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Sammanfattning

IT- och IKT-kompetens utgör en stor del av s̊aväl internationell som svensk utbild-
ningsforskning och enda sedan 60-talet har regeringen gjort satsningar med ändam̊al
att förbättra lärares och elevers kompetens inom dessa omr̊aden. Den internationella
strävan är att läroplaner införlivar m̊al för förbättrad IT- och IKT-kompetens, för att
förbereda elever inför en arbetsmarknad som alltmer kräver teknologiska kompetenser.
I den svenska forskningen har det visat sig att användningen av IT i den svenska skolan
har ökat märkbart de senaste åren. PISA-undersökningen har visat att Sverige har l̊aga
resultat i problemlösning och att dessa resultat samvarierar med hög användning av
IT. Vidare kompetensutveckling behövs och lärare bör anpassa sin undervisning utefter
de teknologiska verktygens närvaro i den svenska skolan.

Flipped Classroom är en undervisningsmetodik som innebär en betydande omord-
ning av aktiviteter i den klassiska undervisningen, med avseende p̊a vad som sker i
klassrummet och vad som sker utanför klassrummet. Vidare ämnar metodiken att tyd-
ligt integrera digitala materiel i undervisningen. Framtida forskning bör undersöka hur
Flipped Classroom-lärare väljer att utforma deras videoföreläsningar och övriga dator-
baserade instruktioner. Detta examensarbete söker finna svar p̊a hur och i vilket syfte
Flipped Clasroom-lärare i de naturvetenskapliga ämnena använder digitala materiel i
sin flippade undervisning samt ge en överblick av dessa.

Tre naturvetenskapliga ämneslärare som använder Flipped Classroom har intervju-
ats. Det är allts̊a intervjuerna som utgör den empiriska grunden för detta arbete. Vi-
dare innefattar detta arbete en konstruktion av en lämplig modell för att karaktärisera
Flipped Classroom-lärares användning av digitala materiel. Karaktäriseringen indike-
rar att övervägande del av de digitala materielen används för datorbaserad instruktion
utanför klassrummet. Totalt sett utgör 57% datorbaserad instruktion och 30% elev-
centrerade aktiviteter i klassrummet. Resterande 13% best̊ar av digitala materiel som
till övervägande del best̊ar i mjukvaror för automatisk rättning av prov. För de inter-
vjuade lärarna gäller att övervägande del av samtliga materiel används för att förmedla
det centrala inneh̊allet i respektive kurser. Men individuella skillnader finns. Totalt sett
s̊a utgör ungefär 52% av samtliga materiel, användingsomr̊aden som ämnar att elever
antingen ska återge kunskap eller lagra den i l̊angtidsminnet. Det visar sig ocks̊a att
större delen av dessa användningsomr̊aden samtidigt innebär omfattande förändringar
av undervisningsmoment.

i



Inneh̊all

Sammanfattning i

1 Introduktion 1
1.1 IKT Internationellt och i den Svenska Skolan . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

1.1.1 IKT Internationellt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1.1.2 IKT Satsningar mellan 1984-2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
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4.4.2 FC-Lärares Användning av Digitala Materiel i Undervisningen . . . . 39

5 Metod- och Analysdiskussion 41
5.1 Urvalet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
5.2 Den Strukturerade Intervjun och Intervjustrukturen . . . . . . . . . . . . . . 41
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1 Introduktion

Detta arbete inleds med en bakgrund kring IKT- och IT-forskning internationellt och i
Sverige för att sedan leda in i ett avsnitt som beskriver Flipped Classroom-metodiken. Det
ges även en syftesbeskrivning av detta arbete och de fr̊ageställningar som jag söker svar p̊a.
En överblick av dispositionen ges avslutnignsvis i detta avsnitt.

1.1 IKT Internationellt och i den Svenska Skolan

1.1.1 IKT Internationellt

IKT st̊ar för Informations- och kommunikationsteknologi och har varit ett viktigt forsknings-
omr̊ade inom den svenska utbildningsvetenskapen enda sedan 60-talet och de diskussioner
som fördes d̊a ledde till fyra stora IKT-satsningar i den svenska skolan mellan 1984-2002 [1].
Dessa satsningar kommer beskrivas men först kan det vara p̊a sin plats att poängtera varför
förbättrad digital kompetens och IKT-kunskaper anses viktigt internationellt och varför ut-
bildningen bör ge förutsättningar för individen att utveckla denna kompetens.

Europaparlamentet publicerade år 2006 rekomendationer för åtta nyckelkompetenser
som utbildningen bör innefatta. En av dessa berör ”digital kompetens” som innefattas av
s̊aväl praktiska som teoretiska aspekter; en person måste b̊ade kunna använda nya digita-
la materiel men ocks̊a kunna kritiskt granska information som sprids digitalt [1]. Med ett
ständigt förändrande teknologiskt landskap s̊a menar UNESCO enligt en rapport fr̊an 2008
att läroplaner bör införlivas med mål för en förbättring av IKT-kunskaper för att p̊a s̊a vis
ge studerande, inv̊anare och arbetskraft s̊adana teknologiska verktyg som krävs för social
utveckling och ekonomisk tillväxt [2]. Vidare bör lärare vara medvetna om dessa m̊al och ges
tillfälle att f̊a kunskap kring bl.a. lämpliga h̊ard- och mjukvaror och resurser i undervisningen
[2].

UNESCO har i senare rapporter fr̊an 2011 givit ett mer omfattande ramverk för imple-
mentering av IKT i skolan. Detta ramverk kommer inte att diskuteras p̊a djupet i detta arbete
men det är värt att notera att samma internationella strävan för förändring i läroplaner, i
syfte att förbättra den digitala kompetensen, fortfarande p̊ag̊ar. UNESCO’s ramverk för im-
plementering av IKT i skolan har en stark koppling till nya tillväxtekonomiska modeller som
uppmärksammar ett sätt att bidra till en nations ekonomiska tillväxt, vilken best̊ar i att
inv̊anare genererar ekonomiskt värde [3]. Detta lägger allts̊a en stor vikt vid nya kunskaper,
innovation och utveckling av människans kapacitet [3]. Vidare s̊a specificerar UNESCO’s
rapport tre faktorer vilka leder till en ökning av mänsklig kapacitet. Dessa faktorer utgörs
av: arbetskraftens förmåga att använda nya verktyg som är mer produktiva en tidigare verk-
tyg, en kunnig arbetskraft som kan generera större värde för ekonomisk avkastning samt
arbetskraftens förmåga att skapa, distribuera och dela med sig av ny kunskap [3]. Dessa tre
faktorer inkorporeras i ett ramverk för implementering i skolan som best̊ar av väsentligen
tre tillvägag̊angsätt: den första är teknologisk kunnighet vilken innebär att skolan bör öka
omfattningen för studerande att utveckla digital kompetens genom att ha tydligare IKT mål
införlivade i skolans styrdokument; det andra tillvägag̊angssättet berör kunskapsfördjupning
som innebär att skolan ger förutsättningar för studerande att använda s̊adana kunskaper som
ger värde till samhälle och ekonomi genom att lösa komplexa problem i arbetslivet; det sista
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tillvägag̊angssättet berör skapandet av kunskap som innebär att skolan bör ge studerande
möjlighet att producera ny kunskap och dra fördel av denna [3].

Med denna internationella kontext till IKT och användning av digitala verktyg s̊a är det
s̊aledes p̊a sin plats att nämna de satsningar som gjorts i den svenska skolan för att förbättra
och f̊a överblick över den digitala kompetensen genom åren. IKT-satsningar mellan 1984-2002
samt Skolverkets IT-uppföljning 2015 kommer kort beskrivas i de tv̊a p̊aföljande delavsnitten.

1.1.2 IKT Satsningar mellan 1984-2002

I första stycket i avsnitt 1.1.1 p̊apekas att IKT har varit ett intressant forskningsomr̊ade
enda sedan 60-talet; år 1960 tillkom en första motion om nödvändigheten att introducera
datorteknik i skolan och mellan 1970-1984 etableras försöksverksamheter för användning
av datorer i pedagogiskt syfte samt ett införlivande av datalära i grundskolans kursplaner
[1:s.10]. Fyra stora satsningar gjordes mellan åren 1984-2002. Dessa satsningar skall nu kort-
fattat beskrivas.

Mellan åren 1984-1987 p̊abörjas en första v̊ag av IKT-satsningar som gjordes p̊a beställning
av regeringen. Denna satsning innebar en introduktion till IKT och la störst vikt vid da-
torns implementerande i skolan. För regeringen var detta en viktig satsning d̊a datorns
användning s̊ags som ”en av de viktigaste egenskaperna för den moderna människan i da-
gens samhälle”[1:s.11]. Nästa satsning mellan åren 1988-1991 som även den gjordes av re-
geringen gick under projektnamnet Datorer som pedagogiskt verktyg och bestod i ett försök
till användning av IKT i undervisningen. Syftet med denna satsning var att öka praktiken
av IKT-användning i skolan samt synliggöra de för- och nackdelar som finns med IKT-
användning [1]. Till skillnad fr̊an den tidigare satsningen som gjordes under början av 80-
talet - där stort fokus l̊ag i drill-övningar med datorn - s̊a var nu ett mer övergripande
perspektiv viktigare [1]. En tredje satsning skedde mellan 1996-1999 d̊a den svenska rege-
ringen gav KK-stiftelsen i uppdrag att ge stöd för användandet av IKT [1]. KK-stiftelsens
uppdrag bestod i 27 stycken små projekt som gick under namnet Fyrtornsprojektet med syf-
te att kompetensutveckla lärare. En fjärde satsning gjordes av regeringen och innefattas av
skapandet av programmet ITis. Denna satsning utggjorde ett led till kompetensutveckling
av lärark̊aren och innebar en stor satsning av inköp och distribution [1]. Denna kompetens-
utveckling skedde mellan åren 1999-2002.

1.1.3 Skolverkets IT-Uppföljning 2015

Skolverket och utvärderingsavdelningens senaste rapport om IT i den svenska skolan foku-
serar p̊a att ”mäta vilka förutsättningar elever och lärare har för IT-användning samt vilken
IT-användning och IT-kompetens som finns i verksamheterna” [4:s.3]. I ljuset av föreg̊aende
avsnitt s̊a kan det vara värt att notera att s̊aväl under skolverkets IT-uppföljning 2012 som
den under 2015 visar att lärare fortfarande uttrycker stort behov av kompetensutveckling
gällande IT-kunskaper [4]. Omkring hälften av gymnasielärare år 2015 upplever att kompe-
tensutveckling behövs främst inom: [4]

1. Förbyggande av kränkningar p̊a nätet.

2. IT som pedagogiskt verktyg samt hantering av ljud och bild.
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3. Säker användning av internet och lagar p̊a nätet.

Vidare visar Skolverkets uppföljning 2015 att tillg̊angen till egna datorer och användning av
surfplattor ökar ständigt. Satsningar ämnade att ge fler elever tillg̊ang till datorer har varit
störst p̊a gymnasieniv̊a där tre av fyra elever har f̊att egen dator av skolan [4]. Dessutom
har användning av datorer för att göra skoluppgifter ökat mellan 2012-2015 och förekommer
främst i svenska-undervisningen och i samhällskunskapen. Användning av IT under ma-
tematiklektioner är dock förh̊allandevis ovanligt och speciellt s̊a är det ovanligt att elever
använder datorer i matematiken för att jobba med beräkningar, skapa diagram och jobba
med statistik [4]. Att detta verkligen är fallet återspeglas ocks̊a av det faktum att trots en
ökning i IT-användning, s̊a upplever elever att deras IT-kompetens är l̊ag, speciellt gällande
behärskning av kalkylprogram [4].

Sammanfattningsvis ser vi allts̊a att försök till implementering av IKT- och IT-utrustning
i den svenska skolan är n̊agot som ständigt p̊ag̊ar men trots en ökad användning, s̊a krävs
fortfarande vidare kompetensutveckling. Resultat fr̊an det digitala problemlösningsprov som
gjordes av PISA år 2012 visar dessutom att Sveriges resultat ligger under OECD-genomsnittet
och att hög användning av IT samvarierar med l̊aga resultat [4]. Detta tros ha att göra med
bristande kunskaper om hur IT ska användas p̊a ett bra sätt [4].

Detta avsnitt har följdaktligen givit en bakgrund för de digitala verktygens samverkan
med det svenska utbildningssystemet och visar att vidare forskning inom användning av di-
gitala verktyg är viktig. UNESCO’s rapport år 2011 observerar att med teknologins ständiga
framfart och föränderlighet s̊a krävs det att lärarrollen ändras och att nya pedagogiker samt
tillvägag̊angsätt modifieras i lärarutbildningen [3]. Detta måste göras för att lärare ska kun-
na strukturera lärandemiljön för elever p̊a ett bra sätt i samband med IKT- implementering.
Detta innebär att läraren m̊aste anpassa sin integrering av teknologin s̊a att bra sociala
klassrumsmiljöer, kollaborativt lärande och grupparbete kan utvecklas, vilket förutsätter
att läraren utvecklar nya klassrumsförvaltningsförmågor [4]. Denna observation, att klass-
rumsmiljöerna m̊aste förändras med introducerandet av ny teknologi, leder allts̊a in i den
undervisningsmetodik som detta arbete är tänkt att belysa som kallas Flipped Classroom.
Denna undervisningsmetodik kommer i nästa avsnitt definieras.

1.2 Vad är Flipped Classroom?

Som tidigare beskrivts s̊a innebär nya teknolgier och deras implementering i undervisningen,
förändringar för s̊aväl lärares som elevers lärande och inhämtning av kunskap. Dessutom
har teknologins utveckling inneburit att elever i nutidens samhälle spenderar mer tid med
diverse IT-produkter som datorer och mobiltelefoner än n̊agonsin tidigare. Detta innebär som
konsekvens även att eleverna f̊ar kunskap fr̊an andra ställen än enbart skolan eftersom det
finns en uppsjö av hemsidor som förser individen med gratis lärande p̊a distans [5]. Lärarens
roll som centrum för kunskapsinhämtning är allts̊a i v̊aran nutid inte längre lika central [5].
Detta har, för den internationella utbildningen inneburit nya undervisningsmetodiker, vilka
försöker integrera det faktum att teknologins framfart har skapat en situation där den vanliga
undervisningen - med läraren framför tavlan - har förskjutits till digitala resurser. En s̊adan
undervisningsmetodik är Flipped Classroom, som i svensk forskning ofta omnämns som Det
Flippade Klassrummet.
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En initial definition av denna undervisningsmetodik (Flipped Classroom omnämns hädanefter
med förkortningen FC) ges bl.a. av Bishop & Verleger i deras överblick av relevant forskning
inom FC och lyder:

Inverting the classroom means that events that have traditionally taken place
inside the classroom now take place outside the classroom and vice versa” [6:s.4].

Men, Bishop & Verleger understryker att denna definition inte är fullständig; den fastsl̊ar
endast att FC innebär en omordning av aktiviteter som sker i och utanför klassrummet,
vilket i praktiken inte är fallet [6]. I praktiken s̊a innebär FC specifikt att eleverna tar
del av web-baserade videoföreläsningar med inslag av fr̊agesporter (Eng. ’quiz’), präglade
av slutna problem och fr̊ageställningar, utanför klassrummet [6]. Parallellt med detta s̊a
sker interaktiva gruppbaserade aktiviteter med inspiration av elevcentrerade lärandeteorier,
baserade p̊a arbeten av Piaget och Vygotsky [6]. Bishop & Verleger definierar slutligen FC
som

An educational technique that consists of two parts: interactive group learning
activities inside the classroom, and direct computer-based individual instruction
outside the classroom [6:s.4].

En grafisk representation av ovanst̊aende definition återfinns i figur (1).

Figur 1: En grafisk representation av Bishop & Verlegers definition av FC. Figur hämtad
fr̊an [6].
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Det kan vara värt att poängtera att Bishop & Verlegers definition även är lik den som
återges i Zainuddin & Halilis kartläggning av forskning inom FC som lyder:

The flipped classroom is an approach to teaching and learning activities where
students watch a video lesson outside the class through distance learning and
have hands-on activities in the class [5:s.314].

Trots de mer stringenta definitioner som givits av b̊ade Bishop & Verleger samt Zainuddin
& Halili har det visat sig i de intervjuer som genomförts i detta arbete att: informanternas
flippade undervisning inte oavkortat innebär elevcentrerade aktiviteter i det fysiska klass-
rummet, utan har fortfarande inslag av korta redovisningar framför tavlan. Detta problem i
tvetydighet ang̊aende definitionen av FC diskuteras vidare i avsnitt 2.1.

1.3 Syfte

Användningen av digitala materiel i den flippade undervisningen är viktig att undersöka.
Syftet med detta arbete framg̊ar i följande avsnitt och lägger just fokus p̊a FC-lärares
användning av digitala materiel som en del i elevers interagerande i och utanför klassrum-
met. Undervisningsmetodiken återspeglar det som framg̊ar i UNESCO’s rapport fr̊an 2015,
vilket är att lärare bör utveckla sina klassrumsförvaltningsförmågor i samband med inte-
grering av IKT och digtala materiel i undervisningen. Zainuddin & Halili p̊apekar i deras
forskningsöversikt att materielen utanför det flippade klassrummet är viktig att undersöka i
framtida forskning. Zainuddin & Halili p̊ast̊ar att:

In terms of online video lectures, flipped learning videos must encourage students
to interact as well as watch. In designing online video, it may include several
elements such as animation, cartoon, and music to attract students’ attention to
watch it [5:s.332].

En del av min undersökning söker allts̊a svar p̊a hur lärare väljer att utforma deras vi-
deoföreläsningar och datorbaserade instruktioner i samband med dessa videoföreläsningar.
Följande tre punkter återger syftet med detta arbete:

1. Ge framtida FC-lärare en överblick över tillgängligt materiel.

2. Konstruera en modell för klassificering av de digitala materiel som används i den
flippade undervisningen.

3. Redogöra för likheter och skillnader i användning av materielen med avseende p̊a de
FC-lärare som intervjuats.

1.4 Fr̊ageställningar

Föreg̊aende syftesbeskrivning konkretiseras med följande fr̊ageställningar:

1. Vad är det för digitala materiel som FC-lärare inom de naturvetenskapliga ämnena
använder i den flippade undervisningen?

2. Hur använder FC-lärare inom de naturvetenskapliga ämnena detta befintliga materiel
och i vilket syfte?
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1.5 Disposition

I föreg̊aende delavsnitt har jag redogjort för det syfte och de fr̊ageställningar som ligger till
grund för detta arbete. Dispositionen i detta arbete ser ut p̊a följande vis:

1. Jag ger först en beskrivning av relevant forskning kring FC och sedan ett antal teore-
tiska ramverk som ligger till grund för min analys och metodbeskrivning.

