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ABSTRAKT 
Syftet med denna studie var att undersöka hur lärare i gymnasieskolans matematik 
bedriver sin undervisning med utgångspunkt i undervisningsmodellen det inverterade 
klassrummet. Videolektioner används för att frigöra tid för en aktiv inlärning under 
lektionstid. En frågeställning gäller hur lärarna arbetar för att fördjupa eleverna 
kunskaper från videolektionernas innehåll. Kvalitativa djupintervjuer genomfördes med 
fyra lärare, geografiskt spridda i Sverige.  
Resultatet visar att lärarna bedriver en varierad undervisning med så väl enskilt som 
gemensamt arbete. Det enskilda arbetet sker vanligen i läromedlet. Till det gemensamma 
arbetet hör både diskussioner, från begrepp till olika lösningar, och gruppövning, från 
övningar i läromedlet till problemlösning. Det förekommer också att eleverna undervisar 
varandra. Det gemensamma arbetet kan ske i par, i grupper och i helklass. Majoriteten 
av de aktiviteter som bedrivs i klassrummen finns även beskrivna i litteraturen.  
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I now have time to work individually with students. 
I talk to every student in every classroom every day. 

Tucker, 2012, s. 82 
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1 INTRODUKTION 
Under en gymnasial utbildning ska elever ges förutsättningar att utvecklas till 
”ansvarskännande människor” och lära sig ”finna, tillägna sig och använda ny 
kunskap (Skolverket, 2011a, s. 6-7)”. Med John Deweys pedagogiska synsätt i 
åtanke, att lära genom att göra, har jag uppfattningen av att elever bäst lär sig att ta 
ansvar för sina studier när de uppmuntras till det. Genom att stegvis introducera 
möjligheter till egen studieplanering stärks elevernas ”tilltro till den egna förmågan 
att själv och tillsammans med andra ta initiativ, ta ansvar och påverka sina villkor 
(a.a., s. 13)”.  
En relativt ny undervisningsmodell som på engelska kallas för Flipped classroom, 
hädanefter nämnd som det inverterade klassrummet, skapar goda förutsättningar för 
att eleverna ska utveckla just dessa förmågor. Modellen fungerar enligt följande 
(Bishop & Verleger, 2013, s. 5 ff):  

• Inför ett lektionspass förbereder sig eleverna genom att se på videolektioner 
vilka berör det grundläggande ämnesstoffet. Detta kan ske så väl i skolan som 
i hemmet.  

• Själva lektionstiden utnyttjas istället till att fördjupa ämnesstoffet och 
elevernas kunskap. Det kan ske genom så väl enskilt arbete som 
gruppövningar, problemlösning och diskussioner. 

Under min verksamhetsförlagda utbildning, VFU, har jag kommit i kontakt med flera 
gymnasielärare. Denna kontakt har gett mig en bred inblick i en lärarkultur då lärarna 
undervisar på flera nationella gymnasieprogram och i olika ämnen. Flera av lärarna 
uttrycker att det är just denna fördjupande undervisningen som inte hinns med, bland 
annat för att föreläsningarna tar lång tid. Skolinspektionens (2010) granskning av 
gymnasieskolans Matematik A visar att flertalet av lektionerna har liknande 
uppbyggnad. De består huvudsakligen av ”en gemensam genomgång av ett moment 
följt av elevernas eget arbete. (s. 16)”. Även eleverna uttrycker att undervisningen 
saknar variation (ibid).  

Genom att eleverna förbereder sig inför ett lektionspass med hjälp av 
videolektionerna kan lektionstiden bättre utnyttjas. Det klass- och 
gruppgemensamma arbetet förutsätter att eleverna har viss förkunskap, vilken de 
skaffar med hjälp av videolektionernas innehåll. De uppmanas med detta arbetssätt 
att ta eget ansvar för sin inlärning, vilket följer Skolverkets riktlinjer (2011a; 2011b).   
Med hjälp av Internets framväxt har det skett en stor spridning av material, både 
genom olika nätverk och bloggar och genom YouTube, ett gratis forum för 
videoklipp. Både lärare och elever kan publicera filmer, digitala presentationer, 
dokument, bilder etc. som sedan finns tillgängliga för den som önskar ta del av det. 
Modellen uppkom i USA för drygt sex år sedan (Johnson & Renner, 2012, s. 4) och 
har på senare år fått ett stort fäste också i Sverige. Facebook-gruppen Flippa 
Klassrummet har vuxit till drygt 6700 medlemmar (januari, 2014), vilka 
huvudsakligen är lärare som antingen själva använder modellen i sin undervisning 
eller visar ett stort intresse för den. Det var genom denna grupp jag först kom i 
kontakt med undervisningsmodellen det inverterade klassrummet.  
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Det jag skulle vilja fokusera på inom detta examensarbete är hur det inverterade 
klassrummet används av matematiklärare i den svenska gymnasieskolan. Det 
gratismaterial jag tagit del av på Internet, i form av videolektioner, är strukturerat på 
liknande sätt. Sett till innehållet motsvarar dessa filmer de mer traditionella 
föreläsningarna genomförda i klassrummet. Det jag är intresserad av att undersöka är 
hur det uppföljande arbetet är strukturerat i klassrummet, där tiden ska ägnas åt 
enskilt och gemensamt arbete med målet att fördjupa elevernas kunskaper. De ska 
ägna sig åt aktiv inlärning. Hur skapas förutsättningar för bästa resultat, och vilka 
övningar/uppgifter/material etc. används? 

