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Abstract 

 

Studien, som utfördes på en kommunal gymnasial och vuxenutbildning, syftar till att 

undersöka elevers uttryckta uppfattningar av fenomenet ”det flippade klassrummet”. Det 

flippade klassrummet är ett arbetssätt som innebär att det som traditionellt sker i klassrummet 

nu äger rum i hemarbetet och tvärtom. Informanterna, eleverna, fick först uppleva det 

flippade klassrummet genom att deltaga i lektioner planerade utifrån arbetssättet. Därefter 

intervjuades de i olika former. Intervjuerna transkriberades och analyserades vilket 

genererade fem olika kategorier där eleverna på skilda sätt uttrycker sig om det flippade 

klassrummet. Den första kategorin fick benämningen ”flippa klassrummet – teknik och 

lärande” där uttryckta uppfattningar som berör användningen av den digitala tekniken 

sorterats in. Den andra kategorin som uppkom vid analysen behandlar uttryckta uppfattningar 

där eleverna diskuterar hur det flippade klassrummet leder till en anpassning till 

samhällsförändring. Den tredje kategorin benämns ”flippa klassrummet-leder till förändrat 

klassrumsklimat” där elever uttrycker att det flippade klassrummet erbjuder ett annat 

klassrumsklimat, i detta fall exempelvis gällande struktur och diskussioner. Den fjärde 

kategorin berör elevsvar där eleverna uttrycker att det flippade klassrummet leder till 

effektivt lärande, både i form av direkta effekter men även indirekta effekter. I den femte och 

sista kategorin behandlar elevsvar där eleverna uttrycker sig om hur det flippade 

klassrummet inverkar på dem, i både positiv och negativ mening. Resultatet visar att eleverna 

överlag uttrycker sig positivt om arbetssättet och påpekar både möjligheter och svårigheter. 

Dessa uttryckta uppfattningar kan och bör tas i beaktning av undervisande lärare.   

 

Ämnesord: Flipped classroom, flippat klassrum, peer instruction, fenomenografi, 

elevperspektiv.     
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Förord 
Uppsatsskrivandet är en process där man skriver, läser, skriver om, raderar och skriver- om 

och om igen. Processen har varit både mödosam och givande. Det du nu ska läsa är 

slutprodukten av denna process. Kanske är du lärarstudent eller yrkesverksam lärare? Oavsett 

vilket så är det min förhoppning att du ska se texten som givande och kanske till och med 

inspirerande när du söker kunskap om det flippade klassrummet. I skrivandeprocessen så har 

jag inte stått själv. Min handledare, kollegor och familj är några av dem som har stöttat mig i 

processen med uppmuntrande ord, konstruktiv kritik och framförallt stöttning. Jag är dem 

evigt tacksam. Jag vill även passa på att rikta ett speciellt tack till fysikläraren Daniel Barker 

och lät mig låna hans mycket illustrerande bild som beskriver det flippade klassrummets 

mekanism. 

 

Trevlig läsning! 

/Ida Peters  
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Inledning med bakgrund, syfte och problemformulering 
 

Denna studie behandlar några elevers erfarande av det pedagogiska arbetssättet ” det flippade 

klassrummet”. Det flippade klassrummet är ett försvenskat uttryck från ”Flipped Classroom”, 

grundbudskapet är att skapa en effektiv lärandemiljö där tid för diskussioner, övningar och 

laborationer frigörs. Digital teknik såsom inspelade föreläsningar, publicerade på nätet, 

används i syfte att hjälpa och motivera eleverna i sin lärandeprocess. Men även för att göra 

flippandet mer tidseffektivt för den undervisande läraren (Barker, 2013). Det flippade 

klassrummet beskrevs vetenskapligt i USA för första gången år 2000, men det är inte förrän 

de senaste åren som trenden på allvar börjat synas ute i de svenska klassrummen och på nätet. 

Görs en sökning på Google scholar eller i databaser (exempelvis ERIC) med orden ”flippade 

klassrummet” alternativt ”flipped classroom” visas det att den större andelen sökträffar 

dateras till 2010 eller yngre. Flippade klassrummet blev även mer vanligt förekommande i 

sociala medier för ett par år sedan. Facebookgruppen ”flippa klassrummet” startades i april 

2012 och har i skrivande stund 7643 medlemmar. Twitter-hashtagen ”flipsv” startades i 

september 2012, som varje dag erbjuder flera tweets som på olika sätt handlar om det flippade 

klassrummet. Intresset för det flippade klassrummet har alltså ökat de senaste åren.  

 

Enligt Hylén (2011) står skolan inför ett paradigmskifte, digitaliseringen har tagit fart och det 

är inte längre frågan om digital teknik ska användas i undervisning utan istället på vilket sätt. 

Digitaliseringen har pågått under en längre tid, men det är inte förrän den senaste tiden 

informationstekniken blivit så viktig att man har börjat sätta det i kontext och synonymt till 

det som kallas för ”21st century skills” (Hylén, 2011). Samtidigt som diskussionen kring 

lärarens och digitaliseringens viktiga roll tog fart kom Europaparlamentet och rådet 2006 ut 

med en rekommendation om 8 nyckelkompetenser för ett livslångt lärande (EU:s officiella 

tidning, 2006). Nyckelkompetenserna som identifierats är bland annat ”digital kompetens” 

och ”lära att lära”. Syftet med att fastställa och identifiera dessa nyckelkompetenser är bland 

annat att ge länderna i EU stöd i arbetet med att utrusta våra ungdomar till arbetsföra och 

utbildningsbara medborgare. Dessutom syftar arbetet till att ”vuxna kan utveckla och 

uppdatera sina nyckelkompetenser under hela livet” (EU officiella tidning 2006, s. 4).  

 

2011 införde den svenska regeringen en ny skolreform innehållande en ny skollag och en ny 

gymnasieskola. Gymnasieskolans struktur byggdes om med avsikt till att höja kvaliteten. 

Kursplaner blev ämnesplaner med delvis nytt eller reviderat innehåll. En märkbar ändring är 

att digital kompetens går som en röd tråd genom både ämnesplaner och läroplanen 

(Skolverket, 2011). Exempelvis står det i ämnesplanen för naturkunskap följande: 

”Undervisningen ska ge eleven möjlighet att använda digital teknik och andra verktyg för att 

söka och uppnå kunskaper i naturvetenskap.”(Skolverket, 2011) 

 

Tyngdpunkt på digital kompetens blir alltså mer och mer påtaglig. Inte bara i våra 

styrdokument från regeringen utan även i form av direktiv från EU och aktuell forskning. 

Riktningen mot en högre digital kompetens ställer nya och andra krav på landets skolor och 

lärare (Hylén, 2011). Anderson (2007) skriver om webbens betydelse som inte enbart ska ses 

som en källa till information utan även ett ställe där människor kan samarbeta, interagera och 

sprida sina idéer. Digitala webbaserade verktyg såsom bloggar, sociala medier och öppna 

lärresurser för att möjliggöra detta kallas för web 2.0-verktyg (Anderson, 2007). Tillgången 

till web 2.0-verktyg har även ändrat de IT-användande lärarnas arbetssätt i klassrummet. 

Tekniken och verktygen kan, om de används på rätt sätt, innebära en effektivare och mer 
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elevcentrerad undervisning. Men samtidigt är det är inte längre nödvändigtvis läraren som 

sitter inne med all existerande kunskap i området (Säljö, 2002). 

Arbetssättet ”det flippade klassrummet” 

Det flippade klassrummet är ett relativt nytt arbetssätt för IT-användande lärare. Arbetssättet 

beskrevs första gången i artikeln ”The classroom flip” av J. Wesley Baker (2000) tätt följd av 

Lage, Platt och Treglia senare under samma år. I Sverige fick arbetssättet sin genomslagkraft 

under 2011-2012 med fysikläraren Daniel Barker i spetsen.  Det finns ingen klar eller 

gemensam definitionen än om av vad det flippade klassrummet innebär. Men Lage, Platt och 

Treglia (2000) beskrev arbetssättet enligt följande:  

 

”Inverting the classroom means that events that have traditionally taken place 

inside the classroom now take place outside the classroom and vice versa”  

(Lage Platt & Treglia 2000, sid 32) 

 

Översatt kan man förklara det att det som normalt sett sker inne i klassrummet nu sker 

hemma, och tvärtom. Det flippade klassrummet innebär alltså en fysisk förflyttning av de 

aktiviteter som traditionellt sker i klassrummet såsom föreläsningar nu tar plats i hemarbetet, 

oftast i form av videoinspelade undervisningssekvenser som publicerats online (exempelvis 

youtube). Lektionstiden används till applikation, diskussioner och övningar (Herreid & 

Schiller, 2013).  

 

 
Figur 1: Det flippade klassrummet (Barker, 2013) 

 

Anledningarna till att lärare börjat ”att flippa” sina lektioner är många. Herreid och Schiller 

(2013) skickade ut en enkät som över 200 flippande lärare besvarade, där argumenten för att 

de valt att flippa sin undervisning utreddes. Argument för det flippade klassrummet var bl.a. 

att det fanns mer lektionstid över till fördjupning, eleverna fick mer tid till att bekanta sig med 

specifik utrustning (såsom laborativt material) som det enbart finns tillgång till i klassrummet 

och att eleverna blir mer aktivt involverade i lärandeprocessen.  

Peer instruction – en del i det flippade klassrummet. 

Peer instruction beskrivs av Barkers (2013) som en interaktiv undervisningsmetod. Metoden 

utvecklades av fysikprofessorn Eric Mazur, verksam på Harvard universitet, under början av 

1990-talet. Bakgrunden till utvecklandet av peer instruction var när Mazur upptäckte, genom 

ett begreppsförståelsetest (Force Concept Inventory), att hans studenter hade en låg 

begreppsförståelse. Han upptäckte även att hans studenter var duktiga på att memorera och 
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reproducera lösningsproceduren, men egentligen förstod de inte den bakomliggande fysiken. 

När han försökte gå igenom några av uppgifterna i begreppsförståelsetestet så märkte han att 

hans studenter hade svårt att applicera hans förklaringar för att förstå fenomenet. Han bad 

därför studenterna att diskutera frågan med varandra och upptäckte då att studenter i 

diskussion med varandra bidrog till ökad förståelse för hela gruppen. Utifrån denna händelse 

började Mazur utveckla en metod i klassrummet där studenterna blev varandras resurser i att 

förstå fysiken bakom formlerna; peer instruction (Barker, 2013).  

 

Mazurs (1997) beskriver peer instruction som en interaktiv elevcentrerad metod och en del av 

det flippade klassrummet. Studenterna eller eleverna kommer till lektionen förberedda, 

exempelvis genom att ha tagit del av en förinspelad föreläsning (flippafilm). På lektionstiden 

arbetar eleverna med att befästa filmens innehåll utifrån peer instruction modellen. Vanligen 

används digitala responssystem (omröstningssystem med hjälp av mentometer), men finns det 

inte tillgång till det så går det även bra att använda färgade eller numrerade lappar. Peer 

instruction går till enligt följande steg: 

 

1) Läraren presenterar ett problem med flervalsalternativ. 

 

2) Eleverna röstar på det alternativ som de tycker stämmer bäst överens till frågan (utan 

att diskutera frågan med varandra). 

 

3) Hur eleverna har röstat kommer upp som ett stapeldiagram på projektorduken. 

 

4) Eleverna ska därefter diskutera frågan med varandra. Hur röstade de? Varför? Vilka 

argument har de till sitt valda alternativ? 

 

5) Eleverna får nu rösta om 

 

6) Gemensam genomgång av svaret.  (Mazur, 1997) 

Viktig del i peer instruction är alltså inte enbart att använda sig av ett quiz som utmanar 

begreppsförståelsen utan även att det avsätts tid för diskussion mellan eleverna.  
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Syfte och problembeskrivning 
Denna studie, som inspirerats av fenomenografi, genomfördes på kommunal gymnasial och 

vuxenutbildning i kurserna ”Naturkunskap 1a1” och ”Naturkunskap 2”. Eleverna deltog i 

lektioner enligt undervisande lärarens tolkning av det flippade klassrumskonceptet och 

intervjuades därefter. Studiens syfte är att synliggöra elevers uttryckta uppfattningar av det 

flippade klassrummet för att sedan kunna analysera och beskriva hur eleverna erfar 

fenomenet.  

 

I intervjuerna fick eleverna uttrycka sig kring ett antal underfrågor för att få en så bred bild 

som möjligt av deras förståelse av fenomenet: Dessa frågor riktade in sig mot ”upplevda 

fördelar”, ”upplevda (direkta och indirekta) effekter på lärandet” samt ”upplevda nackdelar”. 

Underfrågorna kommer senare i resultat och analys att generera kategorier, där det kunde 

identifieras hur eleverna på skilda sätt uttrycker sina uppfattningar av fenomenet det flippade 

klassrummet. Studiens forskningsfråga är således: 

 

 På vilka skilda sätt uttrycker eleverna sina uppfattningar av fenomenet det flippade 

klassrummet? 
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Forskningsöversikt – flippa klassrummet och peer 
instruction. 
 

I bakgrundsarbetet och inläsning om aktuell forskning kopplade till det flippade klassrummet 

och peer instruction har främst sökningar i databasen ”ERIC”, ”Summon” samt ”Google 

Scholar” genomförts. Sökord som visat sig vara fruktsamma har varit ”Flipped classroom”, 

”Inverted classroom” och ”Peer instruction” i kombination med sökord som ”student 

perceptions”, ”active learning” och ”student engagement”. Dessutom har referenslistor på 

wikipediasidorna ”Flipped classroom” och ”Peer instruction” lett till bra tips på specifika 

artiklar som i sin tur även har användbara referenslistor. Artiklar som direkt berört flipped 

classroom och peer instruction har varit relativt få i antal, de flesta har använts här i den 

kommande presentationen av forskningsöversikt. Vissa har valts bort då fokus har legat 

utanför beskrivning om flippa klassrummet och peer instruction som kan kopplas till studiens 

syfte, problemspecificering och karaktär. 