2. Sedan följer ett avsnitt där datainsamlingsmetoden, urvalet och etiska överväganden
återges.

3. Därefter följer en beskrivning av metod för datainsamling samt analys.

4. I slutet av detta arbete ges ett resultatavsnitt med en p̊aföljande diskussion kring
metod, teori och resultat.

I nästa avsnitt skall jag allts̊a ge, s̊aväl en forskningsbakgrund till FC som en teoretisk
bakgrund, vilken kommer ligga till grund för en karaktärisering av hur lärare använder
digitala materiel i deras flippade undervisning och i vilket syfte.

2 Relevant Forskning och Teoretiska Ramverk

2.1 Det Flippade Klassrummet

2.1.1 Relevant Forskning kring det Flippade Klassrummet

Den forskningsöversikt som Bishop & Verlegers arbete ”The Flipped Classroom: A Survey of
the Research” berör FC p̊a högskoleniv̊a. Större delen av forskningen undersöker studentper-
spektiv p̊a FC, dvs. studenters uppfattningar om undervisningsmetodiken. Forskning visar
att studentperspektivet varierar n̊agot och att studenter tenderar att föredra föreläsningar
direkt med läraren och allts̊a inte via videoföreläsningar hemma [6]. Men det förekommer
även en diskrepans i studentperspektivet eftersom de som föredrar föreläsningar i klass-
rummet även föredrar elevcentrerade aktiviteter i klassrummet [6]. En sökning p̊a ”Flipped
classroom flippat” p̊a scholar.google.se visar att även i Sverige berör FC-forskningen främst
studentperspektivet.

En del av forskningen kring FC visar även att denna undervisningsmetodik har positiva
effekter p̊a elevers inlärning, prestation och motivation [6] [5]. Men ett omfattande problem
med forskning kring sambandet mellan FC och studenters prestation är att det inte finns myc-
ket objektiv forskning som visar att studenter faktiskt presterar bättre i FC-regi [6]. Bishop
& Verlegers forskningsöverblick återger tv̊a studier som söker svar p̊a studenters prestation.
I studien av Moravec et al. ändrades presentationsmetoden för tre föreläsningar i en biolo-
gikurs [7], p̊a s̊a vis att studenter fick ta del av obligatoriska powerpointpresentationer med
röstinspelning utanför klassrummet samt obligatoriska uppgiftsblad. I klassrummet fick de
alternerande tiominuters mini-föreläsningar och fem- till sjuminuters aktiva elev-centrerade
lärandeaktiviteter [7]. Detta resulterade i en 21 % ökning i studenters prestationsförmåga
[7]. Bishop & Verleger menar dock att studien har brister eftersom aktiviteter i klassrummet
fortfarande hade traditionella föreläsningsinslag (vilket inte ska gälla enligt deras definition
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av FC) samt att implementeringen av FC var för kort [6]. För informanterna i detta examens-
arbete gäller det ocks̊a att traditionella föreläsningsinslag ibland förekommer i klassrummet.
Därmed skall jag nu redogöra för vilken definition av FC som jag tar avstamp i. Följande
definition kan ses som en informell variant av Bishop & Verlegers definition (se avsnitt 1.2):

Flipped Classroom är en undervisningsmetodik som best̊ar av tv̊a delar: till
övervägande del elev-centrerade lärandeaktiviteter i klassrummet, och till övervägande
del datorbaserad individuell instruktion utanför klassrummet.

FC definieras allts̊a här som en undervisningsmetodik där majoriteten av lärandeaktiviteter
i klassrummet ska vara elevaktiva och allts̊a inte vara utformade som klassiska föreläsningar
där läraren har redovisningar framför exempelvis en whiteboard-tavla. Dessutom understryks
att ”elev-centrerade lärandeaktiviteter” i detta arbete ska först̊as som de aktiviteter som in-
nebär elevens aktiva lärande i klassrummet. Vidare s̊a innebär FC datorbaserad individuell
instruktion utanför klassrummet. Notera att detta inte behöver innebära videoföreläsningar
men trots detta s̊a är det oftast videoföreläsningar som förekommer i den flippade undervis-
ningen [5]. Denna, mindre stringenta definition är inte orimlig eftersom studier har visat att
studenters prestation ökar i FC undervisning med inslag av traditionella föreläsningar [6].

Den andra studien av studenters prestation av Day & Foley redogör för ett implemen-
terade av FC under en hel termin i en datorkurs p̊a högskoleniv̊a [8]. De hade b̊ade en
experimentell grupp (där FC implementerades) och en grupp med traditionell undervisning.
Studenter i den experimentella gruppen fick bättre resultat p̊a samtliga inlämningsuppgifter
under terminen [8]. Nästan alla de observationer som gjorts av Bishop & Verleger har även
gjorts i Zainuddin & Halili’s forskningsöversikt. Men Sainuddin & Halili ger även en översikt
av de mest frekvent använda forskningsmetoderna när det gäller FC. Dessa framg̊ar i figur
(2).

Figur 2: T̊artdiagrammet ger en överblick av de forskningsmetoder som används mest fre-
kvent i relevant FC forskning. Datan extrapoleras fr̊an 20 artiklar mellan år 2013-2015. Figur
hämtad fr̊an [5].

Figur (2) visar att 39 % av forskningen kring FC best̊ar av enkätstudier medan inter-
vjuer som empirisk data utgör 14 % av forskningen. Den data som framg̊ar i figur (2) samt
det faktum att intervjuer främst görs i syfte att återge ett studentperspektiv p̊a FC, ger
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allts̊a detta examensarbete ytterligare relevans; den empiriska datan i detta arbete best̊ar av
strukturerade lärarintervjuer (läs mer i avsnitt 3) med avseende att karaktärisera FC-lärares
användning av digitala materiel i den flippade undervisningen.

År 2017 är det fortfarande relativt f̊a studier som visar objektivt att FC förbättrar studi-
eresultaten. Vidare finns det inte mycket forskning om studieresultaten p̊a gymnasial niv̊a i
Sverige blir bättre med implementerandet av FC. I exempelvis Jakob Ljunges examensarbete
fr̊an 2014 om för- och motargument för användandet av FC, vars syfte var att undersöka om
FC kan förbättra den svenska matematikundervisningen s̊a återges endast amerikanska studi-
er p̊a universitetsniv̊a. Ljunge p̊apekar att: ”Det bestämdes ocks̊a att metoden och metoddis-
kussionen för de fallstudier som genomfördes p̊a universitetsniv̊a kunde analyseras d̊a deras
slutsatser och diskussion borde h̊alla även p̊a gymnasieniv̊a.” [9:s.12]. Antagandet att sam-
ma slutsatser och diskussioner som görs i studier om FC p̊a universitetsniv̊a borde h̊alla för
gymnasieniv̊a anses vara ett grovt antagande. Omständigheterna för lärandet p̊a gymnasial-
kontra universitetsniv̊a skiljer sig, inte bara vad gäller konkreta ålderskillnader men ocks̊a de
sociala normer som återfinns i de olika utbildningsniv̊aerna. Erika Stadler p̊apekar i sin dok-
torsavhandling om stadieöverg̊angen mellan gymnasiet och universitetet att ”Hur studenter
upplever det lärandesammanhang som de verkar inom har en väsentlig betydelse i en studie
om stadieöverg̊angar ur studenternas perspektiv.” [10:s.19] och när det kommer till exempel-
vis matematikundervisning s̊a har det visat sig att studenters tidigare klassrumserfarenheter
p̊a gymnasiet har p̊averkan p̊a hur de upplever de nya förutsättningarna p̊a universitetet
[10]. Eftersom exempelvis universitetsmatematiken fokuserar mer p̊a formalism än vad som
typiskt sett görs p̊a gymnasial niv̊a [10], s̊a kan slutsatser kring en given undervisningsme-
todik i en specifik utbildningskontext inte direkt överföras till en annan. Sist noteras ocks̊a
att studenter generellt sett har mer tid till egna studier än elever p̊a gymnasiet, vilket gör
att FC-metodiken kan vara mer lämplig p̊a universitetsniv̊a.

FC är fortfarande en undervisningsmetodik som inte har mycket forskning bakom sig
och för detta examensarbete är det även viktigt att notera att forskningen kring FC i den
naturvetenskapliga undervisningen är desto mer begränsad. Bishop & Verleger p̊apekar i de-
ras diskussion att forskare och verksamma FC lärare bör noggrant betrakta deras teoretiska
ramverk för design av aktiviteter i det flippade klassrummet. Denna rekomendation moti-
veras av det faktum att majoriteten av de studier som de analyserat inte tydligt beskrivit
aktiviteter i och utanför det flippade klassrummet. Vidare s̊a har det ocks̊a p̊apekats i avsnitt
1.3 att de videos som lärare förser studenter med i den flippade undervisningen måste upp-
muntra elever att interagera, s̊aväl som att titta [5]. Syftet med detta examensarbete är att
karaktärisera verksamma FC-lärares (inom de naturvetenskapliga ämnena) användning av
digitala materiel i det flippade klassrummet, för att p̊a s̊a vis återge aspekter av FC-lärares
design av aktiviteter, i och utanför klassrummet.

2.1.2 Användning av Digitala Materiel i det Flippade Klassrummet

Zainuddin & Halili’s rapportering om vilka teknologiska verktyg som används i det flippade
klassrummet är speciellt viktigt för detta examensarbete. I avsnittet ”Technology Tools or
Online Platforms Used in the Flipped Classroom” söker de svara p̊a fr̊agan ”What technology
tools or online platforms have been used for implementing the flipped classroom?”[5:s.322].
Här nedan följer en lista av de teknologiska verktyg som ofta används i FC undervisningen
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(utifr̊an de artiklar som undersöktes av Zainuddin & Halili):

• Wikis och bloggar används ofta för interaktion utanför klassrummet samt för kollabo-
rativa arbeten med problemlösning och utbyte av ideér. Dessa verktyg till̊ater läraren
att dela texter, bilder och videos.

• Screencasts användes t.ex. för en hel kurs i Linjär Algebra där läraren använde LaTeX
beamer package för att skapa presentationer.

• WebQuest användes för att etablera studenters aktiva lärande i en Engelskakurs.

• En del universitetskurser använde sig av Interactive television för föreläsningar.

• Studenter f̊ar ofta titta p̊a videoklipp via YouTube och kollaborera via Google docs och
Google Hangout [5:s.322].

Nedan i figur (3) följer en tabell ur Zainuddiun & Halili’s arbete som sammanfattar de
digitala materiel som använts i FC-undervisningen.

Figur 3: En sammanställning av de digitala materiel som använts i FC p̊a universitetsniv̊a.
Hämtad fr̊an [5].

En del i Zainuddin & Halilis diskussion belyser problematik i implementerandet av FC.
Se exempelvis det citat fr̊an Zainuddin & Halili (2016) som görs i början av avsnitt 1.4.
De p̊apekar att framtida forskning bör bl.a. fokusera p̊a teknologin i den flippade undervis-
ningen och att FC-lärare förvisso ska eftersträva välproducerade videos, men f̊ar ej glömma
andra faktorer som p̊averkar studenters inlärning som exempelvis: interaktion, motivation
och engagemang [5]. Denna strävan återspeglas i tidigare forskning som återger följande tre
aspekter för framg̊angsrik teknologibaserat lärande:
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1. student-inneh̊alls interaktion.

2. student-lärare interaktion.

3. student-student interaktion [5].

Vid användandet av digitala materiel i det flippade klassrummet bör allts̊a hänsyn tas till
dessa tre aspekter av interaktion för att skapa framg̊angsrikt lärande.

I följande tv̊a avsnitt återges tv̊a olika teoretiska ramverk: den första berör olika niv̊aer av
kognition (Bloom’s taxonomi) som kan beskriva den pedagogiska bredden med användandet
av digitala materiel; den andra (SAMR-modellen) avser att ligga till grund för en analys av
hur mycket undervisningen förändras med introducerandet av digitala materiel.).

2.2 Teoretiska Ramverk

2.2.1 Bloom’s Taxonomi

Benjamin S. Bloom utvecklade år 1948 tillsammans med American Psychological Association
en taxonomi över olika former av tänkande, vilken är ämnad att klassificera utbildningsmål
[11]. Denna taxonomi best̊ar av tre domäner:

• Den kognitiva: Kunskapsbaserad domän best̊aende av sex niv̊aer.

• Den affektiva: Attitydbaserad domän best̊aende av fem niv̊aer.

• ”The Psychomotor”: färdighetsbaserad domän best̊aende av sex niv̊aer [11].

Taxonomin är hierarkisk och den första domänen som beskrivits ovan best̊ar av tre lägre
niv̊aer vilka är: Kunskap, först̊aelse och applicerande och de tre högre niv̊aerna best̊ar
av: analys, syntes och evaluerande. En studerande som fungerar p̊a niv̊an applicerande är
följdaktligen en studerande som bemästrat materiel p̊a kunskap och först̊aelse niv̊an [11]. I
detta arbete ligger fokus p̊a den kognitiva domänen. Denna taxonomi kan användas för att
belysa den pedagogiska bredden för användningen av ett givet digitalt materiel, dvs. bredden
p̊a olika former av kognition som främjäs i ett visst antal undervisningsmoment, med olika
digitala materiel. Denna användning av digitala materiel f̊as ur den empiriska datan i detta
arbete som best̊ar av lärarintervjuer. Fortsättningsvis i detta avsnitt s̊a är det endast den
kognitiva domänen som berörs. I den löpande texten kommer jag ibland tala om Bloom’s
taxonomin explicit men även ”niv̊aer av kognition”, vilket för läsaren ska ses som synonymt
med Bloom’s taxonomin.

2.2.2 Den Reviderade Bloom’s Taxonomin

En reviderad taxonomi gjordes under 90-talet där terminologin som beskriver de olika
niv̊aerna i den kognitiva domänen ersattes med handlingsverb, vilka framg̊ar i figur (4).
De olika niv̊aerna som framg̊ar till höger i figur (4) beskrivs p̊a följande sätt:

• Minnas: hämtning, igenkännande och återgivande av relevant kunskap fr̊an l̊angtidsminnet.
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• Först̊a: Konstruerandet av mening utifr̊an muntligt, skriftligt och grafiskt förmedlande
genom tolkning, exemplifierande, klassificerande, sammanfattande, slutledande, jämförande,
och förklarande.

• Applicera: Användandet av en procedur genom att utföra eller implementera.

• Analysera: Nedbrytandet av n̊agot i mindre delar för att avgöra delarnas innebördes
sammanhang och deras övergripande struktur och syfte genom att differentiera, orga-
nisera och tillskriva (eng. ”attributing”).

• Evaluera: Att göra bedömande baserat p̊a kriterier och sätt att undersöka samt kri-
tisera.

• Skapa: Att sätta samman olika element för att f̊a en fungerande helhet; omorganisering
av element till ett nytt mönster eller struktur genom genererande, planerande och
producerande [11].

Figur 4: Till vänster i figuren framg̊ar Bloom’s hierarki av den kognitiva domänen och till
höger framg̊ar den reviderad taxonomin. Hämtad fr̊an [11].
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Ett betydelsefullt antagande i Bloom’s taxonomi är att inlärningsprocesser följer en viss
hierarki, vilket tydligt beskrivs av Andrew Churches p̊a följande vis:

Before we can understand a concept we have to remember it. Before we can
apply the concept we must understand it. Before we analyse it we must be
able to apply it. Before we can evaluate its impact we must have analysed
it. Before we can create we must have remembered, understood, applied,
analysed, and evaluated [12:s.5].

Det finns de som hävdar att denna hierarki inte är nödvändig utan att inlärningsprocessen
kan ske p̊a olika niv̊aer av taxonomin, oberoende av föreg̊aende niv̊aer [12]. Trots detta s̊a
är Bloom’s taxonomi användbar eftersom den gör tydliga distinktioner mellan olika niv̊aer
av kognition; även om ”att minnas” kunskap inte nödvändigtvis föreg̊ar ”att evaluera” den-
samma, s̊a utgör de åtminstone distinkta niv̊aer av kognition. Vidare s̊a uppmärksammas
att i detta arbete används Bloom’s taxonomin som en del i analysmetoden, men inte p̊a
ett hierarkiskt vis. Detta innebär att i analysen s̊a görs ingen bedömning av huruvida niv̊an
Skapa är en bättre eller sämre form av kognition än Minnas. Däremot kommer det i den
löpande texten att talas om taxonomin i termer av niv̊aer av den. Detta görs dock bara av
bekvämlighetsskäl och allts̊a inte för att implicera n̊agot relativt värde mellan niv̊aerna. Tax-
onomin används främst för att se hur stor pedagogisk bredd informanternas användande av
digitala materiel innebär. Det är ett rimligt åtagande eftersom det är just en bredd i pedago-
gik som understryks i kursplanernas målbeskrivning. Ta som exempel fysikundervisningens
målbeskrivning som ämnar att ge eleverna förutsättningar att utveckla:

1. Kunskaper om fysikens begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder samt först̊aelse
av hur dessa utvecklas.

2. Förmåga att analysera och söka svar p̊a ämnesrelaterade fr̊agor samt att identifiera,
formulera och lösa problem. Förmåga att reflektera över och värdera valda strategier,
metoder och resultat.

3. Förmåga att planera, genomföra, tolka och redovisa experiment och observationer samt
förmåga att hantera material och utrustning.

4. Kunskaper om fysikens betydelse för individ och samhälle.

5. Förmåga att använda kunskaper i fysik för att kommunicera samt för att granska och
använda information [13].

Det är tydligt utifr̊an denna målbeskrivning att en del i fysiklärarens uppdrag är att ha stor
bredd i sin undervisning.

I avsnittet som följer s̊a återges en Bloom’s taxonomi som tar hänsyn till nutidens
användning av digitala materiel i undervisningen.

2.2.3 Den Digitala Bloom’s Taxonomin

Den digitala Bloom’s taxonomin beskriver korrelationen mellan verben som beskriver den
reviderade Bloom’s taxonomin och de verb som är vanligt förekommande i digitala aktivi-
teter. En tankekarta över detta korrelerande som ges i Andrew Churches artikel ”Bloom’s
Digital Taxonomy” framg̊ar i figur (5).
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Figur 5: Figuren återger en tankekarta som beskriver korrelerandet mellan den reviderade
Bloom’s taxonomin och verb som är relevanta i digitala sammanhang. Hämtad fr̊an [12].

Andrew Churches väljer dessutom att ha Kollaborerande som en separat kategori eftersom
kollaboration kan ske p̊a många sätt, är inte en väsentlig del i inlärningsprocessen samt att
kollaboration kan ske p̊a fler än en av niv̊aerna i Bloom’s reviderade taxonomi [12]. I figur (5)
återges verb som är relevanta i en digital kontext, men det finns ett par som är mer distinkta
och unika för just digitala sammanhang. Däremot finns det inga bra översättningar av de
digitala begrepp som existerar i nuläget s̊a följande lista kommer inneh̊alla s̊aväl engelska
begrepp som svenska översättningar. Lite längre fram i detta avsnitt kommer det, för den
intresserade läsaren att ges tydligare beskrivningar av följande digitala begrepp:

• Minnas: ”highlighting”, bokmärkning, användning av sociala nätverk, sökning, ”goog-
ling”(att söka p̊a www.google.com).