Den bäst lämpade metoden för denna undersökning är djupintervjuer med 3-5 
gymnasielärare i matematik med olika lång erfarenhet av den nämnda 
undervisningsmodellen. Detta för att få en möjlighet att se om deras undervisning har 
utvecklats över tid och/eller anpassats för olika elevgrupper. 
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2 TEORETISK BAKGRUND 
Detta teoretiska avsnitt har för avsikt att förtydliga relevanta begrepp, som inlärning, 
undervisning, lärostilar och aktiv inlärning. Det ges en inblick i Illeris syn på lärande 
och ett sociokulturellt perspektiv. Undervisningsmodellen det inverterade 
klassrummet presenteras, och avslutningsvis framhålls olika påverkansfaktorer vilka 
påverkar elevers studieresultat. 

2.1 Inlärning och undervisning 

Denna studies syfte är att undersöka hur lärare bedriver sin klassundervisning. Målet 
med undervisningen är att alla elever ska ges möjlighet att uppnå kraven för sitt 
gymnasieprogram och för de ingående kurserna, varpå den ska ”anpassas till varje 
elevs förutsättningar och behov (Skolverket, 2011a, s. 6). Nedan förtydligas hur 
begreppen inlärning och undervisning definieras i denna studie. Det ges även en 
inblick i läroforskaren Illeris syn på lärande.   

Begreppen inlärning och undervisning förekommer ofta tillsammans i 
skolsammanhang och är relaterade till varandra. Nationalencyklopedin (2013a) 
definierar inlärning som ett ”aktivt tillägnande av viss kunskap eller färdighet, 
genom t.ex. övning eller erfarenhet”. Denna process kan äga rum både ensamt och 
tillsammans med andra (Kroksmark, 1997, s. 83).  
Själva aktiviteterna som kan leda till inlärning kallas för undervisning, och styrs av 
den som undervisar. Denna process är därför gemensam och sker inte ensamt. Det 
går även försiktigt att mena att ”undervisning föreligger om den lärande åtminstone 
har försökt att lära sig (ibid)”. En genomförd undervisning måste, enligt Kroksmark, 
därför inte leda till en inlärning. En bred definition av undervisning är “meddelande 
av kunskaper (Nationalencyklopedin, 2013c)”. 

2.1.1 Illeris syn på lärande 

Den danske läroforskaren Knud Illeris (2007) 
menar att lärande sker genom två processer, 
vilka oftast äger rum samtidigt. Den första 
processen kallas för samspel, och sker mellan 
en individ och dess omgivning. Den andra 
processen sker när vi bearbetar och knyter an 
detta samspel till tidigare lärande, och kallas 
för tillägnelse (Illeris, 2007, s. 37). Lärande 
innebär att ”det alltid är någon som lär sig 
något (a.a., s. 39)”.  
De två processerna hänger samman enligt 
Figur 1. Samspel sker mellan individen och 
omvärlden medan tillägnelsen sker inom 
individen. Denna process kan delas in i två 
dimensioner, innehåll och drivkraft.  

Till innehållsdimensionen hör detta ”något” 
som en person lär sig, nämligen ”det som den 

OMVÄRLD

INNEHÅLL DRIVKRAFT

INDIVID
Tillägnelse

Sa
m
sp
el

Figur 1 Läroprocesserna samspel och 
tillägnelse och ingående dimensioner 
(Illeris, 2007, s. 39). 
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lärande vet, förstår och kan (a.a. , s. 42). Illeris skiljer på kognitiva färdigheter, som 
språk och matematik, från praktiska färdigheter, som att cykla eller slöjda. I så väl 
grund- som gymnasieskola undervisas elever i båda dessa färdigheter. 

För att tillägnelsen av ett innehåll ska äga rum krävs att det finns en drivkraft (Figur 
1).  Känslor som kan få oss att vilja söka efter större förståelse eller nya färdigheter 
menar Illeris är ”osäkerhet, nyfikenhet eller otillfredsställda behov (2007, s. 43)”. 
Traditionellt har läroforskning fokuserat på innehållsdimensionen men lärande kan, 
enligt Illeris, inte äga rum utan en drivkraft. 
Till drivkraftsdimensionen hör även motivation, och det finns inom skolan en tydlig 
press på eleverna (och även lärarna). Dels inifrån, med en osäkerhet om bland annat 
vad som ska läras och om otillräcklighet, och dels utifrån med krav och 
förväntningar. Resultaten av dessa problem visar sig redan tidigt i grundskolan, och 
längre upp i åldrarna är det en bidragande faktor till att många ”faller ifrån” (a.a., s. 
117-118).  
Samspelsprocessen kan även räknas som en dimension i lärandet. Det är i samspelet 
mellan individ och omgivning som ny stimulans integreras med tidigare referenser 
och lärande. I denna dimension sker handlingar som kommunikation och samarbete 
(a.a.).  