 

Forskning om det flippade klassrummet 

Antalet studier som undersöker det flippade klassrummets effekter är fortfarande få i antal och 

oftast kopplade till undervisning i naturvetenskapliga ämnen (se exempelvis Bergmann & 

Sams, 2012 och Lent & Cifuentes, 2009). Barker (2013) tror att det kan bero på att 

arbetssättet inte ses som lika revolutionerande inom det humanistiska och 

samhällsvetenskapliga fältet. Detta eftersom att de länge har arbetat ”flippat”, dock oftast utan 

teknikens hjälp. Som exempel ger han att en lärare inom litteraturvetenskap aldrig skulle 

återge ”Iliaden” under lektionstid, för denna lärare och dennes elever så är det självklart att 

det sker utanför lektionstid. På lektionen används tiden till att diskutera och analysera bokens 

innehåll och budskap. Undervisningen är alltså redan flippad, men utan hjälp från digitala 

verktyg (Barker, 2013).  

 

Barker (2013) menar vidare att även om teknik och tillgång till digitala verktyg många gånger 

ses som centralt i arbetssättet så är det egentligen inte det som är poängen. De mest hängivna 

flipparna menar istället att undervisningen kan bedrivas med hjälp av en ”mental flipp”. 

Filmerna kan ersättas med inläsningsanvisningar och digitala responssystem kan ersättas med 

färgade lappar.  Utifrån detta resonemang bör det flippade klassrummet inte enbart ses som ett 

arbetssätt utan även ett förhållningssätt till kunskap, lärande och undervisning. Butt (2014) 

genomförde en studie där han skulle undersöka hur elevernas syn på det flippade konceptet 

ändrats från före det de har upplevt arbetssättet till efter. Flippen bestod av 

inläsningsanvisningar. Som undersökningsmetod använde Butt (2014) enkäter där eleverna 

skulle redovisa sin syn på traditionell undervisning jämfört med den undervisningsform som 

de fått information om att denna kurs nu skulle ha. I slutet av kursen genomförde eleverna en 

ny enkät där eleverna skulle utvärdera undervisningens utformning. Butts (2014) 

undersökning visar att eleverna i slutet av kursen generellt är mer positivt inställda till det 

flippade klassrummet. Före ansåg ca 50 % att flippa klassrummet nog kunde vara en bra 

undervisningsstrategi, efter ansåg ca 75 % att flippa klassrummet var att föredra jämfört med 

traditionell undervisning. Även om studenterna har blivit mer positiva så fanns det även en 

del kommentarer som uttrycker nackdelar, framförallt att det fanns en stor grupp som inte läst 

det de skulle ha gjort inför lektionen. Butt (2014)  uttrycker nackdelen med att flippen var en 

inläsningsanvisning, han tror att resultatet hade blivit ännu bättre om flippen istället hade varit 

en inspelad videosnutt. Filmerna har alltså utifrån Butts (2014) slutsats en viktig betydelse för 
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att den flippade undervisningen, vilket även fastställs i Sadaghianis studie från 2012 med 

namnet ”Online prelectures: An alternative to textbook reading assignments”. I studien 

undersöktes det om det fanns några eventuella vinster med att låta eleverna förbereda sig med 

att titta på en film jämfört med inläsningsanvisningar i lärobok. En grupp fick ta del av videos 

i förväg, den andra gruppen fick inläsningsanvisningar. Studien visar att studieresultatet för de 

studenter som tog del av videoinspelade var bättre än för de som förberedde sig inför 

lektionen genom inläsningsanvisningar. Resultatet förklaras av Sadaghiani med att 

studenterna har lättare att ta del av informationen via video än genom att läsa i läroboken, 

dessutom var det fler som var benägna att titta på filmerna jämfört med att läsa i boken. Detta 

ledde inte enbart till bättre studieresultat, även diskussionerna på lektionerna för den grupp 

som förberett sig med videoinspelade föreläsningar var bättre och mer diverse (Sadaghiani, 

2012).  

 

Sadaghianis och Butts studie kan kompletteras med den studie som Lent och Cifuentes (2009) 

genomförde där de undersökte om det fanns någon vinst eller förlust med att låta eleverna titta 

på förinspelade videoföreläsningar kontra om de tog del av föreläsningarna live i 

klassrummet. Studien är en jämförelsestudie vilket innebär att en grupp fick föreläsningarna 

online medan en kontrollgrupp fick föreläsningarna i klassrummet. Resultatet visar att 

skillnaderna är så pass små att man kan dra slutsatsen att föreläsningar online inte innebär 

sämre förutsättningar för elevernas studieprestationer.  

 

Olika studier om flippade klassrummet har olika fokus. I artikeln ”Inverting the classroom: A 

Gateway to Creating an Inclusive Learning Enviroment” av Lage, Platt och Treglia (2000) 

redogör författarna för en studie som genomfördes i en mikroekonomi-kurs på högskolenivå. 

Studien genomfördes i två olika klasser och berörde totalt 189 studenter. Studiens syfte var att 

undersöka vilken attityd studenterna hade till det nyintroducerade arbetssättet ”det flippade 

klassrummet”. Som metod för undersökningen användes det enkäter där studenterna skulle ta 

ställning till olika påstående om undervisningens utformning och vilken mån detta har hjälpt 

dem att förstå mikroekonomi bättre. Resultatet visar att studenterna i undersökningen föredrar 

det flippade arbetssättet framför det traditionella sättet att genomföra lektioner. Dessutom 

önskade de att arbetssättet skulle vara bärande i framtida kurser inom ekonomi. I en liknande 

studie undersökte Zappe, Leicht, Messner, Litzinger och Woo Lee (2009) studenters 

användning av de förinspelade filmerna samt deras syn på det flippade klassrummet. Studien 

genomfördes med hjälp av ett flertal enkäter som delades ut under kursens gång och i slutet av 

kursen. Resultatet visar även här att studenterna överlag är positivt inställda till det flippade 

klassrummet och anser att undervisningsstrategin medför en förbättring av deras förståelse, 

dock önskar de att inte alla lektionerna ska ”flippas” utan att ungefär hälften ska ske enligt 

traditionell modell.  

 

Attityder till det flippade klassrummet har även undersökts med hjälp av andra metoder och 

perspektiv. Stone (2012) och Jamaludin (2014) har på liknande sätt undersökt hur det flippade 

klassrummet leder till ett mer aktivt lärande och ett ökat engagemang. I Stones (2012) 

undersökning genomfördes enkätstudien i två olika studentgrupper; en mindre grupp på ca 30 

studenter som studerade ärftliga sjukdomar och en större grupp på ca 400 studenter som 

studerade grundläggande biologi. Förutom attitydundersökningar med hjälp av enkäter 

undersökte även Stone (2012) hur eleverna som deltog i den flippade undervisningen klarade 

sluttentan jämfört med klasser som tidigare deltagit i undervisning enligt traditionellt upplägg 

med föreläsningar. Resultatet visar att de grupper som deltagit i den flippade undervisningen 

överlag presterade bättre på sluttentan, dock var resultatet signifikant bättre för den mindre 

undervisningsgruppen jämfört med den stora undervisningsgruppen. Detta tror Stone (2012) 
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har att göra med att studenterna i den mindre gruppen överlag var mer positivt inställda till 

den flippade undervisningen, vilket visade sig i enkätundersökningen. Hur väl det flippade 

klassrummet kommer att bidra till ökat engagemang och aktivt lärande har enligt Stone (2012) 

mycket med elevernas attityd att göra. I Jamaludins (2014) studie undersöktes det likt Stones 

(2012) studie i vilken mån det flippade klassrummet leder till ökat engagemang och mer 

aktivt lärande. Jamaludin (2014) utgick från fyra aspekter av engagemang; den första 

beträffande hur eleverna engagerar sig i klassrumssituationen, den andra huruvida eleverna 

motiverar sig själva, den tredje beträffande i vilken mån eleverna tar ett ökat ansvar för sitt 

lärande och den fjärde hur pass känslomässigt involverade eleverna känner sig i 

undervisningen. Studien genomfördes med hjälp av enkäter där eleverna fick ta ställning på 

olika påstående i de olika kategorierna, exempelvis ”när jag är på lektionen så känns det bra” 

(fjärde kategorin; känslomässigt involverade). Resultatet från Jamaludins (2014) studie visar 

att eleverna överlag känner sig engagerade vilket bidrar till ett aktivt lärande. Allra högst 

poäng får kategorin som behandlar det känslomässiga engagemanget, lägst beträffande 

elevernas självmotivering.  

 

Förutom studier om flippa klassrummets utformning och elevers attityder och engagemang så 

finns det ett flertal studier som undersöker det flippade klassrummets effekter. Zhang, Zhou, 

Briggs, Nunamaker (2006) och Moravec, Williams, Agular-Roca, O´Dowd (2010) och 

Strayer (2012) samt Findlay-Thompson, Momborquette (2014) har alla gjort studier som på 

olika sätt belyser det flippade klassrummets effekter på studenternas studieresultat och i de 

flesta fall motivation/inställning. Zhang et al. (2006) undersöker hur interaktiva videos kan 

leda till en ökad effektivitet beträffande lärande. I studien har de undersökt fyra olika grupper 

med ungefär 35 studenter i varje. Första gruppen fick tillgodogöra sig en interaktiv video där 

de förutom att ta del av videomaterialet även hade möjligheten att i programmet ta del av 

anteckningar, powerpoint-slides och en s.k. ”control button”, där studenten snabbt kan hoppa 

mellan avsnitt och underavsnitt. I andra gruppen fick studenterna enbart ta del av filmen, dock 

utan den interaktiva funktionen. I tredje gruppen fick enbart tillgång till powerpoint-slides och 

lektionsanteckningar och den fjärde gruppen fick inget extramaterial tillhandahållet.  Alla 

grupperna fick genomföra ett förtest innehållande sant/falskt-påstående samt flervalsfrågor 

om det grundläggande innehållet lektionen skulle behandla. Efteråt fick studenterna 

genomföra ett eftertest. Studiens resultat visar att den grupp som tillhandahållits interaktiva 

videos presterade bättre än de andra grupperna, den grupp som enbart fick titta på filmen utan 

de interaktiva momenten presterade likvärdigt med de som enbart fick powerpoint-slides och 

lektionsanteckningar. Allra sämst presterade den gruppen som inte fick något extramaterial. 

Förutom studieresultat undersöktes det även studenternas inställning till konceptet i 

enkäterna. Resultatet visar samma som studieresultatet, nöjdast var eleverna som fått 

interaktiva videos och minst nöjda var de som inte fått något extramaterial. I Moravec et al. 

(2010) studie undersökte och jämförde studentgruppers resultat från 2007/2008 med 

studentgruppen från 2009. Studentgrupperna 2007/2008 genomgick inte en undervisning 

enligt flippa klassrummet-modellen (i artikeln benämnd som learn before lecture, LBL) vilket 

studentgruppen från 2009 gjorde. Moravec et al. (2010) kan i resultatet visa att 

studentgruppen från 2009 har ett signifikant bättre resultat än studentgrupperna från 

2007/2008. Deras slutsats är att LBL kombinerat med interaktiva övningar resulterar i ett 

bättre studentresultat. Moravec et al. (2010) undersökte även studenternas syn på det LBL 

med hjälp av enkäter, 80% av alla svarande studenter ansåg att LBL hjälpte dem i 

lärprocessen.   

 

Zhang et al. (2006) och Moravec et al. (2010) studier kan kompletteras med Strayers 

undersökning från 2012 där han med hjälp av fokusgruppsintervjuer undersökte hur 
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lärandemiljön i ett flippat klassrum kontra ett traditionellt klassrum skiljer sig avseende 

studenternas vilja till att samarbeta och ta till sig innovativa undervisningsmetoder. Resultatet 

visar att studenterna som deltog i det flippade klassrummet var mer benägna än 

kontrollgruppen att efter avslutad kurs ta hjälp av varandra i klassrummet, deras 

samarbetsförmåga ökade. Dessutom var deras inställning till innovativa 

undervisningsmetoder mer positiva än kontrollgruppens. Å andra sidan var studenterna i det 

traditionella klassrummet mer nöjda med lektionernas struktur. En kritik från studenterna i det 

flippade klassrummet är att lektionernas struktur var för öppen och inte ledde dem tillräckligt 

bra mot lärandetmålet i kursen.  Strayers slutsats är att det flippade klassrummet leder till en 

öppenhet men att det ställer högre krav på läraren när det kommer till struktur och 

uppgiftsorientering på lektionstid. På ett liknande sätt undersökte Findlay-Thompson och 

Mombourquette (2014) i sin studie resultatet av det flippade klassrummet. Findlay-Thompson 

undervisade i tre delar av en kurs, det flippade arbetssättet användes i en del. De andra två 

delarna undervisades enligt traditionell föreläsningsmetod. Sju av studenterna intervjuades 

sedan där de fick jämföra det flippade klassrummet med det traditionella klassrummet. Utöver 

intervjuer undersöktes det i studien även om det fanns några skillnader betygsmässigt på de 

olika examinerande momenten i kursen. Resultatet visar inga signifikanta skillnader 

beträffande de examinerande momenten, det vill säga de delar av kursen som genomfördes 

enligt traditionell undervisningsmetodik har ett liknande resultat jämförelsevis med den delen 

av kursen som genomfördes enligt det flippade arbetssättet. I intervjuerna framkom det att 

studenterna upplever att det flippade klassrummet har bidragit till att de levererade bättre på 

de examinerande momenten, dock kan detta inte bevisas enligt betygsresultatet. De studenter 

som blev intervjuade framhöll både positiva och negativa aspekter avseende det flippade 

klassrummet. Positiva aspekter såsom att studenterna uttrycker att de känner sig med 

förberedda inför lektionen samt att det flippade klassrummet inbjuder till diskussion och 

frågor till läraren i större utsträckning än i det traditionella klassrummet. De negativa aspekter 

som framhölls var det ökade ansvaret och bristen på någon att fråga när de sitter och tittar på 

filmen hemma. 