• Först̊a: Avancerade sökningar, kategorisering och ”taggning”, Boolean sökningar, blog
journaler, ”twittra” (Att skriva p̊a www.twitter.com).

• Applicera: Spela, operera, ”hacking”, uppladdning och nerladdning, delning och edi-
tering.

• Analysera: Att hitta, strukturera, integrera, länka, validera, ”mashing” och ”reverse
engineering”.

• Evaluera: bloggkommentera, recensera, ”posta” och nätverkande.

• Skapa: programmera, filma, animera, blogga, video blogga, mixning, publicering, vi-
deocasting och podcasting [12].

Jag kommer i resterande del av detta avsnitt ge exempel p̊a digitala begrepp för respektive
niv̊a i den reviderade digitala Bloom’s taxonomin.
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2.2.4 Digitala Begrepp och Niv̊aer i Bloom’s Taxonomin

Ett sätt för elever att minnas och lagra kunskap i l̊angtidsminnet kan i en digital kontext
göras med hjälp av att elever bokmärker hemsidor för senare användning som inneh̊aller
relevanta resurser eller material. Vidare agerar sökningar p̊a www.google.com ett essentiellt
verktyg för elever att söka relevant information p̊a nätet och ”quizzes” (fr̊agesporter/förhör)
som möjlig undervisningsaktivitet kan användas för att l̊ata elever återge kunskap fr̊an
l̊angtidsminnet [12]. Bloggar p̊a internet agerar ofta som digitala dagböcker. Eleverna kan
använda blogginlägg för att skriva enkla inlägg som berör en given del av undervisningen
för att p̊a s̊a vis konstruera mening och fördjupa sin först̊aelse för ett givet undervis-
ningsinneh̊all. Att skapa blogginlägg är speciellt bra när det görs i samband med diskussion
kring elevers inlägg samt kollaboration. Kategorisering och ”taggning” är en form av digital
klassficering som kan göras p̊a flera olika sätt men handlar i huvudsak om att organisera
och klassficera filer och hemsidor [12]. ”taggning” är ett sätt att klassificera exempelvis en
hemsida genom att tillskriva den ett eller flera nyckelord som är relevanta för hemsidans
inneh̊all. Att spela spel som är relevanta för undervisningen kan innebära elevers utveckling
av först̊aelsen för processer och applicerandet av färdigheter. Att kunna ladda upp och
dela filer p̊a nätet är en grundläggande applicerande aktivitet som utgör en av de lägre
formerna av digital kollaboration [12].

En form av analyserande som är unik för det digitala är ”mashing” eller ”mash ups”
som innebär en integrering av flera olika datakällor som t.ex. hemsidor, l̊atar och bilder till en
distinkt enhet [12]. Elever måste allts̊a urskilja relevant information och kunskap i en given
undervisningsaktivitet för att sedan digitalt skapa en koherent helhetsbild. Att kommentera
och reflektera kring blogg och vlog (videoblogg) inlägg är ett kraftfullt verktyg för att öva
p̊a att ge konstruktiv kritik p̊a arbeten men ger ocks̊a övning i att evaluera material i en
given undervisningskontext [12]. Att ”posta” material p̊a nätet kan innebära att engagera
sig i diskussionsforum för att ge respons samt diskutera kring diverse ämnen och främjar
s̊aledes en högre form av kognition som är att evaluera s̊aväl ämnesinneh̊all som individers
st̊andpunkter kring inneh̊allet [12].

Den digitala Bloom’s taxonomin kan s̊aledes ses som ett verktyg för att beskriva FC
lärares användning av digitala materiel, eftersom taxonomin ger möjlighet att urskilja vilken
form av kognition som främjas d̊a ett digitalt materiel används. Detta ramverk utgör allts̊a
ett viktigt verktyg tillsammans med den som föresl̊as i p̊aföljande avsnitt och dessa kommer
utgöra stommen för den metod- och analys som ges senare i detta arbete.

2.2.5 SAMR-modellen

SAMR-modellen utvecklades 2006 av Ruben R. Puentedura som en del i Maine Learning
Technologies Initiative. Modellen avser att uppmuntra utbildare att förbättra sin utbildning
via teknologiska verktyg och best̊ar av följande 4 grupper:

1. Substitution: Teknologin utgör ett verktygssubstitut, utan funktionell förändring.

2. Augmentation: Teknologin utgör ett verktygssubstitut, med funktionell förbättring.

3. Modifikation: Teknologin till̊ater markant omdesign av aktiviteter.
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4. Omedefinition: Teknologin till̊ater skapandet av aktiviteter som tidigare varit otänkbara,
utan teknologin[14].

Lärandeaktiviteter som faller inom Substitution och Augmentation sägs förbättra inlärningen
och de som faller inom Modifikation och Omdefinition sägs transformera inlärningen.

Det är en del begrepp här ovan som behöver ytterligare klargörande, men det som ter sig
fördelaktigt med detta ramverk är att den ger möjlighet för en karaktärisering av digitala
materiel och kan allts̊a potentiellt agera analysverktyg i detta arbete. Men modellen är inte
helt oproblematisk.

Figur 6: En grafisk representation av SAMR-modellen enligt Puentedura (2012) [15]. Figur
hämtad fr̊an [15].
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I nästa delavsnitt ges ett systematiskt nedbrytande och en standardisering av SAMR-
modellen för att p̊a s̊a vis ge en ny, modifierad SAMR-modell som anses lämpligare för en
karaktärisering av lärares användning av digitala materiel. Notera att denna standarisering
eller renodling av SAMR-modellen inte ska först̊as som en kritik mot varken Ruben R.
Puentedura eller modellen i sig. SAMR-modellen är användbar och m̊anga lärare använder
den för att evaluera sin användning av digitala materiel. Däremot fanns ett behov i detta
arbete att modifiera den för att p̊a ett enklare sätt karaktärisera informanternas utsagor.

2.2.6 En Systematisk Renodling av SAMR-modellen

Vilka aspekter av SAMR-modellen är problematiska? Vid första anblick ter det sig sv̊art att
se problematiken men om läsaren gör sig uppmärksam p̊a de ing̊aende ord som beskriver
SAMR-niv̊aerna s̊a kan följande tv̊a slutsatser härledas:

1. Modellen är n̊agot otydlig i dess underliggande värderingar.

2. Modellen verkar sakna eller återger en inkonsekvent gradering av de olika niv̊aerna.

Att modellen är n̊agot otydlig i dess underliggande värderingar framg̊ar om exempelvis de
lägsta tv̊a niv̊aerna i ”Enhancement” skiktet i figur (6) betraktas. Substitution beskriver ett
digitalt materiel som ett direkt verktygssubstitut utan funktionell förändring, medan Aug-
mentation beskriver ett digtalt materiel som ett direkt verktygssubstitut med funktionell
förbättring. Det är allts̊a bara Augmentation som i detta skikte beskriver användningen
i termer av en förbättring av ett givet undervisningsmoment, samtidigt som hela detta
undre skikte av SAMR-modellen ska ses som en ”enhancement”, dvs. en förbättring el-
ler förstärkning av lärandeaktviteten. Vad detta konkret innebär för modellen är att en
av niv̊aerna (Substitution) inte explicit innebär en förbättring eller förstärkning av en
lärandeaktivitet, eller åtminstone att det är oklart hur en individ ska, utifr̊an modellen,
först̊a ”funktionell förändring”. Det undre skiktet av SAMR-modellen återger allts̊a viss
otydlighet i de underliggande värderingarna.

Betrakta följande exempel p̊a Substitution som brukar ges: datorn är ett digitalt mate-
riel som exempelvis ersätter skrivmaskinen i produktion av dokument utan n̊agon markant
förändring av dess funktion [16]; skrivandet och genererandet av ett dokument är snarlikt för
de b̊ada materielen. Att datorn karaktäriseras p̊a detta vis ses allts̊a endast som en funktio-
nell förändring men inte en förbättring med avseende p̊a produktion av dokument, eftersom
skrivandeprocessen är ungefär densamma för s̊aväl det analoga som det digitala verktyget.
Vad, i användandet av ett digitalt materiel ska ses som en förbättring av en lärandaktivitet?

För att erh̊alla en modell som eventuellt är mer lämplig som analysverktyg s̊a modifieras
modellen p̊a s̊a vis att värderingar först rensas ur de olika skiktena av SAMR-modellen. En
första modifkation kan göras genom att avlägsna idén om s̊aväl funktionell förändring som
funktionell förbättring. D̊a f̊as följande modell:

1. Substitution: Teknologin utgör ett verktygssubstitut.

2. Augmentation: Teknologin utgör ett verktygssubstitut.

3. Modifikation: Teknologin till̊ater markant omdesign av aktiviteter.
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4. Omdefinition: Teknologin till̊ater skapandet av aktiviteter som tidigare varit otänkbara,
utan teknologin.

Observera att de tv̊a lägre niv̊aerna är likadana. Istället för att ha tv̊a distinkta niv̊aer i det
undre skiktet av denna modifierade SAMR-modell s̊a utelämnas Augmentation och s̊aledes
f̊as följande:

1. Substitution: Teknologin utgör ett verktygssubstitut.

2. Modifikation: Teknologin till̊ater markant omdesign av aktiviteter.

3. Omdefinition: Teknologin till̊ater skapandet av aktiviteter som tidigare varit otänkbara,
utan teknologin.

I det här läget är den modiferade SAMR-modellen inte fullständigt standariserad eftersom
det övre skiktet (framg̊ar i figur (6)) av den inte har behandlats. I början av detta delavsnitt
p̊apekas att modellen verkar sakna eller är n̊agot inkonsekvent i graderingen av niv̊aerna.
I figur (6) där Substitution beskrivs i termer av funktionell förändring, Augmentation
av funktionell förbättring, Modifikation av markant omdesign av aktviteter och slutligen
Omdefinition som beskrivs i termer av skapandet av aktiviter som tidigare varit otänkbara.
Om vi nu utelämnar samtliga värderinger och graderingar i modellen f̊as följande, n̊agot
intetsägande modell:

1. Substitution: Teknologin utgör ett verktygssubstitut.

2. Modifikation: Teknologin till̊ater omdesign av aktiviteter.

3. Omdefinition: Teknologin till̊ater skapandet av aktiviteter.

För att denna modell ska kunna användas som ett analysverktyg för att karaktärisera lärares
användning av digitala materiel, s̊a bör antingen en värdering införlivas eller s̊a måste en
annan lämplig gradering göras. Orden Substitution, Modifikation och Omdefinition
antyder en förändring av n̊agot och i modellens kontext innebär det en förändring d̊a ett
digitalt materiel används för ett visst undervisningsmoment. En gradering som kan definieras
skulle allts̊a kunna beskriva hur mycket ett digitalt materiel förändrar ett givet undervis-
ningsmoment. Graderingen kan göras p̊a följande vis:

1. Substitution: Användningen av det digitala materielet innebär ingen eller liten förändring
av ett givet undervisningsmoment.

2. Modifikation: Användningen av det digitala materielet utgör en förändring som in-
nebär en effektivisering av ett givet undervisningsmoment.

3. Omdefinition: Användningen av det digitala materielet innebär en förändring av ett
givet undervisningsmoment som tidigare varit otänkbar utan materielet (eller annat
likvärdigt digitalt materiel).
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I det tidigare exemplet om användningen av datorn som substitut vid produktion av
dokument, s̊a ser vi nu att en karaktärisering är enklare; datorn innebär - för ändamålet
att producera dokument - ingen eller mindre förändring av undervisningsmomentet, och
faller allts̊a inom niv̊an Substitution. Användningen av datorn för att producera och dela
dokument utgör en effektivisering eftersom produktion av dokument i exempelvis Microsoft
Word möjjliggör effektiv överföring (via exempelvis studentmail eller läroplattformar) av
dokument, mellan s̊aväl lärare och elev som elever sinsemellan. Användningen av datorn
för produktion och delning av dokument faller allts̊a inom Modifikation. Användningen
av datorn för produktion av dokument och kollaboration kan innebära en förändring av ett
undervisningsmoment, p̊a s̊a vis att det är otänkbart utan materielet. Ta exemplet med att
integrera produktion av dokument med mjukvaran Google docs : via denna mjukvara kan flera
elever samarbeta i skrivandeprocessen vid samma tidpunkt, i samma dokument och p̊a helt
olika platser i världen. Denna användning faller allts̊a inom Omdefinition. Användningen
av det digitala materielet är allts̊a det som avgör inom vilken niv̊a materielet hamnar. Detta
sistnämnda är viktigt att ha i åtanke för att först̊a resultatanalysen i detta arbete.

Denna modifierade SAMR-modell är nu graderad utifr̊an vilken typ av förändring det digi-
tala materielet innebär. Denna föreslagna modell omnämns som SMO-modellen (Substitution-
Modifikation-Omdefinition) och kommer i detta arbete användas som verktyg för analys av
informanternas utsagor kring deras användning av digitala materiel. Modellen har i detta av-
snitt blivit härledd ur Ruben R. Puenteduras SAMR-modell med omfattande struktur- och
värderingsmodifkationer. I disskusionsavsnittet kommer även en problematisering av dennna
modell att ges.

3 Metod

3.1 Datainsamlingsmetod

En vanlig metod vid insamling av data till examensarbeten i lärarutbildningen är intervjun.
Johansson & Svedner gör en distinktion mellan strukturerad intervju och kvalitativ inter-
vju där den strukturerade intervjun beskrivs som en intervjuteknik där fr̊ageomr̊aden är
bestämda i förväg och svaren är vanligen öppna även om det ibland förekommer fr̊agor med
fasta svarsalternativ [17]. I detta arbete används stukturerad intervju för att p̊a ett syste-
matiskt vis klargöra: vilka materiel som används, hur de används och vad läraren har för
mål med användningen av det digitala materielet. Denna intervjustruktur ges i bilaga A.
Första fr̊agan är tänkt att ge en lista över lärarens digitala materiel i undervisningen, därp̊a
ställs fr̊agan: hur använder du verktyg X? Ge n̊agra undervisningsexempel. X symoblise-
rar allts̊a ett givet digitalt materiel ur den lista som läraren ger. D̊a informanten beskriver
användningen av ett digitalt materiel, s̊a för intervjuaren anteckningar för att till̊ata infor-
manten att associera vidare. Detta eftersom ”minnet av en händelse ligger lagrat i form av
episoder som är sammanlänkade med associationer”[17:s.36]. Det är s̊aledes viktigt att den
som intervjuar inte avbryter informantens tankeg̊angar. Vidare är det även viktigt att infor-
manten har förtroende för den som intervjuar och respekterar syftet med intervjun samt att
denne inte pressar p̊a sina åsikter [17].

Johansson & Svedner p̊apekar att fallstudier är en bra metod för datainsamling d̊a
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undervisningsmetoder undersöks [17:s.64]. Johansson & Svedner ger ett exempel där en
författare undersöker tv̊a matematikmetodiska riktningar; den monografiska metoden och
uppräkningsmetoden. Målet med författarens arbete är att utifr̊an empiriskt material - i
form av analys av läromedel, lektionsobservationer samt lärarintervjuer - försöka urskilja
dessa tv̊a undervisningsmetoder i matematikundervisningen, utifr̊an bl.a. individuella utsa-
gor av de lärare som intervjuades [17]. P̊a liknande sätt ämnar jag att utifr̊an informanternas
utsagor söka urskilja hur olika digitala materiel används i den flippade undervisningen, s̊aväl
utanför som i klassrummet. En Fallstudie syftar s̊aledes till att ge en beskrivning av enskilda
individer och det är allts̊a individerna som utgör analysenheten [17]. I min analys av intervju-
erna redovisas varje enskild lärares användning av digitala materiel i form av tabeller vilken
karaktäriserar användningen utifr̊an fyra olika dimensioner: vilken funktion den uppfyller,
hur avgörande den är för den flippade undervisningen, den pedagogiska bredden samt graden
av förändring av undervisningsmoment. Denna metodbeskrivning ges i senare avsnitt.

3.2 Urval och Avgränsningar

Det viktigaste kriteriet som informanterna i detta arbete måste uppfylla är att de arbetar
till största del med undervisningsmetodiken Flipped Classroom. Vidare var det önskvärt att
samtliga informanter skulle best̊a i fysiklärare p̊a gymnasieniv̊a, men p̊a grund av tidsbrist
och problem i att f̊a kontakt med Flipped Classroom lärare s̊a fick urvalet best̊a av lärare
inom andra naturvetenskapliga ämnen. Informanterna kontaktades p̊a flera olika sätt. Dessa
best̊ar av:

1. Googlesökningar som t.ex. ”Flipped classroom fysiklärare”, ”flipped classrooom lärare”,
”gymnasiet flipped classroom”, för att hitta kontaktuppgifter till verksamma Flipped
Classroom lärare.

2. Via Facebookgruppen ”Flippa Klassrummet” s̊a skrevs ett inlägg där informanter ef-
tersöktes.

3. Via www.youtube.com kontaktades fysiklärare som kunde tänkas arbeta med Flipped
Classroom metodiken.

4. Totalt 22 rektorer kontaktades via mail och tillfr̊agades om fysiklärare p̊a deras respek-
tive skolor arbetade med Flipped Classroom.

En ytterligare metod för att komma i kontakt med potentiella Informanter hade kunnat
best̊a i telefonsamtal direkt till informanterna eller till de rektorer som kontaktades via mail.
Det sistnämnda är en rimlig åtgärd eftersom endast 10 rektorer svarade p̊a mailet, samtliga
vidarebefordrade mailet till de lärare som kunde tänkas arbeta med Flipped Classroom
varav endast 3 lärare svarade. Ingen av dessa arbetade till större omfattning med Flipped
Classroom.

I urvalet s̊a är första informanten en matematiklärare p̊a högstadieniv̊a vars intervju i
detta arbete även ligger till grund för en funktionskategorisering av digitala materiel. In-
tervjun betraktas ocks̊a som en prövning av intervjufr̊agor och intervjuteknik. Den andra
informanten är en Kemi- och biologilärare p̊a gymnasieniv̊a och den tredje är fysiklärare
p̊a gymnasieniv̊a. Totalt sett s̊a best̊ar allts̊a den empiriska datan av tre intervjuer med
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lärare inom de naturvetenskapliga ämnena. Samtliga informanter erbjöds att ha intervjun
p̊a överenskommen plats i Sverige eller genom videosamtal via mjukvaran Skype och pga
främst l̊anga reseavst̊and s̊a resulterade detta i att samtliga intervjuer hölls uteslutande
genom videosamtal.