2.1.2 Ett sociokulturellt perspektiv 

Inom det sociokulturella perspektivet ses lärande som en social process och sker i ett 
samspel tillsammans med andra. ”Lärande är en aspekt av all mänsklig verksamhet 
(Säljö, 2010, s. 13)”.  

Tidigare har teorier kring lärande fokuserat på den individuella aspekten. Under 
senare tid har betoning skett mer och mer på ”lärandets sociala och samhälleliga sida 
(Illeris, 2007, s. 33)”. Lärande sker utifrån detta även utanför skolan och dess 
undervisning, så väl medvetet som omedvetet (ibid).  

Säljö menar att människan är en social och kommunicerande varelse och vår förmåga 
att kommunicera med varandra är ett verktyg. Genom samtal med andra människor 
ges vi ett utbud av deras tolkningar vilket kan leda till ”nya sätt att tänka, resonera 
och handla (Säljö, 2000, s. 115)”. 

Vårt språk används i så väl tankar som i kommunikation. Ett vanligt sätt är att se 
tankar som en inre process, som sker i individen. Inom det sociokulturella 
perspektivet kan tänkandet också vara något som sker mellan människor. Säljö ger 
exempel där barn tillsammans löser ett givet problem. I själva lösningsprocessen 
kommunicerar de sina tankar med varandra och för samtalet framåt. Genom 
varandras bidrag leds gruppens resonemang närmre en lösning tills en gemensam 
förståelse är nådd (Säljö, 2010, kap. 5). I situationer där vi tvingas sätta ord på våra 
tankar kan vi lära oss mycket. Processer eller problem vi tidigare upplevt som 
självklara kan helt plötsligt framstå som obegripliga. 

Men sedan när man ska förklara för andra, upptäcker man att det hela inte var så 
enkelt som man trodde; begreppen är inte lämpliga, logiken brister och så vidare. 
Alla som varit lärare, känner säkert väl igen denna problematik. Det är först när man 
ska undervisa (det vill säga kommunicera klart och tydligt för andra), som man själv 
tvingas reda ut hur saker och ting hänger ihop i en mer precis bemärkelse.  

Säljö, 2000, s. 116 
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I skolan kan elever därför lära sig mycket genom diskussion med varandra.  

 

2.2 Lärostilar 

Angående lärostilar finns det ingen allmänt accepterad definition, men det finns flera 
olika teorier kring detta. Idén bakom lärstilar är att ”människor kan lära sig saker på 
många olika sätt, men för den enskilde finns det vissa specifika förhållanden som 
befrämjar lärande. Vi har alla vår speciella lärostil (Illeris, 2007, s. 216)”.  
Lena Boströms doktorsavhandling (2004) bygger på The Dunn & Dunn Learning 
Style Model (s. 17 ff). Denna modell har formulerat 21 faktorer(1), vilka alla påverkar 
inlärningen, och har betydelse för en individs särskilda lärostil. Faktorerna kan delas 
in i fem kategorier: miljö, känslor, sociala faktorer, fysiska faktorer och psykologiska 
faktorer (Boström, 2004, s. 17). Exempel på sociala faktorer är inlärning enskilt, i 
par eller med variation, och exempel på fysiska faktorer är våra sinnen och tidpunkt 
på dygnet (Illeris, 2007, s. 218-219; Boström, 2004, s. 17 ff).  

Med ett fokus på den fysiska faktorn sinnesförhållanden skiljer Boström på fyra 
olika lärostilar. Det ges även exempel på undervisningsmetoder vilka passar elever 
som föredrar respektive sinne.  

• En visuell lärostil (synen), arbetsmetoder som läsning och skrivning. 

• En auditiv lärostil (hörseln), arbetsmetoder som föreläsningar och 
diskussioner.  

• En taktil lärostil (beröring, händer), arbetsmetoder som dataprogram och spel. 

• En kinetisk lärostil (rörelser, kroppen), arbetsmetoder som experiment och 
fältstudier (Boström, 2004, s. 18 ff; Illeris, 2007, s. 219).  

Med hjälp av dessa sinnen ”tar vi in, bearbetar och bibehåller information (Boström, 
2004, s. 19)” och sker i olika utsträckning för olika elever. Forskning visar att ”om 
en speciell faktor är viktig för en elev och han/hon får denna tillgodosedd i 
undervisningen, kommer eleven att prestera bättre med 95% säkerhet (a.a., s. 18)”. 
För de fyra sinnena gäller det även att inlärning och minnesfunktion blir bättre om 
nytt material introduceras genom elevernas starkaste sinne (a.a., s. 19). 

Värt att poängtera är att en elevs lärostil inte bestäms enbart utifrån en faktor, som 
t.ex. ett starkaste sinne. Generellt föredrar en människa (elev) mellan 6 och 14 
faktorer, och lärostilen är därför högst individuell. Alla så kallade visuella elever är 
inte lika i sin inlärning (Boström, 2004, s. 18).  

2.3 En traditionell syn på undervisning 

Förekomsten av begreppet traditionell undervisning är stor i så väl facklitteratur som 
i skolans värld. Nationalencyklopedin (2013b) definierar katederundervisning som 
”den traditionella undervisningsformen i skolan”, men vad menas med en traditionell 
undervisning? Och, finns det en undervisning som är traditionell?  