 

Det flippade klassrummet erbjuder alltså inte enbart möjligheter och högre 

undervisningskvalitet, det finns även några svårigheter. Herreid och Schiller (2013) beskriver 

en av svårigheterna med att få eleverna att verkligen titta på filmerna, för gör inte eleverna det 

så blir konsekvenserna förödande. Det flippade klassrummet kräver ett stort ansvarskrävande 

på eleverna, vilket Herreid och Schiller (2013) överlag ställer sig positivt till. Dock poängterar 

Herreid och Schiller att lärarnas uppgift är att få eleverna att vilja se på filmerna, det är viktig 

att fånga eleverna med välgjorda flippar. I flertalet av de ovannämnda studierna berörs även 

flippa klassrummets utmaningar, där ibland Moravec et al. (2010) som poängterar att 

arbetssättet leder till ett högre tryck på de undervisande lärarna. Filmerna ska spelas in och 

kan uppfattas som en mycket tidskrävande aktivitet, dessutom finns det nu mer lektionstid 

över när inte merparten vigs åt genomgångar. Denna tid måste även den planeras så att den 

blir meningsfull och givande för eleverna. 

 

Forskning om peer instruction 

Som det tidigare har beskrivits växte idén om peer instruction som undervisningsmetod fram 

när Eric Mazur upptäckte sina studenters bristande begreppsförståelse i fysik. I flertalet av de 

ovannämnda forskningsstudierna om det flippade klassrummet är peer instruction en del av 

det flippade klassrummet (se exempelvis Butt, 2014 & Moravec, 2010). Mazur har genomfört 

flera studier där han på olika sätt undersöker undervisningsmetodens inverkan på studenternas 

studieresultat. I artikeln ”Peer instruction: Ten years of experince and results” av Mazur och 
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Crouch (2001) utreds det i vilken mån studenternas begreppsutveckling har förbättras tack 

vare peer instruction modellen. Resultatet visar att studenternas resultat på Force Concept 

Inventory (FCI) har förbättrats väsentligt, dessutom har studenternas prestation inom 

traditionell problemlösning även den förbättrats. Artikelns resultat påvisar inte enbart en 

förbättring när det kommer till studieresultat utan även studieprestationer överlag. Studenterna 

som har arbetat med peer instruction modellen har även visat sig bli bättre på att vara aktiva i 

klassrumsdiskussioner, dessutom har undervisningsmetoden utifrån attitydmätningar även lett 

till en högre motivationsnivå för studenterna.  

 

Bates och Galloway (2012) genomförde en studie där de undersökte i vilken mån studenterna 

förbättrade sina resultat på FCI efter att ha använt peer instruction som undervisningsmetod.   

 

 
Diagram 1 och 2: Diagram till vänster visar fördelningen av resultatet på FCI före peer instruction, diagram till 

höger visar fördelningen av resultatet på FCI efter peer instruction (Bates & Galloway, 2012 sida 6) 

 

Resultatet som redovisades i diagrammen ovan indikerar en klar och tydlig förbättring på FCI. 

Framförallt kan man se en kraftig förskjutning åt de höga poängen efter användning av peer 

instruction. Flertalet av studenterna presterar alltså nu bra eller mycket bra på testet.  Förutom 

jämförelse av elevernas prestation på FCI undersökte även Bates och Galloway med hjälp av 

enkäter vad eleverna tycker om peer instruction som undervisningsmetod. De allra flesta som 

svarade på enkäten var mycket positivt inställda. Enkäten innehöll även en öppen fritext-ruta 

där studenterna med egna ord fick möjlighet att utvärdera peer instruction. I denna del 

framfördes det mycket positiva svar som indikerade nöjda studenter men även att det tog 

studenterna ett tag att komma in i och förstå undervisningsmetoden. 

 

Peer instruction har även visat sig fungera bra i andra ämnen än i de naturvetenskapliga. 

Butchart och Handfield (2009) undersökte huruvida Peer Instruction kunde användas lika 

framgångsrikt i filosofiundervisningen. Resultatet visar att Peer Instruction hjälper eleverna 

att utveckla sin logiska förmåga och kritiska tänkande. Studien innehöll även en 

studentutvärderingsdel där studenterna fick resonera kring Peer Instructions fördelar och 

nackdelar. Studenterna var överlag positiva till undervisningsmetoden och ansåg framförallt 

att den hjälpte dem att utveckla sin förståelse för ämnet. De ansåg även att Peer Instruction 

hjälpte till att skapa ett dynamiskt och interaktivt klassrumsklimat. Nackdelar med metoden 

som framhävdes var att det var tidkrävande, men även att det fanns en risk att man inte tog åt 

sig sina klasskamraters resonemang när de skulle diskutera frågorna med varandra. De röstade 

helt enkelt som majoriteten för att det var enklast så (Butchart & Handfield, 2009). 

 

Peer Instruction innebär inte enbart högre resultat och bättre studieprestationer, det finns 

andra sekundära vinster. I Nicol och Boyles studie från 2003 jämfördes två interaktiva 
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metoder i klassrummet; Peer Instruction och övergripande klassrumsdiskussioner. Resultatet 

visar att Peer Instruction har en mer positiv inverkan på elevernas lärande än vad 

övergripande klassrumsdiskussioner har. Framförallt eftersom eleverna i den aktuella 

metoden måste motivera sin ståndpunkt. Eleverna blir tvungna på ett annat sätt att vara aktiva 

i diskussionerna än vid klassrumsdiskussioner samt sätta sin begreppsbildning i relation till 

det aktuella problemet. Nicol och Boyle framhäver även fördelen med att använda digitala 

responssystem med clickers framför den analoga varianten med färgade eller numrerade 

lappar. Ett argument för att använda den digitala varianten är att omröstningen blir anonym, 

studenterna kan inte titta sig runt i klassrummet och få en känsla om vilket alternativ i 

flervalsfrågan som är överrepresenterad, på så sätt så lockas de inte att rösta på ett alternativ 

bara för att andra gör det. Dessutom blir återkopplingen omedelbar och mer visuell när 

stapeldiagrammet visas upp, vilket även ökar tidseffektiviteten jämfört med om läraren skulle 

räkna lapparna och skriva upp det på tavlan. Som en extra bonus så kan den undervisande 

läraren lätt spara resultatet på sin dator från de digitala omröstningarna och jämföra och 

analysera det gentemot sina undervisningsstrategier (Nicol & Boyle, 2003). 
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Fenomenografi 
Studiens teoretiska ram inspireras av fenomenografi. Fenomengrafin som vetenskapsteori har 

sitt ursprung från en forskningsgrupp med namnet ”Inom-gruppen”, Inom-gruppen var 

verksam på institutionen för pedagogik vid Göteborgs universitet. Mikael Alexandersson 

beskriver i boken ”Kvalitativ metod och vetenskapsteori” (Starrin & Svensson red. 1994) 

fenomenografins huvudsyfte enligt följande: 

 

”Huvudsyftet för den fenomengrafiska huvudsatsen är att beskriva hur fenomen – 

”företeelser” eller ”objekt”- i omvärlden uppfattas av människor” (Starrin & Svensson 

1994, s. 112) 

 

Uppfattningsbegreppet är en viktig del i den fenomengrafiska ansatsen, enligt fenomengrafin 

är det människan som ger innehåll till kunskapen genom att skapa uppfattningar och 

erfarenheter som tillskrivs kunskapsobjektet. Uppfattningens aspekter brukar delas in i vad 

och hur. Vad-aspekten utgör innehållet i det som ska uppfattas, för att kunna uppfatta något 

måste människan ha upplevt eller kunna relatera till något. Detta ”något” kan sedan tillskrivas 

uppfattning i hur-aspekten. Hur-aspekten är således processinriktad, när människan har 

upplevt ett fenomen (vad-aspekten) så kan den uttrycka sina uppfattningar om fenomenet 

(hur-aspekten). Viktigt bör poängteras att vad- och hur aspekterna är beroende av varandra, 

för att en människa ska kunna uttrycka sina uppfattningar av något så måste de ha upplevt 

detta ”något”. Utan vad inget hur och utan hur inget vad (Starrin & Svensson, 1994). I denna 

studie kan vad-aspekten tillskrivas de tillfällen när eleverna får möjlighet att uppleva det 

flippade klassrummet, exempelvis lektionerna och förberedelserna inför lektioner. Inte förrän 

eleverna har upplevt flippade klassrummet (vad) så kan de uttrycka sina uppfattningar om det 

flippade klassrummet (hur) och därmed göra denna studie fruktsam. Fenomenografi skiljer 

även på ”hur något är och hur något uppfattas” (Larsson 2011, s. 12). Hur något är betecknas 

som ”första ordningens perspektiv” och hur något uppfattas som ”andra ordningens 

perspektiv”. I den första ordningens perspektiv tillskrivs alltså faktan eller det som kan 

observeras, medan man i den andra ordningens perspektiv istället tar hänsyn till hur någon 

upplever företeelsen eller objektet (Larsson, 2011).  

 

På senare tid har uppfattningsbegreppet gradvis bytts ut och ersatts med ”att erfara”-

begreppet. Att erfara ett fenomen kan med hjälp av synonymer beskrivas som: ” 

”uppfattningar”, ”sätt att förstå, ”sätt att begripa” och ”begreppsbildning” ” (Marton & Booth 

2000, s. 149). Uppfattningsbegreppet inkluderas i erfar-begreppet, ett sätt att uttrycka det kan 

exempelvis vara ”undersöka uppfattningar av hur personer erfar ett fenomen”. I exemplet 

synliggörs det hur begreppet ”uppfatta” ingår i beskrivning om hur personer ”erfar” fenomen. 

Att ”erfara något” beskrivs vidare enligt Marton och Booth (2000) att något tillskrivs en 

mening, att något är något. Men detta något kan vara olika för olika personer, beroende på 

tidigare upplevelser, kunskaper och erfarenheter. En persons sätt att erfara ett fenomen är inte 

samma sak som vad fenomenet är, istället ska de ses som en del av fenomenet. Den delen av 

fenomenet som personen kan koppla till sin verklighet. Det ger en fragmentarisk beskrivning 

av fenomenet och utgör ett utfallsrum. Flera personers kvalitativt skilda sätt att beskriva hur 

de erfar fenomenet ger även de tillsammans ett utfallsrum. Ett sätt att bearbeta detta är att 

kategorisera sätten i beskrivningskategorier, utfallsrummet utgör sammansättningen av dessa 

beskrivningskategorier (Marton & Booth, 2000). Marton och Booth (2000) menar att i 

bearbetningen av beskrivningskategoriernas tas tre kriterier i akt; det första kriteriet är att 

kategorierna ”bör ha en tydlig relation till undersökningens fenomen”, det andra är att 

”kategorierna ska ha en logisk relation till varandra” samt det tredje kriteriet att ”systemet bör 
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vara sparsamt, vilket innebär så få kategorier som möjligt”(Marton & Booth 2000, s. 163). 

Kategoriernas logiska relation kan utgöras av ett hierarkiskt system där de är underordnande 

varandra. Men i denna studie används istället så kallade sidoordnade kategorier, det vill säga 

att kategorierna har en logisk men ej hierarkisk relation till varandra (Larsson 2005). 

Viktigaste och mest fundamentala i kategoriarbetet är dock enligt Larsson (2005) likt Marton 

och Booth (2000) att kategorierna explicit är relaterade till samma fenomen, annars finns det 

en risk att man inte gör en fenomenografisk studie utan istället hamnar i en innehållsanalys.  

 

Larsson (2011) beskriver vidare fenomenografin som forskningsansats med möjlighet till 

studier indelat i tre huvudgrupper; fackdidaktiska studier, allmänpedagogiska studier samt 

studier av utbildningseffekter. Fackdidaktiska studier syftar till att fånga uppfattningar eller 

föreställningarna av fenomen eller företeelser såsom densitet och elektriska kretsar, eller för 

den delen det fenomen som denna studie bl.a. behandlar; lika löser lika. Allmänpedagogiska 

studier syftar till att fånga uppfattningar av fenomen som har betydelse för utbildningen, med 

fokus på vilka förutsättningar som finns för lärande eller undervisning. Vid studier av 

utbildningseffekter syftar fenomenografin istället till att fånga uppfattningar som kan 

åskådliggöra utbildningens effekter. En vanlig metod för detta är att genomföra intervjuer före 

och efter elever deltagit i undervisning. Resultatet av en sådan studie kan användas för att 

utveckla undervisningen så att den verkligen behandlar det som var tänkt att den skulle 

behandla (Larsson, 2011). Denna studie är av allmänpedagogisk art, med syfte att fånga och 

studera uttryckta uppfattningar av det flippade klassrummet.  