Omfattningen p̊a detta urval är allts̊a n̊agot sparsamt vilket innebär en del nackdelar:
ett mer omfattande urval skulle kunnat ge ett större djup till resultat och som konsekvens
svaren p̊a de fr̊ageställningar som återgetss i detta arbete. Det g̊ar inte att med säkerhet
avgöra om informanternas användning av digitala materiel i den flippade undervisningen är
representativ för samtliga aktörer inom denna undervisningsmetodik. För att kompensera
för denna bristande omfattning p̊a urval s̊a ligger även fokus p̊a teoriutveckling, vilket bl.a.
innebär en standarisering av SAMR-modellen (SMO-modellen) vars syfte är att användas
som en del i karaktäriseringen av lärares användning av digitala materiel i den flippade
undervisningen.

3.3 Etiska överväganden

Inom forskning är det viktigt att väga mellan olika intressen och forskaren bör säkra att
medverkande individer har skydd mot integritetsintr̊ang [18]. För detta arbete innebär det
framförallt att informations- samtyckes- konfidentialitets- och nyttjandekraven uppfylls. In-
formationskravet innebär att de som medverkar i arbetet ska upplysas om syftet med arbetet
[18] och i detta arbete gjordes detta i samband med att informanterna kontaktades samt d̊a
intervjuerna hölls. Informanterna fick d̊a veta mitt namn, institutionsanknytning samt syftet
med undersökningen. Samtyckeskravet uppfylldes ocks̊a i samband med att informanterna
kontaktats och informerats om undersökningens syfte. De fick d̊a ocks̊a information om vil-
ken omfattning deras deltagande skulle innebära. Deltagare i en undersökning ska alltid
själva kunna bestämma omfattningen av deras deltagande och att de när som helst under
arbetets g̊ang ska kunna avbryta deltagandet [18]. Informanterna garanteras anonymitet för
att förhindra integritetsintr̊ang och nyttjandekravet uppfylls d̊a jag även upplyste dem om
att undersökningens resultat endast används i forskningssyfte.

3.4 Beskrivning av Analysmetod

3.4.1 Funktionskategorisering

För att f̊a en tydlig överblick över syftet med lärarnas användning av ett givet digitalt materi-
el s̊a definierades det fem olika funktionskategorier utifr̊an intervjun med matematikläraren.
Dessa kategorier specificerar funktionen som användningen av ett materiel uppfyller. Är de
ämnade att fungera som diagnostiskt materiel, materiel för kollaborativt arbete eller som
elevers övning i, för ämnet relevanta procedurer? Att tydligt definiera vilken funktion ma-
terielen uppfyller ger även framtida FC-lärare en överblick över tillgängligt materiel och
dess potentiella användningsomr̊aden. Med definierandet av olika funktionskategorier s̊a ser
läraren tydligt vad användningen av ett givet digitalt materiel syftar till i undervisningen.
Dessa funktionskategorier skall jag i p̊aföljande stycken definiera.

I bilaga B s̊a framg̊ar en tabell med en kolumn över de digitala materiel som mate-
matikläraren nämner i intervjun samt en kolumn där en funktionsbeskrivning görs utifr̊an
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lärarens utsagor. I den sistnämnda kolumnen återfinns även tre rubriker, vilka är: Intervju-
citat, Funktionsbeskrivning och Funktion; Intervjucitaten används som utg̊angspunkt
för funktionsbeskrivningen som sedan definierar funktionskategorin. Följande funk-
tionskategorier utkristalliseras utifr̊an lärarens utsagor i B och definieras här som:

1. Informationsfunktion: Det digitala verktyget är ämnat att fungera som plattform
där läraren förmedlar relevant information kring kursen i fr̊aga och förser elever med
andra internettillg̊angar eller mjukvaror.

2. Förmedlingsfunktion: Det digitala verktyget är ämnat att förmedla ämnets centrala
inneh̊all.

3. Bedömning- och diagnosfunktion: Det digitala verktyget är ämnat att kontrollera
och ha översikt över elevernas måluppfyllelse.

4. Kollaborationsfunktion: Det digitala verktyget ger möjlighet för elever och lärare
att samarbeta digitalt.

5. Övningsfunktion: Det digitala verktyget är ämnat att förbättra elevers måluppfyllelse
genom elevers övning.

3.4.2 Rangordning av Funktionskategorier och Digitala Materiel

I föreg̊aende avsnitt definierades funktionskategorier vilka återger lärarens syfte med användningen
av ett digitalt materiel. Dessa kategorier definierades inte med FC i åtanke men vissa av dem
är avgörande för denna undervisningsmetodik. S̊aledes skall jag här upprätta en rangordning
med avseende p̊a hur pass avgörande en kategori eller ett digitalt materiel är för den flippade
undervisningen. Denna rangordning görs med den definition av FC som givits i avsnitt 2.1.1
och ser ut p̊a följande sätt:

1. Funktionskategorin eller det digitala materielet är absolut avgörande för den flippade
undervisningen.

2. Funktionskategorin eller det digitala materielet är inte avgörande men behövs för att
den flippade undervisningen ska fungera smidigt.

3. Funktionskategorin eller det digitala materielet är inte avgörande för den flippade un-
dervisningen men gör det flippade klassrummet mer komplett.

Funktionskategorin Förmedlingsfunktion är avgörande för den flippade undervisningen
eftersom läraren m̊aste förmedla det centrala inneh̊allet via n̊agon datorbaserad instruktion.
Det kommer visa sig att vissa materiel uppfyller en Förmedlingsfunktion, men hör inte
till denna del av rangordningen.

Informationsfunktion och Bedömning- och diagnosfunktion är inte avgörande
men behövs för att den flippade undervisningen ska fungera smidigt. Att kategorin eller
materielet gör s̊a den flippade undervisningen ”fungerar smidigt” ska här först̊as som att
läraren förser elever med för kursen relevant information och annan relevant datorbaserad
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instruktion, samt har kontroll över att elever tar del av given datorbaserad instruktion ut-
anför klassrummet. Dessa aspekter är i linje med den definition av FC som givits, förutom
möjligtvis den sistnämnda aspekten. Däremot anses det viktigt att FC-lärare har kontroll
över att elever interagrar s̊aväl som tittar p̊a filminspelningar [5]. Viss användning av digitala
materiel som uppfyller en Bedömning- och diagnosfunktion faller inte alltid inom denna
mellersta niv̊a av rangordningen. I avsnitt 3.4.4 inför jag notation för att kunna åtskilja
dessa materiel.

Funktionskategorierna Kollaborationsfunktion och Övningsfunktion är inte avgörande
för den flippade undervisningen men gör det flippade klassrummet mer komplett. Detta ef-
tersom exempelvis elevcentrerade aktiviteter (exempelvis kollaborativa arbeten och indivi-
duell övning) utgör den andra aspekten av s̊aväl Bishop & Verlegers FC-definition som den
som föreslagits av mig. Men mängden av digitala materiel som används med ändamål att
skapa elevcentrerade aktiviteter finns i olika utsträckning hos informanterna. Det bör ocks̊a
noteras att lärarnas skapande av elevcentrerade aktiviteter utan digitala materiel har i det
här arbetet inte diskuterats.

I det sista delavsnittet i min beskrivning av analysmetoden s̊a redovisas det hur rang-
ordningen inkorporeras i analysen av informanternas utsagor.

3.4.3 Bloom’s reviderade Taxonomi och den Pedagogiska Bredden i Digital
Användning

Det har i teoriavsnitt 2.2.2 redogjorts för en reviderad Bloom’s taxonomi. Denna taxonomi
kan allts̊a användas för att beskriva bredden i användningen av ett givet digitalt materiel,
genom att avgöra huruvida ett digitalt materiel främjar lägre eller högre niv̊aer av kognition.
Följande punktlista med verb som är relevanta i en digital kontext har givits i avsnitt 2.2.3:

• Minnas: ”highlighting”, bokmärkning, användning av sociala nätverk, sökning, ”goog-
ling”.

• Först̊a: Avancerade sökningar, kategorisering och ”taggning”, Boolean sökningar, blog
journaler, ”twittra”.

• Applicera: Spela, operera, ”hacking”, uppladdning och nerladdning, delning och edi-
tering.

• Analysera: Att hitta, strukturera, integrera, länka, validera, ”mashing” och ”reverse
engineering”.

• Evaluera: bloggkommentera, recensera, ”posta” och nätverkande.

• Skapa: programmera, filma, animera, blogga, video blogga, mixning, publicering, vi-
deocasting och podcasting.

Med denna punktlista s̊aväl som beskrivningen av de olika kognitionsniv̊aerna i Bloom’s
taxonomin s̊a kan allts̊a lärarnas utsagor kring användningen av ett digitalt materiel ka-
raktäriseras, utifr̊an vilken kognitionsniv̊a användningen innebär. Se exempel p̊a detta i
avsnitt 2.2.4.
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I nästa delavsnitt beskrivs hur funktionskategorierna (syftet med ett digitalt materiel),
rangordningen av funktionskategorierna (hur avgörande funktionskategorin är för FC) samt
Bloom’s digitala taxonomi (kognitionsniv̊an) inkorporeras med SMO-modellen (graden av
förändning av ett undervisningsmoment) för en slutgiltig karaktärisering av digitala materiel.

3.4.4 En slutgiltig Karaktärisering av Användningen av Digitala Materiel

I avsnitt 2.2.6 ges en standarisering av Ruben R. Puenteduras SAMR-modell som ämnar att
beskriva användningen av ett givet digitalt materiel i ett undervisningsmoment, i termer av
hur mycket den förändras. SMO-modellen best̊ar av följande tre kategorier:

1. Substitution: Användningen av det digitala materielet innebär ingen eller liten förändring
av ett givet undervisningsmoment.

2. Modifikation: Användningen av det digitala materielet utgör en förändring som in-
nebär en effektivisering av ett givet undervisningsmoment.

3. Omdefinition: Användningen av det digitala materielet innebär en förändring av ett
givet undervisningsmoment som tidigare varit otänkbar utan materielet (eller annat
likvärdigt digitalt materiel).

Utifr̊an informanternas utsagor s̊a görs en slutgiltig karaktärisering av de olika digitala ma-
terielen enligt: Vilken Funktionskategori, rangordning i förh̊allande till hur avgörande den är
för FC-undervisningen, den pedagogiska bredden med Bloom’s taxonomin samt hur mycket
den förändrar ett undervisningsmoment enligt SMO-modellen. I resultatavsnittet s̊a återges
denna karaktärisering i form av tabeller. Ett exempel p̊a en s̊adan tabell finns i figur (7).
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Figur 7: I denna figur framg̊ar en mall för karaktärisering av digitala materiel där varje rad
visar funktionskategorin och varje kolumn visar vilken niv̊a ett givet materiel faller inom
SMO-modellen. Siffror indikerar rangordningen och niv̊anamn ur Bloom’s taxonomin ges.

För varje informant ges en tabell likt den i figur (7) där det i en given cell ges ett eller
ett antal digitala materiel (Observera att användningen av ett digitalt materiel kan hamna
under fler än en en niv̊a av SMO-modellen). För varje materiel ges en kort beskrivning
med relevanta handlingsverb ur Bloom’s taxonomin. Rangordningen som givits i avsnitt
3.4.2 indikeras med siffror fr̊an 1-3 bredvid funktionskategorierna. 1 motsvarar allts̊a att
materielet är absolut avgörande för FC och 3 att det inte är avgörande men gör det flippade
klassrummet mer komplett. Eftersom vissa materiel inte alltid har samma rangordning som
indikeras av siffran bredvid funktionskategorin i samma rad, s̊a ges en siffra inom hakparentes
om materielet faller inom en annan rangordning (se figur (7)). Dessutom ges ett niv̊anamn ur
Bloom’s taxonomin inom hakparentesen för att indikera vilken kognitionsniv̊a användningen
av materielet innebär. Den lägsta niv̊an är Minnas och den högsta är Skapa (se punktlistan
i avsnitt 2.2.2). Om niv̊anamn saknas i hakparentesen s̊a främjar allts̊a inte användningen av
materielet n̊agon kognitionsniv̊a. Den Karaktärisering som framg̊ar i tabellerna argumenteras
även för i följande resultatavsnitt.

4 Resultat och Analys

Resultaten i detta arbete ges i form av tabeller (framg̊ar i C - E) där fyra dimensioner av
användningen av digitala materiel framg̊ar:

1. Funktionskategorisering.

2. Rangordning av digitala materiel med avseende p̊a hur avgörande den är för FC-
undervisningen.

24



3. Bloom’s taxonomi för att beskriva den pedagogiska bredden.

4. SMO-modellen för att se hur mycket användningen av ett digitalt materiel förändrar
undervisningen.

Resultatavsnittet i detta arbete har delats in i fyra rubriker som motsvarar de tre lärarna
som intervjuats samt en rubrik där likheter och skillnader mellan lärarna beskrivs. Varje
rubrik (förutom den som beskriver likheter och skillnader) delas in i tre underrubriker som
motsvarar kolumnerna (SMO-modellen) i de tabeller som framg̊ar i C - E. Tanken är att
det i den löpande texten ska framg̊a exakt hur karaktäriseringen har gjorts utifr̊an den
enskilde lärarnas utsagor samt de likheter och skillnader som kan observeras i användningen
av digitala materiel. I C - E framg̊ar exakt vilka materiel FC-lärarna använder samt hur de
används och i vilket syfte. Detta skall tydliggöras ytterligare i detta avsnitt för att p̊a s̊a vis
ge svar p̊a fr̊ageställningarna 1 och 2, vilka framg̊ar i avsnitt 1.4. Vidare hänvisas läsaren till
avsnitt 3.4.4 för att erinra sig hur tabellerna i C - E är tänkta att tolkas.

4.1 Matematiklärarens Användning av Digitala Materiel

Notera att i detta avsnitt ges inga intervjucitat eftersom matematiklärarens utsagor framg̊ar
i bilaga B. I denna bilaga definieras även funktionskategorierna. Läsaren hänvisas till bilaga
B för att p̊aminnas om matematiklärarens utsagor.

4.1.1 Substitution: NOMP.se

I bilaga C s̊a observeras att totalt 11 stycken digitala materiel omnämndes av matema-
tikläraren, varav en av materielen karaktäriseras som användning p̊a substitutionsniv̊a. Detta
materiel är NOMP.se. Substitution först̊as som att användningen av det digitala materielet
innebär ingen eller liten förändring av ett givet undervisningsmoment.

Användningen av internettillg̊angen NOMP.se kan sägas falla inom Substitutionsniv̊an i
SMO-modellen eftersom den utgör en mindre förändring av dess analoga motsvarighet. En
analog motsvarighet är att l̊ata elever öva genom att ge dem övningsblad med g̊angertabellen,
som d̊a löses med papper och penna genom att ringa in ett svarsalternativ. Den enda skillna-
den mellan den digitala och den analoga motsvarigheten är att den förstnämnda görs p̊a en
dator. Men det är ingen väsentlig skillnad i användningen och hur undervisningsmomentet
förändras. Användningen är inte avgörande för den flippade undervisningen men kan sägas
göra den mer komplett. Läraren gör NOMP.se tillgängligt för elevernas individuella övning
utanför klassrummet. Detta kan ses om en form av indviduell datorbaserad instruktion till
de som behöver öva mer p̊a p̊a exempelvis g̊angertabellen. Observera att användningen
av det digitala materielet främjar Applicerande vilken i Bloom’s taxonomin först̊as som
användandet av en procedur genom att utföra eller implementera [11].

4.1.2 Modifikation: Webli.com, Socrative, Kahoot, och Google formulär

I bilaga C s̊a noterar läsaren att 4 av de digitala materiel som av matematikläraren omnämnts
faller inom modifkationsniv̊an. Dessa materiel är: Webli.com, Socrative, Kahoot, och Google

25



formulär. Modifikation först̊as som att användningen av det digitala materielet utgör en
förändring som innebär en effektivisering av ett givet undervisningsmoment.

Webli.com faller inom mofikationsniv̊an eftersom användningen innebär en effektivisering
av undervisningen i sin helhet. Den analoga motsvarigheten till en Läroplattform innefattas
av lärarens muntliga och pappersrelaterade informationsdelning i det fysiska klassrummet.
Det digitala materielet innebär en effektivisering av undervisningen eftersom den tiden som
läraren spenderar med att ge relevant information i det fysiska klassrummet har helt eller
delvis förskjutits till att ske utanför klassrummet. Läraren f̊ar allts̊a mer tid till den övriga
undervisningen. Användningen av materielet är inte avgörande för den flippade undervis-
ningen men gör s̊a att den fungerar smidigare. Dessutom är användningen helt i linje med
den definition av FC som i detta arbete givits, men ocks̊a den som givits av Bishop &
Verleger, d̊a en aspekt av FC är datorbaserad individuell instruktion utanför klassrummet
[6]. Notera att användningen av det digitala materielet inte explicit främjar n̊agon niv̊a av
Bloom’s taxonomin men förser eleverna med de materiel som är tänkta att främja olika
kognitionsniv̊aer.

Användningen av materielen Kahoot och Socrative innebär en effektivisering av undervis-
ningen eftersom den analoga motsvarigheten skulle kunna best̊a av pappers-quiz; Kahoot och
Socrative är effektivare som quiz-verktyg eftersom elevernas svar kan göras synliga direkt p̊a
lärarens dator. Detta innebär att läraren snabbt kan f̊a en översikt om hur kunskapsniv̊an ser
ut i klassrummet för att sedan angripa de potentiella problem som tydliggörs i quizzen. Dessa
materiel och lärarens användning av dessa är inte avgörande för den flippade undervisningen
men gör den mer komplett eftersom den andra aspekten av FC best̊ar i elevcentrerade akti-
viteter i klassrummet [6]. De b̊ada materielen används för att eleverna ska minnas kunskap
som givits i undervisningen. Detta är den lägsta niv̊an i Bloom’s taxonomin och beskrivs
som hämtning, igenkännande och återgivande av relevant kunskap fr̊an l̊angstidsminnet [11].

Användningen av Google formulär är speciell med avseende p̊a den karaktärisering som
föresl̊as i detta arbete. I bilaga C s̊a ser läsaren att detta digitala materiel återfinns s̊aväl
under Modfikation som Omdefinition. Användningen av ett digitalt materiel behöver
allts̊a inte enbart innebära en effektivisering av ett undervisningsmoment, men kan ocks̊a
utgöra en s̊adan förändring att det tidigare hade varit otänkbart. Användningen av Google
formulär kan sägas utgöra en effektivisering av undervisningen eftersom läraren f̊ar kunskap
om vad eleverna först̊att eller inte först̊att. P̊a s̊a vis ges läraren möjligheter att omprioritera
i klassrummet s̊a att aktiviteter anpassas efter vad eleverna gjort innan lektionstillfället och
deras befintliga kunskaper. Användningen av materielet är inte avgörande för den flippade
undervisningen men gör den smidigare eftersom läraren f̊ar bättre kontroll över att elever
tar del av den datorbaserade individuella instruktionen utanför klassrummet. Användningen
främjar kognitionsniv̊an Minnas av samma anledningar som för Kahoot och Socrative.