Med en tradition menas ”det mångdimensionella sociala arv som överlämnas från 
generation till generation (Nationalencyklopedin, 2014)”. Tolkningen av en så kallad 

(1) För lista över de 21 lärostilfaktorerna, se Bilaga 2. 
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traditionell undervisning kan därför vara en undervisning som den alltid varit. Men 
alla klassrum ser mer eller mindre olika ut och varje lärare har sin syn på 
undervisning. Forskning visar att en lärares personliga lärostil ”påverkar sättet som 
de undervisar på (Prashnig, 1999, s. 185)”. Som lärare är det därför viktigt att vara 
lyhörd på elevernas förslag om en eventuell variation, för att bäst passa dem och 
deras individuella lärostilar. Läroplan för så väl grund- som gymnasieskola 
(Skolverket, 2011a; 2011b) betonar vikten av en individanpassad undervisning.  

Trots dessa varierande klassrum menar Prashnig (1999) att det funnits, och 
fortfarande förekommer, en ”undervisningsmetod” vilken bygger på ”omoderna 
trosföreställningar om inlärning (s. 31)”. Nämligen att elever lär sig bäst i följande, 
hårt dragna beskrivning av ett klassrum. Denna undervisning nämns som traditionell. 
En lektion inleds vanligen med en kollektiv (det vill säga gemensam) föreläsning 
eller introduktion. Helst ska de svåra ämnena ligga först på schemat när eleverna är 
som piggast. När arbetet sedan börjar ska det vara absolut tystnad i klassrummet, 
förutom när muntliga diskussioner sker. Alla elever ska helst arbeta med samma 
material, på samma sätt och under samma tidsramar. Det är läraren som har ansvaret 
och står tillsammans med läromedlet för kunskapen som lärs ut (Prashnig, 1999, s. 
31 ff samt s. 195 ff; Boström, 2004, s. 20-22). 
I detta klassrum ges lite spelrum för individuella anpassningar och flera elevers 
lärostilar kommer inte till uttryck. Som exempel passar gemensamma föreläsningar 
och diskussioner en auditiv lärostil, och det enskilda arbetet passar en visuell lärostil 
(Boström, 2004, s. 18; Illeris, 2007, s. 219). 

2.3.1 Matematikundervisning i gymnasieskolan 

Skolinspektionen (2010) har granskat 55 gymnasieskolor runt om i Sverige med 
målet att kontrollera kvaliteten i matematikundervisningen. De menar att det finns 
”en tradition i hur lärarna utformar undervisningen (s. 15)”. Utifrån de granskade 
lektionerna framgår, mätt i tid, att den övervägande arbetsformen är elevernas 
enskilda arbete i läromedlet. Lärarens roll är att hjälpa eleverna i sin räkning. Den 
inledande delen av lektionerna är vanligen en klassgemensam genomgång. 
Det framgår att detta lektionsupplägg, med gemensam introduktion följd av enskilt 
arbete, ”ger inget eller begränsat utrymme (s. 16)” till en mer varierad undervisning. 
Som exempel ges problemlösning och den muntliga matematiken. En annan orsak till 
att det äger rum en stor del egen räkning kan vara att vissa lärare, enligt 
Skolinspektionen (2010, s. 18), anser att ”lågpresterande elever” har svårt att 
tillgodogöra sig andra mål än mekanisk räkning. ”Många lärare har med andra ord 
uppfattningen att det är lättare för eleverna att lära sig ‘regler’ i stället för att förstå 
(ibid).  
I gymnasieskolan finns det bestämda kursplaner för varje enskild kurs, men det finns 
även en övergripande ämnesplan för ämnet matematik (Skolverket, 2011c). I denna 
framgår målet med undervisningen och vilka förmågor den ska ge eleverna 
förutsättningar att utveckla. Som exempel framgår inledningsvis att eleverna ska 
”ges möjlighet att utmana, fördjupa och bredda sin kreativitet och sitt 
matematikkunnande (s. 1)”. Detta kan ske genom att undervisningen är varierande 
och utgörs delvis av “undersökande aktiviteter” som t.ex. användandet av 
“problemlösning som både mål och medel” (ibid)”. Eleverna ska även utveckla 
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förmågor som att ”följa, föra och bedöma matematiska resonemang” och 
“kommunicera matematiska tankegångar muntligt, skriftligt och i handling (ibid)”. 

2.4 Det inverterade klassrummet 

Nedan följer en presentation över det inverterade klassrummets uppkomst i USA. 
Därefter definieras modellen och kriterier för att urskilja en inverterad undervisning. 
Det ges även exempel på möjlig användning av så väl videolektioner som 
klassrumsundervisning.  

