda IKT-stödd 
undervisning för att de ska lyckas i sin undervisning. Överlag visar sig lärarnas tillgång till kollegialt 
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nätverk som en viktig förutsättning vid utformning av undervisning (Reichenberg, 2014; Håkansson 
Lindqvist, 2015).  

Vidare visar studier på att just tid till förberedelse är en viktig förutsättning för att lyckas. Uluyol och 
Sahin (2016) uppger att lärare måste få tid till att utvecklas och träna på att förbereda effektiva 
utbildningar. Håkansson Lindqvist (2015) lyfter också upp tiden som en viktig aspekt, både när det 
gäller tid för kompetensutveckling och tid till att designa genomtänkta uppgifter till sina elever.  När 
lärarna står i startgroparna för att börja använda FK som undervisningsmetod, uppges det vara viktigt 
att eleverna förstår vad metoden innebär och vad som förväntas av dem (Johnson & Renner, 2012).  

Att elever inte har tillgång till teknik, så som datorer, hävdas vara ett möjligt bekymmer vid IKT-stödd 
undervisning (Carver, 2016). Bristande tillgång till teknik hos eleverna kan bidra till att lärare inte vill 
använda metoden (Schmidt & Ralph, 2016). I linje med det Schmidt och Ralph (2016) uttrycker, visar 
en avhandling av Samuelsson (2014) problematiken kring att på ett naturligt sätt kunna integrera IKT 
i undervisningen när skolans datorer inte räcker till alla elever, eftersom det då inte finns 
förutsättningar för att göra det på ett bra sätt. Läraren måste försäkra sig om att eleverna har 
möjlighet att ta del av materialet på något sätt (Schmidt & Ralph, 2016).   

Slutligen uttrycker Johnson och Renner (2012) att en av de huvudsakliga förutsättningarna med FK är 
en kreativ och engagerad lärare. De hävdar att så länge läraren är beredd på de utmaningar som finns 

med FK och villig att anstränga sig lite extra, så spelar inte resten så stor roll (Johnson och Renner, 
2012).   

 

Möjligheter med flippat klassrum och annan IKT-stödd undervisning  

I följande avsnitt presenteras forskning om FK och andra IKT-stöd med fokus på de möjligheter som 
identifierats i användningen.  

 I FK uppges möjligheten till ett aktivt klassrum vara stor. Nederveld och Berge (2014) påstår att det 
inte ens finns passivt lärande i FK, utan att alla elever är aktiva. Unruh et al. (2016) styrker detta 
påstående i sin studie, då de beskriver att lärarna upplever att eleverna är mer engagerade och att det 
är en högre aktivitet i det flippade klassrummet än i mer traditionella undervisningsformer. De hävdar 
dock att det inte är IKT-användningen i FK som bidrar till högre engagemang, utan att eleverna 
engagerar sig mer eftersom de i FK löser svåra uppgifter tillsammans med andra (Unruh et al., 2016). I 
motsats till det hävdar Håkansson Lindqvist (2015) att IKT ökar elevernas motivation och engagemang 
i klassrummet och att detta är ett resultat av att eleverna tycker att det är roligt att arbeta med IKT-
verktyg.   

Vidare uttrycks FK ge möjlighet till att använda klassrumstiden till tillämpning och fördjupningar av 
elevernas kunskap (Nederveld & Berge, 2014) vilket elever uttrycker som viktiga ingredienser för en 
framgångsrik lektion (Strayer, 2012). Nederveld och Berge (2014) hävdar också att det är bättre för 
eleverna att de får ta del av materialet hemma och fundera på det ett tag. De beskriver att det kan vara 
problematiskt att få massor av information i klassrummet som därefter förvändas appliceras direkt 
(Nederveld och Berge, 2014).    

FK uppges också bidra till mer kreativ problemlösning (Johnson & Renner, 2012) och att eleverna 
ställer fler frågor både i och utanför klassrummet i en större utsträckning än tidigare (Unruh et al., 
2016). Ett resultat av den aktivitet som sker i och utanför klassrummet uppges vara att läraren kan 
hjälpa eleverna på rätt väg och korrigera felaktiga tankebanor på ett bättre sätt (Nederveld & Berge, 
2014; Rudsberg, 2014). Elever som provat FK uppges också ha en mer positiv inställning till samarbete 
och ser ett högre värde i att lära tillsammans med andra, än vad andra elever gör (Strayer, 2012). 
Lärare upplever också att eleverna orkar engagera sig i att lösa svåra uppgifter längre än tidigare och 
att de inte ger upp lika fort (Unruh et al., 2016).  

Flera studier visar på det flippade klassrummets möjlighet till individanpassning (Unruh et al., 2016; 
Johnson & Renner, 2012; Nederveld & Berge, 2014) . Lärare hävdas kunna möta varje elev och 
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anpassa undervisningen efter dennes behov på ett bättre sätt än i andra undervisningsmetoder (Unruh 
et al., 2016; Johnson & Renner, 2012). Nederveld och Berge (2014) beskriver i sin tur att FK möjliggör 
för att varje elev kan ta del av material i sin egen takt, genom att eleverna tar del av materialet hemma. 
De hävdar att elever med annat modersmål eller med språksvårigheter kan ta del av materialet flera 
gånger och på så sätt också får en möjlighet att komma förberedda till klassrummet. När eleverna 
sedan kommer till klassrummet kan de ställa frågor till läraren och denne kan ge individuellt stöd. 
Elever som är snabbare får möjlighet att fördjupa sig mer och elever som behöver mer tid får det. Även 
materialet som delas med eleverna uttrycks möjliggöra för individanpassning, då läraren kan skapa 
olika typer av material som passar för olika typer av lärande. (Nederveld & Berge, 2014) 

Vidare kan Herreid och Schillers (2013) sammanställning av motiv till att använda FK också ses som 
möjligheter med undervisningsmetoden (se under rubrik ”motiv till val av undervisningsmetod”). 

  

Utmaningar med flippat klassrum och annan IKT-stödd undervisning  

I följande avsnitt presenteras forskning om FK och andra IKT-stöd med fokus på de utmaningar som 
identifierats kring användningen.  

Att introducera FK innebär enligt Herreid & Schiller (2013) en stor förändring för eleverna eftersom de 
måste förbereda sig innan lektionen. De hävdas vara vana vid att bli introducerade till området under 
lektionstid, inte att de själva måste förbereda sig innan (Herreid & Schiller, 2013). I en studie av 
Strayer (2012) uttryckte elever som deltagit i det flippade klassrummet att det var lite rörigt och att de 
hade svårt att veta när läxor och förberedelser skulle vara gjorda. Nederveld och Berge (2014) 
uttrycker att elevernas ansvar ökar med FK vilket innebär en utmaning eftersom det kan vara svårt att 
få alla elever att förbereda sig inför lektionerna. När elever inte kommer förberedda till lektionen så 
kan de inte heller delta aktivt (Herreid & Schiller, 2013). Vidare uttrycker Johnson och Renner (2012) 
att elever måste ha god arbetsmoral för att få ut vinningarna av FK eftersom det krävs en annan typ av 
ansvar och mer arbete i jämförelse med det traditionella arbetssättet. När arbetsmoralen utmanas 
uttrycks det finnas risk att eleverna frestas att ge upp (Johnson och Renner, 2012).  

FK kräver dock inte bara god arbetsmoral hos eleverna utan även hos lärarna (Johnson och Renner, 
2012). Läraren ska kunna tillhandahålla material inför varje lektion och förbereda passande 

samarbetsaktiviteter (Johnson och Renner, 2012). Det kan vara tidskrävande och kännas 
överväldigande för lärarna att hitta eller skapa passande material att skicka hem med eleverna 
(Nederveld och Berge, 2014; Johnson och Renner, 2012; Herreid och Schiller, 2013). Det kan även 
vara en utmaning att konvertera om och digitalisera redan befintligt material (Nederveld & Berge, 
2014; Håkansson Lindqvist, 2015). Det material som skickas ut måste vara anpassat till eleverna och 
att hitta färdigt material av bra kvalitet uttrycks som svårt (Herreid & Schiller, 2013). Ska läraren 
skapa materialet själv uttrycks det som att materialet oftast inte får så hög kvalitet, enligt Herreid och 
Schiller (2013).   

Det är inte bara det material som ska skickas hem innan lektionen som hävdas kunna vara en 
utmaning, att förbereda klassrumsaktiviteter uttrycks även det som tidskrävande till en början 
(Nederveld & Berge, 2014). Vidare så måste läraren vara beredd på att frågorna i klassrummet från 
eleverna inte längre kommer i direkt anslutning till någon föreläsning eller genomgång (Johnson & 
Renner, 2012). Att frågorna inte kommer i anslutning till föreläsningen kan bli ett problem eftersom 
läraren i FK svarar på frågorna en och en och kan behöva svara på samma fråga gång på gång, vilket 
kan vara påfrestande (Johnson & Renner, 2012).     

Att arbeta med digitala material på det sätt som det går att göra i FK innebär att tillgång till teknologi 
kan bli en utmaning för grundskolan, enligt Nederveld och Berge (2014). Om läraren ska skapa eget 
digitalt material så måste det finnas teknik och program som stödjer detta (Johnson & Renner, 2012). 
Vidare uttrycker skolledare en utmaning i att välja rätt och användbara IKT-verktyg till skolorna på 
grund av den snabba utvecklingen och det stora utbudet (Håkansson Lindqvist, 2015).  
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I studien av Håkansson Lindqvist (2015) visas det att lärarna upplever att tekniska problem är en 
utmaning med användandet av IKT i undervisningen. Vidare i sin slutsats uttrycker Håkansson 
Lindqvist (2015) att det kan vara så att IKT-verktyg inte passar i alla undervisningssituationer, utan att 
det viktigaste är att det används vid tillfällen där de kan stödja elevernas lärande.  

  

Metod   
Metodavsnittet beskriver studiens genomförande och de metoder som använts för att nå syftet. 
Slutligen presenteras en metoddiskussion där metodvalen och genomförandet diskuteras.  

Den metod som använts för datainsamling, bearbetning och analys i denna studie är kvalitativ metod. 
Kvalitativ metod lägger vikt vid respondentens egen uppfattning kring ett fenomen (Bryman, 2011) 
vilket denna studie gör då den avser att undersöka grundskollärares uppfattningar om och 
erfarenheter av flippat klassrum. Utifrån frågeställningarna har den kvalitativa ansatsen skapat 
förutsättningar för att nå och förstå aspekter som är särskilt viktiga för respondenten. 