4.1.3 Omdefinition: Youtube, mobil och stativ, Kimsmatematik.se, Webbmat-
te.se, Matteboken.se, Kunskapsmatrisen, Google formulär, och Flooba-
roo

Den föreslagna karaktäriseringen av matematiklärarens användning av digitala materiel vi-
sar att en hög koncentration av materiel i omdefinitionsniv̊an (se bilaga C). Ungefär hälften
av samtliga materiel faller inom denna niv̊a av SMO-modellen. Omdefinition först̊as som
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att användningen av det digitala materielet innebär en förändring av ett givet undervis-
ningsmoment som tidigare varit otänkbar utan materielet (eller annat likvärdigt digitalt
materiel).

Materielet Youtube, mobil och stativ uppfyller faller inom omdefinitionsniv̊an av SMO-
modellen eftersom det inte finns n̊agon analog motsvarighet till lärarens genomg̊ang av för
kursen relevant centralt inneh̊all, utanför klassrummet; Den analoga motsvarigheten till ge-
nomg̊angar av centralt inneh̊all best̊ar exempelvis av lärarens föreläsningar i klassrummet.
Det hade tidigare varit otänkbart att ha lärarens genomg̊ang tillgänglig utanför klassrummet
men med användningen av filminspelning och youtube s̊a har eleverna ständig tillg̊ang till
lärarens genomg̊angar och kan p̊a s̊a vis, i egen takt, ta till sig det centrala inneh̊allet. Detta
materiel är avgörande för den flippade undervisningen eftersom en förutsättning för under-
visningsmetodiken är datorbaserad individuell instruktion [6]. Vidare faller materielet inom
kognitionsniv̊an Minnas, eftersom filmerna är tänkta att lagra relevant kunskap i elevernas
l̊angtidsminne.

De digitala materielen Kimsmatematik.se, Webbmatte.se, och Matteboken.se faller in-
om omdefinitionsniv̊an i SMO-modellen. Matteboken.se beskrivs i nästa stycke. De övriga
tv̊a materielen faller inom Omdefinition eftersom användningen av materielet innebär en
förändring av inhämtning av, för matematikursen relevant information och kunskap, som
tidigare hade varit otänkbar. En analog motsvarighet till dessa materiel är kurslitteratur i
form av fysiska böcker för att förmedla kursens centrala inneh̊all; i relevant kurslitteratur s̊a
återfinns det centrala inneh̊allet p̊a samma sätt som för de digitala materielen. En relevant
skillnad är att det i de digitala materielen även finns videoinspelningar för att förmedla
kunskap och ge övningsexempel, förutom den rent textbaserade instruktion som även finns
i böcker. Eleverna f̊ar allts̊a tillg̊ang till materiel som förmedlar det centrala inneh̊allet p̊a
ett sätt som tidigare varit otänkbar för den analoga motsvarigheten. Dessa materiel är inte
avgörande för den flippade undervisningen men gör den smidigare eftersom information- och
kunskapsinhämtning har en betydande roll för undervisningsmetodiken [5]. De faller inom
niv̊an Minnas i Bloom’s taxonomin d̊a de ämnar att ge eleverna förutsättningar för att
lagra relevant kunskap i l̊angtidsminnet.

Användningen av detta digitala materielet Matteboken.se är inte avgörande för den flip-
pade undervisningen men gör den mer komplett eftersom den ger elever möjlighet att utanför
klassrummet öva mer p̊a, för matematikkursen relevanta procedurer. Detta kan ses som en
form av datorbaserad instruktion. Användningen innebär kognition p̊a Applicerande niv̊an
i Bloom’s taxonomin av samma anledning som beskrivits för NOMP.se.

Kunskapsmatrisen och Floobaroo uppfyller för läraren liknande syften. Materielen faller
inom niv̊an Omdefinition eftersom det inte finns n̊agon analog motsvarighet till självrättande
(automatiskt) rättande prov. Användningen av dessa materiel i undervisningen hade s̊aledes
varit otänkbara utan dem. Vidare är användningen av materielen inte avgörande för FC
men gör den mer komplett, däremot kan inte Floobaroo sägas uppn̊a n̊agon niv̊a av Bloom’s
taxonomin eftersom den endast används för att rätta fr̊agorna i Google formulär. Kunskaps-
matrisen skiljer sig i detta avseende eftersom den används för att b̊ade konstruera prov men
ocks̊a att rätta dem. Detta digitala materiel faller allts̊a inom niv̊an Minnas i Bloom’s tax-
onomin d̊a eleverna, i provsammanhang, är tänkta att återge kunskap fr̊an l̊angtidsminnet.
Google formulär tillsammans med Floobaroo används i samma syfte som kunskapsmatrisen
och Google formulär faller inom niv̊an Omdefinition eftersom den ämnar att direkt kon-
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trollera att elever interagerar med den datorbaserade instruktionen som läraren ger. Detta
hade tidigare varit otänkbart utan materielet.

Sammanfattningsvis kan det för matematikläraren observeras i bilaga C att:

1. 3 materiel uppfyller en Förmedlingsfunktion, 1 uppfyller en Informationsfunk-
tion, 5 st en Bedömning- och diagnosfunktion samt 2 som uppfyller en Övningsfunktion

2. När det gäller hur avgörande användningen av materielen är för den flippade undervis-
ningen s̊a är 1 helt avgörande, 4 inte avgörande men gör den flippade undervisningen
smidigare, och 6 som inte är avgörande men gör undervisningen mer komplett.

3. 1 digitala materiel förekommer under niv̊an Substitution, 4 under Modfikation där
ett materiel även faller inom Omdefinition, och 7 förekommer under niv̊an Omdefi-
nition där en av dessa allts̊a även förekommer under Modifikation.

4. 7 av de olika användningarna av materielen innebär kognition p̊a den lägsta niv̊an av
Bloom’s taxonomin, 2 stycken kan inte karaktäriseras enligt taxonomin och 2 faller
inom niv̊an Applicera vilket är Bloom’s taxonomin tredje niv̊a.

I de tv̊a följande avsnitten ges utsagor kring användning av digitala materiel för kemi-
och biologiläraren samt fysikläraren. Jag kommer i dessa avsnitt inte ge n̊agra ytterligare
beskrivningar av SMO-modellen i den löpande texten (vilket jag gjort i detta avsnitt) utan
läsaren hänvisas till avsnitt 2.2.6 om denne behöver p̊aminna sig själv kring definitionsfr̊agor.
Vidare, kommer vissa längre beskrivningar av lärarens användning av ett givet materiel
utelämnas, om den är likvärdig med en tidigare beskrivning av samma materiel, för en
annan lärare. Ett konkret exempel p̊a detta är att tv̊a av lärarna nämner Google formulär
och använder denna mjukvara p̊a likvärdiga sätt.
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4.2 Kemi- och Biologilärarens Användning av Digitala Materiel

4.2.1 Substitution: Wikipedia

Läsaren kan i bilaga D observera att totalt 6 digitala materiel omnämdes av kemi- och
biologiläraren. 1 av dessa har i detta arbete karaktäriserats som användning av materiel
p̊a substitutionsniv̊a. Detta materiel är internettillg̊angen Wikipedia. Läraren beskrev sina
användning av Wikipedia i samband med sina videogenomg̊angar p̊a följande vis:

Ibland handlar det om att jag ger länkar till Wikipedia och säger till mina elever
att Det här g̊ar jag inte in mer p̊a, utan om du vill veta mer s̊a kan du kolla där.”

Materielet uppfyller samma funktion, rangordning och kognitionsniv̊a som materielen Kim-
smatematik.se och Webbmatte.se och görs av samma anledningar. Läsaren hänvisas allts̊a
till avsnitt 4.1.3 för dessa beskrivningar. Däremot sägs materielet falla inom substitutions-
niv̊an i SMO-modellen; användning av Wikipedia skulle kunna ersättas med dess analoga
motsvarighet utan att en omfattande förändring av undervisningsmomentet sker. En analog
motsvarighet skulle kunna vara att ge eleverna läsanvisningar i de kemi- och biologiböcker
som de använder i kursen.

4.2.2 Modifikation: LMS (V-klass), Google formulär, Vernier och Google docs

Mer än hälften av de digitala materielen faller inom modifikationsniv̊an. dessa materiel sägs
även hamna p̊a omdefinitionsniv̊a. Dessa materiel är LMS (V-klass), Google formulär, Vernier
och Google docs. Läraren hade följande att säga om sin användning av läroplattformen LMS,
V-klass :

LMS st̊ar för Läromedelssystem”. Ibland kallas det för Lärplattform. Alltihop
handlar om att ha en samlad plattform där vi delar med oss till eleverna av
v̊arat pedagogiska material. V-klass är fokuserat kring elevernas schema, upp-
lever jag det som, och en bra funktion med V-klass är att man kan koppla
bedömningsmatriser till olika uppgifter.

Materielet karaktäriseras p̊a samma sätt som materielet Webli.com och av exakt samma
anledningar (se avsnitt 4.1.2) med undantaget att den även karaktäriseras som användning
p̊a Omdefinitionsniv̊a. Denna aspekt av materielet återger jag i nästa delavsnitt.

Användningen av Google formulär beskrivs av kemi- och biologiläraren p̊a liknande sätt
som matematikläraren:

Google formulär är googles undersökningsverktyg, egentligen, för typ marknads-
undersökningar. Sen har de lagt p̊a ett lager där man kan göra quizzes. Det är
ett slags quiz-verktyg men man märker att det är ett undersökningsverktyg, som
man ocks̊a kan göra quizzar med. Men det är l̊angt ifr̊an det bästa verktyget jag
arbetat med. Vad jag gör i det är att jag ställer fr̊agor till eleverna med flersvars-
alternativ som automatiskt rättas och sparas i ett kalkylark. För det första s̊a
används den för att jag ska ha koll p̊a att elever förbereder sig inför lektionen.
För det andra som formativ återkoppling eftersom jag innan lektionen kan se
exakt vad eleverna har problem med.
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Användningen innebär en karaktärisering, exakt som den för matematikläraren och den görs
av samma anledningar. Läsaren hänvisas till bilaga D och avsnitt 4.1.2 för ett rättfärdigande
av karaktäriseringen. Den enda väsentliga skillnaden i dessa tv̊a lärares utsagor är att
kemi- och biologiläraren explicit omnämner den formativa återkopplingen som en del i
användningen av Google formulär, medan matematikläraren antyder den, d̊a läraren säger
att användningen handlar om att ”att jag ska f̊a information om de först̊att inneh̊allet i
filmen”.

Läraren nämner Vernier mätutrustning som digital h̊ardvara under laborationer i klass-
rummet och säger följande:

Just p̊a v̊ar skola använder via Vernier som har en massa testverktyg som man
kan kopplas direkt in till datorn där man sen f̊a upp mätdatan.

Vernier mätutrustning används allts̊a d̊a eleverna har laborationer och uppfyller en Kolla-
borationsfunktion genom att möjliggöra elevers mätning för ett givet experiment. Användningen
faller inom substitutionsniv̊an i SMO-modellen eftersom den innebär en effektivisering av
mätning och erh̊allandet av data; eftersom mätutrustningen kopplas till datorn s̊a kan
mätdatan direkt registreras och synliggöras, vilket inte är fallet för den analoga motsva-
righeten. En analog motsvarighet är exempelvis att föra in sin mätdata p̊a millimeterpapper
med papper och penna. Detta är tidskrävande eftersom det kräver att eleven inför, s̊aväl
en lämplig gradering av koordinataxlar, som att manuellt införa specifika datapunkter p̊a
pappret. Det digitala materielet är inte avgörande för den flippade undervisningen men gör
den mer komplett eftersom aktiviteten utgör en elevcentrerad aktivitet i klassrummet. Vi-
dare främjar materielet kognition p̊a niv̊an Analysera i Bloom’s taxonmin. Materielet ger
förutsättningar för elever att bryta ner laborationsaktiviteten i mindre delar, i form av da-
tapunkter i datorn, för att sedan avgöra dessa delars innebördes sammanhang.

Sist observeras i bilaga D att även Google docs faller under niv̊an Modifikation och
läraren sa följande ang̊aende sin användning av denna mjukvara:

Funkar bra för den formativa bedömningen. När elever skriver labbrapporter s̊a
kan jag hela tiden g̊a in och kolla vad eleverna skriver, medan de skriver den
och kommentera i dokumentet, under tiden de skriver. Det kan handla om att de
skriver en reaktionsformel fel och s̊a säger jag: det var inte rätt reaktionsformel
här, tänk p̊a hur det ska se ut.Det sparar en massa tid för mig, för att annars
skriver eleverna sin labbrapport och s̊a kanske jag ber dem att rätta den, fram
och tillbaka.

Materielet uppfyller en Kollaborationsfunktion, d̊a den ämnar att främja elevers digitala
samarbete i rapportskrivning men ocks̊a lärarens formativa återkoppling, i klassrummet. En-
ligt lärarens utsagor innebär materielet explicit en effektivisering av undervisningen d̊a tid till
rättning av rapporter minskar avsevärt, pga användningen av Google docs. Användningen fal-
ler allts̊a inom niv̊an Modifikation i SMO-modellen men ocks̊a inom Omdefinition (detta
beskriver jag mer i nästa avsnitt). Användningen av Google docs i den här kontexten är inte
avgörande för den flippade undervisningen men gör den mer komplett eftersom användningen
innefattas av en elevcentrerad aktivitet i klassrummet, i form av elevers kollaboration i rap-
portskrivning. Kognitionsniv̊an som främjas i denna aktivitet är Skapa i Bloom’s taxonomin
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vilken innefattas av: att sätta samman olika element för att f̊a en fungerande helhet; om-
organisering av element till ett nytt mönster eller struktur genom genererande, planerande
och producerande. I labbrapportskrivning s̊a m̊aste elever sammanställa en utförd laboration
och organisera bl.a. delar av analysen och evalueringen för att f̊a en fungerande helhet som
är i linje med vetenskaplig praxis.

4.2.3 Omdefinition: Keynote, Screenflow, Mouseposé och youtube, LMS (V-
klass), Google formulär, Vernier, och Google docs

Övervägande del av användningen av materielen har i detta arbete karaktäriserats p̊a s̊a vis
att undervisningsmomentet ses som otänkbart, utan det digitala materielet (eller likvärdigt
digitalt materiel). Istället för att beskriva materielen i den ordning de förekommer i bilaga
D s̊a kommer jag först återge lärarens utsagor kring de materiel som inte tidigare nämnts.
De som tidigare nämnts är LMS (V-klass), Google formulär, och Google docs. Läraren hade
följande att säga om sin användning av Keynote:

Keynote är ett presentationsprogram. Det är viktigt tror jag när man gör si-
na videogenomg̊angar att man tänker: ”vad ska mina elever göra med viedoge-
nomg̊angen?”. Jag vill inte att mina elever bara sitter och tittar p̊a videoge-
nomg̊angen utan använder den för att anteckna ocks̊a. Detta tänker jag noga p̊a
när jag gör mina presentationer. Jag använder en mall som ser ut som ett rutat
kollegieblock vilket eleverna själva använder när de antecknar och typsnittet p̊a
texten ser ut lite som det vore handskrivet. Bokstäverna dyker även upp en åt
g̊angen för att jag förväntar att eleverna ska anteckna det jag skriver. Jag p̊apekar
även att de bör ta anteckningar.

Vidare förklara läraren att:

Screenflow är ett skärminspelningsprogram där jag spelar in mina presentationer
i keynoten. Jag använder Audacity för ljudinspelning och eftersom jag vill att
eleverna ska ha lätt att komma åt filmerna s̊a lägger jag upp det p̊a youtube.

Dessutom används ytterligare en mjukvara för filminspelningen, som heter Mouseposé:

Mousepose kan jag använda för att lägga spotlight p̊a saker i mina filmer som jag
vill att eleven ska fokusera p̊a. Skriver jag ut en formel s̊a lägger jag exempelvis
en spotlight p̊a ekvationen. När jag trycker en speciell tangentkombination s̊a
läggs spotlighten där jag har muspekaren.

Alla dessa materiel uppfyller tillsammans en Förmedlingsfunktion och de har s̊aledes valts
att presenteras som ”ett paket” av mjukvaror i bilaga D. Detta eftersom varje enskild mjuk-
vara inte ensamt uppfyller den förmedlande funktionen. Keynote karaktäriseras p̊a samma
sätt och av samma anledning som matematiklärarens användning av Youtube (se avsnitt
4.1.3).

LMS (V-klass), Google formulär, Vernier och Google docs faller s̊aväl inom Modfika-
tion som Omdefinition i SMO-modellen. Den första kan sägas utgöra en omdefinition av
undervisningsmomentet eftersom den enligt lärarens utsagor möjjliggör enkel integrering av
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bedömningsmatriser till specifika uppgifter. Denna aspekt av LMS (V-klass) är otänkbar
utan materielet d̊a det inte finns n̊agon analog motsvarighet till automatiskt rättande och
införande av bedömning i form av bedömningsmatriser. Google formulär faller inom Omde-
finition av samma anledning som matematiklärarens användning av mjukvaran (se avsnitt
4.1.3) och Vernier labbutrustning sägs falla inom Omdefinition eftersom en analog variant
av labbutrustning som enkelt kan integreras med mjukvaror för datainsamling och analys,
tidigare inte funnits och hade s̊aledes varit otänkbar utan materielet. Google docs faller inom
denna niv̊a av SMO-modellen eftersom det inte är möjligt att utan det digitala materielet:
rätta och kommentera i en elevgrupps rapportskrivning, samtidigt som de skriver den samt
att detta sker p̊a helt olika fysiska platser. Här finns inte heller en analog motsvarighet.

Vi kan nu sammanfatta kemi- och biologilärarens användning av digitala materiel med
följande punktlista:

1. 2 materiel uppfyller en Förmedlingsfunktion, 1 uppfyller en Informationsfunk-
tion, 1 stycken en Bedömning- och diagnosfunktion samt 2 som uppfyller en
Kollaborationsfunktion.

2. När det gäller hur avgörande användningen av materielen är för den flippade undervis-
ningen s̊a är 1 helt avgörande, 3 inte avgörande men gör den flippade undervisningen
smidigare, och 2 som inte är avgörande men gör undervisningen mer komplett.

3. 1 digitala materiel förekommer under niv̊an Substitution, 4 under Mofikation där
samma materiel även faller inom Omdefinition.

4. 3 olika användningar av materielen innebär kognition p̊a den lägsta niv̊an av Bloom’s
taxonomin, 1 kan inte karaktäriseras enligt taxonomin, 1 faller inom niv̊an Analysera
och 1 inom Skapa.
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4.3 Fysiklärarens Användning av Digitala Materiel

Slutligen skall det i detta avsnitt återges utsagor av fysikläraren och som konsekvens den
karaktärisering som föreslagits i bilaga E. I detta avsnitt kommer läsaren att åter hänvisas
till de tv̊a tidigare avsnitten för mer utförliga beskrivningar och rättfärdiganden kring ka-
raktäriseringen av digitala materiel som är gemensamma för lärarna. Det kan av läsaren
noteras att digitala materiel som är gemensamma för matematikläraren och fysikläraren är
Socrative. Detta kan läsaren se i bilaga C och E.