2.4.1 Undervisningsmodellens framväxt 

Behovet av att som lärare ha mer tid över till den enskilda eleven har alltid funnits. 
Sedan Internets uppkomst och världsomfattande spridning sedan början av 1990-talet 
har det öppnats upp nya möjligheter. Vid universiteten i USA utnyttjades 
möjligheten att ladda upp föreläsningsanteckningarna på Internet, tillgängliga för 
eleverna i förberedande syfte . Studenterna kom allt oftare till lektionerna inlästa på 
materialet vilket öppnade upp tid för elevaktiviteter, som grupparbeten och 
diskussioner (Strayer, 2007, s. 1 ff; Johnson & Renner, 2012, s. 3 ff).  
Teknologin utvecklades ytterligare under åren och det blev möjligt för lärare att dela 
med sig av ljudinspelningar, digitala presentationer (med hjälp av t.ex. Microsoft 
PowerPoint) och senare även videoinspelningar. Ytterligare en bidragande faktor till 
den stora mängden gratismaterial var de ökade studiekostnaderna i USA. 
Undervisning som tidigare endast var tillgänglig för de betalande studenterna, 
summor som kunde uppgå till flera hundratusen kronor per år (Bishop & Verleger, 
2013, s. 3).  
Begrepp som inverterat eller ”flippat” myntades redan vid millennieskiftet, och 
snarlika användningar av modellen har funnits lika länge (Johnson & Renner, 2012, 
s. 4). Trots detta framhålls de amerikanska kemilärarna Jonathan Bergmann och 
Aaron Sams som pionjärerna av modellen som har spritt sig över kontinenterna 
(Hamdan, McKnight, McKnight, & Arfstrom, 2013, s. 3; Johnson & Renner, 2012, s. 
4).  
Sedan år 2007 har Bergmann och Sams spelat in videofilmer av sina föreläsningar 
och experiment. Deras syfte var inledningsvis att undervisa även de elever som av 
olika anledningar missat en eller flera lektioner, och videofilmerna lades ut på 
Internet. Filmernas tillgänglighet utnyttjades, och precis som mer än ett decennium 
tidigare, uppmanades eleverna att komma förberedda till lektionerna. Inom kort 
försvann genomgångarna framme vid tavlan från lektionstiden som istället 
utnyttjades till att besvara elevernas frågor, problemlösning och diskussion. 
Instudering av det grundläggande stoffet skedde istället innan lektionen med hjälp av 
videolektionerna. Det moderna inverterade klassrummet fick nu sitt stora genombrott 
(Hamdan m.fl., 2013, s. 3; Talbert, 2012, s. 1).  

2.4.2 Definition och användning 

Förklaringen bakom det inverterade i modellens namn ligger i hur undervisningen 
bedrivs. Även om varje klassrum inte ser likadant ut är grundidén densamma, det 
som normalt görs under lektionstid och det som normalt görs som läxa har bytt plats, 
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inverterats (Herreid & Schiller, 2013, s. 62). En traditionell genomgång framme vid 
tavlan kan ta allt från 10 minuter till ett helt lektionspass, vilket ofta lämnar lite tid 
över till elevernas eget arbete. Ännu mindre tid finns kvar för fördjupande uppgifter, 
som gruppövningar och diskussioner. Vid användandet av den inverterade 
klassrumsmodellen förbereder eleverna sig för ett lektionstillfälle genom att titta på 
videolektioner vars innehåll ska motsvara den traditionella genomgången (bl.a. 
Tucker, 2012, s. 82; Bishop & Verleger, 2013, s. 5). I klassrummet genomförs sedan 
mer fördjupande uppgifter, där eleverna arbetar så väl enskilt som tillsammans.  
Vid en genomförd forskning om det inverterade klassrummet (Bishop & Verleger, 
2013, s. 10) bestämdes följande kriterier för att avgöra om undervisningen var 
inverterad eller inte:  

i) Aktiviteter utanför klassrummet måste omfatta obligatoriska 
videolektioner. 

ii) I klassrummet måste obligatoriska aktiviteter äga rum, framför allt där 
eleverna samspelar med varandra. 

iii) Den huvudsakliga delen av klassrumsundervisningen får inte vara 
föreläsningar.  

To meet the criterion, out-of-class activities must include required video lectures; in-
class activities must be required, and must involve interactive learning activities—
specifically, the primary in-class component could not be lectures.  

Bishop & Verleger, 2013, s.10 

Lärare som använder sig av modellen är enade och menar att det är hur 
videolektionerna integreras i undervisningen som gör en skillnad, inte 
videolektionerna i sig. 

It’s not the instructional videos on their own, but how they are integrated into an 
overall approach, that makes the difference.  

Tucker, 2012, s. 82 

2.4.2.1 Videolektionerna 

I Skolverkets läroplan för gymnasieskolan uppmuntras i flera av de nationella 
programmen användningen av digitala verktyg och medier, något som även 
framkommer i ämnesplanen för matematik (Skolverket, 2011a, 2011c). Användandet 
av videolektioner, enligt min uppfattning, faller in under denna beskrivning.  

The use of technology is flexible and appropriate for ”21th century learning” 
Herreid & Schiller, 2013, s. 62 

En av de största fördelarna med en videolektion framför en genomgång i 
klassrummet är tillgängligheten. Filmerna finns uppladdade på Internet och ger 
eleverna möjligheten att se på dem när och var det passar dem, och framför allt så 
många gånger de vill och/eller behöver (Hamdan m.fl., 2013, s. 4). Tillgängligheten 
kan också utnyttjas av andra, så väl elever som lärare. Tucker framhåller att det kan 
växa fram samarbeten över Internet, även internationellt (2012, s. 82). 