 

Kvalitativa intervjuer  

Denna studie bygger på data insamlad i form av intervjuer. För att vara säkra på att de viktigaste 
frågorna skulle bli ställda valdes halvstrukturerade intervjuer som metod, där samma grundfrågor 
ställdes till alla respondenter. Strukturen var därmed bestämd i förväg, men det fanns även en viss 
flexibilitet i form av att alla respondenter fick svara fritt, samt att det fanns möjlighet att ställa 
följdfrågor. Hjerm et al. (2014) beskriver halvstrukturerade intervjuer som ett bra sätt för oerfarna 
intervjuare att skapa högre validitet och bättre kvalitet. Genom att välja denna datainsamlingsmetod 
kunde vi som mindre erfarna intervjuare känna en trygghet i att ingenting skulle missas under 
intervjuerna. Intervjuerna utgick således ifrån en och samma intervjuguide (se bilaga 1). 
Intervjuguiden strukturerades efter forskningsfrågornas fyra områden: motiv, förutsättningar, 
möjligheter och utmaningar. 

Intervjuerna genomfördes som enskilda intervjuer. Enskilda intervjuer ger möjlighet att anpassa 
intervjun efter individen och svaren blir mer personliga (Bengtsson, Hjorth, Sandberg & Thelander, 
1998). Tre intervjuer genomfördes ansikte mot ansikte, de andra sex genomfördes via videosamtal 
online eller telefonsamtal.   

De flesta av intervjuerna genomfördes i form av att en av oss höll i intervjun medan den andra förde 
anteckningar och fick möjlighet att ställa följdfrågor i slutet. Några intervjuer genomfördes dock av 
enbart en av oss. Anledningen till att vi inte var två under alla intervjuer var på grund av tidsbrist eller 
att den andre inte kunde närvara. Under telefonintervjuerna informerades respondenterna om att vi 
var två som lyssnade. Alla intervjuer spelades in och transkriberades sedan för att underlätta 
bearbetandet av data. 

  

Urval  

För att få svar på våra forskningsfrågor ville vi komma i kontakt med lärare som jobbar, eller har 
jobbat med FK, samt lärare som känner till FK men själva inte använder sig av det. Urvalet gjordes i 
form av både ett målinriktat urval och snöbollsurval (se Bryman, 2011).  

Det målinriktade urvalet utfördes genom specificerade sökningar på Google, där sökord som "flippade 
lärare" eller "jag flippar mitt klassrum" användes för att hitta personer att kontakta. Vi tog också 
kontakt med grundskollärare som vi sedan tidigare känner till, samt använde oss av olika 
Facebookgrupper för att söka lämpliga respondenter. Snöbollsurvalet genomfördes i form av att de 
lärare vi redan kommit i kontakt med hjälpte oss att komma i kontakt med andra lärare, som i sin tur 
också gav oss tips. Det hela resulterade i att respondenter från olika delar av landet deltog i studien. 
Kontakten med respondenterna hölls via mail, sms, Facebook-chatt och telefon.  
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Sammanlagt har nio grundskolelärare deltagit som respondenter i studien. Fem respondenter 
använder metoden regelbundet, två använder den ibland och två känner till metoden men har inte 
testat den själva.  

 

Bearbetning av data  

Bearbetningen av data genomfördes med inspiration från den tematiska analysen som presenteras i 
Bryman (2011). De två analysstegen denna studie genomgått kan liknas med stegen i den tematiska 
analysen: central tematisering och subtematisering. Den centrala tematiseringen gjordes för att 
reducera data efter det som var relevant för denna studie. Subtematiseringen genomfördes för att 
ordna materialet under varje tema.  

Analysen genomfördes iterativt för att säkerställa stabila och väl underbyggda resultat (Hjerm et al., 
2014). För att vidare säkerställa att ingen viktig data skulle missas genomfördes varje nivå i analysen 
först av oss var för sig och sedan jämfördes och sammanställdes dessa till ett gemensamt resultat.   

Till en början reducerades materialet grovt genom färgkodning av kategorier. Denna första reducering 
av data kan kopplas till det som Bryman (2011) beskriver som central tematisering. Färgkodningen 
utgick från studiens frågeställningar: motiv, förutsättningar, möjligheter och utmaningar. Varje 
frågeställning representerades av varsin färg, som sedan användes för att markera textstycken som 
gick att relatera till vardera frågeställning. Exempelvis markerades textstycken som gick att relatera till 
frågeställningen om förutsättningar med rosa färg (se figur 2).   

	   
Figur 2 – Reducering av data, texten delas in i centrala teman.  

Nästa steg i analysen var att alla färgkodade kategorier sammanställdes utifrån de centrala temana och 
kodades sedan ännu en gång, vilket kan kopplas till det som Bryman (2011) beskriver som 
subtematisering. Varje centralt tema resulterade således i flera subteman.   

För att nå uttömmande och specifika subteman så bearbetades de ytterligare genom att vi sökte 
likheter och skillnader och på så vis kunde reducera antalet subteman. Flera subteman grupperades 
och slogs samman då de berörde liknande aspekter. Det resulterade slutligen i att varje tema var 
indelat i cirka tre till fyra subteman. Exempelvis resulterade subtematiseringen under temat 
"förutsättningar" i subtemana: engagemang och reflektion, IKT och utbyte med andra kollegor (se 
figur 3). 
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Figur 3 – Temat förutsättning delas in i subteman.	   

Den iterativa sorteringsprocessen innebar ett ständigt ifrågasättande och en ständig prövning av 
materialet för att kategorierna skulle bli uttömmande och specifika. För att kontrollera att 
uttalandenas sammanhang inte frånsågs och för att undvika missuppfattningar genomfördes en 
ständig jämförelse mellan transkribering och utvalda textstycken.   

 

Sökord 

För att hitta relevant tidigare forskning har vi till stor del använt oss av dessa sökord: Flipped 
classroom, Flipped learning, Teacher beliefs, ICT in education och Curriculum, Lgr 11. De 
huvudsakliga databaserna och sökmotorerna vi använt oss av är: ERIC (Ebsco), Pedagogisk forskning i 
Sverige, Umeå universitetsbibliotek och Google Scholar.  

 

Etiska principer  

För att hålla oss medvetna om de forskningsetiska krav som finns och för att säkerställa att våra 
respondenter kunde känna sig trygga i att delta i denna studie hade vi vetenskapsrådets (2002) 
huvudkrav i åtanke. De fyra huvudkraven är: Informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. För att uppfylla informationskravet hade deltagarna innan 
undersökningen blivit informerade om vem som genomför studien, vad studien handlar om, vad de 
hade för uppgift som deltagande i undersökningen och vilka premisser som gällde. För att informera 
respondenterna skickade vi ut ett informationsbrev (se bilaga 3) och påminde dem muntligt innan 
intervjuns start. Vi hade också informerat respondenterna om det var frivilligt att delta och att det 
alltid fanns möjlighet att avbryta om de inte längre ville delta. Innan informationsbrevet skickats ut, 
skickade vi ut förfrågningar till respondenterna via bland annat mejl (se bilaga 2). När respondenterna 
hade läst förfrågningen valde de själva att tacka ja eller nej till att delta. Till de personer som tackat ja, 
skickades sedan informationsbrevet. Vissa respondenter kontaktades via andra medier än 
textmeddelanden och fick därför informationsbrevet muntligt.  

Respondenternas uppgifter hanterades på ett sätt så att ingen obehörig kunde identifiera dessa efter 
datainsamling och transkribering. Information om respondenterna förvarades på en Onedrive-
användare som bara vi hade tillgång till. De data som var insamlade användes enbart till denna studie.  

 

Metoddiskussion 

Att vissa av intervjuerna genomfördes på distans kan ha påverkat vårt resultat. Att vi trots det 
genomförde distansintervjuer var på grund av att respondenterna befann sig på ett avstånd som gjorde 
det svårt att mötas ansikte mot ansikte. Under telefonintervjuerna kan vi ha missat viktiga nyanser 
som vi skulle lagt märke till vid ett fysiskt möte. Bryman (2011) beskriver att telefonintervjuer inte på 
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samma sätt som direkta intervjuer, ansikte mot ansikte, kan läsa av och se ansiktsuttryck hos 
respondenten som visar på osäkerhet eller frågor. Alla distansintervjuer genomfördes dock inte via 
telefon, utan i så stor utsträckning som möjligt genom videosamtal, just för att kunna se att 
informanterna inte kände sig osäkra. De gånger intervjuerna genomfördes via telefon var när tekniken 
för att genomföra intervjun via videosamtal strulade eller att informanten önskade att få ta intervjun 
över telefon. Vi har dock inte kunnat se att tillvägagångssättet har påverkat vårt resultat. 
Respondenterna upplevdes lika avslappnade och villiga att svara på våra frågor oavsett om intervjun 
genomfördes ansikte mot ansikte, via telefonsamtal eller via videosamtal.  

Genom att använda intervjuer med för mycket struktur finns det enligt Bryman (2011) en risk för att 
forskaren använder sig av en för snäv referensram och därför missar viktiga delar av respondenternas 
perspektiv. Att vi genomförde halvstrukturerade intervjuer kan därför ha bidragit till att vi målade in 
oss i ett hörn och endast ställde frågor som är utformade efter vår förståelse av fenomenet och på så vis 
inte fick svar som beskrev respondentens perspektiv. Vi upplevde dock att vår oerfarna roll som 
intervjuare kunde ha haft en ännu större negativ inverkan på resultatet och att det i större 
utsträckning kunde bidra till ett tunt datamaterial, och därför bedömdes halvstrukturerade intervjuer 
som en bra metod. Vidare möjliggjorde den halvstrukturerade intervjuformen för att vi inte behövde 
sitta två under alla intervjuer, utan vid särskilda tillfällen kunde genomföra intervjuer på tu man hand. 
Att ha struktur ökar jämförbarheten i data när det inte är samma intervjuare vid alla tillfällen 
(Bryman, 2011).  

Något vi i efterhand insett är att vi kanske skulle ha genomfört pilotintervjuer innan de riktiga 
intervjuerna. Allt eftersom vi genomfört intervjuerna så insåg vi sådant som skulle ha kunnat 
förbättras i vår intervjuguide. Små ändringar gjordes, exempelvis ändrad ordningsföljd på vissa frågor 
och tillägg av en fråga om kollegialt utbyte och stöd. Även Bryman (2011) lyfter fördelar med att som 
oerfaren forskare genomföra pilotintervjuer, både att det på så vis går att se om intervjuguiden 
fungerar men även för att komma in i rollen som intervjuare och få erfarenhet. Vi upplevde att våra 
intervjuer i slutet var bättre och mer uttömmande än de intervjuer som genomfördes i början, vilket 
kan ha varit en påföljd av avsaknaden av pilotintervjuer. Dock kan vi inte se det var något som 
påverkat vårt resultat märkvärt, då datamaterialet från alla intervjuer varit rikt. 