4.3.1 Substitution

Observera här att fysiklärarens användning av digitala materiel, har utifr̊an karaktäriseringen
som i detta arbete föreslagits ingen som förekommer under niv̊an Substitution.

4.3.2 Modifikation: Camera Scanner och google drive, Google drive, Socrative,
och Pasco (Capstone)

Av totalt 7 materiel s̊a faller 5 inom niv̊an Modifikation, varav 3 även faller inom Omdefi-
nition. Dessa 3 materiel är: Camerascan och google drive, Socrative, och Pasco (Capstone).
Det är allts̊a övervägande del av materielen som faller inom den mellersta niv̊a av SMO-
modellen. Läsaren bör notera fysiklärarens matris i bilaga E ser n̊agot annorlunda ut i
förh̊allande till de som framg̊ar i C och D. Detta eftersom mjukvaran Imovie förekommer p̊a
tv̊a olika rader: en som ligger bredvid Förmedlingsfunktion och en vid Kollaborations-
funktion. Fysikläraren hade följande att säga om sin användning av mjukvaran Camera
scanner :

Camera scanner använder jag för att skanna in foton p̊a mina föreläsningsanteckningar
under lektionstid som jag sedan lägger upp p̊a Google drive, för elever som inte
hängt med eller elever som är sjuka underlektionstillfället. Jag använder Camera
scanner ungefär som ett Flipped Classroom för de som inte är där, kan man ju
säga.

Detta materiel uppfyller en Förmedlingsfunktion eftersom den används för att förmedla
det centrala inneh̊allet för s̊aväl elever som inte hängt med underlektionstid, som de som
är sjuka. Det är viktigt att här notera att det digitala materielet används i en klassisk
undervisningskontext som inte är strikt ”flippad”, eftersom grundidén med FC är att de
genomg̊angar som tidigare givits i klassrummet ska ges via annan datorbaserad instruktion.
Denna undervisningssituation är allts̊a inte i linje med Bishop & Verlegers mer stringenta
definition av FC men är okej enligt den definition jag valt att ta avstamp i. Denna definition
betonar att FC innebär: till övervägande del interaktiva gruppbaserade lärandeaktiviteter
i klassrummet, och till övervägande del datorbaserad individuell instruktion utanför klass-
rummet. Användningen av materielet innebär en effektivisering av undervisningsmomentet
eftersom läraren potentiellt sparar tid p̊a att ge extra förklaringar till de elever som varit
fr̊anvarande under lektionstillfället. Vidare är materielets användning inte avgörande för den
flippade undervisningen men gör att den fungerar smidigt, d̊a den förser eleverna med fler
datorbaserade instruktionsmateriel utanför klassrummet. Sist s̊a observeras att materielet
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används för att eleverna ska kunna lagra relevant kunskap och information i l̊angtidsminnet
och innebär allts̊a kognition p̊a niv̊an Minnas i Bloom’s taxonomin.

En av de anvädningsomr̊aden som Google drive innefattas av i lärarens undervisning är
att den utgör en lärplattform för eleverna, eller som läraren själv beskriver det:

Under Google apps ing̊ar samtliga google appar som t.ex. Google drive. Jag
använder även andra appar inom Google drive som d̊a Ordbehandlingsappar,
spreadsheets, formulär för utvärderingar och presentationer. Jag använder bl.a.
Google drive som min hemsida där jag lägger upp allt material i form av kataloger.
Det är klassens dokument där det bl.a. finns schema i kalkylformat och bifogade
länkar till egna och andras videos med mera.

Google drive uppfyller s̊aledes en Informationsfunktion i likvärdig bemärkelse som Webli.com
för matematikläraren (se avsnitt 4.1.2) i tidigare avsnitt. Google drive karaktäriseras p̊a sam-
ma sätt och av samma anledning som Webli.com.

Fysikläraren använder Socrative i tv̊a olika bemärkelser: dels för att verifiera att elever
ser de filmer han förser dem med, men ocks̊a för quizzes i klassrummet (se bilaga E). S̊a här
beskriver läraren sin användning av Socrative:

Jag använder Socrative för att se om eleverna tittar p̊a mina videos genom att
ställa fr̊agor med tv̊asvarsalternativ. Ett exempel kan vara om jag har g̊att ige-
nom speciella relativitetsteorin, d̊a ställer jag fr̊agan: ”Har du först̊att vad ett
referenssystem är?”. D̊a kan jag kolla av deras först̊aelse.

Läraren fortsätter med att poängtera att:

Ibland använder jag även Socrative i klassrummet för att se om eleverna exem-
pelvis först̊att Newtons lagar med fr̊agor som: Beskriv Newtons första och andra
lag. Vad är likheter och skillnader mellan dessa?”

Användningen av Socrative för quizzes i klassrummet, innebär samma karaktärisering som
Kahoot och Socrative för matematikläraren i avsnitt 4.1.2. Lärarens användning av Socrative
för ändamålet att kontrollera att elever tittar p̊a inspelade filmer karaktäriseras p̊a samma
sätt som Google formulär för s̊aväl matematikläraren som kemi- och biologiläraren.

Läraren som i detta avsnitt beskrivits gör mjukvaran PASCO (Capstone) tillgänglig för
eleverna och deras dataanalys i laborationer:

PASCO är ett amerikanskt företag som gör labbutrustning. Capstone är PA-
SCOS plattform och det är ett program där all laborationsdata samlas in un-
der laborationer. I Capstone kan man ocks̊a utnyttja t.ex. program för att göra
regressionsanalyser.

Materielet innebär en likvärdig karaktärisering som den för kemi- och bilogilärarens användning
av Vernier labbutrustning.
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4.3.3 Omdefinition: Imovie, Camerascan och google drive, Socrative, Pasco
(Capstone), och Phet Simulations

För den sista niv̊an av SMO-modellen ser vi att 5 av materielen faller inom denna niv̊a. Till
att börja med beskrivs användningen av Imovie och Google classroom p̊a följande sätt:

Jag lägger inte upp s̊a mycket filmer via youtube. Lägger jag upp det s̊a lägger jag
upp det bara för mina elever via Imovie och lägger upp det i Google classroom.
Jag länkar allt vidare till Google drive ocks̊a där det finns kataloger med gammalt
material. Imovie används för att filma och redigera videos p̊a apple produkter.

Läraren säger ocks̊a att:

Vi har väldigt bra tillg̊ang p̊a h̊ardvara. Vi kör mac air books, s̊a jag kan förutsätta
att alla har en dator laddad p̊a lektionen och f̊ar den flippade informationen jag
ger dem. Eleverna använder ocks̊a Imovie för film- och ljudinspelningar till pod-
dar och filmer som alternativ till labbredovisningar.

Imovie används allts̊a i första avseendet för lärarens förmedlande av kursens centrala inneh̊all
via inspelning av videos. Materielet har allts̊a i detta avseende samma karaktärisering som
Youtube och mobilkamera för matematikläraren och Keynote och Screenflow för kemi- och
biologiläraren. Däremot används Imovie i sitt andra avseende för att uppfylla en Kollabo-
rationsfunktion d̊a eleverna med deras tillg̊ang till Mac Air Books kan använda mjukvaran
för att tillsammans spela in poddar och filmer, som alternativ till klassiska labbredovisningar
(som t.ex. labbrapporten). Användningen av materielet menas uppn̊a niv̊an Modifikation
d̊a den innebär en effektivisering för undervisningsmomentet. En analog motsvarighet till
labbredovisningar via poddar eller film är muntlig redovisning direkt inför lärare eller klass.
Anledningen till att det digitala materielet ses som en effektivisering av undervisningen är
för att alla elever inte trivs med muntlig redovisning direkt inför klass eller lärare och Imovie
som redovisningsverktyg innebär s̊aledes en större individualisering av momentet. Denna in-
dividualisering innebär att läraren inte nödvändigtvis behöver korrigera för den problematik
som kan uppkomma d̊a en elev inte trivs med den analoga varianten av muntlig redovis-
ning. Användningen av materielet anses inte vara avgörande för den flippade undervisningen
men gör den mer komplett eftersom den utgör en elevcentrerad aktivitet i klassrummet. Sist
s̊a noteras att materielet faller inom niv̊an Skapa eftersom den innefattas av skapande av
podcasts och filmer i syfte att återge en labbredogörelse.

Sist beskriver läraren Phet Simulations p̊a följande sätt:

Jag har använt det p̊a en lektion för sm̊a övningar, helt enkelt. Vi tittade p̊a
accelererd rörelse där eleverna fick se ett objekt som åkte upp och ner ur en
kanon. De fick reglera hastighetsvektorer och beräkna resultanten. Innan detta
s̊a har vi d̊a g̊att igenom hastighets- och rörelseformler.

Fysikläraren använder allts̊a Phet simulations i deras individuella övning (i klassrummet)
i att beräkna resultanter och f̊a först̊aelse för hastighet och acceleration som vektorer. Ma-
terielet uppfylelr s̊aledes en Övningsfunktion, vars användning anses hamna i omdefini-
tionsniv̊an av SMO-modellen. Detta eftersom samma undervisningsmoment inte hade varit
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möjligt för en analog motsvarighet; det är inte möjligt - eller åtminstone otänkbart rent prak-
tiskt - för en lärare att exempelvis använda en riktg kanon för att åsk̊adliggöra hastighet
och acceleration som vektorer i tv̊a dimensioner. Ett liknande undervisningsmoment hade
allts̊a varit otänkbart utan materielet. Användningen anses inte avgörande för den flippade
undervisningen men gör den mer komplett eftersom den utgör en elevcentrerad aktivitet i
klassrummet. Sist uppmärksammas att användningen innebär kognition p̊a niv̊an Applice-
ra i Bloom’s taxonomin, d̊a materielet innebär användandet av procedurer för beräkning
av resultantvektorer, s̊aväl som att köra simuleringar vilket kan ses som applicerande i en
digital kontext [12].

Materielen: Camerascan och google drive, Socrative, och Pasco (Capstone) sägs falla inom
b̊ade Modifikation och Omdefinition. Camerascan och google drive anses vara otänkbart
utan materielet eftersom det inte finns n̊agon analog motsvarighet till lärarens direkta,
muntliga, skriftliga och i övrigt visuella förmedlande av centralt inneh̊all via film. Socrative
och Pasco (Capstone) faller inom denna niv̊a av samma anledning som matematiklärarens
användning av Socrative samt kemi- och biologilärarens användning av Vernier. Samman-
fattningsvis åsk̊adliggörs allts̊a följande i detta avsnitt och i bilaga E:

1. 2 materiel uppfyller en Förmedlingsfunktion, 1 uppfyller en Informationsfunk-
tion, 1 st en Bedömning- och diagnosfunktion, 2 som uppfyller en Kollabora-
tionsfunktion och 1 som uppfyller en Övningsfunktion.

2. När det gäller hur avgörande användningen av materielen är för den flippade undervis-
ningen s̊a är 1 helt avgörande, 2 inte avgörande men gör den flippade undervisningen
smidigare, och 5 som inte är avgörande men gör undervisningen mer komplett.

3. Ingen av de digitala materielen förekommer under niv̊an Substitution, 4 under Mo-
fikation där 3 av dessa även förekommer under Omdefinition. Totalt 6 materiel
förekommer under Omdefinition.

4. Totalt 4 av de olika användningarna av materielen innebär kognition p̊a den lägsta
niv̊an av Bloom’s taxonomin, 1 kan inte karaktäriseras enligt taxonomin, 1 faller inom
niv̊an Analysera, 1 inom Applicera och 1 inom Skapa.
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4.4 Sammanfattande Resultatanalys. Likheter och Skillnader mel-
lan Lärarna.

I föreg̊aende avsnitt har det givits en omfattande resultatsbeskrvining i form av en löpande
text inneh̊allande lärarnas utsagor och en karaktärisering av lärarnas användning av digitala
materiel (Bilagor C - E), med hänsyn till fyra olika dimensioner eller aspekter, vilka redogjorts
för i avsnitt 2.2 och 3.4.

I p̊aföljande tv̊a delavsnitt skall föreg̊aende resultatbeskrivning sammanfattas för att se
om syftet med arbetet har uppn̊atts och om följande fr̊ageställningar har f̊att n̊agot svar:

1. Vad är det för digitala materiel som lärare inom de naturvetenskapliga ämnena använder
i den flippade undervisningen?

2. Hur använder lärare inom de naturvetenskapliga ämnena detta befintliga materiel och
i vilket syfte?

Det första delavsnittet här nedan beskriver svaret p̊a första fr̊agan och det andra delavsnittet
svarar p̊a den andra fr̊ageställningen (som innefattar punkt 2 och 3 i syftesbeskrivningen).
I dessa avsnitt kommer även procentsatser användas för att ge läsaren en uppfattning kring
omfattningen av materiel som karaktäriseras p̊a ett visst sätt, för att p̊a s̊a vis tydliggöra
likheter och skillnader hos lärarna. D̊a procentsatserna nyttjas för att beskriva användning
av samtliga lärares materiel s̊a utg̊ar vi ifr̊an de 23 upplistade materielen i figur (8). Den-
na lista visar samtliga materiel. D̊a procentsatser nyttjas för att beskriva den individuella
användningen av digitala materiel s̊a tar vi hänsyn till antalet användningsomr̊aden som
framg̊ar för respektive lärare. Om läsaren betraktar bilaga C - E s̊a framg̊ar att 11, 6 re-
spektive 8 användningsomr̊aden framg̊ar av matematikläraren, kemi- och biologiläraren samt
fysikläraren.

4.4.1 Vilka Digitala Materiel Används i den Flippade Undervisningen

I figur (8) framg̊ar en lista över samtliga användningsomr̊aden för materiel som omnämnts av
informanterna. Listan är ordnad efter funktionskategorierna samt rangordningen (i hakpa-
renteser) som föreslagits i detta arbetets metodavsnitt och åsk̊adliggör 23 materiel och deras
användningsomr̊aden. Läsaren kan uppmärksamma att verktyg som Socrative och Imovie
omnämns fler än en g̊ang, detta är just pga att materielet för sig självt inte är intressant,
utan snarare deras användningsomr̊aden. Om ett materiel förekommer fler än en g̊ang i listan
betyder det bara att den används p̊a fler sätt. Vidare s̊a uppmärksammas att ”DI” st̊ar för
”datorbaserad instruktion” och ”EA” för ”elev-centrerade aktiviteter”. Läsaren bör dock
notera att de materiel som har högsta rangordning (de som noterats med ”[1]”) egentligen
inte best̊ar av endast en mjukvara eller h̊ardvara. De har istället givits som ”paket för film-
inspelning”, vilket exempelvis innebär att matematikläraren inte enbart använder Youtube
för att skapa sina filminspelningar utan utnyttjar även kamera och stativ för detta ändamål.
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Figur 8: Figuren återger en sammanfattning av de materiel som omnämnts och vars
användningsomr̊ade beskrivits av informanterna i detta examensarbete.

Med s̊aväl den figur som försetts i Zainuddin & Halilis forskningsöversikt (framg̊ar i fi-
gur (3)), som materiellistan i figur (8) s̊a har allts̊a detta arbete och följdaktligen detta
avsnitt delvis givit en översikt över tillgängliga materiel för den flippade undervisningen.
Men medan Zainuddin & Halili endast redogjort för: vilka digitala materiel som typiskt sett
används och givit en ytlig beskrivning av deras användningsomr̊aden i den flippade under-
visningen, s̊a har detta examensarbete som kontrast givit en rangordning för hur avgörande
användningen av ett digitalt materiel är för den flippade undervisningen. Rangordningen
har gjorts med en definition av FC i åtanke, vilket innebär att listan i figur (8) tillsammans
med karaktäriseringstabellerna i C - E ger en tydligare bild av hur materielen relaterar till
FC som undervisningmetodik, i sin helhet. Att tydligt beskriva aktiviteter i och utanför
klassrummet i den flippade undervisningen är viktigt för framtida forskning och lärande [6].
Detta arbete har delvis beskrivit dessa aktiviteter. Vidare bör läsaren uppmärksamma att
totalt 57% av materielen i figur (8) används för individuell datorbaserad instruktion utanför
klassrummet och 30% används för elev-centrerade aktiviteter i klassrummet. De övriga 13%
är materiel som inte är i enighet med den definition av FC som givits. Notera att andra delar
av lärarnas undervisning kan best̊a i elev-centrerade aktiviteter, utan digitala materiel. Jag
skall nu ge en sammanfattning av avsnitten 4.1 - 4.3 och karaktäriseringstabellerna i C - E
för att klargöra individuella skillnader och likheter i användningen av de olika materielen,
dvs hur och i vilket syfte dessa har använts.

38



4.4.2 FC-Lärares Användning av Digitala Materiel i Undervisningen

I slutet av avsnitt 4.1 - 4.3 s̊a ges punktlistor som sammanfattar karaktäriseringen av de
individuella FC-lärarnas användning av digitala materiel. Först kan det observeras att mate-
matikläraren återgivit flest, dvs. 11 olika användningar av digitala materiel, kemi- och biolo-
giläraren 6 stycken och fysikläraren 8. Karaktäriseringen av matematiklärarens användning
av digitala materiel i bilaga C visar att 54%, dvs. ungefär hälften av dessa används för
bedömning och diagnos. Kemi- och biologiläraren har som kontrast ca 17% materiel som
uppfyller en Bedömning- och diagnosfunktion och fysikläraren ca 25%, vilket är av-
sevärt färre materiel än för matematikläraren. Det är inte helt trivialt att förklara denna
skillnaden mellan ämnena men en förklaring kan grunda sig i att: användning av IT i ma-
tematiken för att göra beräkningar, skapa diagram och jobba med statistik har tidigare
visat sig vara förh̊allandevis ovanligt [4]. Men det beror nog främst p̊a att matematikläraren
nämnde fler materiel och gav beskrivningar av dessa som möjliggjorde en karaktärisering;
ibland förekom det att de övriga tv̊a lärarna gav korta beskrivningar av vissa materiel, vilket
kan bero p̊a bristande intervjuteknik och bra följdfr̊agor. Det är ocks̊a möjligt att samma
brist p̊a bra följdfr̊agor resulterade i att materiel för att exempelvis tolka data inte framgick
i intervjun med matematikläraren. Läsaren kan uppmärksamma att 33% av materielen för
kemi- och biologiläraren samt 25% för fysikläraren uppfyller en Kollaborationsfunktion
och används i laborationssammanhang. Den experimentella delen av undervisningen i kemi,
biologi och fysik kan ses som mer typisk för dessa ämnen vilket kan innebära att det finns fler
digitala h̊ard- och mjukvaror som är speciellt utformade för dessa ämnen. Detta kan delvis
förklara varför en majoritet av materielen uppfyller en Bedömning- och diagnosfunktion,
för matematikläraren, medan ingen av matematiklärarens materiel uppfyller en Kollabo-
rationsfunktion. Däremot kan det uppmärksammas att det endast återfinns materiel för
matematikläraren och fysikläraren som uppfyller en Övningsfunktion. Matematikläraren
har dessutom fler digitala materiel inom denna funktionskategori.