 

I avsnittet ovan förklaras kort fenomenografi som teoretisk ram. Dock bör det påpekas att 

denna studie inte förhåller sig strikt till denna beskrivning vilket innebär att studiens 

teoretiska ram istället benämns som inspirerad av fenomenografi. De delar som inspireras av 

det fenomenografiska arbetssättet är framförallt analysarbetet och utformningen av 

intervjuerna. Under intervjuerna och analysens gång var jag intresserad av elevernas uttryckta 

uppfattningar av fenomenet och jag hade inte i avsikt att sortera in dem i förbestämda 

kategorier. Kategorierna växte fram under analysarbetet och är strängt hämtade ur materialet. 

Sättet att skapa kategorier samt förhålla sig till uttryckta uppfattningar gör att denna studie 

hamnar närmare den fenomenografiska traditionen än en innehållsanalys. 
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Metod och undersökningens design 
Studien genomfördes under läsåret 2013/2014 där tre elevgrupper involverats. Studien 

syftesbeskrivning och problemspecificering har färgat både val av datainsamlingsmetod samt 

bearbetning och analys av resultat. Datainsamlingsmetoder som använts i studien är 

semistrukturerade intervjuer.  

Val av undersökningsgrupp 

Studien genomfördes på en skola i Skåne, elevgrupperna som ingick i studien läste kurser 

på gymnasial nivå; Naturkunskap 1a1 alternativt Naturkunskap 2. Totalt deltog 32 elever. 

Elevgrupperna valdes framförallt på grund av lättillgänglighet och praktiska skäl, 

skribenten till denna rapport arbetar till vardags på skolan med de elever som ingår i 

studien. Studiens syfte är som tidigare nämnt att undersöka hur eleverna uppfattar 

fenomenet ”flippa klassrummet” med utgångspunkt i hur undervisande lärare valt att 

genomföra den flippade undervisningen. Eftersom det inte finns en gemensam eller ”sann” 

definition om hur det flippade arbetssättet ska genomföras så kan den variera mellan 

undervisande lärare. Det är alltså av största vikt att poängtera att eleverna uttrycker sig om 

den undervisande lärarens tolkning av det flippade klassrummet. Av praktiska skäl har 

alltså intervjun skett på skribentens arbetsplats då denne undervisar informanterna till 

vardags. Skribenten har alltså full insyn om hur den flippade undervisningen har 

genomförts. Hade intervjuerna skett i andra elevgrupper som har en annan undervisande 

lärare så hade eleverna troligtvis inte uttryckt sina uppfattningar av exakt samma fenomen 

(även om det troligtvis hade sett generellt likadant ut).  

 

Elevgruppernas storlek är relativt små (8-17 elever/grupp), detta medförde att alla elever i 

grupperna som närvarade vid intervjutillfällena även (på frivillig basis) ingår i studien. Med 

tanke på det begränsade elevantalet i grupperna så gjordes det, förutom val av skola och 

elevgrupper, inget vidare urval. Alla elever i grupperna som ville och hade möjlighet att 

delta i studien fick det. Bortfall (totalt sju elever) berodde främst på sjukdom eller 

schemakrock. Informanterna i elevgrupperna består till ungefär lika delar kvinnor som män, 

åldersspann på 18-41 år. Ungefär en fjärdedel av informanterna har ett annat modersmål än 

svenska. Fenomenografi som forskningsansats ger enligt Starrin och Svensson (1994) inga 

anspråk på att generalisera den population som informanterna ingår i, vilket även är fallet 

för denna studie. De uttryckta uppfattningar som kommer fram gäller för de informanter 

som ingår i studien och utgör ett utfallsrum för och av uppfattningar av fenomenet, bemärk 

att det kan finnas andra uppfattningar som denna studie inte innefattar/behandlar.    

 

Datainsamlingsmetod 

Enligt Starrin och Svensson (1994) är den vanligaste datainsamlingsmetoden i 

fenomenografiska studier intervjuer. Larsson (2011) förklarar detta med att man inom den 

fenomenografiska ansatsen vill få reda på hur någon uppfattar eller föreställer sig sin 

omvärld. Intervjuer anses vara ett bra sätt att fånga dessa uppfattningar.  Larsson (2011) 

menar vidare att intervjuerna vanligen är av öppen eller semistrukturerad art, stor möda bör 

läggas på planeringen och formuleringar av intervjufrågorna i form av ingångsfrågor. 

Ingångsfrågorna är de enda som ska vara identiska mellan intervjuerna för att öppna upp för 

informanten att uttrycka sina uppfattningar av fenomenet. Intervjuarens roll betonas, där 

vikt på att inte styra eller plantera egna uppfattningar av fenomenet till informanten 

framhålls. Viktigt är även att intervjuaren inte styr intervjun mot ”rätta” eller ”felaktiga” 
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svar, några sådana finns nämligen inte (Larsson, 2011). I denna studie där elevers uttryckta 

uppfattningar av fenomenet ”flippa klassrummet” skall undersökas har i huvudsak två olika 

typer av intervjuer använts. Båda är av semistrukturerad art, den ena skedde enskilt medan 

den andra i grupp. Valet av datainsamlingsmetod syftar framförallt till att få ett bra 

utfallsrum/variationer av olika beskrivningskategorier av fenomenet.  

 

I studien deltog tre elevgrupper. Elevgrupp 1 bestod av 8 elever, som deltog i en flippad 

undervisning rörande lika-löser-lika principen. Elevgrupp 2 bestod av 7 elever, som deltog i 

en flippad undervisning rörande kemi och energi. Elevgrupp 3 bestod av 17 elever, som 

deltog i en flippad undervisning rörande sex och samlevnad.  

 

Lektionerna 
Alla tre elevgrupper har deltagit på lektioner där läraren undervisar enligt sin tolkning av 

det flippade klassrummet. Alla lektioner i studien utformades enligt samma övergripande 

mall:  

1) Lektionen förbereds genom att eleverna i förväg får i uppgift att titta på en film som 

berör det naturvetenskapliga fenomen som lektionen ska behandla. 

2) Lektionen startas genom att läraren och eleverna gemensamt kort går igenom 

filmens innehåll, eventuella frågor eller funderingar behandlas och diskuteras. 

3) Aktivitet såsom laborationer och övningar kopplade till lektionens kärna genomförs. 

4) Lektionen avslutas med ett interaktivt quiz utifrån Peer Instruction-metoden.  

 

Lektionen hos elevgrupp 1 behandlar lika löser lika-princpen. Två veckor innan lektionen 

fick eleverna fylla i ett förtest (se bilaga 1) som på olika sätt behandlar lika-löser-lika 

principen i en vardagskontext. Därefter fick eleverna i uppgift att inför lektionen att se en 

kort film om lika-löser-lika som finns publicerad på youtube (se flippafilm nr 1 i 

källförteckning). På lektionen diskuterades först filmen kort, eventuella frågor som eleverna 

hade togs upp. Därefter fokuserade lektionen på att befästa elevernas kunskaper om 

principen. En laboration genomfördes, några ämnes löslighet (se bilaga 2), och digitala 

responssystem enligt peer instruction modellen användes. Cirka 2 veckor efter lektionen 

fick eleverna göra om samma test, en kort tid därefter intervjuades eleverna enskilt.  

 

Lektionen hos elevgrupp 2 genomfördes på ett liknande sätt som hos elevgrupp 1, men här 

berördes istället området kemi och energi. Förtestet (se bilaga 3) genomfördes cirka 2 

veckor innan lektionen, därefter fick eleverna i uppgift att se på två korta filmer som 

publicerades på internet, den ena behandlade avdunstning (se flippafilm nr 2 i 

källförteckning) och den andra salter och kemi (se flippafilm nr 3 i källförteckning). 

Lektionen introducerades med en kort diskussion av filmerna, eleverna fick sedan 

genomföra två laborationer; laboration avdunstning (se bilaga 4) och laboration salter och 

kemi (se bilaga 5), lektionen avslutades med metoden peer instruction och digitala 

responssystem. Cirka två veckor efter lektionen fick eleverna göra om samma test, en kort 

tid därefter intervjuades eleverna enskilt. Ytterligare några veckor senare genomfördes en 

intervju i grupp. 
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Lektionerna hos elevgrupp 3 berör området sex och samlevnad. Till skillnad från de två 

ovanstående elevgrupperna så är det flera lektioner (fyra stycken) i ett avsnitt som berörs, i 

två av lektionerna användes arbetssättet flippa klassrummet. I den första flippade lektionen 

introducerades eleverna i området genom att de som förberedelse fick i uppgift att titta på 

en film publicerad på youtube som handlade om reproduktion och reproduktionssystemet 

(se flippafilm nr 4 i källförteckning). På lektionen gick läraren och eleverna igenom filmen 

och dess innehåll diskuterades. Resterande lektionstid vigdes åt associationsövningar, 

värderingsövningar samt användning av digitala responssystem där eleverna skulle ta 

ställning till myter och sanningar om sex. I den andra (flippade) lektionen fick eleverna i 

uppgift som förberedelse att titta på en film som handlade om könssjukdomar och 

preventivmedel (se flippafilm nr 5 i källförteckning). På lektionen diskuterades filmen och 

dess innehåll. Resterande lektionstid vigdes åt diskussioner, ”frågelåda”, 

associationsövningar samt användning av digitala responssystem där eleverna skulle sätta 

rätt könssjukdom till rätt symtom. I direkt anslutning när lektionerna avslutats intervjuades 

eleverna i två separata grupper om hur de upplevde det arbetssätt/undervisningsstrategi som 

föregående lektioner baserats på.  

 

Intervjuerna 
Tabellen nedan beskriver vilken/vilka intervjuformer de olika elevgrupperna deltog i: 

 

 Elevgrupp 1  

8 elever  

(Lika löser lika) 

 

Elevgrupp 2 

7 elever  

(Kemi och energi) 

Elevgrupp 3 

17 elever 

(Sex och samlevnad) 

Intervjuer 

enskilt 
X 

 

X  

Gruppintervjuer  

 
 X X 

Tabell 1: Tabellen beskriver översiktligt i vilka former de olika elevgrupperna ingick/deltog 

i studien. Totalt genomfördes det således 15 intervjuer enskilt samt tre intervjuer i grupp. 

 

Enskilda intervjuer skedde i elevgrupp 1 och 2 (se tabell 1) och varje intervju varade i cirka 

10 minuter. Vid intervjutillfället fick eleverna först titta på sitt för- och eftertest samt 

kommentera eventuella förändringar. Intervjun var av semistrukturerad art och varje 

intervju fokuserades därefter utifrån följande frågeställning (dock kunde frågan ställas i 

olika tappningar/formuleringar): ”I kursen har vi arbetat med ett arbetssätt där du fått i 

uppgift som förberedelse att titta på en kort film, jag är nyfiken… hur upplever du detta 

arbetssätt?”. Eleverna fick därefter fritt resonera och prata om sina upplevelser, oftast 

refererade de till sina för- och eftertest för att exemplifiera vad de har lärt sig och hur detta 

kunde kopplas till det flippade arbetssättet. Hur intervjuerna fortskred berodde främst på 

vad eleverna sa, som intervjuare försökte jag fånga det de sa och ställde frågor så att de 

tydligt kunde fördjupa sina svar och resonemang. Exempel på följdfråga var ”Hur menar 

du då?” eller ”kan du ge ett exempel?”. Intervjuns fokus relaterades löpande till studiens 

forskningsfråga Exempelvis; om en elev bara pratar om flippade klassrummets fördelar så 

frågade jag om han/hon kunde se några nackdelar, hinder eller problem med arbetssättet. 

Detta för att i resultatredovisningen kunna få ett så brett datamaterial och utfallsrum som 

möjligt. 
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Gruppintervjuer skedde i elevgrupp 2 och 3, totalt 7-9 elever per grupp. Varje 

gruppintervjutillfälle varade i cirka 15 minuter. Gruppintervjun utformades på ungefär 

samma sätt som i de enskilda intervjuerna, men här diskuterades inte deras för och eftertest 

utan mer deras allmänna upplevelser av undervisningens utformning. I alla tre grupperna 

introducerades intervjun med frågeställningen (dock i lite olika formuleringar i de olika 

grupperna) ” Vi har nu under ett par lektioner arbetat med sex och samlevnad/kemi och 

energi och jag är intresserad, hur upplever ni det sättet som vi har arbetat med detta 

område på?”. Eleverna fick i gruppen prata fritt om undervisningen och dess utformning. 

Anledningen till att jag specifikt inte frågade direkt om flippa klassrummet var för att jag 

ville se om eleverna tog upp detta själva. Dock uppkom det situationer där eleverna pratade 

om det flippade klassrummet utan att för den delen nämna begreppet, jag har då i min 

analys kategoriserat det i relation till det flippade klassrummet. 
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Bearbetning och analys av data 
Starrin och Svensson (1994) skriver att i fenomengrafiska studier bandas vanligtvis 

intervjuerna med exempelvis en diktafon. Det genomfördes även i denna studie. Alla 

intervjuerna spelades in med diktafon och fördes senare över till programmet Transana för 

transkription och analys. Transana som program erbjuder ett bra stöd för analys av inspelat 

ljud. Intervjuerna transkriberades och tidskodades först. Tidskodningen genomfördes för att 

senare i analysen kunna skapa klipp för olika uttryckta upplevelser om det flippade 

klassrummet. Vid transkriptionen skrevs det eleverna sa ner ordagrant, dock uteslutes 

stakningar och uttryck såsom eh, öh och mm (förutom för de gånger då det hade betydelse 

för innebörden). Marton och Booth (2000) skriver att vid fenomenografiska analyser är 

forskarens roll att identifiera kvalitativt skilda uppfattningar som kan kopplas till 

fenomenets natur. Vid analysen skapades det därför klipp för varje gång eleverna uttryckte 

en upplevelse som på något sätt, helt eller delvis, kan relateras till studiens syfte och/eller 

problemformulering. Klippen delades först in i kategorier (skilda uppfattningar, i 

programmet benämnda som nyckelordsgrupper) och finfördelades sedan i underkategorier 

(uttryckta tankar/idéer som kan kopplas till respektive kategori, i programmet benämnda 

som nyckelord). Bemärk att detta är författarens personliga tolkning och indelning av 

resultatet. De kategorier som framkom vid analysen var: 

 

 Flippa klassrummet – teknik och lärande: Elever uttrycker sig om digital teknik 

och kopplar det till lärande. Totalt kunde jag urskilja fyra underkategorier som på 

olika sätt kopplar samman tekniken med lärande, exempelvis ”film-förberedelse” 

där eleverna uttrycker att de ser filmen som en förberedelse inför lektionen. 