Inför vår analys läste vi metodböcker för att skapa oss en förståelse för hur en kvalitativ analys ska 
genomföras. Vi hittade en analysmetod som passade oss bra, men som vi inte följde fullt ut. Den metod 
vi inspirerades av var tematisering, vilket enligt Bryman (2011) är ett av de vanligaste angreppssätten 
vad gäller kvalitativ analys. Vi valde att bearbeta data utifrån de två första stegen men vi satte aldrig in 
dessa i någon matris eftersom vi inte ansåg att det skulle tillföra något till vår bearbetning.  Bryman 
(2011) tydliggör dock att det inte finns några entydiga regler för hur en kvalitativ analys går till, utan 
att det bara finns generella tillvägagångssätt. Med grund i detta tog vi beslutet att anpassa metoden 
efter det vi ansåg mest lämpligt.   

 

Resultat  
Resultatavsnittet redovisas utifrån de teman och subteman som identifierats vid databearbetningen. 
Citat från respondenterna används för att stärka resultatet. 

 

Motiv  

Studiens första tema presenterar motiv som ligger bakom lärares val att använda eller inte använda 
FK. Resultatet redovisas utifrån subtemana: Motiv som bidragit till att lärare valt att prova metoden, 
motiv som bidragit till att de valt att fortsätta med metoden och motiv som bidragit till att lärare valt 
att inte använda/fortsätta med metoden.  
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Motiv till att lärare valt att prova metoden 

Respondenterna angav olika motiv som bidragit till att de valt att prova FK. Genom deras uttalanden 
har två huvudsakliga motiv identifierats: Tillfällighet och eget initiativ. Det uttrycktes genom att 
lärarna beskrev det som en tillfällighet att de stött på metoden eller att de själva aktivt sökt efter en ny 
metod.  

Ett motiv till att börja uppgavs vara att lärarna av tillfällighet hört uttrycket och sedan valt att utforska 
metoden vidare. Vanligt tycks vara att det skett genom olika sociala medier eller andra kollegor.   

"Jag är ju med i massa olika Facebookgrupper som har med skolan och göra. Och då var det 
någon som nämnde flipped classroom där och jag kollade litegrann. Så är det med många 
idéer man får egentligen, det är genom att man delar, sharing, alltså man delar med varandra 
[..] Men man delar med sig mycket mer idag tack vare sociala medier och så vidare.  […] Sen 
kom [namn], min kollega, som hade hört det på en skola närmare här, så att man fick se 
någonting mer konkret och höra mer exempel" (Respondent 7) 

Respondenterna angav också att det var genom utbildningar eller föreläsningar som de kommit i 
kontakt med metoden. Ofta beskrevs det som ett sammanträffande eller ren tur att de hörde talas om 
just FK.  En respondent beskrev exempelvis att hon hade turen att bli IKT-mentor i samband med att 
de startade ett 1:1- initiativ på hennes skola. Hon sa att det i kombination med att hon besökt en mässa 
om IKT och skola resulterade i att hon stötte på metoden. 

Ett annat motiv som angavs var att lärarna på eget initiativ, på grund av olika anledningar sökt efter 
ett nytt sätt att driva sin undervisning. Exempelvis var det lärare med elever med speciella behov som 
sökt efter en metod som kunde nå alla barn oavsett de särskilda behoven. En annan anledning till att 
söka ny metod var att läraren hade en negativ uppfattning till att ge ut hemläxor till barn som inte har 
möjlighet att få hjälp av sina föräldrar. Det uttrycktes även att det kändes onödigt att ta lektionstid till 
sådant som är det enklaste: genomgång. När lärarna då stötte på FK uttryckte de att de känt att 
metoden skulle kunna möta de behov de hade.  

 

Motiv till att lärare valt att fortsätta använda metoden 

Lärarna angav även olika motiv som bidragit till att de valde att fortsätta använda FK. Vissa av 
respondenterna berättade att de utgår ifrån metoden fullt ut och andra att de tillämpar den ibland. De 
lärare som använder metoden fullt ut angav två huvudsakliga motiv för det: det passar eleverna bättre 
och metoden skapar bättre upplägg. De lärare som uttryckte att de använde metoden ibland angav 
motivet att det är viktigt att blanda metoder. 

Lärare uttryckte att de efter att ha testat att flippa klassrummet upplevt att det var en metod som 
passade eleverna bättre och att de därför valt att fortsätta. Det uttryckte att de upptäckt att elever hade 
lättare att förbereda sig genom att titta på en film, lyssna på en podcast eller tänka en tanke, i 
jämförelse med att exempelvis skicka hem en text som skulle läsas innan lektionen. Lärarna beskrev 
också att de upplevt att eleverna hade lättare att förstå genomgångarna när de kortades ner och 
introducerades via till exempel en film än om genomgången skett i klassrummet. En respondent 
berättade att hon, som använder sms för att skicka det förberedande materialet eller uppgiften, kunde 
integrera elevernas telefoner i undervisningen och att detta var väldigt uppskattat av eleverna. 

Ytterligare ett identifierat motiv till att fortsätta använda FK var att lärarna uttryckte en upplevelse av 
att metoden skapar ett bättre upplägg, där eleverna kom förberedda till lektionen och kunde få stöd av 
sin lärare när de löste uppgifter, istället för att få "göra-läxor" (exempelvis skriv- och läsläxor) att 
arbeta med hemma. Flera respondenter uttryckte att eleverna bör ha tillgång till sin lärare när de övar 
och löser uppgifter och att lärarna upplever att FK gör detta möjligt. Många av respondenterna pratade 
också om den nya läroplanen (Lgr 11), där elevernas förmågor har en central roll, och angav att de 
upplever att FK hjälper dem att få eleverna att jobba med förmågorna.    
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"Jag behövde ju inte flippa för att jag tyckte att ’nu ska vi jobba med IKT’, utan det blev ju 
verkligen ett sätt att få eleverna att utveckla förmågorna. [...] Försöka liksom gå bort från 
dom här läroboksuppgifterna och fylla-i-övningarna och istället fundera kring vilken typ av 
uppgifter jag behöver skapa för att eleverna ska utveckla sina förmågor."  
(Respondent 3)  

Det fanns även lärare som såg vinning i att använda metoden, men som samtidigt ville vara tydliga 
med att det är viktigt att inte bara välja en metod, utan att det kan vara till fördel att blanda. De 
uttrycker att FK passar ibland och är väldigt bra många gånger, men om alla lärare skulle flippa alla 
sina lektioner så skulle det bli en väldig belastning för eleverna. 

"Om vi säger att alla gör det och alla jobbar med flippad film som flipp och flipparna är på, 
men säg mellan sju och tjugo minuter, det blir ju enormt mycket tid att sitta och titta på 
flippar där hemma för eleverna. […] Men det är ju det som är baksidan, att det kan bli 
jättetungt, det blir ju en himla massa minuter, det är ju ganska många ämnen." (Respondent 
8) 

En respondent förklarade att det så lätt blir att lärare kommer in i ett stadie där de känner att "det är 
det här jag är och det jag står för" istället för att använda FK när det passar och sedan använda annat 
när annat passar bättre. En annan respondent förklarar att när det handlar om faktainlärning, 
exempelvis att eleverna ska lära sig en lag, så upplever hon att det är viktigare att hon kan se att hon 
har med sig alla från första början. I ett sådant fall, när det inte finns samma behov till att eleverna ska 
vara förberedda, uttrycker hon att FK inte är den bästa metoden. 

 

Motiv till att lärare inte använder metoden 

De lärare som känner till undervisningsmetoden men inte valt att använda den uttryckte några motiv 
för sitt val. Även de lärare som använder metoden beskrev sin uppfattning av andra lärares motiv till 
varför de inte väljer att flippa klassrummet. De lärare som inte använder metoden angav främst tre 
motiv till det: de har inte fått någon riktigt introduktion, det finns många metoder att välja mellan och 
att FK inte skulle passa deras elever.  Lärare som använder metoden uttryckte att de i diskussioner 
med andra upplevt att: lärare inte använder det för att de tror det är något som det inte är, att lärare 
testat men inte märkt något resultat av det, samt att det finns en allmän rädsla för att prova nya saker. 

Ett av de motiv som uppgavs av de lärare som inte använder metoden var att de aldrig riktigt fått 
någon fortbildning och introduktion till FK och att det bidragit till att de aldrig provat. De angav att de 
inte trodde att de var ett så vedertaget begrepp och att de trodde att det var därför det inte används på 
deras skola. De uttryckte också att det finns så många metoder att välja mellan och att det känns svårt 
att veta vad som är bäst och att det i kombination med den nya läroplanen gjorde att det blir för 
mycket nytt att ta hänsyn till samtidigt.  

Vissa respondenter uttryckte att de gärna hade provat att använda undervisningsmetoden, men att de 
inte kunde för att de känner en oro för att det inte ska passa deras elever. De förklarade att eftersom 
metoden kräver att eleverna ska förbereda sig så vet de inte om det passar in i deras verksamhet, 
eftersom vissa eleverna inte klarar att ta ansvaret för att göra någonting hemma. En respondent som 
arbetar med elever med speciella behov berättar exempelvis att han inte kan skicka hem läxa med 
eleverna överhuvudtaget: "Skola, det gör man på lektionstid, tycker dom" (Respondent 6).  

Det dessa lärare beskrev kom igen i de uppfattningar som lärare som flippat klassrummet angav som 
anledningar till att andra inte använder FK. 

"Jag tror att det finns så många metoder idag och i och med att vi har en ny läroplan [Lgr 11] 
så tror jag att många, ja det kanske är det att man går på säkra kort. Det är mycket att göra 
och man vågar kanske inte. ’Nä det här tar mycket tid’ tror man och därför vågar man inte. 
Eller så har man inte hört talas som det, eller inte sett några riktiga exempel […] Jag tror att 
många kan vara rädda för att dom tror att det tar mer tid än det egentligen gör." (Respondent 
7) 
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I citatet ovan framkommer också en av de vanligaste upplevelserna som lärare som använder FK 
beskrev, nämligen att lärare som inte använder metoden tror att FK är svårare än det är och tar mer 
tid än det gör. Lärare som utövar FK uppgav att de tror att det beror på att lärare bara hört begreppet 
"flippat klassrum" men aldrig riktigt förstått vad det är, utan bara tror att det är något avancerat. De 
beskrev också att denna "brist på kunskap" kan bidra till misslyckade försök att använda 
undervisningsmetoden, vilket i sin tur bidrar till att de inte vill fortsätta med metoden. 