Detta digitala verktyg tillåter eleverna att pausa filmen, reflektera över vad som sas 
och sedan lyssna både en och två gånger till om det skulle behövas. Tillgängligheten 
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låter också eleverna förbereda sig både när och var det bäst passar dem (Talbert, 
2012, s. 1). Om eleverna använder sig av videolektionerna och kommer till 
salsundervisningen förberedda kan det leda till att mer lärande uppnås (Herreid & 
Schiller, 2013, s. 65). Både lärare och elever föredrar videofilmer framför 
textbaserade förberedelser, och eleverna kommer förberedda i högre utsträckning 
med dessa. När eleverna kommer till klassrummet med vissa för-/baskunskaper kan 
mer lektionstid läggas på att tillämpa och fördjupa dessa kunskaper (Hamdan m.fl., 
2013, s. 4; Johnson & Renner, 2012, s. 10; Talbert, 2012, s. 1). 
Modellen belastar eleverna med förberedande arbete som kan vara tidskrävande 
utöver den redan schemalagda lektionstiden. Många elever har också mer vana av 
uppföljande läxor, snarare än förberedande arbete. Det kan därför vara problematiskt 
för eleverna att förbereda sig inför en lektion då de inte är vana vid arbetssättet 
(Herreid & Schiller, 2013, s. 63; Talbert, 2012, s. 2).  

Användandet av modellen förutsätter också att eleverna tar detta egna ansvar och 
kommer förberedda till lektionerna. En annan nackdel är att användandet av 
videolektionerna förutsätter att alla elever i klassen har tillgång till en dator (eller 
liknande) samt en internetuppkoppling. Detta problem går att lösa genom att eleverna 
ges tillgång till en dator under lektionen eller annan skoltid. 
Det kan också vara svårt för lärare att hitta videofilmer med tydligt och 
välstrukturerat innehåll, alternativt skapa eget material. Oavsett kan denna process 
vara mer eller mindre tidskrävande i ett redan tidspressat arbete (Herreid & Schiller, 
2013, s. 63). Många lärare saknar utbildning eller erfarenheter av att skapa 
videolektioner, då detta vanligen inte förekommer i en mer traditionell undervisning. 
Trots detta menar Tucker (2012, s. 82) att skapandet av en videolektion lär lärare att 
fokusera på detaljerna. Innehållet är viktigt, då det senare ska följas upp i 
klassrummet, men även hur det presenteras. Vilken hastighet talet har, exemplen som 
används och hur de presenteras.  

2.4.2.2 Klassrumsundervisningen 

Användandet av förberedande videolektioner hör till grundidén, men hur själva 
klassrumsundervisningen bedrivs varierar. Lärare hittar det arbetssätt som passar i 
deras elevgrupp och i deras ämneskurs. I just denna undersökning är gymnasielärare 
i matematik i fokus och hur de bedriver sin klassrumsundervisning. 

Undervisningen som bedrivs i klassrummet har nu större möjligheter att 
individanpassas, då läraren ges mer tid med varje elev (Talbert, 2012, s. 1). Denna 
ökade tid med varje enskild elev ger läraren en bredare bild av elevernas svårigheter 
och styrkor. En majoritet av elever i ett inverterat klassrum upplever att läraren i 
större utsträckning tar hänsyn till deras ”intressen, styrkor och svårigheter (Hamdan 
m.fl., 2013, s. 12).  

Det frigörs också tid där eleverna kan hjälpa varandra. Undersökningar genomförda i 
USA (med elever upp till gymnasieskolan) visar att närmre 80 % av berörda elever 
upplever fler positiva samspel med sina klasskamrater. Närmre 70 % av eleverna 
upplever även att de deltar i mer problemlösning och kritiskt tänkande i 
undervisningen (Hamnad m.fl., 2013, s. 12). Tillsammans med varandra, och läraren, 
kan svåra begrepp förtydligas, missuppfattningar kan rättas till och de kan ta del av 
varandras kunskaper och sätt att angripa problem (Johnson & Renner, 2012, s. 2; 
Herreid & Schiller, 2013, s. 62; Tucker, 2012, s. 82). Det är denna sociala interaktion 
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i klassrummet som Hamdan m.fl (2013, s. 4) menar är en av anledningarna till att 
videolektionerna inte kan användas ensamma, utan måste kompletteras med fysiska 
lektioner. Videolektionernas tillgänglighet ersätter inte behovet av en undervisning 
där läraren är delaktig.  
Elever upplever att de har ett större inflytande över sin egen inlärning och 
lärandeaktiviteterna (närmre 70 %). De upplever även att de kan arbeta i sin egen 
takt (Hamdan m.fl., 2013, s. 13; Herreid & Schiller, 2013, s. 62). Bland de elever 
vilka tar ett stort eget ansvar upplevs modellen passa ett brett spektrum, då de själva 
kan utföra en anpassning (Hamdan m.fl, 2013, s. 8). 