 

 Flippa klassrummet – en anpassning till samhällsförändring: Elever talar om 

det flippade klassrummet och kopplar det till en del av anpassning till det ”nya” 

samhället. Totalt kunde jag urskilja fyra olika underkategorier som kan kopplas till 

kategorin, ett exempel är underkategorin ”modernt” där elever uttrycker att 

användning av filmer som publiceras på sajten ”Youtube” känns modernt. 

 

 Flippa klassrummet – leder till förändrat klassrumsklimat: Kategorin behandlar 

uttryckta uppfattningar där eleverna talar om hur det flippade klassrummet leder till 

förändrat klassrumsklimat. Totalt kunde jag urskilja tre underkategorier, exempelvis 

”PI-bra diskussioner” där elever uttrycker att användningen av 

undervisningsmetoden peer instruction leder till ett aktiva diskussioner 

klasskamrater emellan. 

 

 Flippa klassrummet – leder till effektivt lärande: I denna kategori har jag 

placerat underkategorier som på olika sätt behandlar det flippade klassrummet 

kopplat till ett mer effektivt lärande. Totalt kunde jag urskilja sju underkategorier, 

exempelvis ”lektionstid sparas” där elever uttrycker att det flippade klassrummet 

innebär att lektionstid sparas. Men även ”förstår fenomenet” där elever uttrycker att 

det flippade klassrummet har bidragit till att de förstår det naturvetenskapliga 

fenomenet bättre.  
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 Flippa klassrummets inverkan på eleven: Elever uttrycker sig, positivt såväl som 

negativt, om hur det flippade klassrummet påverkar dem. Totalt kunde jag urskilja 

fyra underkategorier som sorterats i denna kategori. Exempelvis ”stärkt 

självförtroende” där elever uttrycker att det flippade klassrummet innebär stärkt 

självförtroende men även ”stress” där elever uttrycker att det flippade klassrummet 

innebär en stress om de inte hunnit se filmen inför lektionen. 

I ovanstående förteckning över kategorier har jag gett exempel på underkategorier som 

tillhör respektive kategori. För fullständig redovisning och definition av de underkategorier 

som uppkom under analysen se bilaga 6. Efter analys och bearbetning av datamaterialet 

gjordes det en summeringsanalys som redovisas under rubriken ”resultat och analys”. 

 

Etiska övervägande  
Etiska övervägande har genomsyrat studiens planering och genomförande enligt 

Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer. I studien har jag tagit de fyra 

huvudkraven informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet i beaktning. Deltagandet i studien har genomförts på frivillig basis, 

eleverna (som är över 15 år) blev tillfrågade om de hade kunnat tänka sig bli intervjuade. 

Eleverna blev även informerade om att de när som helst kunde avböja fortsatt deltagande i 

studien. Deltagarna i denna studie har blivit lovad konfidentialitet, vilket jag anser inte 

heller påverkat studiens kvalitet. Vetenskapsrådet (2011) skriver att:  

 

”I vissa typer av studier är de enskilda individernas identitet inte intressanta, 

t.ex. i studier om variationer i inställningar i en viss fråga i en bestämd grupp 

över tid.” (Vetenskapsrådet 2011, sid 68) 

 

Citatet ovan kan kopplas till denna studies syfte. Syftet är att undersöka uttryckta 

uppfattningar av fenomenet det flippade klassrummet. Identitet är inte relevant för att kunna 

tillgodogöra sig resultatet på ett tillfredställande sätt, det är deras uppfattningar som ska 

redovisas och inte vilken elev som sa vad. Därför, i resultatredovisningen, skriver jag 

konsekvent ”eleven/elever sa”. Deltagarna har blivit avidentifierade. Detsamma gäller 

utskrivandet om vilken skola studien ägde rum på. Dock har jag skrivit att jag arbetar på 

skolan då jag anser att detta är ett relevant påpekande som kan ha inverkan på studiens 

resultat. Mitt mål är att vara öppen utan att för den delen röja deltagarnas identitet. 

Datamaterial såsom ljudfiler och transkript förvaras så att obehöriga ej kan komma åt det, 

vilket även de deltagande eleverna blev informerade om.  
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Resultat och analys 
Resultatredovisningen fokuseras runt de kategorier som uppkom i analysen. Varje kategori 

redovisas, därefter vilka underkategorier som kan kopplas till kategorin. Analysarbetet i 

resultatredovisning består främst i att kvalitativt särskilja uttryckta uppfattningar 

(underkategorier) som kan kopplas till kategorierna. Kategorier och underkategorier har 

genererats under analysarbetets gång. För en detaljerad och mer översiktlig redovisning av 

kategorier och underkategorier, se bilaga 6. 

Kategori 1: Flippa klassrummet – teknik och lärande 

Elevsvar i denna kategori kopplar samman digital teknik med ökad möjlighet för lärande. 

Totalt kunde fyra underkategorier urskiljas som kan kopplas till kategorin. Den underkategori 

som uppkom flest gånger var ”film-förberedelse” exempel på ett elevsvar i denna 

underkategori är: 

 

”Man är mer insatt i lektionen när man kommer dit sen. Det är bra. 

Man är mer förberedd på vad som kommer hända. Man är lite mer insatt i 

lektionen i helhet.” 

 

Ur elevsvaren gör jag en tolkning att eleverna ser en styrka med att titta på filmen i förväg, på 

så sätt är de förberedda på vad lektionen ska innehålla och behandla. Många av eleverna 

pratade om filmen och dess utformning. Flera av dem uttalar sig om användningen av film 

istället för en text att läsa. Dessutom ser de fördelen med att de kan spola och se filmerna flera 

gånger (underkategori ”att kunna spola”), en elev som inte har svenska som sitt modersmål 

föredrar filmer i det avseende att hen kan se filmerna flera gånger. Detta uttrycker eleven så 

här: 

 

”Filmerna kan jag se flera gånger. Det är bra, för ibland blir det lite för 

snabbt. För mig är det viktigt. För mig är filmen bättre för jag kan se 

filmen 1,2,3 gånger och samtidigt det som är det viktiga bara skriva som vi 

gjorde igår och idag. Ibland behöver jag se 2,3 gånger se igen för att 

förstå med mitt huvud. 

Hjälper det här dig att förstå ex avdunstning bättre? 

Ja absolut det är jättebra och filmerna är också mycket bra. Ex om man 

missar kan man lära sig mer och mer.  

Filmen hjälper mig eftersom jag kan se flera gånger 

Finns det något dåligt med filmerna? 

Jag tror inte det. Men kanske ibland för mig med språket. När du pratar 

och förklaring det blir lite för snabbt. Det är ok men kanske bara för mig 

för att jag inte kan riktigt svenska. Då ser jag filmerna flera gånger för att 

förstå bättre” 

 

Några av eleverna uttrycker sig även om filmernas längd. Filmerna som ingår i studien är 

mellan 5 till 10 minuter långa, med kompakt och koncist material. Elevsvar inom dessa 

kategorier har jag valt att benämna som ”att det är film” samt ”lagom längd”.  

 

Exempel på elevsvar inom underkategorin ”att det är film”: 

 

”Jag tycker att det är toppen, jättebra! 
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För att man lär sig nästan utan att man är medveten om det. Det går in. 

Man sitter inte bara och läser in det. När man läser in något så är man 

medveten om att hälften ska flyta ut.” 

 

Exempel på elevsvar inom underkategorin ”lagom längd”: 

 

”Att de är korta men koncisa. Det är mycket fakta på kort tid. Det fastnar 

på något sätt när det är så att någon pratar men ändå visar bilderna. Det 

fastnar lättare än när man sitter med ett papper framför sig och läsa 

igenom det och så.” 

Kategori 2: Flippa klassrummet – en anpassning till samhällsförändring  
I denna kategori sorteras de elevsvar som behandlar uttryckta uppfattningar som kan relateras 

till anpassning till samhällsförändring. Totalt kunde fyra olika underkategorier urskiljas där 

eleverna på olika sätt uttrycker sina uppfattningar eller upplevelser avseende fördelar med det 

flippade arbetssättet kopplat till ”lugn och ro”, ”lättillgänglighet”, ”modernt” och ”tittar även 

på andras filmer”. Några elever uttrycker sig positivt om att ta del av filmen hemma, vilket 

uttrycks av en elev i underkategorin ”lugn och ro”: 

 

”Vi har olika förutsättningar. Kommer jag till lektionen med huvudvärk och 

sen ska jag sitta och lyssna på när du pratar en timme så är det inte mycket 

som sjunker in. Om jag är hemma och jag har gjort alla mina vardagsbestyr 

och jag kan sätta mig vid datorn en stund om i lugn och ro titta på en film. 

Som innehåller all den faktan som du hade tänkt föreläsa om då är det 

lättare för mig när jag sitter där i lugn och ro och kan ta det i min egen 

takt.” 

 

Eleverna uttrycker även att de gillar lättillgängligheten och att materialet finns i digital form. 

Vilket uttrycks i underkategorin ”lättillgänglighet”:  

 

”Jag tycker att det är roligare. Alltså att du inte bara står framme vid 

tavlan och pratar och man skriver ner och antecknar och sånt. Det är 

lättare att gå tillbaka och titta filmerna för att är allt samlat. Man kanske 

inte får med sig all information om man skriver ner det om du står och 

pratar.” 

 

Dessutom uttrycker några elever att de gillar att läraren använder publiceringsställe som de 

normalt kanske inte förknippar med skolarbete. Exempel på elevsvar som kan kopplas till 

underkategorin ”modernt” är: 

 

”Eller t.ex. youtube. Det är en modern grej. Så det blir lite sådär "åh 

youtube, en film på youtube. Det blir kul att titta på" 

 

Det i sin tur har lett till att några av de tillfrågade eleverna nu använder Youtube för att titta på 

andra lärares filmer, i naturkunskap men även i andra ämnen. Vilket uttrycks i underkategorin 

”tittar även på andras filmer” 

 

”Jag har nu inte bara sett på de filmer du har skickat utan även några som 

jag har googlat. Jag har tittat på dem också. För att se om det finns någon 
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skillnad även om de är nästan samma och ibland blir det lite annorlunda 

med förklaring.” 

Kategori 3: Flippa klassrummet- bra struktur och förändrat klassrumsklimat 
Elevsvar i denna kategori kopplas till förändrat klassrumsklimat där lektionernas 

innehåll, utformning och struktur poängteras. Totalt kunde tre underkategorier 

urskiljas där eleverna uttrycker att lektionernas upplägg motiverade dem och fick dem 

att bli aktiva. Lektionerna och dess struktur och variation är av stor vikt enligt flera 

elever. En av eleverna, som deltagit i undervisningen beträffande kemi och energi, 

uttrycker det så här: 

 

”Det hjälper mig, för vi förstår hur det fungerar inte bara läsa. Allt 

tillsammans. För filmen blir förberett till lektionen och röstning blir att 

repetera och laborationerna för att förstå mycket. Inte bara att läsa och 

läsa.” 

 

I underkategorin ”lektionsstruktur” finner vi även ett exempel från de elever som 

intervjuades i grupper beträffande sex och samlevnadsundervisning. De gillade att det 

flippade klassrummet bidragit till en variationsrik undervisning: 

 

”Det var roligt att det var så blandat, vi var ute någon dag, 

värderingsövningarna, vi har kollat på film, vi har gjort det där med ipad. 

Det har varit blandat.” 

 

På lektionerna fick eleverna även använda digitala responssystem, enligt peer 

instruction-metoden. Eleverna uttryckte framförallt att de tyckte metoden var kul samt 

att de gillade momentet med att de fick möjlighet att först diskutera frågorna med sina 

klasskamrater. Ett elevsvar behandlar båda underkategorierna ”kul” och ”bra 

diskussioner”: 

 

”Jätteroligt. Både lärorikt och roligt. Att först om vi nu svarar fel eller 

några svarar fel. Att vi får diskutera det i gruppen och lösa det själva. 

Tycker jag känns bra för det skapar en diskussion och man blir mer 

delaktig. Det är en sak att sitta och lyssna på en lärare som berättar saker 

man tar ju in det och du lär ju ut väldigt bra tycker jag. Så det är lätt att ta 

in men det är ju en helt annan sak att sitta i en grupp med sina 

klasskamrater och sina jämngamla klasskamrater och diskutera. Dom som 

inte är utbildade naturkunskapslärare och kan allt och vet allt.  