Ser vi nu till hur avgörande materielen är för den flippade undervisningen s̊a uppmärksammas
totalt sett, om vi betraktar samtliga lärare, att tre av materielen är helt avgörande för den
flippade undervisningen och användningen av dessa uppfyller en Förmedlingsfunktion.
De är allts̊a avgörande eftersom lärarna m̊aste i den flippade undervisningen ha n̊agon form
datorbaserad individuell instruktion utanför klassrummet [6]. Dessa materiel varierar n̊agot
i komplexitet mellan lärarna. Matematikläraren filmar med mobilkamera, lägger upp allt p̊a
sin Youtubekanal och gör den sedan tillgänglig via läraren och elevernas informationsplatt-
form; kemi- och biologiläraren använder presentationsprogrammet Keynote, som sedan filmas
med skärminspelningsprogrammet Screenflow, ljudinspelning i Audacity, Mouseposé för att
markera betydelsefulla objekt i presentationen och filmen läggs upp p̊a en Lärplattform; fy-
sikläraren använder mjukvaran Imovie för filminspelning och lägger sedan upp filmen privat
via Google classroom som ocks̊a länkas till läraren och elevernas plattform i Google drive.
Ur intervjuerna s̊a framgick kemi- och biologilärarens design av filmer tydligast, vilket kan
bero p̊a bristande likvärdighet i intervjuteknik mellan de olika intervjuerna. Denna lärares
design av filmer har stor eftertanke och grundar sig i att läraren vill uppmana eleverna
att interagera, s̊aväl som titta p̊a filmen. Detta är n̊agot som tidigare forskning har upp-
manat FC-lärare att lägga större vikt p̊a [5]. Totalt sett s̊a är ungefär 40% av samtliga
lärares användning av digitala materiel inte avgörande för den flippade undervisningen men
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gör att den fungerar smidigare (se avsnitt 3.4.2 för en beskrivning av denna rangordning).
Detta kan jämföras med 36%, 50% respektive 38% av matematiklärarens, kemi- och biolo-
gilärarens samt fysiklärarens individuella användning av digitala materiel som faller inom
denna rangordning. Vidare observeras att ungefär 43% av samtliga digitala materiel och de-
ras användningsomr̊aden anses inte vara avgörande för den flippade undervisningen men gör
den mer komplett. Detta kan jämföras med 54%, 33% respektive 50% av matematiklärarens,
kemi- och biologilärarens samt fysiklärarens individuella användning av digitala materiel som
faller inom denna rangordning.

Totalt sett s̊a främjar ungefär 52% av samtliga digitala materiel kognition p̊a niv̊an
Minnas i Bloom’s taxonomin, vilket allts̊a innebär att de flesta materielen används för att
återge kunskap eller lagra den i l̊angtidsminnet. Läsaren kan jämföra detta med 63%, 50%
och 50% av matematiklärarens, kemi- och biologilärarens respektive fysiklärarens individu-
ella användning av digitala materiel som faller inom denna kognitionsniv̊a. I kursplanerna
för matematik, kemi, biologi och fysik s̊a framg̊ar det att undervisningen ska ge eleverna
förutsättningar att utveckla egenskaper som att analysera, först̊a, reflektera, tolka och pla-
nera [13; 19; 20; 21], vilket innebär att undervisningen bör främja olika former av kognition.
Detta är viktigt att uppmärksamma eftersom det för samtliga informanter har visat sig att
hälften eller mer av deras användning av digitala materiel främjar en form av kognition. Trots
denna observation s̊a bör det understrykas att även om detta är sant för lärandekativiteter
med digitala materiel, s̊a behöver det inte vara sant för övriga lärandeaktiviteter i under-
visningen. I detta arbete har endast användningen av digitala materiel undersökts, s̊a det
är möjligt att informanternas övriga undervisning till större del främjar andra former av
kognition. Däremot har det i UNESCO’s rapport fr̊an 2008 p̊apekats att läroplaner bör
införlivas med m̊al för en förbättring av IKT-kunskaper och teknologiska verktyg [2], vilket
även återspeglas i gymnasieskolans läroplan där det framg̊ar att elever ska lära sig att han-
tera en ”komplex verklighet med stort informationsflöde och snabb förändringstakt”[22:s.7].
S̊aledes bör de digitala materielen och deras användning, tydligt motiveras utifr̊an kurser-
nas m̊albeskrivning och en variation i användningen av digitala materiel är allts̊a lämplig.
Vidare kan det observeras att fysikläraren har i denna studie visat sig ha störst spridning p̊a
kognitionsniv̊aer som främjas. Följande niv̊aer främjas i fysiklärarens användning av digitala
materiel: Minnas, Applicera, Analysera och Skapa. Detta kan kontrasteras mot Min-
nas och Applicera samt Minnas, Applicera och Skapa som främjas av matematikläraren
respektive kemi- och biologiläraren.

Slutligen ska SMO-modellen i detta stycke diskuteras. Endast ca 9% av samtliga mate-
riel faller inom substitutionsniv̊an vilket allts̊a innebär att det är ytterst f̊a materiel som
lämnar undervisningmomenten oförändrade i samband med introducerandet av ett digitalt
materiel. Vidare faller ungefär 48% respektive 70% av användningen av de digitala materi-
elen inom Modifikation respektive Omdefinition i SMO-modellen. Detta innebär allts̊a
att största andelen av lärares användning av digitala materiel har i det här arbetet ka-
raktäriserats som otänkbara, utan materielen. Introducerandet av dessa digitala materiel
har allts̊a för lärarnas undervisning inneburit omfattande förändringar av olika former av
lärandeaktiviteter. Vidare kan det uppmärksammas att totalt sett s̊a främjar närmare 40%
av materielen och deras användningsomr̊aden inom Omdefinition, den lägsta niv̊an av
Bloom’s taxonomin, dvs. kognition som best̊ar i att hämta, känna igen och återge rele-
vant kunskap fr̊an l̊angtidsminnet. Här finns vissa individuella skillnader mellan lärarna men
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det är intressant att resultatet av denna studie visar (d̊a SMO-modellen ses i förh̊allande
till olika kognitionsniv̊aer) att: lärarna använder digitala materiel som innebär omfattande
förändringar av undervisningsmoment, men innebär inte ett större spann av lägre respek-
tive högre kognitionsniv̊aer som av de nya undervisningmomenten främjas. En intressant
fr̊ageställning i samband med detta resultat är: Finns det n̊agon korrelation mellan

1. PISA-undersökningens observation att hög användning av IT i undervisningen samva-
rierar med l̊aga resultat i digitala problemlösningsprov [4] och

2. omfattande förändringar när digitala materiel introduceras i undervisningen, som inte
innebär ett större spann p̊a lägre och högre kognitionsniv̊aer som främjas?

Min gissning är att det finns en korrelation men det verkar tämligen sv̊art att gissa hur
detta skulle kunna undersökas. Individuella skillnader utgörs av att: matematiklärarens ma-
teriel inom Omdefinition främjar 2 kognitionsniv̊aer, kemi- och biologiläraren 3 och för
fysikläraren 4.

5 Metod- och Analysdiskussion

Avslutningsvis i detta arbete ges nu en metod- och analysdiskussion. Inledningsvis ges en
diskussion kring urvalet, sedan den strukturerade intervjun som datainsamlingsmetod, efter
det problematiseras den karaktärisering och som konsekvens den teori som använts och den
analys som i detta arbete gjorts. Stundom ges förslag för vidare forskning.

5.1 Urvalet

Urvalet i detta arbete var sv̊art att f̊a, trots att flera metoder användes för att kontakta
FC-lärare i Sverige. Det är sv̊art att veta varför detta är fallet men en spekulation är att
FC-metodiken kan ha avtagit n̊agot i populäritet p̊a gymnasiet, vilket i sin tur innebär att
färre lärare testar att implementera den i sin undervisning. Dessutom kan det vara s̊a att FC
helt enkelt inte är lika populärt bland de naturvetenskapliga ämnena men kanske är desto
mer vanliga i de samhällsvetenskapliga. Detta kan bl.a. bero p̊a att användningen av IT är
vanligare i de samhällsvetenskapliga ämnena [4]. Det skulle vara intressant att undersöka
huruvida det faktiskt stämmer att FC har tappat populäritet.

Vidare har det tidigare i avsnitt 3.1 p̊apekats att telefonsamtal inte unyttjades för att
hitta ett urval av FC-lärare. Rektorer och lärare kontaktades framförallt skriftligt via olika
internettillg̊angar, vilket kan ha resulterat i att endast ett f̊atal lärare blev intervjuade i
slutändan.

5.2 Den Strukturerade Intervjun och Intervjustrukturen

I detta arbete valdes den strukturerade intervjun som lämplig för datainsamling. Denna
intervjuteknik anses dock begränsad när det gäller att f̊a en tydlig beskrivning av lärares
användning av digitala materiel. Den strukturerade intervjun innebär att fr̊ageomr̊adena är
bestämda i förväg och att samma fr̊agor allts̊a ställs till samtliga deltagare i studien [17].
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Tendensen i detta arbete var att intervjun hämmades av att intervjuaren var för beroende
av sekvenseringen av fr̊ageställningarna och kan ha varit för strikt i att följa denna. Detta
kan ha resulterat i att informanterna inte fick ge tillräckligt omfattande beskrivningar av de
digitala materiel som användes. Detta kan i huvudsak ses i förh̊allande till hur djupg̊aende
beskrivningar som gavs när det gällde design av filmer för den flippade undervisningen. Kemi-
och biologiläraren gav en mycket detaljerad beskrivning medan de övriga tv̊a gav mindre
detaljerade beskrivningar. Detta tros ocks̊a bero p̊a bristande intervjuteknik d̊a en möjlighet
är att för f̊a följdfr̊agor ställdes kring deras användning av ett givet digitalt materiel. Ett
förslag till de som önskar reproducera denna studie är att eventuellt testa en annan form
av datainsamlingsmetod som exempelvis den kvalitativa intervjun, vilken innefattas av mer
öppna fr̊ageställningar som ämnar att l̊ata informanten berätta allt denne har p̊a hjärtat
[17]. Denna intervjuteknik kan möjligen ge mer uttömande svar kring lärares användning av
digitala materiel.

En ytterligare brist i denna studie är att endast en datainsamlingsmetod användes och
skulle allts̊a kunna kompletteras med exempelvis observationer, enkäter eller litteraturstudi-
um. Detta brukar generellt föresl̊as i samband med examensarbeten i lärarutbildningen [17].
För denna studie s̊a skulle kompletterande data kunna best̊a i att titta p̊a de filmer som
lärarna konstruerat och göra en analys av dem. Ett ytterligare komplement skulle kunna
utgöras av att se vilket eller vilka materiel och vilken användning av dessa som är gemensam
för samtliga informanter, sedan undersöka litteratur som beskriver dessa för att p̊a s̊a vis
ge en mer mångfacetterad bild av ett givet materiels potentiella användningsomr̊ade. Detta
hade varit ett lämplig mål i denna studie eftersom syftet med arbetet var att ge framtida
FC-lärare en överblick kring de materiel som används men ocks̊a hur de används och i vilket
syfte. En del i hur de används kan svaras via ett mer omfattande litteraturstudium. För
detta arbete ans̊ags det dock inte lämpligt pga av dels omfattningen p̊a arbetet men ocks̊a
tidspressen. Dessutom har det i denna studie legat mycket vikt i utveckling av ny teori och
analysmetod. En sista observation kring intervjustrukturen är att sista fr̊agan som framg̊ar
i bilaga A ofta upplevdes som överflödig eftersom målet och syftet med lärarens användning
av ett digitalt materiel oftast direkt framgick av de tv̊a första fr̊agorna och de följdfr̊agor
som i samband med dessa dök upp.

I övrigt skulle det vara intressant att kombinera den karaktärisering som föreslagits i detta
arbete med kvantitativa studier av elevers prestation i den naturvetenskapliga undervisning-
en. Om rangordningen som föreslagits i arbetet tas bort s̊a skulle dessutom undervisning med
digitala materiel (i allmänhet) kunna undersökas, i förh̊allande till elevers prestation. Anled-
ningen till att detta skulle vara intressant är för att det eventuellt skulle kunna återfinnas
mönster i karaktäriseringstabeller (likt de i bilaga C - E) som korrelerar till antingen l̊aga
eller höga betyg i den naturvetenskapliga undervisningen. Med en kvantitativ studie s̊a kan
eventuellt en ”optimal” karaktäriseringsmatris utkristalliseras vilket skulle kunna ligga till
grund för en standarisering av de digitala materielens implementerande i undervisningen.
Man skulle allts̊a eventuellt kunna konstruera en karaktäriseringsmall som hjälper läraren
att använda digitala materiel för att skapa högt presterande elever.
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5.3 Användningskaraktärisering av Digitala Materiel

I denna studie s̊a har det utifr̊an väsentligen tv̊a teoretiska ramverk samt en egen beskrivning
av funktionskategorier och rangordning givits en modell för användningskaraktärisering av di-
gitala materiel. Denna modell användes för att konstruera matriser eller karaktäriseringstabeller
(se bilaga C - E) som utgjorde den väsentliga delen i analysen av informanternas utsagor.
Tanken var att dessa tabeller skulle ge en n̊agorlunda tydlig överblick av hur de olika materie-
len användes av lärarna och hur de förändrar deras undervisningssituationer. En generell och
n̊agorlunda ytlig observation som kan göras med avseende p̊a dessa tabeller är den kosmetis-
ka aspekten; tabellernas utseende kan av läsaren uppfattas som hämmande för resultatens
översk̊adlighet.

5.3.1 Bloom’s Taxonomi och olika Kognitionsniv̊aer

Bloom’s taxonomin användes i detta arbete för att beskriva den pedagogiska bredden i varje
lärares användning av digitala materiel. Ett problem i användandet av denna taxonomi var
att den ibland upplevdes som tvetydig. Ta exemplet med fysiklärarens användning av PASCO
(Capstone) för dataanalys under laborationer i klassrummet. Denna användning har i detta
arbete karaktäriserats som kognition inom niv̊an Analysera men elevers användning av PA-
SCO (Capstone) innebär ocks̊a en form av evaluerande av data, dvs. ett bedömande baserat
p̊a kriterier och sätt att undersöka samt kritisera [12]. Detta skulle i samband med dataana-
lys best̊a i att först̊a statistisk signifikans eller evaluerandet av om t.ex. en linjär regression
är representativ för ett visst antal datapunkter. Fr̊agan är s̊aledes: Hur bör användningen
av PASCO (Capstone) karaktäriseras? Bör den karaktäriseras som Analysera eller b̊ade
Analysera och Evaluera i Bloom’s teaxonomin eller möjligen n̊agon annan kombination
av kognitionsniv̊aer? Karaktäriseringen som gjordes i detta arbete resulterade i att endast
Analysera tillskrevs detta materiel och anledningen till detta är att författaren ans̊ag den-
na kognitionsniv̊a som mer representativ för det digitala materielet. Om n̊agon önskar att
reproducera denna studie s̊a kan det vara p̊a sin plats att hitta stöd för Bloom’s taxonomins
hierarkiska karaktär eftersom en karaktärisering d̊a hade varit enklare; att evaluera n̊agot
hade s̊aledes kunnat ses som en högre form av kognition som förutsätter att eleven kan
analysera. Vidare hade Bloom’s taxonomin varit ett kraftigare analysverktyg om hierarkin
i den hade haft stöd i tidigare forskning. D̊a hade även en tydligare värdering av de olika
digitala materielens användning kunnat göras. Om inte detta g̊ar s̊a kan det vara lämpligt
att i framtida forskning försöka inkorporera ett annat teoretiskt ramverk för att beskriva den
pedagogiska bredden.

5.3.2 Funktionskategorisering av Materielen

Funktionskategoriseringen gjordes utifr̊an den första intervjun som hölls och härledningen
av kategorierna hittar läsaren i bilaga B. Denna kategorisering ans̊ags lämplig i resultata-
nalysen eftersom en del i detta arbete best̊ar i att beskriva syftet med användningen av ett
digitalt materiel. Däremot kan det tänkas vara s̊a att om författaren hade haft ett större
urval, s̊a skulle fler funktionskategorier kunna definieras. Det är allts̊a sv̊art att veta om
funktionskategorierna är tillräckliga i sin omfattning eller om det skulle kunna vara s̊a att
en större grupp av kategorier kan ges. Detta är inte omöjligt eftersom det finns en ofattbar
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mängd digitala materiel som potentiellt kan användas i undervisningen samt att nya mate-
riel ständigt dyker upp. Ett ytterligare förslag för framtida forskning samt teori och metod
utveckling är att eventuellt söka definiera mer allomfattande funktionskategorier, som b̊ade
är nödvändiga men ocks̊a tillräckliga som kategorier.

5.3.3 Rangordningen av Digitala Materiel för FC-Metodiken

Eftersom denna studie ville belysa användningen av digitala materiel i den flippade under-
visningens kontext, s̊a var det lämpligt att p̊a n̊agot sätt karaktärisera hur avgörande ett
digitalt materiel är för undervisningsmetodiken. Denna rangordning definierades utifr̊an den
definition av FC som i detta arbete föreslagits:

Flipped Classroom är en undervisningsmetodik som best̊ar av tv̊a delar: till
övervägande del elev-centrerade lärandeaktiviteter i klassrummet, och till övervägande
del datorbaserad individuell instruktion utanför klassrummet.

En första problematisering kan göras med avseende p̊a denna definition: hur ska ”till övervägande
del” först̊as i definitionens sammanhang? Ska exempelvis ”till övervägande del elev-centrerade
lärandeaktiviteter i klassrummet” först̊as som att 90% av undervisningen i klassrummet
best̊ar i elev-centrerade lärandeaktiviteter eller i s̊a fall vilken procentsats? Ett s̊adant kri-
terie skulle kunna specificeras innan det att man gör ett urval av de lärarintervjuer som
sedan ska användas i ens arbete. I detta arbete utgick författaren ifr̊an att informanterna
själva definierade sin undervisningsmetodik som FC. Att definitionen av FC är tvetydig har
i tidigare forskning uppmärksammats [6]. Det framgick ocks̊a av intervjuerna d̊a det ibland
tycktes underligt att intervjuaren ställde fr̊agor kring användning av digitala materiel i klass-
rummet; det verkade finnas en uppfattning om att den flippade undervisningen främst best̊ar
i den datorbaserade individuella instruktionen utanför klassrummet. Den dualitet som finns
i definitionen för FC är allts̊a inte nödvändigtvis närvarande i informanternas definition av
FC-metodiken. Det är enligt Bishop & Verleger viktigt att s̊aväl forskare som aktiva FC-
lärare bör utg̊a ifr̊an ett tydligt ramverk för undervisningsmetodiken samt klart definiera de
olika aktiviteterna i och utanför klassrummet [6]. Detta arbete kan ses som ett litet steg i
att beskriva aktiviteter i och utanför det flippade klassrummet, åtminstone med avseende
p̊a användningen av digitala materiel.