Flera lärare, både av de som utövar FK och de som inte gör det, beskrev att det generellt sett också 
finns en rädsla för att prova nya undervisningsmetoder. De uttryckte att det dels kan grunda sig i att 
det finns en trygghet i att stå bakom katedern och att fortsätta med det invanda arbetssättet och dels i 
att det finns en rädsla i att misslyckas och sedan inte ha bra underlag för bedömning. 

 

Förutsättningar 

Studiens andra tema presenterar de förutsättningar som identifierats som viktiga för att lärare ska 
kunna använda FK som undervisningsmetod. Respondenterna hade svårt att redogöra för de 
förutsättningar de ansåg behövdes och vissa uttryckte att det inte behövdes några förutsättningar, att 
de inte haft några särskilda förutsättningar för att kunna börja. Trots detta kunde vi identifiera 
förutsättningar som verkar vara viktiga. Dessa handlar om: engagemang och reflektion hos den 
enskilde pedagogen, IKT-förutsättningar samt utbyte med andra kollegor.  

 

FK förutsätter engagemang och reflektion hos den enskilde pedagogen 

Genom respondenternas svar har det gått att identifiera att en förutsättning som tycks krävas för att 
lyckas med FK är att den enskilde pedagogen är engagerad och reflekterar över sina val.  

Flera respondenter uttryckte att en lyckad utövning av FK förutsätter att pedagogen vågar kasta sig ut 
och testa nytt, reflekterar, gör det till sitt, avsätter tid och har en positiv inställning. Det förutsätter 
alltså att pedagogen tar ett eget initiativ, men samtidigt var respondenterna tydliga med att det inte 
går att köpa konceptet rakt av utan det är viktigt att reflektera över varför och hur. De förklarade även 
att idéer kan komma från olika håll men att läraren måste göra det till sitt eget för att det ska bli riktigt 
bra i den specifika klassen. För att hitta sitt eget sätt att använda FK uttryckte respondenterna att 
läraren måste prova sig fram och sedan göra om momenten i en process mot ett mer skräddarsytt och 
passande koncept.  

"Ta sig god tid och fundera på varför man gör det och hur man tänker genomföra det och vad 
det egentligen, vad som kommer att bli det positiva. Inte för att alla andra gör så och min 
rektor verkar tycka att det är en bra grej. Utan hur ska jag som lärare göra och ansvara för 
det här?" (Respondent 8) 

"Så som jag läste om flippat klassrum ifrån början, det är ju inte så jag flippar klassrummet. 
Utan jag har ju utvecklat och gjort det till mitt." (Respondent 2) 

Att börja med något nytt kräver extra tid och engagemang och det är något läraren måste vara beredd 
att avsätta enligt respondenterna. När de ger sig i kast med att testa ett nytt sätt att undervisa, t.ex. FK, 
så ställs de, enligt respondenterna, inför många dilemman som de måste se som roliga utmaningar och 
inte irritationsmoment. Inställningen uttrycks alltså som viktig för att lyckas, annars finns en risk att 
inte orka och istället ge upp. 

 

FK förutsätter IKT 

Trots att vissa respondenter påpekade att det går att flippa klassrummet även utan filmer och teknik så 
uttrycktes det dock vara mest vanligt att lärare skickar hem det förberedande materialet digitalt. Det 
gick således att identifiera att det framför allt krävs vissa tekniska förutsättningar för att använda FK. 
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De tekniska förutsättningarna som identifierats var: pedagogens teknikkunskaper, utbud av tekniska 
enheter och elevens privata tillgång till teknik och internet.  

Oavsett om läraren gör eget digitalt material eller använder digitalt material som redan finns, så går 
det att utläsa att FK förutsätter att läraren har allmänna tekniska baskunskaper. Lärarnas exempel på 
tekniska baskunskaper var att kunna maila ut en länk, att våga trycka på en knapp utan att vara rädd 
för att det ska bli fel eller kunna använda tekniken som ett pedagogiskt verktyg och inte bara som 
skrivmaskin. 

För att kunna skicka hem ett egengjort videoklipp med eleverna, alltså inte ett klipp som redan finns 
på exempelvis Youtube, uttryckte lärarna att det förutsätter att skolan tillhandahåller enheter som kan 
spela in och redigera klipp, eller att lärare kan använda sina privata enheter istället för att skolan ska 
behöva köpa in.  

En annan viktig teknisk förutsättning som identifierats var att eleverna har tillgång till dator och 
internet hemma. Det fanns en viss oenighet kring huruvida det kan ställas som krav eller inte och hur 
det annars ska lösas. Om det finns elever som inte har dator och internet hemma förklarade några av 
respondenterna att det förutsätter att skolan har datorer tillgängliga som eleverna kan få använda 

efter skoltid.  

En sista teknisk förutsättning är att många av respondenterna beskrev att de har en plattform som de 
delar sitt material via. På något sätt ska det digitala materialet nå fram till eleverna så att de har 
tillgång till dem oavsett om de är på skolan eller hemma. En vanlig plattform att använda sig av är en 
klassblogg och länka filmer från Youtube, vissa lärare använder sig av en lärplattform och någon lärare 
använder sig av sms. 

 

FK förutsätter utbyte med andra kollegor 

Det har varit möjligt att se ett samband i att många av lärarna som undervisar genom FK också 
uttryckte att de på ett eller annat sätt delar material och erfarenheter med andra lärare. Att ha tillgång 
till olika nätverk som erbjuder utbyte mellan kollegor har därför identifierats som en förutsättning för 
framgångsrikt kunna flippa sitt klassrum. 

Flera av respondenterna beskrev att de använde sociala medier för att inspireras och utvecklas i sin 
FK-undervisning, vilket också uttrycktes som en viktig ingrediens för att lyckas med FK. Respondenter 
som använder FK angav också att det var givande att diskutera och ta del av andra lärares arbete för 
att reflektera och utvecklas.  

"Tidigare så var det viktigt med det kollegiala samarbetet och att man verkligen delade med 
sig på den skola man jobbar på, vilket fortfarande är viktigt, men det kan ändå lätt bli att 
man fastnar i vissa hjulspår på en och samma arbetsplats. Men nu är det så otroligt mycket 
enklare att ta del utav hur andra skolor tänker och jobbar. Det finns ju en uppsjö av 
pedagoger som bloggar till exempel. Där har jag hämtat väldigt mycket inspiration från 
andra skolor, för att ’ja just, de tänker sådär’ eller ’den där pedagogen tänker såhär’ och sen 
så någonstans så sås det ett frö. Jag kanske inte gör exakt som den har gjort, det blir något 
annat, men det blir ju ändå nya tankar. Så det är jätteviktigt att ta in vad andra gör." 
(Respondent 9) 

I linje med detta uttalande uttryckte även respondenter som inte använder FK att de trodde att en av 
orsakerna till att de inte använde metoden var för att de inte hade kollegor som använde den och 
således inte hade möjlighet att diskutera metoden med någon.  

 

Möjligheter  

Studiens tredje tema presenterar vilka möjligheter respondenterna upplever att FK för med sig. Alla 
lärare uttryckte olika möjligheter som de upplever med att driva flippad undervisning. Många av det 
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möjligheter som nämnts har också nämnts som motiv till att arbeta med undervisningsmetoden. De 

tre huvudsakliga möjligheterna som uppgavs är att: metoden möjliggör för individanpassning, det 
skapar ett elevaktivt klassrum och att det förberedande materialet skapar möjligheter. 

 

Möjlighet till individanpassning 

En av de uttryckta möjligheterna med det flippade konceptet är att det bidrar till förbättrad 
individanpassning. Flera av respondenterna lyfte fram att eleverna nu kan ta del av materialet i sin 
egen takt och hur många gånger de vill. De beskrev att de når ut till många fler eftersom varje elev själv 
kan välja när och hur många gånger han eller hon vill ta del av exempelvis filmklippet. 
Respondenterna beskrev hur elever med koncentrationssvårigheter kan sitta i lugn och ro och ta en 
paus när det vill, samt hur elever med annat modersmål kan pausa och slå upp saker de inte förstår.  

Lärarna förklarade det som att de genom FK kan ge alla elever samma förutsättningar. De sa att alla 
elever kommer till klassrummet med samma förkunskaper, istället för att endast de som klarar att 
lyssna och hänga med på lärarens genomgång får en förförståelse, så är de nu fler som förstår. Elever 
som tidigare inte hängt med på genomgångar upplevs nu kunna komma till klassrummet med samma 
förförståelse som alla andra eftersom de kunnat förbereda sig hemma. En respondent beskrev att 
dessa elever nu kan få chansen att visa framfötterna på lektionerna på ett annat sätt än tidigare. Även 
elever som varit eller är sjuka uttrycktes nu kunna undvika att hamna efter/missa lika mycket, då de 
kan ta del av materialet i efterhand. Tysta elever upplevs också få bättre förutsättningar. En 
respondent beskrev att de tysta nu vågar delta i diskussioner och ställa frågor då de fått mer tid på sig 
att förbereda sig. 

"Framförallt de tysta eleverna tycker jag det skapar förutsättningar för. För det finns ju 
forskning på att lärare generellt sett ger eleverna mellan, vad är det, tre och tio sekunder på 
sig att hinna försöka komma på ett svar och räcka upp handen. Och sitter du och jobbar med 
din självkänsla eller med att du vill vara säker på att du har haft rätt eller liknande så du 
kommer inte svara  […] Det måste ju ändå finnas förutsättningar för eleverna att tänka och 
det tycker jag det här sättet gynnar, liksom att får man tid att reflektera. Får man tid att 
förbereda sig, då har man mer att dela med sig av till sina kompisar och det är i den 
situationen vi lär oss, när vi kan prata med varandra." (Respondent 8) 

Lärarna beskrev också hur de nu har möjligheten att gå runt i klassrummet och ge individuellt stöd 
och feedback till varje enskild elev.  