Och att vi får se resultatet och direkt efter vi har svarat på frågorna och 

kan diskutera det direkt. Det gör att informationen sätter sig bättre kan jag 

tycka.” 
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Kategori 4: Flippa klassrummet – leder till effektivt lärande  
Kategorin behandlar elevsvar där de uttrycker sig om att det flippade klassrummet leder till 

effektivt lärande, totalt kunde sju underkategorier i analysen urskiljas. Den första benämnd 

som ”lektionstid sparas”. Exempel på elevsvar: 

 

”Det sparar ju lektionstid med så kunde vi ju diskutera när vi kom hit här 

direkt” 

 

På ett liknande sätt uttrycks denna uppfattning i underkategorin ”effektivt” som exemplifieras 

genom detta elevsvar: 

 

”Jag föredrar med filmerna för då kan man se det då och sen jobba med 

det på lektionerna, så sjunker det in mer. Och inte behöver gå igenom det 

för det är jobbigt att ha saker efteråt hemma. Det är skönt att ha de 

avklarat så att man kan fokusera på nästa grej.” 

 

Dessa två underkategorier urskiljs från varandra då den ena refererar till sparad lektionstid 

medan den andra har ett mer självcentrerat perspektiv, där det sparar tid och ork för individen 

med avseende till efterarbete. Alla tillfrågade elever i de enskilda intervjuerna uttrycker att de 

har gjort en kunskapsutveckling beträffande de naturvetenskapliga fenomen som 

undervisningen behandlade, det vill säga att de kan se en direkt positiv effekt av det flippade 

klassrummet på deras lärande. Detta kopplar de till de för- och eftertester de har gjort. 

Beträffande kunskapsutvecklingen har jag kunnat urskilja två underkategorier; ”förstår 

fenomenet bättre” samt ”använder andra begrepp”. I underkategorin ”förstår fenomenet 

bättre” uttrycker elever att de förstår och kan förklara de naturvetenskapliga fenomenen på ett 

bättre sätt: 

 

”Ja, rätt så stor skillnad. Svaren, alltså det här med att det blir kallare när 

man kör i vind. Varför man upplever det som kallare hade jag ingen aning 

om att värmeströmningen att det försvinner. Jag fick en förklaring på det. 

Det där med kylpåsen, där hade jag bara skrivit att det blir någon kemisk 

reaktion. Men nu vet jag att det är saltet som gör denna kemiska 

reaktionen. En endoterm reaktion.” 

 

I underkategorin ”använder andra begrepp” beskriver eleverna att de nu använder sig i större 

utsträckning av naturvetenskapliga begrepp och termer för att förklara de naturvetenskapliga 

fenomenen: 

 

”Hur jag beskriver det och hur jag använder naturkunskapliga termerna 

om man säger så. Mycket med endoterma reaktioner och intermolekylära 

bindningar och fryspunkterna och så. Att jag kan förklara det ett mer bra 

sätt.” 

 

Elever uttrycker sig även om undervisningsmetoden peer instruction. Eleven nedan uttrycker 

att hen anser att användningen av peer instruction leder till en aktiv inlärning (underkategori 

PI-aktiv inlärning); 
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”Jag tycker att det fungerar jättebra. Det är en rolig grej att göra liksom. 

Det är inte bara att man lyssnar hela tiden. Utan man gör det som en 

aktivitet” 

 

Några elever påtalade även att de ser användning av peer instruction som en form av självtest 

(underkategori; PI-självtest), men även att de gillar att läraren i slutet går in och korrigerar 

eventuella missförstånd (underkategori; PI-  läraren korrigerar); 

 

”Och, jag tycker det är bra. Man testar sig själv så att man verkligen har 

det.” 

 

”Och att du förklarar när det blir fel.” 

Kategori 5: Flippa klassrummets inverkan på eleven 
Det finns även elevsvar där elever diskuterar hur det flippade klassrummet inverkar på dem. 

Totalt kunde fyra underkategorier urskiljas som kan kopplas till kategorin. Elever som uttalar 

sig positivt om det flippade klassrummets inverkan menar att arbetssättet innebär stärkt 

självförtroende och mer eget ansvar. I underkategorin ”stärkt självförtroende”, finns det elever 

som uttrycker att de känner en trygghet i att ha fått en introduktion till lektionen. Därigenom 

slipper de känna sig ”dumma” på lektionen. Exempel på elevsvar redovisas här: 

 

”Stärka självförtroende lite faktiskt. Kanske inte så viktigt för andra men 

för mig som inte är så hemma på detta är det roligt att om jag får en fråga 

av dig så kan jag kanske svara på det istället för att sitta som ett fån. Så 

känns bra att ha lite fakta.” 

 

I litteratur och forskning som beskriver det flippade arbetssättet tar de upp ansvarsfrågan, en 

ansvarsförskjutning till eleverna att de tar del av förberedelsematerialet. Eleven som uttrycker 

det som en fördel och uttrycker att ansvaret finns men att det inte är särskilt betungande 

(underkategori; mer eget ansvar):  

 

 ”Sen handlar det om mycket eget ansvar. Att man måste kolla på filmerna, 

för att få den kunskapen. Det ligger mycket på oss som elever. Jag tycker 

inte det är ett tungt ansvar, inte när det bara handlar om att titta på en film 

i max 10 minuter det ska väl alla ha tid och ork med kan jag tycka. Man 

kan väl titta på bussen på väg hit. Det ska man klara tycker jag. 

Du går ju ändå igenom det med oss utan att ha en timmes föreläsning så 

binder du ju samman det vi har tittat på. Vi har ju gått igenom filmerna. 

Du har ju frågat om det är något vi har tyckt har varit konstigt eller så. Så 

då kan man ju med ta in information där.” 

 

Även om eleverna överlag är positivt inställda till det flippade klassrummet så kan de även 

se några problem/hinder eller nackdelar som inverkar på dem. Framförallt är det 

ansvarsförskjutningen, elever oroar sig för de effekter som blir om de inte hinner se filmen 

före lektionen eller om de inte förstår innehållet. Det finns elever som uttalar nackdelen 

med förlorad personkontakt till läraren under tiden de ser filmen. Förstår de inte och 

behöver fråga så får de vänta tills de träffar läraren. Totalt har två olika underkategorier 

kunnat urskiljas beträffade flippa klassrummets nackdelar; ”Stress” och ”Förlorad 

personkontakt”. Nedan följer elevsvar (underkategori stress och förlorad personkontakt) 

som exempel: 



 28 

 

”Jag tycker att ett problem blir om man har missat att du (menar läraren) 

har skickat ut länken på first class 

Så att man kommer hit och inte har sett det? 

Ja precis” 

 

Underkategori ”förlorad personkontakt”: 

”Nej eller det är väl isåfall personkontakten isåfall. Jag kan inte fråga 

under tiden jag tittar.” 

Kommentarer och förtydliganden till resultatredovisningen. 
I denna studies resultat fokuserar analysen på fem kategorier, där eleverna på skilda sätt 

talar om och relaterar till det flippade klassrummet. Avsikten är att dessa kategorier binds 

samman i syfte till att få en så bred bild som möjligt om hur eleverna i studien erfar 

fenomenet det flippade klassrummet, meningen är alltså inte att studien ska betraktas som 

fem mindre studier i en och samma text. Eleverna som deltog i undersökningen är överlag 

mycket positiva till det flippade klassrummet. Alla elever som diskuterade det flippade 

klassrummets nackdelar gjorde det med reservation, de var tydliga med att de överlag gillar 

det flippade klassrummet och att fördelarna övervägde nackdelarna. Flera av eleverna som 

blev direkt tillfrågade om de såg några nackdelar ville inte framföra någon sådan uttryckt 

upplevelse, en elev formulerade det så här:6  

 

”Nackdelar, finns det något som går förlorat? 

Det finns det alldeles säkert. Men jag känner inte att jag förlorar 

någonting på det. Jag tror snarare att man har vunnit. Är det något man 

har spekulerat på när man ser filmen så kan man komma och fråga dig 

då på vår lektionstid. Och diskutera och sånt. Så för mig har det inte 

varit negativt.” 

 

Många elever som ingick i studien uttryckte att detta var den första kontakten med det 

flippade klassrummet. De är annars vana vid traditionell ”läraren står framme och pratar”- 

undervisning. De uttryckte även att de är positivt inställda till den ”nya pedagogiken”. En 

elev uttryckte dock att hen först var lite skeptisk till det flippade klassrummet när det 

introducerades i klassrummet. Men att hen nu blivit ”omvänd”: 

 

”Jag var skeptiskt till flippa klassrummet från början. Men du har 

motbevisat det och du har nog vänt på min skeptism. Nu är jag faktiskt lite 

sugen på att använda det själv i praktiken. Jag jobbar ju på förskola, man 

hade kunnat använda det på något sätt. Man får ju förenkla det och göra 

om det till deras nivå men man kan mycket väl använda det kanske om...” 

 

I kategorin ”Flippade klassrummet - leder till effektivt lärande” är det inte studiens syfte att 

påvisa att det finns en effekt. Studiens design och upplägg är inte planerad för att kunna 

synliggöra eventuella faktiska effekter och kan därför inte heller uttala sig om det. Istället är 

det elevernas uttryckta upplevelser om effekter, det vill säga i vilken mån eleverna upplever 

att det flippade klassrummet direkt eller indirekt påverkar deras kunskapsförvärvning eller 

studieresultat.  
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Diskussion och slutsats 
 

Metoddiskussion 

I denna studie användes semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod, enskilt och i 

grupp. Metodval gjordes utifrån studiens syfte och problemformulering, med inspiration från 

studiens metodologiska utgångspunkt. Jag har vid sökning på relevanta forskningsresultat 

kopplade till det flippade klassrummet inte påträffat någon studie av liknande karaktär som 

denna. I alla de artiklar som jag stötte på under sökningen är syftet inte att undersöka 

elevers/studenters uttryckta uppfattningar av fenomenet det flippade klassrummet. Istället är 

syftet att studenterna får möjlighet att utvärdera arbetssättet och/eller en attitydmätning, i de 

flesta fall med hjälp av enkäter. Dock har en svensk studentuppsats påträffats som handlade 

om ”några matematiklärares uppfattningar om undervisningsmodellen flippat klassrum” 

(Folin, 2013). Studentuppsatsen har framförallt två starka likheter med denna studie; 

fenomenografi som teoretisk ram samt intervju som datainsamlingsmetod. Dock fokuserar 

Folin (2013) på några lärares uttryckta upplevelser.  

 

Som tidigare nämnts inspireras denna studie av fenomenografi. Det finns delar av 

fenomenografin som har visat sig användbara för att tjäna studiens syfte, men det finns även 

delar som inte faller inom fenomenografins ramar. Framförallt är det 

beskrivningskategoriernas logiska ordning som ej faller inom ramen. Marton och Booth 

(2000) skriver att det inom fenomenografins tradition eftersöks en identifierbar hierarkisk 

ordning, där kategorierna innehar en logisk ordning. Ett exempel på denna ordning kan vara 

att kategorierna blir mer och mer specifika eller alltmer komplexa. I denna studie har jag 

arbetat med kategorierna på ett annat sätt, så kallade sidoordnade kategorier. De sidoordnande 

kategorierna är skilda och har en tydlig relation till undersökningens fenomen, men ordningen 

är inte hierarkisk. De sidoordande kategorierna valdes till förmån framför de hieratiskt 

ordande kategorierna främst för att de passade bättre till studiens syfte och 

problemformulering. I analysen av resultatet har jag istället i största möjliga mån försökt 

identifiera elevernas skilda sätt att tala om det flippade klassrummet men har inte tagit hänsyn 

till någon inbördes logisk ordning. Inte heller har jag haft i avsikt att vara sparsam med antalet 

kategorier. Det har inte genomförts någon sammanslagning mellan de olika kategorierna, 

sammanslagningen har istället genomförts på underkategorinivå, där underkategorierna inte är 

kvalitativt skilda utan istället har en benägenhet att tangera varandra.  

 

Till en början var tanken att enbart en elevgrupp skulle intervjuas enskilt, men under 

arbetets gång upptäckte jag att materialet kändes tunt och svårarbetat. Därför ökades 

mängden datamaterial genom att initiera ännu en studie nästkommande termin samt införa 

två intervjutillfällen med gruppintervjuer. Formen med intervjuer både enskilt och i grupp 

valdes för att få en bredd i datamaterialet. I de enskilda intervjuerna fick eleverna i lugn och 

ro uttrycka sina uppfattningar men hade ingen att reflektera sina idéer med, denna del blev 

mer påtaglig under gruppintervjuerna där intervjusvaren främst framkom ur diskussioner 

eleverna emellan. Exempelvis kunde en elev uttrycka något varvid sedan en annan tog vid 

och utvecklade svaren. I de två första undersökningsgrupperna var det naturvetenskapliga 

fenomenet som lektionerna behandlade av stark kemisk karaktär; den första beträffande 

lika-lösa-lika och den andra kemi och energi. I den tredje gruppen ville jag utvidga min 

studie något. Valet på sex- och samlevnadsundervisning då denna undervisning har en helt 

annan karaktär än de två föregående. Ämnet ligger närmare eleverna än vad kanske kemisk 
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bindning och energi initialt gör. Mina tankar inför detta undervisningsavsnitt var att frigöra 

tid för det som eleverna normalt sett tycker är lite mer spännande och givande; diskussioner 

och värderingsövningar. Flippafilmerna innehöll därför den information som behövdes 

inför diskussionerna på lektionerna. Hade jag valt att föreläsa om detta på lektionerna så 

hade tyvärr en stor del av diskussionstiden behövt prioriteras bort.  