Rangordningen som föreslagits i detta arbete anses änd̊a som lämplig eftersom den söker
avgränsa hur avgörande användningen av materielen är. Vidare har resultaten i detta ar-
betet givit en uppfattning om fördelningen av dessa avgörande och inte lika avgörande
materiel i den flippade undervisningen, vilket kan ge framtida FC-lärare en uppfattning
om hur avgörande ett visst digitalt materiel är i deras undervisning. Detta kan underlätta
övervägandet av att introducera ett nytt materiel för att förändra ett givet undervisnings-
moment.

5.3.4 SMO-modellen och Förändringen av Undervisningsmoment

En stor del i detta arbete bestod i att försöka renodla SAMR-modellen som konstruerats av
Ruben R. Puentedura, för att sedan inkorporera den till ett större ramverk för karaktärisering
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av digitala materiel. Detta resulterade i SMO-modellen för att beskriva förändringen av un-
dervisningsmoment, i samband med introducerandet av ett digitalt materiel. Renodlingen
gjordes efterom det upplevs att SAMR-modellen är tvetydig när en ska karaktärisera sin
användning av digitala materiel. Förändringar gjordes framförallt med avseende p̊a grade-
ringen av de olika niv̊aerna vilket ocks̊a resulterade i strukturförändring eftersom de fyra
originella niv̊aerna i Ruben R. Puenteduras modell förkortades till tre. Det finns fortfarande
vissa tvetydigheter i tolkningen av SMO-modellen, vilket kan belysas av följande fr̊agor:

1. När kan användningen av ett specifikt digitalt materiel anses utgöra en effektivisering
av undervisningsmomentet?

2. Vad är egentligen måttet p̊a effektivisering av ett undervisningsmoment?

3. När kan förändringen av ett undervisningsmoment ses som otänkbart utan ett visst
digitalt materiel?

4. När blir överföring till digital form negativ?

Den första fr̊agan är sv̊ar att ge svar p̊a men måttet p̊a effektivisering i detta arbete har
framför allt setts i förh̊allande till en tidsaspekt, dvs. att användningen av ett digitalt ma-
teriel ses som en effektivisering om användningen innebär att läraren f̊ar mer tid till annat
än det som materielet används för. Ta lärrplattformen som exempel: användningen av en
lärplattform innebär att läraren f̊ar mer tid till den övriga undervisningen eftersom mind-
re tid behöver tillägnas att ge information om schema, uppgifter och betyg i klassrummet.
Notera att tvetydigheten fortfarande inte är helt avlägsnad eftersom det återst̊ar att be-
skriva hur mycket tid som användningen av ett digitalt materiel f̊ar ta av undervisningen
för att uppfattas som en effektivisering. Detta skulle i framtida forskning eventuellt kunna
klargöras i en femonografisk studie av lärares uppfattningar kring vad som utgör en effektivi-
sering i förh̊allande till introducerandet av digitala materiel i undervisningen. P̊a s̊a vis skulle
denna mellersta niv̊a av SMO-modellen tydligare kunna avgränsas. Sist p̊apekas ocks̊a att
en effektivisering (dvs en modifikation enligt SMO-modellen) av ett undervisningsmoment
kan inte självt ses som en tillräcklig egenskap i introducerandet av ett digitalt materiel. Ta
exemplet med mjukvaror för dataanalys i fysikundervisningen. Att elever smidigt kan f̊a in
mätdata i lämpliga koordinatsystem och enkelt kunna analysera desssa är inte nödvändigtvis
tillräckligt, rent pedagogiskt. Det kan exempelvis finnas ett egenvärde i att elever själva f̊ar
skapa lämpliga koordinatsystem med papper och penna. En effektivisering av undervisningen
innebär att läraren f̊ar mer tid till andra delar av sin undervisning. Givet att användningen
av ett digitalt materiel innebär en effektivisering, s̊a bör allts̊a den nyvunna tiden utnyttjas
för att exempelvis skapa elev-centrerade lärandeaktiviteter. Ett möjligt svar p̊a sista fr̊agan
i ovanst̊aende punktlista är allts̊a att en överföring till digital form kan tänkas vara negativ
om läraren inte utnyttjar den tid som frigörs d̊a användningen av ett digitalt materiel utgör
en effektivisering av undervisningen.

Vidare har förändringen av ett undervisningsmoment setts som otänkbart utan ett visst
materiel om n̊agon av följande punkter är uppfyllda:

• Om undervisningsmomentet praktiskt inte skulle kunna utföras med en analog mot-
svarighet, s̊a anses det otänkbart utan det digitala materielet.
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• Om undervisningsmomentet hade varit omöjligt eller definierar helt nya undervis-
ningsmöjligheter, s̊a anses det otänkbart utan det digitala materielet.

Ett exempel som belyser andra punkten är fysiklärarens användning av Phet Simulations för
att l̊ata elever interagera med en kanon som skjuter ut objekt med tillhörande hastighetsvek-
torer. Detta materiel definierar nya undervisningsmöjligheter eftersom det inte finns n̊agon
analog motsvarighet till att enkelt åsk̊adliggöra vektorer och hur de kontinuerligt ändrar
riktning d̊a ett objekt färdas i luften.

Det kvarst̊ar dock vissa tvetydigheter, bl.a. s̊a behövs en tydligare specificering av att
n̊agot ”inte praktiskt kan utföras” men ocks̊a exakt vad ”nya undervisningsmöjligheter”
innebär. Trots den renodling som gjorts av SAMR-modellen s̊a återst̊ar allts̊a ytterligare
standarisering av de olika niv̊aerna i den nya SMO-modellen.
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A Intervjustruktur

Här nedan följer intervjustrukturen i den strukturerade intervju som beskrivs ytterligare i
avsnitt 3.1.

1. Vilka digitala materiel använder du i klassrummet respektive utanför klassrummet i
din flippade undervisningen? Återge en lista av samtliga mjukvaror och h̊ardvaror.

2. Hur använder du verktyg X? Ge n̊agra undervisningsexempel.

3. Vad hade du för mål och blev du nöjd?



B Definierande av Funktionskategorierna



Digitala Materiel Funktionsbeskrivning utifrån läraren

Webli.com Intervjucitat: Det är ju min plattform och elevernas utgångspunkt. Det är liksom där 
de ser vad de ska göra, för det är ju min informationskanal. Det är där jag lägger upp 
länkar, information, sånt som de behöver för att klara av kursen.

Funktionsbeskrivning: Läraren använder Webli.com som en plattform där alla 
hemsidor och digitala verktyg samlas. Detta är utgångspunkten för hela den flippade 
undervisningen. 

Funktion: Verktyget uppfyller alltså en Informationsfunktion. 

Youtube (Mobilkamera och 
stativ)

Intervjucitat: ”Lägger upp mobilen på stativ”, ”Håller genomgång på det område vi 
ska jobba med”, ”Jag har en kanal på Youtube där jag samlar alla mina filmer. Sen har 
jag hittat ett par eller speciellt en person som jag lånar lite filmer av. Filmerna är ju en 
form av genomgång, sen kontroll med Google formulär.”

Funktionsbeskrivning: Hårdvara och mjukvara i syfte att förmedla det centrala 
innehållet i kursen.

Funktion: Verktyget uppfyller alltså en Förmedlingsfunktion.

Google Formulär Intervjucitat: ”Jag ställer kontrollfrågor eller diagnosfrågor till eleverna, ofta med 
anknytning till en film. Så om de tittar på en film om att förenkla uttryck så kopplar jag 
alltså ett formulär med tre st enkla frågor som de ska svara på som är kopplade till 
filmen. Just för att jag få information om de förstått innehållet i filmen. Vad vet läraren 
om de sett filmerna eller inte? Men om man då kopplat ett formulär till filmen så kan 
man se vilka som tittat på den.”

Funktionsbeskrivning: Ett digitalt verktyg för att kontrollera och ha översikt över 
elevernas måluppfyllelse och förståelse av innehållet i inspelade filmer samt om de sett 
filmen eller inte.

Funktion: Verktyget uppfyller alltså en Bedömning- och diagnosfunktion.

Floobaroo Intervjucitat: ”Floobaroo är ett sätt att rätta de test du gör i Google formulär men 
använder du kunskapsmatrisen så är den ju mer omfattande till att göra prov och även 
här, självrättande prov. I Kunskapsmatrisen finns en mängd olika färdiga uppgifter, 
ifrån i princip alla matteböcker. Så då kan man plocka ut uppgifter till prov.”

Funktionsbeskrivning: Verktyget är ett verktyg som tillåter självrättning av enklare 
begrepps- och metod prov och agerar alltså som kontroll över elevers måluppfyllelse. 

Funktion: Verktyget uppfyller alltså en Bedömning- och diagnosfunktion.

Kunskapsmatrisen Intervjucitat: ”Floobaroo är ett sätt att rätta de test du gör på Google formulär men 
använder du kunskapsmatrisen så är mer omfattande i sig att gör prov och även här gör 
de självrättande prov”, ”Eleverna får ju svaren efteråt men de kan inte ändra sina svar 
för dem får jag och då sammanställs de i matriser så man får en överblick över vilka 
förmågor de har.”, ”Fler verktyg för att få det korrekt i slutändan och de sparar på ett 
annat sätt (i förhållande till Floobaroo)”, ”finns en mängd olika färdiga uppgifter från 
nästan alla matteböcker”, 

Funktionsbeskrivning: Verktyget är ett tidseffektiviserande verktyg som tillåter 
självrättning av enklare begrepps- och metod prov, såväl som mer komplexa prov där 



svarsalternativen kan vara mer omfattande. Vidare tillåter verktyget elevens och 
lärarens översikt över elevens måluppfyllelse då eleven själv kan kontrollera sina svar 
och läraren får en direkt översikt över elevens uttryckta matematiska förmågor.

Funktion: Verktyget uppfyller alltså en Bedömning- och diagnosfunktion.

Kahoot Intervjucitat: ”Jag använder det lite mer som en avbrytande aktivitet som i form av en 
frågesport som anknyter till det man jobbar med, så att säga. I Kahoot handlar det om 
att välja ett av fyra svarsalternativ. Man kan också köra det som en diagnos på något 
område för att se vad de snappat efter. En liten snabbkoll på kunskapen som händer.”

Funktionsbeskrivning: Verktyget är ämnat att vara av avbrytande karaktär under 
lektionstillfällen och inte en avgörande faktor för undervisningen och elevernas 
måluppfyllelse. Verktyget kan ha en kontroll- och diagnosfunktion, men har bara enkla 
alternativ för frågeställningar och svarsalternativ

Funktion: Verktyget uppfyller alltså en Bedömning- och diagnosfunktion.

Socrative Intervjucitat: ”Började använda det för många år sedan men sen kom Kahoot. Men, 
ska man satsa på något så ska Socrative vara mer omfattande. Det finns mer variation i 
frågeställningarna som kan ges. Det finns mer än bara fyrsvarsalternativ.”

Funktionsbeskrivning: Uppfyller samma funktioner som Kahoot men är mer 
omfattande eftersom fler typer av frågeställningar kan formuleras.

Funktion: Verktyget uppfyller alltså en Bedömning- och diagnosfunktion.

Google Drive Intervjucitat: ”Google drive […] ett smidigt sätt att dela saker med varandra”, ”Om 
man gör ett arbete tillsammans så kan man öppna ett google drive konto”, ”Så kan 
läraren följa processer i arbeten och ge feedback”, ”I matematiken har jag använt 
google formulären men i idrotten kan de göra större arbeten som träningsplaneringar”

Funktionsbeskrivning: Verktyget ger möjlighet  för elever och lärare att upprätta 
konton och dela undervisningsmateriel med varandra, t.ex. arbeten och diagnostiska 
test. Således ger verktyget möjlighet till kollaborativt arbete och formativ bedömning 
genom feedback via google dokument.

Funktion: Verktyget uppfyller alltså en Bedömning- och diagnosfunktion, 
kollaborationsfunktion.

Matteboken.se Intervjucitat: ”Finns gamla nationella prov, med lösningar på alla uppgifter, 
videolösningar. Det är det jag använt mest där. För att öva inför nationella prov. Så om 
de kör fast, så kan de kolla på videolösningar och de kan arbeta mer självständigt inför 
nationella proven då.”

Funktionsbeskrivning: Verktyget är ett komplement till den övriga undervisning, i 
syfte att förbättra elevers måluppfyllelse genom att förse dem med gamla nationella 
prov med videolösningar.

Funktion: Verktyget uppfyller alltså en Övningsfunktion.

Webbmatte.se Intervjucitat: ”Det är egentligen inte jag som använder den, utan det är mer eleverna 
som använder den för att titta på någon film. Det är egentligen inget jag länkar till och 
säger "kolla på det här och gör det här". Det är på deras egna initiativ.”



Funktionsbeskrivning: Verktyget är ett komplement till den övriga undervisning, i 
syfte att förbättra elevers måluppfyllelse genom att förse dem med extra videos kring 
det centrala innehållet.

Funktion: Verktyget uppfyller alltså en förmedlingsfunktion.

Nomp.se Intervjucitat: ”Det är mer så här övning, om jag exempelvis vet att en elev har 
problem med gångertabellen då kan jag be eleven att gå in på NOMP och öva lite. Då 
dyker det upp en massa siffror som man kan välja, så ser man direkt om man får rätt 
eller fel.”

Funktionsbeskrivning: Verktyget är ett komplement till den övriga undervisning, i 
syfte att förbättra elevers måluppfyllelse genom att förse dem med extra materiel för att
övning på bl.a. huvudräkning.

Funktion: Verktyget uppfyller alltså en övningsfunktion.

Kimsmatematik.se Intervjucitat: ”Han (Kimsmatematik.se) har samlat massa material och filmklipp från 
grundskolematten. Det är ju nästan så att de flesta eleverna använder filmerna, för att 
gå tillbaka och repetera inför prov.”

Funktionsbeskrivning: Verktyget är ett komplement till den övriga undervisning, i 
syfte att förbättra elevers måluppfyllelse genom att förse dem med extra videos kring 
det centrala innehållet.

Funktion: Verktyget uppfyller alltså en förmedlingsfunktion.



C Karaktärisering av Digitala Materiel (Matematikläraren)



Substitution 
(Ingen 
förändring)

Modifikation 
(Effektivisering)

Omdefinition (Tidigare 
otänkbart)

1-2. Förmedlingsfunktion Youtube.com (iphone och stativ 
för filminspelning)[1, Minnas]

Kimsmatematik.se (En hemsida 
med en samling videos för 
grundskolematematiken. 
Informationshämtning. )[2, 
Minnas]

Webbmatte.se 
(Informationshämtning. Tillgång 
till matematikfilmer)[2, Minnas]

2. Informationsfunktion Webli.com 
(Läroplattform)[2]

2-3. Bedömning- och 
diagnosfunktion

Google formulär (För 
att bekräfta att de ser 
lärarens film. 
Formativ återkoppling.
Minnas kunskap.)[2, 
Minnas]

Google formulär (För att bekräfta
att de ser lärarens film. Formativ 
återkoppling. Minnas kunskap.)
[2, Minnas]

Kahoot (Quiztävlingar
i klassrummet. Minnas
kunskap.)[3, Minnas]

Kunskapsmatrisen (Konstruktion 
av prov och automatisk rättning 
av prov)[3, Minnas]

Socrative (Quizzes i 
klassrummet. Minnas 
kunskap.)[3, Minnas]

Floobaroo (Automatisk rättning 
av frågor som konstrueras i 
Google Formulär)[3]

3. Kollaborationsfunktion

3. Övningsfunktion Matteboken.se (Tillgång till 
gamla nationella prov med 
lösningsförslag)[3, Applicera]

NOMP.se 
(Övning i 
gångertabellen 
med automatisk 
rättning)[3, 
Applicera]



D Karaktärisering av Digitala Materiel (Kemi- och bi-

ologiläraren)



Substitution (Ingen
förändring)

Modifikation 
(Effektivisering)

Omdefinition (Tidigare 
otänkbart)

1-2. Förmedlingsfunktion Keynote (Screenflow, 
Mouseposé samt youtube
och Audacity för film och
ljud och youtube för att 
lägga upp videos)[1, 
Minnas]

Wikipedia 
(Informationshämtn
ing.)[2, Minnas]

2. Informationsfunktion LMS V-klass 
(Lärplattform)[2]

LMS V-klass 
(Lärplattform)[2]

2-3. Bedömning- och 
diagnosfunktion

Google formulär (För att 
bekräfta att de ser 
lärarens film. Formativ 
återkoppling. Minnas 
kunskap.)[2, Minnas]

Google formulär (För att 
bekräfta att de ser 
lärarens film. Formativ 
återkoppling. Minnas 
kunskap.)[2, Minnas]

3. 
Kollaborationsfunktion

Vernier (mätutrustning 
som kopplas direkt till 
datorer och ger grafer 
som används för 
dataanalys.)[3, 
Analysera]

Vernier (mätutrustning 
som kopplas direkt till 
datorer och ger grafer 
som används för 
dataanalys.)[3, 
Analysera]

Google docs (Används 
för att kommentera 
elevers rapportskrivning 
under tiden de skriver. 
Formativ bedömning och
Produktion av 
dokument.)[3, Skapa]

Google docs (Används 
för att kommentera 
elevers rapportskrivning 
under tiden de skriver. 
Formativ bedömning och 
Produktion av 
dokument.)[3, Skapa]

3. Övningsfunktion



E Karaktärisering av Digitala Materiel (Fysikläraren)



Substitution 
(ingen 
förändring)

Modifikation 
(Effektivisering)

Omdefinition (Tidigare 
otänkbart)

1-2. Förmedlingsfunktion Imovie+Google Classroom 
(filminspelning)[1,Minnas]

Camera Scanner+Google 
drive (inspelning i 
klassrummet)[2,Minnas]

Camera Scanner+Google drive
(inspelning i klassrummet)
[2,Minnas]

2. Informationsfunktion Google drive 
(Läroplattform)[2]

2-3. Bedömning- och 
diagnosfunktion

Socrative (quizzez i 
klassrummet. Minnas 
kunskap)[3,Minnas]

Socrative (för att bekräfta att
de ser lärarens film. Minnas 
kunskap.)[2,Minnas]

Socrative (för att bekräfta att 
de ser lärarens film. Minnas 
kunskap.)[2,Minnas]

3. Kollaborationsfunktion PASCO, Capstone (för 
dataanalys)[3,Analysera]

PASCO, Capstone (för 
dataanalys)[3,Analysera]

Imovie (för poddar & 
labbredovisningar)[3,Skapa]

3. Övningsfunktion
PheT Simulations 
(Användning av fysik 
simuleringar)[3,Applicera]
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