"Du vet, du utmanar ju vissa, du ska coacha vissa, du stöttar andra, du måste motivera, du 
ska träna... Du är alla dom här rollerna. Som lärare har man ju inte bara en roll i 
klassrummet och genom att ta bort den här storföreläsarrollen så skapar jag mer utrymme 
att möta varje elev." (Respondent 3) 

 

Möjlighet till ett elevaktivt klassrum 

Respondenterna beskrev hur FK skapar en aktivitet i klassrummet som är svår att uppnå i annan 
undervisning. De förklarade hur de genom att flippa sitt klassrum kan förflytta lektionens fokus från 
läraren till eleven, då eleverna är de som får skriva, resonera och diskutera under lektionstid och 
läraren fungerar som stöd. Eftersom alla elever redan har fått en förståelse och är förberedda när de 
kommer till klassrummet, hävdade lärarna att de har sparat in tid och istället kan starta lektionen på 
en högre nivå samt att de får mer gjort på lektionen. De uttryckte också att eleverna motiverar 
varandra till att komma förberedda till lektionen eftersom den aktiva klassrumsmiljön gör att det blir 
extra tydligt om någon inte förberett sig.    

"Då blir det ju ett tryck från dom andra eleverna i basgruppen att: men hallå, nu får du 
faktiskt gå hem och titta på den här flippen till nästa gång, för vi ska ju fortsätta jobba med 
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det här och du kan inte sitta här och inte veta vad vi pratar om."  
(Respondent 3) 

Lärarna uttryckte överlag att FK möjliggör för en helt annan typ av lektion, då de hävdar att 
lektionstiden i FK i större utsträckning kan användas till övning, diskussion och fördjupning. De 
uttryckte också att de genom att flippa sin undervisning kan hjälpa eleverna att utveckla förmågorna 
på ett bättre sätt än i annan undervisning. Då många av lärarna var av åsikten att läxor som kräver 
aktivt arbete bör göras tillsammans med andra elever och med stöd av läraren, så uttrycktes det som 
en stor fördel att FK möjliggör för detta. De hävdade att det genom FK blir ett klassrum som möjliggör 
för ett djupare lärande, där eleverna inte bara ska kunna upprepa fakta, utan måste använda sina 
förmågor för att visa att de förstått. Eftersom lärarna tar del av det aktiva arbetet i klassrummet, 
uttryckte de också att de upplevde att de kan fånga upp frågor och missförstånd i klassrummet på ett 
annat sätt än de kunnat göra när eleverna jobbar hemma. 

 

Möjligheter med det förberedande materialet  

Det förberedande materialet (flipparna), det vill säga den del av undervisningen som sker hemma: 
filmklippet, podcasten, tankeövningen eller vad det kan vara, uttrycktes också ha en del fördelar. 
Många av lärarna beskrev att flipparna hjälper eleven att sätta igång tanken, så att de kommer till 
klassrummet förberedda och med en förförståelse. Genom att de fått denna förförståelse kan de också 
delta mer aktivt i klassrummet. 

"Till exempel om vi imorgon på lektionen ska samtala, då flippar jag samtalsfrågorna till 
eleverna […] Och dom elever som har lyssnat på dom här frågorna och tänkt över dom, de 
deltar såklart bättre i samtalet för dom har mer saker som dom kan tillföra." (Respondent 2) 

Lärarna hävdade också att det förberedande materialet gör det möjligt att hitta roliga ingångar till nya 
områden, samt att det skapar en förväntan hos eleverna. En respondent sa att hans elever kommer till 
klassrummet mer positiva än förut och att de kan uttrycka en längtan till att sätta igång med arbetet. 
Flipparna beskrivs också som en möjlighet till större variation och att eleverna tycker att det är roligt 
just för att det handlar om att ta hjälp av IKT-verktyg. 

"Jag tycker att det fångar upp fler elever, det blir som en annan variation på det man gör. 
Och så är de ju över lag intresserade av att få använda sig av dator och se på tv och den biten. 
Det ska ju vara kort, koncist och snabbt och, så det tycker jag väl är mesta fördelen." 
(Respondent 4) 

Lärarna beskrev också det positiva med att kunna återanvända sina egna och andras material, vilket 
sparar tid och gör det möjligt att hitta bra material. De sa att de kan hitta ett stort utbud av material på 
nätet, samt låna kollegors, vilket innebär att de kan återanvända vinnande koncept och slipper hitta på 
och skapa eget varje gång. De förklarade att om de en gång hittat ett bra material så går det att 
använda flera gånger och att de då slipper leta nästa gång de ska undervisa i samma område. 

 

Utmaningar 

Studiens fjärde tema presenterar vilka utmaningar FK för med sig. De främsta utmaningar som 
nämnts är: utmaningar under användning, att få eleverna att förstå vinningen med FK och 
utmaningar med tekniken. 

 

Utmaningar under utövandet 

Genom respondenternas svar går det att identifiera några utmaningar som lärarna kan stöta på både i 
början av utövandet av undervisningsmetoden och i användningen av den. För det första uttryckte 
lärare att det kan vara utmanande att hitta en variant av FK som passar för den enskilda klassen och 
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läraren. Respondenterna hävdade att det inte bara är att kopiera andras tillvägagångssätt, utan att det 
måste passa in i verksamheten också.  

"Jag tror att måste göra det till sitt för att det ska fungera. Det har tagit rätt lång tid för mig 
att… det här att: hur ska jag flippa klassrummet? Hur ska jag kommunicera mina filmklipp? 
Hur ska jag göra mina filmklipp?" (Respondent 2) 

Lärarna uttryckte också att det kan bli utmanande att utöva FK som undervisningsmetod om läraren 
inte sedan innan funderat på varför han eller hon väljer att göra det. De hävdade att det kan bli svårt 
eller fel att låna andras material om läraren inte sedan innan vet vilken typ av material som passar 
dem och vad de vill få ut av det. Detsamma verkar gälla under hela processen, då respondenterna 
underströk att det finns en risk för att lärare flippar sin undervisning bara för att och inte reflekterar 
över om det är den bästa metoden för det specifika området/lektionen.  

"Alla lektioner kan inte flippas. […] Jag ska högläsa en text och så ska eleverna reflektera 
över ett citat som jag plockat ut ur texten. Det går ju inte att flippa! För det händer ju här och 
nu, i klassrummet." (Respondent 2) 

"Det gäller ju att hitta en balans så att man hittar variationen i lektionsuppläggen så att det 
inte blir att man bara, att barnen bara själva ska förbereda sig till en lektion. Utan att det 
faktiskt kan få vara tvärt om också att man kan få komma helt oförberedda."  
(Respondent 5) 

Det går således att identifiera att det finns en utmaning i att förstå och lära sig när det passar bra att 
utöva FK och inte, samt att hitta en balans i användningen av det. Respondenterna uttryckte också att 
det därför alltid är viktigt att ha en tydlig förankring i syftet med lektionen eller området, vilket verkar 
kunna vara en utmaning genom hela processen. 

I början av användningen verkar också tiden vara en utmaning. Flera respondenter uttryckte att de i 
början kunde vara lite tidskrävande.  

"Det är klart att det kan vara tidskrävande till en början men efter ett tag... jag kan ju säga att 
det inte tar längre tid att skapa flippade lektioner än det tog för mig att förbereda en vanlig 
föreläsningslektion." (Respondent 3) 

Att det är mer tidskrävande från början förklarades med att lärarna allt eftersom kommer in i tänket 
och hittar sina egna knep, samt att de tillslut har en samling med material att använda sig av. När det 
kommer till att hitta passande material uttryckte respondenterna att det kan vara en större utmaning 
för lärare inom vissa ämnen att hitta färdigt material. Matematik och SO verkar vara de ämnen om är 
lättast att hitta material till. Även när det finns mycket material tillgängligt så uttrycker lärarna att det 
kan vara svårt att veta vad som passar eleverna. En lärare berättade om hur han hittat videoklipp som 
enligt honom varit ”supertydliga”, men som inte alls hjälpt eleverna att förstå. En annan respondent 
hävdade i sin tur att det kan vara utmanande att hitta och göra, framför allt videoklipp, som både är 
tydliga för eleverna, men som också känns lustfyllda och inspirerade. Han beskrev att det är lätt att 
videoklipp blir för lika en vanlig genomgång i klassrummet. 

"I flipped classroom är väl som ursprungstanken, kanske mer som inlästa genomgångar som 
man då kan återanvända. Vi [han och hans kollega] tycker inte att det alltid blir sådär 
jättebra. Eller dom vi har tagit del utav känns ungefär lika sömniga som en sån genomgång 
här i klassrummet. Och vi känner inte att det ger så jättemycket. Så vi har försökt hitta andra 
ingångar." (Respondent 9) 

 

Utmaningar med att få eleverna att förstå vinningen med undervisningsmetoden 

I det flippade klassrummet är det som sagt eleverna som ska vara aktiva. En uttryckt utmaning med 
det är att vissa av eleverna vill gå tillbaka till hur de gjorde innan för att de känner sig mer vana med 
lärarcentrerad undervisning. Den aktiva undervisningen uttrycktes kräva mer av eleverna under 
lektionstid vilket innebär att de kan bli mer trötta av lektionerna, förklarade en av respondenterna. 
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Vidare finns en uttryckt utmaning med att det kan vara svårt att få alla elever att göra läxan, få dem att 
förstå förtjänsten med att göra den. En respondent förklarade att hon pratat med många lärare som 
säger att de har testat FK men att de upplevt att det var så många som inte tog del av det förberedande 
materialet. När inte alla har gjort den förberedande läxan uppgavs det vara svårare att möta upp 
eleverna i klassrummet. Att låta de elever som inte gjort läxan ta del av materialet i början av lektionen 
gör ju att de eleverna trots allt tappar effektiv lektionstid och hamnar efter de andra eleverna, 
förklarade en respondent vidare, vilket är något som uttrycks som det komplexa med FK. 

En annan utmaning som togs upp var att få alla elever att förstå varför de gör på ett nytt sätt. En 
respondent förklarade att de elever som tycker om att fördjupa sig uttrycker ”är det bara det här vi ska 
kunna”, och en utmaning blir då att få dem att förstå att läxan inte är fördjupningen utan det är bara 
början på den fördjupning som sedan ska ske i klassrummet.  

En respondent lyfte upp att vissa elever har stort behov av att ställa frågor på en gång eller har svårt 
med att anteckna frågor att ta med till klassrummet, vilket uttrycktes som en potentiell utmaning med 
FK eftersom materialet ses hemma och läraren kan på så sätt inte se när frågor dyker upp hos 
eleverna.  