När den traditionella katederundervisningen ersatts av förberedande självstudier med 
videofilmerna har elever upplevt sig övergivna av läraren. Framför allt om även 
klassrumsarbetet är individuellt och läraren inte aktivt engagerar eleverna (Talbert, 
2012, s. 2). Det är viktigt för elevernas studieresultat att läraren skapar trygghet och 
är tydlig med mål och förväntningar (Håkansson, 2011, s. 29). Ett sätt att tydliggöra 
undervisningen är genom användningen av övningar/instuderingsfrågor (pre-class 
quiz) tillhörande videolektionerna och dess innehåll. Detta har i vissa fall föreslagits 
av eleverna själva (Bishop & Verleger, 2013, s. 10). Om svaren på frågorna lämnas 
in innan lektionen har läraren möjlighet att anpassa klassrumsundervisningen efter 
behov (Herreid & Schiller, 2013, s. 63). Som exempel kan det förekomma 
svårigheter eller missuppfattningar bland eleverna.  
I naturvetenskapliga kurser, bland annat, används material vilka endast finns 
tillgängliga på skolan/i klassrummet. Det kan exempelvis vara mikroskop eller 
mätinstrument. Studenterna ges nu även mer tid till att använda dessa under 
lektionstid, varpå mer laborationer kan ske (Herreid & Schiller, 2013, s. 62).  

2.4.2.3 Sammanfattande för modellen 

Det finns fyra grundläggande idéer, så kallade stöttepelare, som modellen bygger på. 
Detta sammanfattar även hur modellen ser ut i praktiken. Det amerikanska nätverket 
Flipped Learning Network, skapat 2012 av pionjärerna Bergmann och Sams, har 
sammanfattat dessa i ett ord, F-L-I-P. De fyra bokstäverna står för: Flexible 
environment, Learning culture, Intentional content, och Professional educator 
(Hamdan m.fl., 2013, s. 5-6). 

1. Modellen låter eleverna själva välja när och var de vill förbereda sig för 
lektionspassen. Det finns även en flexibilitet i hur arbetet i klassrummet kan 
bedrivas, med allt från enskilt arbete till grupparbeten och diskussioner. 

2. Tidigare har lärarens genomgångar/föreläsningar varit i fokus och producerat 
kunskap till eleverna. Nu tar istället eleverna ansvar för sin egen inlärning 
och skapar sin egen kunskap med läraren som sin handledare.  

3. Videolektionerna och klassrumsarbetet går hand i hand, vilket bidrar till att 
lärare tvingas fundera över vad som är relevant och i vilken ordning stoffet 
ska behandlas.  

4. Med en tydlig elevfokus är lärarens arbete att individualisera arbetet för att 
tillgodo se varje elevs inlärning. Det krävs god inblick i elevernas kunskaper 
och hur dessa kan utvecklas.  
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I allmänhet har undervisningsmodellen tagits emot med positiv respons, från så väl 
elever (Bishop & Verleger, 2013, s. 10) som lärare (Hamnad m.fl., 2013, s. 12). 
Även föräldrar upplever det positivt att de ges en möjlighet att få en bättre inblick i 
sitt barns undervisning, med hjälp av videolektionerna (Hamnad m.fl., 2013, s. 14-
15).  

2.5 Aktiv inlärning 

När en undervisning skiftar från lärarcentrerad till elevcentrerad, som i fallet med det 
inverterade klassrummet, menar Michael (2006, s. 159) att eleverna går från att vara 
passiva antecknare som upprepar fakta till att vara aktiva i sin egen inlärning.  
Definitionen för aktiv inlärning är vid, men kan sammanfattas som  

The process of having students engage in some activity that forces them to reflect 
upon ideas and how they are using those ideas. 

 Michael, 2006, s. 160 

Any instructional method that engages students in the learning process. 
Bishop & Verleger, 2013, s. 9 

Vikten ligger vid att eleverna själva ska vara aktiva deltagare i undervisningen och 
sin inlärningsprocess.  

2.5.1 Aktiviteter i klassrummet 

Vanligt förekommande aktiviteter som räknas till aktiv inlärning är problemlösning, 
grupparbeten och diskussioner, och kan förekomma i ett inverterat klassrum Det är 
inte nödvändigt att inlärningen sker tillsammans med studiekamrater utan 
reflektioner i ensamhet kan också räknas som aktivt (Bishop & Verleger, 2013, s. 9). 
En annan del i undervisningen där eleverna är aktiva i sin inlärning är när de själva 
inhämtar fakta och annan information. De tvingas då att vara källkritiska och 
reflektera över vad som är relevant (Michael, 2006, s. 160). Ett annat sätt att aktivera 
eleverna på är att använda sig av öppna uppgifter, det vill säga att det inte endast 
finns ett givet svar. Lösningen kan variera beroende på synsätt och behöver därför 
motiveras (Land & Hannafin, 2000, s. 2). 