 

Studien ägde rum med mina elever i min egen undervisning. Detta kan ha påverkat 

resultatets reabilitet, jag har bl.a. hunnit bygga upp en relation med mina elever. Vilket kan 

både har gynnat och missgynnat studien. Min förhoppning är att eleverna i intervjuerna har 

kunnat känna sig trygga med att uttrycka sina upplevelser, men jag är samtidigt medveten 

att eleverna kan ha varit försiktiga i sin kritik. Under intervjuernas gång har jag tagit detta i 

beaktning genom att betona att intervjun inte på något sätt har med deras betyg i kursen att 

göra, momentet ska inte ses som examinerande. Jag har varit öppen med att innehållet i 

intervjuerna används främst för studiens skull och att jag som undervisande lärare är 

mycket intresserad av att veta hur de upplever fenomenet det flippade klassrummet. Jag var 

även noga med att poängtera att studiens resultat även kommer att användas för att utveckla 

undervisningen. I klassrummet fanns det en mycket positiv stämning, därför tror jag inte att 

eleverna överdriver sina framförda positiva upplevelser om det flippade klassrummet.  

 

En utmaning med hantering av empiriskt material har varit att försöka hålla sig objektiv, i 

detta fall har min ingång varit att jag inte ska se kommentarer och uttryckta uppfattningar 

som en utvärdering av undervisningen utan istället som ett tillfälle att tjäna studiens syfte. 

Vid analysen av resultatet klippte jag bort elevernas namn och försökte konsekvent att se på 

vad de sa och inte vilken som sa vad. Framförallt eftersom elevernas identitet inte är 

relevant för att kunna svara på forskningsfrågan.  

 

Resultatdiskussion 
Det övergripande syftet i denna studie var att synliggöra elevers uttryckta uppfattningar och 

upplevelser om det flippade klassrummet för att kunna kategorisera vilka kvalitativt skilda 

sätt eleverna erfar fenomenet. Totalt kunde jag i analysen urskilja fem kategorier där 

eleverna på olika sätt uttrycker sina uppfattningar eller upplevelser om det flippade 

klassrummet. Inom varje kategori finns det underkategorier. Underkategorierna har flera 

gemensamma drag och är därför placerade inom samma kategori. Kategorierna, som 

kortfattat finns återgivna i bilaga 6, är särskiljda åt då de berör det flippade klassrummet på 

olika sätt. I viss mån vill jag beteckna dem som kvalitativt skilda. Men kategorierna innehar 

inte en logisk hierarkisk ordning. 

 

I kategori 1 har jag placerat elevsvar som på olika sätt behandlar eller kopplar samman det 

flippade klassrummet med teknik och lärande. Elevsvaren i denna kategori uttrycker sig om 

användandet av tekniken, däribland om att förberedelsen inför lektionen är tittande på en 

film. De uttrycker sig även om hur användandet av tekniken hjälper dem att förstå det 

aktuella fenomenet. På ett liknande sätt diskuteras filmen och dess betydelse i Butts (2014) 

och Sadaghianis (2012) studier. I artiklarna diskuteras styrkan med att flippen är en film 

och inte en inläsningsanvisning. Butt (2014) upptäckte visserligen i sin studie att det 

flippade klassrummet även i analog variant bidrar till ökad studentnöjdhet men att det 

flippade klassrummet i digital variant antagligen medför fler nöjda studenter, vilket 

verifieras av Sadaghianis (2012). I denna studie har eleverna deltagit i en, utifrån 

undervisande lärares tolkning, flippad undervisning där flippen bestod av att de tittade på 

en kort film inför lektionen. I likhet med Butts (2014) och Sadaghianis (2012) studier kan 
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jag utläsa en god studentnöjdhet. Jag kan även utläsa fler aspekter i denna studie jämfört 

med de som är angivna i ovanstående artiklar, exempelvis att eleverna uttrycker fördelar 

med att kunna se filmen flera gånger och att de kan spola fram och tillbaka i filmen. 

 

I kategori 2 uttalar sig eleverna om hur det flippade klassrummet kan ses som en 

anpassning till samhällsförändring. Eleverna uttrycker sig om filmens lättillgänglighet, 

öppnade möjligheter samt att det känns modernt. Även här uttrycker sig eleverna i positiva 

ordalag. I de studier som jag har beskrivit i forskningsöversikten kan jag bara delvis eller 

underförstått se samma typ av uttryckta uppfattningar. Exempelvis i Lage, Platt och 

Treglias (2000) artikel där de inte direkt skriver ut att studenterna anser att de flippade 

klassrummet är en del av anpassning till samhällsförändring men jag kan i deras resultat 

ändå ana tendenser av uppfattningar som kan kopplas till denna studies resultat placerat 

under beskrivningskategori 2, exempelvis i ett studentsvar där studenten uttrycker att 

arbetssättet känns nytt, kreativt och inspirerande.  

 

I likhet med beskrivningskategorin som behandlar elevsvar där det flippade klassrummet 

kopplas samman med en anpassning till förändrat samhälle kunde jag även i analysen 

identifiera elevsvar som kopplar samman det flippade klassrummet till ett förändrat 

klassrumsklimat (beskrivningskategori 3). Beskrivningskategorierna är dock skilda åt 

beträffande var de anser att förändringen sker. I beskrivningskategori 3 som berör förändrat 

klassrumsklimat påtalar eleverna bland annat att det flippade klassrummet erbjuder en 

förändrad lektionsstruktur och en ansvarsförskjutning. För mig som undervisande lärare har 

det flippade klassrumet inneburit förändrade villkor för hur undervisningen ska planeras 

och genomföras. I och med att informationstillfället placerats utanför lektionerna ska nu 

lektionstiden istället fyllas med andra aktiviteter. Strayer (2012) och Moravec et al. (2010) 

tar upp denna problematik i sin studie, de deltagande studenterna i studien uttryckte sig om 

att det flippade klassrummet i det fallet innebar en försämrad lektionsstruktur. Detta är en 

av det flippade klassrummets utmaningar för den undervisande läraren. Innebär flippen en 

förberedande film inför lektionen så måste såklart filmen produceras, vilket kan vara en 

tidskrävande aktivitet. Risken är även påtaglig att läraren lagt större delen av sin tid på att 

producera filmer och därför inte hinner planera givande och välstrukturerade lektioner.  

 

I beskrivningskategori 4 har jag samlat elevsvar där eleverna uttrycker att det flippade 

klassrummet leder till effektivt lärande. I Jamaludin (2014) och Stones (2012) 

attitydundersökningar, med hjälp av enkäter, framkom det att eleverna överlag anser att det 

flippade klassrummet leder till ökat engagemang och aktivt lärande. I denna studie 

uttrycker eleverna det samma, kopplat till olika lektionsaktiviteter såsom peer instruction. 

Både enligt eleverna och den forskning som har beskrivits i forskningsbakgrunden så kan 

det flippade klassrummet innebära en effektivisering, där lektionstid prioriteras på det 

eleverna upplever hjälper dem att förstå det fenomen lektionen behandlar. Flertalet av de 

flippa klassrummet-studier som nämnts i forskningsöversikten ser undervisningsmetoden 

peer instruction som en naturlig del av lektionerna. Elevsvar i denna studie uttrycker att 

undervisningsmetoden är kul och att de lär sig ”utan att veta om det”.  De uttrycker även att 

det finns en vinst i att de tillåts att diskutera frågan med varandra, istället för att läraren 

direkt ska leverera rätt svar med förklaring. Dessa utryckta upplevelser kan kopplas till en 

del av den forskning som jag har presenterat i forskningsöversikten. Precis som mina elever 

uttrycker framkommer det i bl.a. Butchard och Handfields (2009) artikel att metoden 

upplevs ge en positiv effekt på förståelsen för ämnet. Nicol och Boyle (2003) skriver i sin 

artikel om styrkan med att peer instruction genomförs med hjälp av digitala verktyg, som 

undervisande lärare kan jag stämma in i detta. På lektionerna har jag upptäckt att 
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användningen av digitala verktyg i sig gör eleverna motiverade, de tycker att det är kul att 

använda det digitala responssystemet. Initialt är peer instruction dock tidskrävande, att 

planera och skapa quiz tar tid. Därför är det en bra idé att göra det digitalt så att de lätt kan 

återanvändas. Butchard och Handfield (2009) skriver även att det finns en risk att eleverna i 

omröstningen röstar som majoriteten utan att egentligen förstå förklaringen bakom. Detta är 

ett problem som undervisande lärare måste ta i beaktning. Även om alla elever i andra 

omröstningen röstar på rätt alternativ så kan det vara en idé att snabbt diskutera i helklass 

varför alternativet är det rätta.  

 

I beskrivningskategori 5 samlas de elevsvar som berör hur det flippade klassrummet 

inverkar på eleverna, i både positiv och negativ mening. Vissa elever uttalade att det 

flippade klassrummet innebär en ansvarsförskjutning, vilket kan ses som både positivt och 

negativt. I ett elevsvar kan det utläsas att eleven tycker om det förtroende som det flippade 

klassrummet innebär men i andra elevsvar är ställningstagandet annorlunda. Några elever 

menar att det flippade klassrummet inte enbart erbjuder möjligheter utan även en stress. 

Stressen som uttrycks i elevsvaren relateras till om de inte hunnit se filmen inför lektionen. 

Denna problematik tas även upp i flera artiklar som presenterats i forskningsöversikten, 

däribland i Findlay-Thompson och Mombourquette (2014) studie. I artikeln redovisas det, i 

likhet med denna studie, att i intervjuerna uttrycker några studenter att det ökade ansvaret 

kan vara betungande. Artikeln nämner även problematiken med att studenterna uttrycker 

det som svårt att fråga någon när de tittar på filmen hemma. I denna studie har en liknande 

uttryckt upplevelse kunnat identifieras, underkategorin benämns här som ”förlorad 

personkontakt”. I de studier jag har påträffat påtalas det aldrig att det flippade klassrummet 

kan innebära stärkt självförtroende, vilket är en uttryckt upplevelser som jag har kunnat 

identifiera i denna studie.  

 

Avslutande diskussion 
Studiens resultat visar på ett flertal nöjda elever som anser att det flippade klassrummet 

bidrar med positiva effekter på deras lärande. Varför eleverna är så nöjda med lektionerna 

och dess struktur kan ha flera orsaker. En förklaring kan helt enkelt vara att det flippade 

klassrummet i sig är ett bra arbetssätt, men troligtvis är det inte så enkelt. Min erfarenhet 

säger att det krävs mer för att det flippade klassrummet ska bidra till god undervisning. Det 

hänger främst på läraren. Det flippade klassrummet är engagemangskrävande och absolut 

inte den lättaste undervisningsformen att applicera. Det kräver, framförallt i början, mycket 

tid. Filmer ska produceras och lektioner ska planeras. En annan förklaring kan vara att 

eleverna överlag är positivt inställda bara för att undervisningen erbjuder någon typ av 

förändring. Vad förändringen innebär är kan då vara av sekundär betydelse, en typ av 

Hawthorne effekt (se McCarney et al, 2007). Eventuellt kan den mycket positiva 

inställningen även förklaras med att jag som undervisande lärare har gått in med en positiv 

och ”peppande” attityd. Eleverna får därigenom positiva förväntningar på det flippade 

arbetssättet. 

 

Som jag har påpekat tidigare är denna studie inte en effektstudie, jag uttalar mig därför inte 

heller om det flippade klassrummet de facto innebär bättre studieresultat. Dock uttrycker 

eleverna i denna studie att de upplever att det flippade klassrummet har positiva effekter på 

deras lärande, vilket i sig ändå är intressant. Det faktum att eleverna upplever att det 

flippade klassrummet ger en positiv effekt på deras lärande är i sig en indikation på att 

arbetssättet i alla fall inte är av ondo. Om eleverna lär sig tack vare undervisningen eller 

trots undervisningen går inte heller utifrån denna studie att besvara, dock uttrycker eleverna 
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att de troligen inte hade lärt sig förstå och beskriva fenomenen om de inte deltagit i 

undervisningen. I en del av forskningsöversikten om det flippade klassrummet så har jag 

sammanställt några av de forskningsresultat som behandlar och undersöker det flippade 

klassrummets effekter. Dessa studier var alla jämförelsestudier, där det fanns en grupp som 

deltog i en flippad undervisning och minst en kontrollgrupp som deltog i det som forskarna 

benämnde som ”traditionell” undervisning. Resultatet där visar att det flippade 

klassrummet har en positiv effekt även om resultatet mellan de olika studierna skiljer sig åt.  

 

Anledningen till att vissa flippade klassrum lyckas bättre än andra kopplas enligt min åsikt 

till vad den undervisande läraren gör på lektionerna. Precis som flertalet av de forskare som 

jag presenterat i denna studie skriver så är det som händer på lektionerna det viktigaste. Det 

är lärarens uppgift att planera och genomföra lektioner som är motiverande, utmanande och 

engagerande. Det flippade klassrummets syfte är att frilägga tid för att kunna utföra detta.  

 

Även om undervisande lärare troligen har en stor inverkan på om det flippade arbetssättet 

ska bli lyckat så har även skolan och skolledningen en viktig roll. Det flippade klassrummet 

kräver tillgång till teknik och stabilt nätverk. För att det flippade klassrummet ska lyckas 

krävs det alltså ekonomiska förutsättningar, skolan måste vara villig att satsa. Folin (2013) 

som skriver om lärarnas uppfattningar av det flippade klassrummet och lärarna i hennes 

intervjuer uttrycker att övergången till det flippade klassrummet tar tid, tid de inte alltid har 

och därför periodvis måste prioriteras bort. Även här har skolledningen en viktig roll, lärare 

som vill införa det flippade arbetssättet i sina klassrum måste få tid att komma igång.  