"För jag tänker såhär att när jag gör en genomgång så har jag den ju ändå gemensamt för alla 
elever så den blir ju inte mer eller mindre anpassad än den flippade. Men däremot så är det 
ju så att jag kan se reaktionen hos barnen under min genomgång. Att jag kan se att ’här kom 
det frågetecken’ eller att barnen kan ställa frågor på en gång. Att man inte behöver vänta med 
frågorna." (Respondent 5) 

 

Utmaningar med tekniken 

Den mest uttryckta tekniska utmaningen som alla respondenter på ett eller annat sätt nämnde var 
elever som inte har tillgång till dator eller internet hemma. Att utöva FK i en klass där väldigt få elever 
har tillgång till internet hemma uttrycks kunna försvåra lektionsupplägget. Läraren måste alltså göra 
sig medveten om det finns elever utan internettillgång hemma och hitta en lämplig lösning på 
problemet. "Det kan ju bli en uteslutning naturligtvis om man inte har sett till så att det funkar för 
alla" (respondent 7). 

En annan utmaning som vissa av respondenterna uttryckte med tekniken som används i FK är att det 
ibland strular. Respondenterna nämnde att tekniken kan strula för vissa av eleverna hemma, att de har 
internet som inte är tillräckligt bra för att kunna visa videoklipp utan att hacka och hänga upp sig. 
Eller att det strular i klassrummet med internet eller att kunna visa ett klipp på storbild.  

 

Analys och diskussion 
I följande avsnitt redovisas en analys och diskussion av studiens resultat i relation till tidigare 
forskning.  Analysen är uppdelad efter studiens frågeställningar. Avslutningsvis presenteras en 
övergripande diskussion.  

 

Vilka motiv ligger bakom lärarens val att använda/inte använda 
undervisningsmetoden? 

Ett motiv till att börja med FK är att lärarna medvetet sökt efter ett nytt sätt att undervisa. Orsakerna 
till det är lärarens egna uppfattningar om hur kunskap når eleverna och en uppfattning om att det 
traditionella upplägget med hemläxor inte känns som ett bra sätt. Resultatet går i linje med Farrell och 
Ives (2014) studie där det framkom att lärare utformar sin undervisning utifrån sin egen uppfattning 
kring undervisning och lärande. Vidare lyfter respondenterna i denna studie att de genom 
utbildningar, föreläsningar och mässor av ren tur kommit i kontakt med metoden och sedan valt att 
utforska metoden vidare. Att de valt att utforska metoden vidare kan tolkas som att metoden väcker ett 
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intresse hos läraren, att metoden kan möjliggöra för en undervisning som är i linje med lärarens egen 
uppfattning om lärande och undervisning, vilket även det kan kopplas till studien av Farrell och Ives 
(2014). Att mässor är en plats där respondenterna inspirerats av metoden är något som inte går i linje 
med Reichenbergs (2014) studie, där resultatet visar att lärare inte påverkas av det material de 
kommer i kontakt med på exempelvis mässor. Denna skillnad kan dock bero på att Reichenbergs 
studie behandlar undervisningsmaterial och inte undervisningsmetoder, vilket kan förklara 
olikheterna.  

I likhet med det Farrell och Ives (2014) studie om lärares uppfattning om lärande och undervisning 
visar, visar forskning även på att lärares syn på lärande och undervisning också påverkar hur lärare 
väljer att använda IKT i sin undervisning (Gebre, Saroyan & Aulls, 2015; Kim et al., 2013). I tidigare 
forskning hävdas att de som har en mer positiv inställning till IKT tenderar att i högre utsträckning 
använda FK som undervisningsmetod (Unruh, Peters & Willis, 2016). Det är dock inget som framkom 
uttryckligen i resultatet men det går ändå att se att de respondenter som använder FK ger ett intryck 
av att vara positivt inställda till IKT, grundat på hur de uttalar sig kring hur de själva använder IKT och 
de möjligheter de uttrycker att IKT bidrar till. Inställningen till IKT kan således också tolkas som ett 
motiv till att välja att använda FK. 

Att FK verkar vara en metod som passar eleverna bättre än traditionellt klassrum har identifierats som 

motiv till att använda metoden både i resultatet och i Herreid och Schiller (2013). I resultatet 
framkommer att FK-metoden erbjuder ett bättre upplägg där eleverna får mer möjlighet till 
interaktion med både sin lärare och sina klasskamrater, vilket även Herreid och Schiller (2013) visar. 
Wahlström & Sundberg (2015) hävdar att den nya läroplanen fokuserar mer på helklassdiskussioner, 
vilket bygger på interaktion mellan eleverna samt lärare. Respondenterna hävdar att FK hjälper dem 
att uppnå de mål som finns i läroplanen, vilket går att relatera till Wahlström och Sundbergs (2015) 
resultat som visar att det är vanligt att lärare använder läroplanen när de ska välja innehållet i 
undervisningen. 

Tidigare forskning visar på att flippat klassrum är bra, men inte den enda metoden för att bedriva bra 
undervisning (Jensen, Kummer & Godoy, 2015; Herreid & Schiller, 2013; Nederveld & Berge, 2014). 
Liknande resultat framkom i denna studie som ett motiv till att använda metoden ibland, men inte 
alltid. Nederveld och Berge (2014) hävdar att det är viktigt att som lärare vara medveten om när det 
passar att använda metoden eftersom allt material inte fungerar att flippa. Några av respondenterna i 
denna studie uttrycker en uppfattning om att vissa lärare som de har pratat med inte har varit 
medvetna om detta, utan använt sig av metoden helt och fullt utan reflektion över om andra metoder 
hade passat bättre.       

Det finns även en uppfattning bland vissa av respondenterna att FK inte skulle passa deras elever, 
vilket enligt dessa uttrycks som motiv till att inte använda metoden. Forskning visar på att FK kräver 
mer av elever och att det finns en ovana att arbeta på detta sätt (Herreid & Schiller, 2013; Nederveld & 
Berge, 2014; Johnson & Renner, 2012), vilket går att relatera till den tidigare nämnda uppfattningen 
att metoden inte passar för vissa elever. Vissa respondenter hävdar dock att FK inte passar deras 
elever för att de har elever med speciella behov. Elever med speciella behov är ingenting som tydligt 
tas upp i den tidigare forskning som bearbetats och går därför inte att styrka. Det tycks finnas en 
oenighet kring huruvida FK passar för elever med speciella behov. Vissa respondenter hävdar att FK 
passar för elever med speciella behov och anger det därför som ett motiv för att använda det och en 
möjlighet med metoden. Andra respondenter uttrycker att FK inte passar elever med speciella behov 
och anger det således som ett motiv till att inte använda FK eller som en utmaning med 
undervisningsmetoden. Att denna meningsskiljaktighet finns kan bero på att det inte finns en 
gemensam definition av vad "speciella behov" är, samt att det kan grunda sig i lärarnas syn på vad som 
är bra lärande och undervisning för elever med speciella behov.   

Ett av de svåraste hindren att komma förbi, som lärare, för att våga testa en ny metod är att acceptera 
att undervisningen inte längre ska genomföras som den tidigare genomförts, enligt Johnson och 
Renner (2012). Det är något som även bekräftas i denna studies resultat, både av lärare som utövar FK 
och de som inte gör det. Respondenterna uttrycker att det finns en trygghet i att fortsätta med det 
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invanda arbetssättet. Att lärarna inte vågar eller vill prova en ny metod kan därför tolkas som ett motiv 
till att inte testa en ny metod, men kan även ses som en utmaning för de som vill testa. 

 

Vilka förutsättningar behövs enligt lärarna för att använda 
undervisningsmetoden?  

En av studiens identifierade förutsättningar är vikten av att läraren själv reflekterar över sitt val och 
förstår varför hen väljer att använda FK. Vilket även går att finna i Johnson och Renner (2012), 
Håkansson Lindqvist (2015) och Schmidt och Ralph (2016) då de alla lyfter vikten av att lärare förstår 
innebörden och ser potentialen av att använda FK eller ett IKT-verktyg. Respondenterna hävdar 
också att det är viktigt att läraren ska våga prova sig fram för att skräddarsy undervisningen och 
anpassa den efter sina egna förutsättningar, vilket i viss mån går att relatera till Nederveld och Berges 
(2014) resultat där de hävdar att läraren ska ställa om till det nya arbetssättet i sin egen takt. 
Respondenterna lägger dock mer fokus vid det än vad tidigare forskning gör och understryker vikten 
av att göra metoden till sin egen och inte bara kopiera andras tillvägagångssätt.   

Att det krävs tid av läraren för att börja med nya metoder är något som lyfts i studiens resultat och som 
också stärks av Uluyol och Sahin (2016) och Håkansson Lindqvist (2015) då de i sina studier nämner 
att lärare måste få tid till att förbereda undervisning. Respondenterna, i linje med Johnson och Renner 
(2012), hävdar att mycket av arbetet i FK hänger på den enskilde lärarens engagemang och inställning. 
Slutligen nämns lärares möjlighet till att dela åsikter, tankar och erfarenheter med varandra både i 
tidigare studier (Sundberg & Wahlström, 2015; Håkansson Lindqvist, 2015; Reichenberg, 2014) och av 
respondenterna i denna studie som en förutsättning för att lyckas med undervisning, till exempel FK. 

Vidare visar resultatet på att skolans tillgång till IKT-verktyg, så som datorer, är en förutsättning för 
att lärarna ska kunna skicka hem till exempel egengjorda filmer till eleverna, vilket också Samuelsson 
(2014) visat i sin studie då hon hävdar att brist på datorer försvårar en naturlig integrering av IKT. 
Elevernas tillgång till IKT-verktyg och internet hemma lyfts också som en förutsättning både av 
respondenterna och i tidigare studier (Carver, 2016; Schmidt & Ralph, 2016). Schmidt och Ralph 
(2016) hävdar också att lärare måste försäkra sig om att eleverna kan ta del av materialet, vilket kan 
relateras till den identifierade förutsättningen i resultatavsnittet om att det krävs en plattform att dela 
materialet genom.  

En annan av de förutsättningar som lyfts i resultatet är att lärarna behöver vissa grundläggande 
kunskaper om IKT, vilket går att koppla till Håkansson Lindqvists (2015) slutsats om att lärare måste 
få kompetensutveckling i IKT för att framgångsrikt kunna använda det i sin undervisning. 
Respondenterna uttrycker det dock med ord som att "våga" eller att "inte använda det bara som 
skrivmaskin" vilket kanske innebär att det inte endast är utbildning som krävs, utan också datorvana 
och en positiv inställning, vilket i sin tur går att koppla till studier om lärares inställning till IKT 
(Gebre, Saroyan & Aulls, 2015; Kim et al., 2013). 

 

Vilka möjligheter och utmaningar kan identifieras med undervisningsmetoden?  

Denna frågeställning har delats in i temana möjligheter och utmaningar genom hela arbetet för att 
underlätta och tydliggöra läsningen. Frågeställningen presenteras således även efter dessa teman i 
analysavsnittet nedan.  

 

Möjligheter 

I både denna studies resultat och i tidigare forskning uttrycks möjligheten till att individanpassa 
undervisningen som den mest framträdande möjligheten med FK. Lärare kan möta varje elev och 
anpassa undervisningen (Unruh et al., 2016; Johnson & Renner, 2012) och eleven kan ta del av 
förberedelserna i sin egen takt på ett sätt som passar dem bäst (Nederveld & Berge, 2014), vilket även 
uttrycks av respondenterna. Vidare visar denna studies resultat liknande resultat som i Uluyol & Sahin 
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(2016) att FK ger större möjlighet att som lärare möta elever som är tysta och tillbakadragna. FK ger 
även möjlighet till de som varit sjuka eller de som av andra orsaker missat lektioner att lättare kunna 
ta ikapp, enligt både respondenterna och Herreid och Schiller (2013).  

Enligt respondenterna som använder FK beskrivs det som att det är svårt att uppnå samma aktivitet i 
någon annan  undervisning. Dessa uttalanden går dock emot det som Jensen et al. (2015) kommer 
fram till i sin studie att det är det aktiva lärandet som är det viktiga, oavsett undervisningsmetod. Dock 
uppger Nederveld och Berge (2014) att det inte finns passivt lärande i FK, vilket leder oss tillbaka till 
det respondenterna uttryckte. Vidare uttryckte respondenterna att FK flyttar fokus från läraren till 
eleverna, där eleverna får skriva, resonera och diskutera under lektionstid. Att engagera sina elever 
genom diskussioner och samarbeten går i linje med det som Gebre et al. (2015) kallar för 
engagemangsfokus. I definitionen av Gebre et al. (2015) gällande engagemangsfokus och i 
respondenternas svar kring möjligheter med FK finns uttryckta möjligheter till utveckling av elevernas 
förmågor. Att FK leder till mer tid för fördjupning i klassrummet är något som både respondenterna 
och Nederveld och Berge (2014) talar om. Respondenterna uttryckte även att de kan fånga upp frågor 
och missförstånd i klassrummet på ett annat sätt än de kunnat göra tidigare, vilket uttrycks i både 
Nederveld och Berge (2014) och Rudsberg (2014).  

Respondenterna talar om det förberedande materialet som viktigt för att eleverna ska komma 
förberedda med en förförståelse till klassrummet, vilket leder till att de kan delta mer aktivt. Nederveld 
och Berge (2014) ser det som fördelaktigt att eleverna får ta del av material hemma. Vidare talar 
forskning bland annat om högre aktivitet och ett högre engagemang i klassrummet (Unruh, Peters & 
Willis, 2016) och möjlighet till kreativ problemlösning (Johnson & Renner, 2012), vilket kan tolkas 
som en följd av att skicka hem förberedande material. Det förberedande materialet uttrycks även 
skapa en förväntan hos eleverna, enligt respondenterna. Eleverna blir mer positiva och har en längtan 
till att få börja arbeta i klassrummet. Resultat som dessa är något som inte tydligt nämns i tidigare 
forskning, men studier visar på att eleverna i FK orkar engagera sig i att lösa svåra uppgifter i högre 
grad än i andra undervisningsmetoder (Unruh et al., 2016) och att de har en mer positiv inställning till 
samarbete (Strayer, 2012), vilket kan vara en följd av att eleverna är mer positiva och har en förväntan 
på lektionerna efter att de tagit del av det förberedande materialet.  I resultatet uttrycks det att 
eleverna tycker FK-metoden är rolig just för att det handlar om att använda IKT-verktyg, vilket kan 
kopplas till det Håkansson Lindqvist (2015) tar upp i sin studie kring att elever tycker det är roligt att 
använda IKT-verktyg. Forskning visar på att lärarna inte behöver skapa eget material att skicka hem 
med eleverna, utan de kan använda andras, vilket leder till att de kan spara in tid (Johnson & Renner, 
2012; Schmidt & Ralph, 2016). Respondenterna i denna studie uttrycker det som fördelaktigt att 
kunna använda andras material, men de hävdar även att möjligheten i att kunna återanvända sitt eget 
material är en stor fördel vilket inte nämns i tidigare forskning. 

   

Utmaningar   

I likhet med en av de identifierade förutsättningarna så lyfts vikten av att lyckas göra metoden till sin 
egen även som en möjlig utmaning av respondenterna. De uttrycker det som att om läraren inte 
lyckats göra undervisningsmetoden (FK) till sin egen och själv förstå varför de använder det, så kan det 
få utmanande följder. Resultatet går att relatera till vad tidigare forskning visat gällande förståelse för 
undervisningsmetoder och verktyg (Nederveld & Berge, 2014; Herreid & Schiller, 2013; Håkansson 
Lindqvist, 2015). Vidare uttrycker respondenterna att tiden kan vara en utmaning i början av 
utövandet av FK. Det går i linje med både Nederveld och Berges (2014), Håkansson Lindqvists (2015), 
Johnson och Renners (2012) och Herreid och Schillers (2013) resultat som indikerar att det är 
tidskrävande att både skapa nytt material och att digitalisera redan befintligt material. Något annat 
som respondenterna uttrycker är att det i vissa ämnen kan vara svårt att hitta bra material. Det är dock 
inte en utmaning som tas upp i den tidigare forskning som behandlats i denna studie. Något som 
däremot tas upp av Herreid och Schiller (2013) är svårigheten med att hitta material som passar 
eleverna, vilket går i linje med det resultat denna studie visat på.     
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Respondenterna uttrycker att den omställningen som implementeringen av FK innebär, att gå från 
lärarcentrerad till elevcentrerad undervisning kan vara en utmaning för eleverna, vilket går i linje med 
det Herreid och Schiller (2013) visar i sin studie. Respondenterna uttrycker att en del i 
utmaningen är att få eleverna att förstå vinningen av att använda FK, vilket också är 
någonting som Johnson och Renner (2012) lyfter upp i sitt resultat. Att få eleverna att göra 
den förberedande läxan är något som också lyfts som en del av utmaningen, både av respondenterna 
och tidigare forskning (Nederveld & Berge, 2014; Herreid & Schiller, 2013; Johnson & Renner, 2012).  

Något respondenterna nämner, men som inte lyfts i den tidigare forskning som bearbetats i denna 
studie är utmaningen med att vissa elever behöver ställa frågor på en gång och inte kan vänta till 
lektionen. Det går dock att ställa emot det Unruh et al. (2016) beskriver när de hävdar att en fördel 
med FK är att eleverna ställer frågor både i och utanför klassrummet. Det finns således en motsättning 
då respondenterna hävdar att det blir problem för elever som vill ställa frågor direkt men i studien av 
Uhruh et al. (2016) visas att eleverna i FK i större utsträckning ställer frågor hemifrån än de gjort 
tidigare. Denna skillnad kan kanske bero på att lärarna har olika upplägg i sitt klassrum eller att vissa 
lärare inte hittat ett smidigt sätt för eleverna att kontakta lärarna även på fritiden. Kanske beror det 
också på att lärare och elever står i startgroparna och ännu inte har lyckats optimera utövandet av FK 
och är ovana med arbetssättet.  

Slutligen så går det att se en likhet i de tekniska utmaningar som respondenterna nämner och det 
tidigare forskning visat. Både respondenterna, Nederveld och Berge (2014) och Carver (2016) lyfter 
utmaningen med elevernas tillgång till IKT och internet. Även teknik som inte fungerar korrekt vid 
användning är en utmaning som uppges både av respondenter och tidigare forskning (Håkansson 
Lindqvist, 2015). 

 

Diskussion  

Problemområdet för denna studie är att undervisningsmetoden FK används och att användningen 
tycks grunda sig på beprövad erfarenhet men inte på vetenskaplig forskning. Lärare ska enligt 
skollagen grunda sin undervisning på beprövad erfarenhet men även vetenskaplig forskning. Vidare 
kan vi se att det finns en uttryckt avsaknad av studier gjorda på FK på grundskolenivå och ett behov av 
mer forskning på hur lärare kan underlätta införandet och användningen av IKT i sin undervisning.  
Generellt sett kan vi se stora likheter mellan vad som framkommit i studiens resultat och vad som 
visats i tidigare forskning, men i analysen finns även identifierade olikheter. Studien kan på så vis vara 
ett stöd för lärare som står i valet att flippa eller inte flippa att kunna grunda sitt beslut på både 
beprövad erfarenhet (respondenternas svar) och vetenskaplig forskning (tidigare forskning). 

Framförallt har det blivit tydligt att den uppfattning som läraren har kring hur undervisning ska 
bedrivas och elevers lärande blir utgångspunkten för hur de väljer undervisningsmetod, innehåll och 
verktyg. Det går således att se att respondenternas svar genomgående grundar sig i deras uppfattning 

om undervisning och lärande och att motiv, möjligheter och utmaningar är starkt kopplade till 
varandra. Exempelvis kan motivet att läraren väljer FK för att det skapar en möjlighet till att kunna 
individanpassa undervisningen relateras till lärarens uppfattning om att individanpassning är viktigt 
för elevens lärande. Motiven som anges är således ett resultat av vad läraren ser som möjligheter eller 
utmaningar med metoden FK. Vidare har den enskilde lärarens engagemang identifierats som en av de 
främsta förutsättningarna för att lyckas med FK, vilket också går att koppla till synen på undervisning 
och lärande, då lärare uppmanas reflektera och göra metoden till sin egen för att lyckas. Att göra en 
metod till sin egen kan kopplas till lärarens syn på framgångsrik undervisning och hur elever lär sig.   