 

Slutligen för att återkoppla till studiens forskningsfråga, ”På vilka skilda sätt uttrycker 

eleverna sina uppfattningar om det flippade klassrummet” så har jag identifiera fem olika 

kvalitativt skilda sätt där eleverna uttrycker sig om det flippade klassrummet. Denna studie 

kan med fördel komplettera redan aktuell forskning då denna inte genomfördes i 

utvärderingssyfte. Eleverna blev inte tillfrågade om vad de tycker om det flippade 

klassrummet utan istället ombedda att uttrycka sina upplevelser om det. En del av det 

eleverna tog upp i intervjun går att utläsa ur tidigare forskning men det finns även bidrag 

som hjälper till att utvidga förståelsen om vad det flippade klassrummet har att erbjuda, 

men även måste hantera. Det flippade klassrummets möjligheter är framförallt frilagd 

lektionstid vilket enligt denna studie upplevs leda till bättre studieresultat. Det framkom 

även andra uttryckta upplevelser som behandlar det flippade klassrummets möjligheter 

såsom ökat självförtroende och positiv attityd till lektionernas struktur. Det flippade 

klassrummet innebär även några utmaningar; såsom förlorad personkontakt, ansvar och 

stress. Som undervisande lärare kan man hantera det genom god planering och struktur. När 

undervisning ska genomföras på, ett för läraren och eleverna, nytt sätt så är det viktigt att ha 

insikt i att förändring kan ta tid. I början kanske eleverna är ovana med att genomföra 

förarbete inför lektionerna, även läraren måste hitta en god struktur för vilka filmer som ska 

produceras, var de ska publiceras och hur informationen ska nå ut till eleverna. Den 

förlorade personkontakten när eleverna ser på filmen kan hanteras genom att producera 

enkla och välgjorda filmer, samt att avsätta lektionstid vid lektionsuppstart för diskussion 

av och om filmens innehåll. På så sätt kan eventuella missförstånd redas ut, samt kan de 

elever inte har sett på filmen i alla fall få en kort inblick om vad filmen handlar om.   

 

Mycket av denna studies resultat kan verifieras av tidigare forskning, men det finns även 

delar som denna studie bidrar med till utökad kunskap om elevers uttryckta uppfattningar 

av fenomenet det flippade klassrummet. I denna studie framkommer det bland annat att mer 

tydligt att eleverna ser det flippade klassrummet som anpassning till den pågående 
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samhällsförändringen, där arbetssättet upplevs som nytt, kreativt och inspirerande. Det har 

inte heller i tidigare forskning presenterats idéer eller argument om att det flippade 

klassrummet kan innebära stärkt självförtroende hos eleverna. I denna studie påtalas det av 

elever att det är en trygghet att kunna komma till lektionen och vara insatt i vad lektionen 

ska handla om. De slipper därigenom att känna sig ”dumma”. Värt att nämnas är även att 

eleverna uttrycker styrkan med användningen av film, eftersom de då kan se filmen flera 

gånger samt spola fram och tillbaka.  

 

Semistrukturerade intervjuer enskilt och i grupp har visat sig vara fruktsamma till studiens 

syfte, men lämnar även ifrån sig en utvecklingspotential. Intressant att vidare och 

kompletterande undersöka skulle bl.a. vara en utförligare studie; där fler elever, lärare och 

skolor inkluderas. Intressant hade även varit att genomföra en studie på elever som inte är 

mina egna samt genomföra en effektstudie. De flesta artiklar som undersöker det flippade 

klassrummets effekter är amerikanska. Några svenska exempel har jag inte upptäckt.  
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Bilaga 1 

Fenomenet lika-löser-lika (test x/2) namn: 
Nedan följer en beskrivning av fem vardagsfenomen. Försök med hjälp av dina erfarenheter 

och naturvetenskapliga kunskaper förklara fenomenen så bra du kan! 
1) Varför tror du att olja och vatten inte kan blandas med varandra? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

2) Varför tror du att vi använder olika typer av rengöringsmedel till olika typer av smuts 

och fläckar? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 

3) Nisse tappade lite bensin på en vattenpöl och till sin förvåning lade sig bensinen på 

vattenytan. Varför tror du att det är så? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

4) Ett sätt att få bort fläckar från morötter, köttfärs osv på en skärbräda är att först 

massera in lite olja, för att sedan skölja bort med vatten. Varför tror du att denna 

metod är så effektiv? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

5) När vi diskar så använder vi diskmedel, varför? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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Bilaga 2 

   Laboration ”Några ämnes löslighet” 
Du skall undersöka några olika ämnens löslighet. När ett fast ämne inte löser sig ligger 

kristallerna kvar i provrörets botten, även om man skakar provröret. Två vätskor som är 

svårlösliga eller olösliga i varandra bildar två skikt även efter skakning. 

 

Material: Tre små bägare, tre provrör med korkar, provrörsställ, liten sked, tre droppipetter. 

Kemikalier: Heptan, Metanol, kopparsulfat, jod och glukos. 

 

Genomförande:  

 Häll lite metanol, heptan och vatten i varsin bägare (ca ¼) och sätt en droppipett i 

varje bägare.  

 Markera dina provrör med H (heptan), M (metan) och V(vatten).  

 Fyll provrör 1 med ca 3 cm metanol, provrör 2 med ca 3 cm vatten och provrör 3 med 

ca 3 cm vatten. Tillsätt 0,3 gram kopparsulfat till varje provrör. Sätt på korken på 

provröret och vänd lösningen ett par gånger. Studera innehållet. Löser sig det fasta 

ämnet?  Hur väl löser sig ämnet 

 Gör om försöket men tillsätt istället ämnen enligt följande tabell 

Tabell över lösningsförsök 

Ämne Vatten Metanol n- Heptan 

Kopparsulfat    

Jod    

Glukos    

Metanol  _______________  

 

 Avgör vilka ämnen som är polära och opolära. 
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Bilaga 3 

Kemi och energi test (x/2)    Namn: 
Nedan följer en beskrivning av fem vardagsfenomen. Försök med hjälp av dina erfarenheter 

och naturvetenskapliga kunskaper förklara fenomenen så bra du kan! 
1) Om det har blivit frost på bilrutan så kan du spraya på ett medel som gör att frosten smälter. 

Varför fungerar medlet? 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

2) Ola möter upp sina klasskamrater Hanna och Anton och säger följande: ”Vet ni vad, idag när 

jag körde moped så slog det mig. Det blir ju kallare när man kör än när man står still”. Anton 

invände direkt och säger ”Där har du fel, det är inte kallare… det bara känns så”. Vilken har 

rätt? Varför? 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

3) Kalle spelar fotboll när han stöter ihop med sin medspelare. Smällen blir hård och han lägger 

sig ner och håller för ena benet. Hans tränare springer då fram med en kylpåse. Tränaren 

trycker på påsen och skakar den innan han lägger den på Kalles ben. Vad är det som gör att 

kylpåsen fungerar? 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
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4) På vintern saltar vi vägarna. Vad har saltet för funktion och varför fungerar det? 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

5) Vill man ha en kall läsk en varm men blåsig sommardag kan man linda in flaskan i en våt 

handduk och hänga den i ett träd. Varför fungerar det? 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
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Bilaga 4  

Laboration avdunstning 

 

Material: Stativ med muff och hållare, 2 termometrar, 2 små bitar gasväv, snöre, T-sprit och 

rumstempererat vatten. 

 

Utförande: 
1) Häll först ett par droppar T-sprit på handens ovansida. Observera vad som händer, förklara 

varför. 

2) Häng upp två termometrar enligt bilden nedan. Avläs temperaturen och skriv upp.  

 
3) Du ska först linda in en bit gasväv runt den ena termometern som är fuktad med vatten och 

sedan när den är fuktad med T-sprit. Men innan du gör det; formulera en hypotes. Vad tror 

du kommer hända med temperaturen? 

4) Fukta nu en bit gasväv med rumstempererat vatten, linda gasväven runt den ena 

termometern (den andra är vår referens) och fäst med en bit snöre. Följ 

temperaturändringen och avläs efter 5 minuter. Är det någon skillnad mellan de två 

termometerna? 

5) Gör om försöket, men fukta nu en bit gasväv med T-sprit. Observera att termometrarna 

måste ha samma utgångstemperatur. 

6) Vad hände? Hur kan du förklara fenomenet? 

 

Lycka till! 

Ida 
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Bilaga 5 
 

Laboration salter och kemi 
Försök 1: Salters upplösning i vatten; varmt eller kallt? 
När en jonförening löses i vatten bryts jonbindningarna och jonerna lösgörs från 

kristallkonstruktionen. Det åtgår energi för att bryta jonbindningarna. De fria jonerna kommer 

att hydratiseras vilket innebär att respektive jon binder till omgivande vattenmolekyler. När 

dessa bindningar bildas frigörs det energi. Vissa jonföreningar löses under avgivande av 

energi och andra löses under upptagande av energi. Det finns också de jonföreningar som 

löses utan märkbar energiförändring. 

 
Material: 

Kalorimeter (termos), termometer, Natriumhydroxid pastiller (NaOH), Kaliumnitrat 

(KNO3(s)), våg, kakformar, mätcylinder. 

 
Utförande:  

Mät upp 100 ml rumstemp. vatten i mätcylinder och häll i termosen. Väg upp 4 gram NaOH. 

Tag temp på vattnet (detta är din starttemp) och häll sedan i NaOH. Rör om så att NaOH löses 

med termometern. Avläs temp när denna nått sitt max eller minvärde. 

 

Gör om försöket med 10 gram KNO3 (diska termosen noga emellan) 

 

Vilken reaktion är exoterm och vilken är endoterm? 

 

Försök 2: Salta is 

På vintern saltar vi vägarna, men varför? Och vad är det som gör att saltet fungerar som det 

gör? I denna laboration ska ni jämföra vad som händer med temperaturen med is när vi 

tillsätter alternativt inte tillsätter vanligt salt.  

Material: 2 bägare, 2 plastmuggar, kniv, is, salt tidtagare samt 2 termometrar.  

 

Utförande:  

Skär ett litet hål i botten på plastmuggarna med hjälp av kniven (görs framme vid katedern). 

Fyll därefter muggarna till hälften med is (ca 4 isbitar per mugg). Ställ muggarna i en varsin 

bägare. Mät temperaturen, detta är din starttemperatur (tid=0 min). Fyll i din starttemperatur i 

tabellen på nästa sida (resultatsidan). Du ska snart tillsätta lite salt till ena bägaren, men först;  
- Vad tror du kommer hända med temperaturen under de kommande 10 minuterna i 

muggarna. Kommer temperaturen öka, sjunka eller stå still?  

Gå fram till katedern och tillsätt 3 teskedar salt till den ena muggen med is (den andra ska du 

INTE tillsätta salt till). Mät nu temperaturen varje minut under 10 minuter. Du kan ha en 

tidtagare som hjälp till när du ska mäta. Fyll i dina resultat i tabellen resultatsidan under tiden. 

Vad hände med temperaturen? Någon skillnad mellan bägarna? Blev det som du trodde? (dvs 

stämde din hypotes?) 

Lycka till! 

Ida 
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Bilaga 6 

Förteckning över kategorier uppkomna under analysen 
 

Kategori Underkategori Definition av underkategorierna 

Flippa klassrummet – 

teknik och lärande 

Film - förberedelse  Elever som uttrycker att de ser filmen som en 

förberedelse inför lektionen. 

Att kunna spola Elever som uttrycker att de kan spola fram och 

tillbaka i filmen, samt pausa. 

Att det är film Elever som uttrycker sig om flippen som en film 

Lagom längd Elever som uttrycker att filmen är lagom lång 

Flippa klassrummet – 

en anpassning till 

samhällsförändring 

Lugn och ro  Elever som uttrycker att de kan titta på filmen i 

lugn och ro  

Lättillgängligt  Elever som uttrycker att filmen finns 

lättillgängligt  

Modernt Elever som uttrycker att användandet av 

flippafilm, publicerad på youtube, känns modernt 

Tittar även på andras 

filmer 

Elever som uttrycker att de nu även börjat titta på 

andra flippafilmer 

Flippa klassrummet – 

leder till förändrat 

klassrumsklimat 

Lektionsstruktur Elever som uttrycker sig om lektionernas struktur. 

PI- kul  Elever som uttrycker att peer instruction är kul. 

PI – bra diskussioner Elever som uttrycker att de i peer instruction tillåts 

diskutera med sina klasskompisar innan läraren 

går in och eventuellt korrigerar 

Flippa klassrummet - 

leder till effektivt 

lärande 

Lektionstid sparas  Elever som uttrycker att flippa klassrummet 

innebär sparad lektionstid  

Effektivt Elever som uttrycker att det flippade klassrummet 

innebär en effektivisering 

Förstår fenomenet 

bättre 

Elever som uttrycker att det flippade klassrummet 

bidrar till att de förstår det naturvetenskapliga 

fenomenet bättre 

Använder andra 

begrepp 

Elever som uttrycker att de använder andra mer 

naturvetenskapliga begrepp för att nu beskriva det 

naturvetenskapliga fenomenet. 

PI- aktiv inlärning Elever som uttrycker att peer instruction leder till 

aktiv inlärning 

PI- självtest Elever som uttrycker att de ser peer instruction 

som en form av självtest 

PI – läraren 

korrigerar 

Elever som uttrycker att det är bra att läraren i 

slutet går in och korrigerar samt förklarar 

Flippa klassrummets 

inverkan på eleven  

Stärkt självförtroende  Elever som uttrycker att det flippade klassrummet 

innebär stärkt självförtroende  

Mer eget ansvar Elever som uttrycker att det flippade klassrummet 

innebär mer eget ansvar. 

Stress  Elever som uttrycker att de känner sig stressade 

om de inte hunnit se filmen inför lektionen  

Förlorad 

personkontakt 

Elever som uttrycker att det flippade klassrummet 

innebär förlorad kontakt med läraren under själva 

informationstillfället 

 