Hur lärare förankrar sin undervisning i läroplanen (Lgr 11) tycks även det grunda sig i deras 
uppfattning om undervisning och lärande. Som framkom i tidigare forskning visar det sig att läraren 
själv har störst inverkan på undervisningsupplägg, men att läroplanen ses av de flesta lärare som viktig 
vid utformningen av undervisning. Lärare som uttryckt att de anser det viktigt att utveckla elevernas 
förmågor genom till exempel interaktion, har även tenderat att lyfta upp att Lgr 11 lägger fokus på 
förmågor. Lärare som till exempel motiverar sitt val med att de vill ge eleverna en förförståelse kopplar 
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däremot inte ihop sitt val med Lgr 11 i samma utsträckning. Beroende på vilken syn på undervisning 
och lärande läraren har tycks det påverka hur de tolkar och grundar sin undervisning på läroplanen. I 
linje med det påverkas valet kring FK av hur läraren ser att FK kan uppfylla de mål som finns i 
läroplanen.  

Att identifiera vilka förutsättningar som krävs för att utöva FK har delvis varit problematiskt eftersom 
våra respondenter till viss del inte kunde svara på denna frågeställning. Det verkar finnas en generell 
uppfattning bland respondenterna som använder FK att det inte förutsätter något alls. Trots det har vi 
kunnat identifiera viktiga förutsättningar som krävs för att kunna genomföra FK i och med att 
respondenterna beskrivit hur de gått tillväga och vad de haft för utrustning. De förutsättningar vi 
identifierade i resultatet har vi sedan kunnat koppla till studiens tidigare forskning, vilket styrker att 
de faktiskt är förutsättningar för FK. Exempelvis är en av dessa förutsättningar skolans och elevernas 
tillgång till IKT-verktyg. Att lärarna inte uttryckligen nämnde tillgång till IKT som en förutsättning 
beror på att de snarare uttryckte det som en utmaning. Men vi tolkar det dock som att utmaningen 
kommer som följd eftersom FK förutsätter att det finns IKT.  

Att sätta fingret på vad som är möjligheter och utmaningar är inte heller så lätt. Som tidigare nämnt så 
finns en koppling mellan motiv, förutsättningar, möjligheter och utmaningar. En insikt som 
framkommit ur analysen är att många av de möjligheter läraren ser med FK även kan identifieras som 
ett motiv till att använda FK och att de utmaningar som nämns till stor del är förutsättningar som inte 
uppnåtts.   

 

Slutsats och implikationer 
Syftet med denna studie har varit att från ett lärarperspektiv bidra med kunskaper om flippat klassrum 
i grundskolan. Målet med studien var att erbjuda grundskollärare som står i valet att flippa eller inte 
flippa sitt klassrum ett stöd för ett kunna göra ett medvetet val, med grund i både beprövad erfarenhet 
och vetenskaplig forskning.   

• Vilka motiv ligger bakom lärarens val att använda/inte använda undervisningsmetoden? 

Baserat på respondenternas svar och vad tidigare forskning visat går det att identifiera att ett av de 
största motiven till hur lärare väljer undervisningsmetod och undervisningsinnehåll är lärares 
uppfattningar om undervisning och lärande. Det främsta motivet till att använda eller inte använda FK 
är således om metoden lever upp till lärarens syn på hur undervisning ska drivas eller inte. 

• Vilka förutsättningar behövs enligt lärarna för att använda undervisningsmetoden? 

En av de främsta förutsättningarna som har identifierats för att använda FK på ett fördelaktigt sätt är, 
både enligt respondenterna och tidigare forskning, den enskilde lärarens engagemang. Läraren lyfts 
som en viktig del i utformandet av undervisningen och det egna engagemanget är den största och 
viktigaste förutsättningen för att lyckas med FK. Tillgången till teknik och kompetensutveckling har 
dock också identifierats som viktiga förutsättningar för att framgångsrikt kunna utöva FK. 

• Vilka möjligheter och utmaningar kan identifieras med undervisningsmetoden? 

Den främsta möjligheten som identifierats är att FK möjliggör en individanpassad undervisning. 
Eleverna får tid att introduceras till ämnet i sin egen takt och läraren får möjlighet att finnas till hands 
för eleverna när de arbetar i klassrummet. Den största utmaningen tycks vara att läraren ska klara av 
att framgångsrikt lyckas göra undervisningsmetoden till sin egen och att hitta en balans i utövandet av 
den.  

Med bakgrund i dessa slutsatser kan följande rekommendationer ges till  de grundskollärare som står i 
valet att flippa eller inte flippa: Till att börja med bör lärarna först reflektera över sin egen syn på 
undervisning och lärande för att sedan avgöra om FK är en undervisningsmetod som passar för dem 
och deras elever. Motivet att använda FK ska på så vis bygga på att det uppfyller lärarnas 
förväntningar på sin undervisning. Om de bestämmer sig för att flippa sitt klassrum så förutsätter det 
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att de är engagerade och hela tiden reflekterar kring hur och varför. De bör även se över tillgången till 
IKT-verktyg på skolan och bland sina elever, eftersom FK förutsätter att det finns tillgång till IKT 
hemma och/eller i skolan. Det flippade klassrummet är således inte en självklar metod som passar alla 
lärare och undervisningssammanhang, om den inte uppfyller lärarens uppfattning om undervisning 
och lärande. Men när en lärare vågar "kasta sig ut" och göra undervisningsmetoden till sin egen 
öppnar det upp för nya möjligheter i klassrummet.  

Att flippa eller inte flippa, ja det är frågan! 

 

Vidare forskning 

Respondenterna nämner läroplanen som en viktig del i utformningen av FK-undervisning. Det tycks 
dock inte finnas så mycket forskning gjort kring den nya läroplanen. Det skulle därför vara intressant 
att i vidare forskning undersöka hur FK kan möjliggöra lärande utifrån målen i läroplanen. Något som 
upptäckts under bearbetning av tidigare forskning är också att det finns en brist på forskning där mer 
moderna undervisningsmetoder ställs mot varandra och jämförs. Det skulle därför vara relevant att i 
framtida studier jämföra olika undervisningsmetoder med läroplanen och nutidens IKT-integrering i 
skolan som utgångspunkt.  

 

Författardeklaration  
Under arbetet med denna studie har vi båda tagit lika stort ansvar för samtliga delar.  
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Bilaga 1 - Intervjuguide  
Information   

• Berätta hur lång tid intervjun kommer ta (30-60 minuter).  

• Påminn om hur materialet kommer användas, rätten att avbryta och att respondenten 
kommer att vara anonym:    

o Vi kommer att spela in intervjun i form av ljudupptagning för att lättare kunna bearbeta 
datan - är detta ok? 	  

o Inspelningen kommer att raderas efter att vi har transkriberat den.  	  

o Studien följer de etiska forskningsreglerna från Vetenskapsrådet (2002) och innebär att 
ditt deltagande är helt frivilligt och att du när som helst har rätt att avbryta ditt deltagande 
även fast du tackat ja.  	  

o Materialet kommer bara användas till denna studie och kommer efter godkänd rapport att 
raderas. Du kommer vara anonym och personliga uppgifter kommer hanteras på ett sätt så 
att ingen kan identifiera dig.  	  

• Har du några frågor?   

 

Inledande frågor  

Ålder:  

Yrke:  

Verksam tid inom yrket:  

För vilken ålder undervisar du:  

Hur skulle du beskriva din relation till flippat (användning):  

Vad tänker du på när du hör flippat klassrum, säg tre ord (positivt/negativt):  

 

Motiv   

1. Kan du berätta hur du kom i kontakt med flippat klassrum?   

2. Varför bestämde du dig för att prova/hur kom det sig att du började?  

3. Hur använder/använde du dig av flippat? Varför gör du så?  

4. Du använder det inte (regelbundet), hur kommer det sig?  

 

Förutsättningar  

5. Vilka förutsättningar tror du krävs för att lärare ska kunna flippa sitt klassrum? (Om du tänker 
kunskaper, tid, teknik, yttre förutsättningar)  

6. Varför, tror du, att det inte är fler som flippar? (Vad är det som påverkar?)  

 

Möjligheter och utmaningar  

7. Vilka möjligheter upplever du att de flippade klassrummet har/kan ha (baserat på vad du vet om 
det)?  



 

8. Vilka nackdelar/utmaningar upplever du att de flippade klassrummet har/kan ha (baserat på vad du 
vet om det)?  

9. Tycker/tror du att flippat klassrum passar för alla ämnen? Varför?  

10. Tycker/tror du att flippat klassrum passar för alla elever? Varför? 

 

Avslutning   

Egna tillägg   

·      Tankar    

·      Påståenden    

·      Reflektioner som väckts    

 

Övrigt stöd   

- Kan du ge ett exempel på..?   

- Hur menar du med..?   

- Har jag förstått det rätt om..?   

- Skulle du kunna utveckla det du sa om..?	    



 

Bilaga 2 – Förfrågning 
Förfrågningar vid första kontakt: 

Hej! 

Vi heter Lydia och Kim och läser vår sista termin på Umeå Universitet. Beteendevetenskap 
med inriktning mot IT-miljöer är det program vi läser och vi har just påbörjat vårt 
examensarbete inom ämnet pedagogik.  

Vårt intresse ligger i att studera det flippade klassrummet och vi undrar om du skulle kunna 
tänka dig att ställa upp på en intervju någon gång under de kommande två veckorna? 
Intervjun skulle i så fall ta mellan 30-60 minuter och eftersom vi befinner oss i Umeå så 
skulle en skypeintervju eller liknande vara lämplig. 

 

Med vänliga hälsningar 

Lydia Lindholm och Kim Ericsson 

 



 

Bilaga 3 - Informationsbrev 

Informationsbrev efter respondentens jakande till att vara med i studien: 

Hej! 

Här kommer lite information om studien och intervjun: 

Syftet med den studie som vi ska genomföra är att bidra till ökad förståelse för vilka faktorer 
som påverkar lärares val att flippa eller inte flippa klassrumet, samt att bidra till en rikare 
bild av det flippade klassrummets möjligheter och utmaningar.  

Vi kommer att spela in intervjun i form av ljudupptagning för att lättare kunna bearbeta 
datan. Inspelningen kommer att raderas efter att vi har transkriberat den. Studien följer de 
etiska forskningsreglerna från Vetenskapsrådet (2002) och innebär att ditt deltagande är helt 
frivilligt och att du när som helst har rätt att avbryta ditt deltagande även om du tackat ja. 
Materialet kommer bara användas till denna studie och kommer efter godkänd rapport att 
raderas. Du kommer vara annonym och personliga uppgifter kommer hanteras på ett sätt så 
att ingen kan identifiera dig.  

Själva studien kommer att bli publicerad någon gång under sommaren 2016 och du kommer 
få möjlighet att ta del av den om du vill. 

 

Om du har några frågor är det bara att höra av dig! 

 

Vänliga Hälsningar 

Lydia Lindholm och Kim Ericsson  

 