Trots att det är eleverna som är i fokus har läraren fortfarande en viktig roll i 
undervisningen, då denna planerar och har ansvar för utförandet. Aktiviteterna som 
äger rum i klassrummet behöver utformas så att eleverna konstruerar sin egen 
kunskap, vilket sker genom att de gör anknytningar till tidigare kunskaper och 
erfarenheter (Michael, 2006, s. 160). Det är därför viktigt att göra skillnad på fakta 
och färdighet, då det går att skilja på vad man kan och hur man kan tillämpa 
kunskapen. Vi lärare måste därför tillgodose eleverna med lärtillfällen där denna 
övergång kan ske (Michaels, 2006, s. 161). 
Forskningsresultat (Michael, 2006; Hamdan m.fl., 2013, s. 7; Pinheiro & Simões, 
2012, s. 383) visar att en aktiv inlärning ger goda resultat, även om vissa av 
resultaten visar på små förbättringar. Som exempel kan ges att elevernas inställningar 
för studier förbättras och de är motiverade för att utvecklas ytterligare. Inom 
naturvetenskapsrelaterade ämnen har resultat visat att eleverna lär sig mer och att 
missuppfattningarna är färre vid användandet av en problembaserad aktiv inlärning 
(Hamnad m.fl., 2013, s. 7). Michael (2006, s. 161-162) har även visat att elever, 
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sannolikt, lär sig mer tillsammans med andra än vid enskild inlärning, och att 
inlärningen gynnas av att eleven formulerar det den lärt sig för andra, studiekamrat 
som lärare. 

2.6 Påverkan på elevers studieresultat 

I en undervisningssituation finns det flera element vilka påverkar en elevs 
studieresultat, bland annat eleven själv, klasskamraterna och läraren. Nedan följer en 
sammanställning av olika påverkansfaktorer vilka påverkar elevers studieresultat i 
varierande grad. Alla effekter berör inte specifikt ett inverterad undervisning. 
Resultat kommer huvudsakligen från John Hatties (2009) metastudie, Visible 
learning, sammanfattade och presenterade på svenska av Jan Håkansson (2011). 
Forskningen är baserad på över 50 000 genomförda studier. 
Då lärarens roll är att planera undervisningen samt ansvara för dess utförande är dess 
delaktighet i klassrummet viktig (Michael, 2006, s. 160). Elevernas uppfattning av 
läraren har betydelse och en god relation skapar trygghet i studiesituationen. Det är 
av vikt att ge varje elev uppmärksamhet och att läraren är tydlig och ”klargör mål 
och kriterier (Håkansson, 2011, s. 29)”. Det kan gälla t.ex. handledning och 
exemplifiering.  
Håkansson uppmärksammar två orsaker till ängslan hos eleverna – provskrivning 
och ämnet matematik (Håkansson, 2011, s. 15). En bidragande faktor till ängslan 
beror på att elever känner sig osäkra kring vad som förväntas av dem och vilka 
kunskaper de ska ha (Illeris, 2007, s. 118). Återigen, om läraren är tydlig i sin 
undervisning kan denna ängslan minskas hos elever, vilket har en stor effekt på 
studieresultatet (Håkansson, 2011, s. 15).  
Elevernas motivation kan även påverkas av lärarens arbete i klassrummet. Effekten 
av en individanpassning, som intressen och tidigare erfarenheter är medelstor (s. 44-
45), men kan leda till en högre känsla av motivation hos eleverna. Det är viktigt som 
lärare att se till varje enskild elev då det, enligt Håkansson (2011), är “lättare att 
‘avmotivera’ elever än att motivera dem (a.a., s. 15)”.  

I den traditionella undervisningen med huvudsakligen klassgemensamma 
genomgångar är det svårt att genomföra den individanpassning Skolverket förmanar. 
I läroplan för så väl grund- som gymnasieskola framgår tydligt att undervisningen 
ska anpassas efter varje elev. Istället kan en anpassning ske när eleverna arbetar, så 
väl enskilt som tillsammans med andra.  
Vid ett enskilt arbete underlättas möjligheten att anpassa för elevernas lärostilar. 
Traditionellt sker arbetet tyst men det finns elever vilka föredrar att studera med 
musik, andra behöver absolut tystnad. Ett enskilt arbete möjliggör även att eleverna 
kan arbeta i sin egen takt (Prashnig, 1999, s. 197 ff). Effekterna av en 
lärostilsanpassning är dock svårtolkade. Forskningsresultaten är delade, där vissa 
menar att ”anpassning till lärstilar är viktigt, medan andra menar att vi bör undervisa 
eleverna i de lärstilar de inte har (Håkansson, 2011, s. 42-43)”. 

I en klass finns en stor variation hos eleverna gällande svårigheter och styrkor. 
Grupperingar kan ske efter nivå, men i USA visar det sig att denna gruppering, i upp 
till 40 % av fallen, sker efter elevernas förväntade prestationer. Effekterna av en 
sådan gruppering inom klassen är därför närmre obefintliga, då de sker på fel grunder 
(a.a., s. 25). För särskilt begåvade elever är istället en snabbare studiegång ett bättre 



 15  

 

alternativ, med stor effekt (a.a., s. 22). Även särskilda program eller kursplaner för 
dessa elever har visad effekt ”med avseende på engagemang och lärande (a.a., s. 
24)”.  

Till skillnad från grupperingar under en kortare, eller längre, period visar det sig att 
”lärande i smågrupper inom klassen ... som knyts till särskilda uppgifter som 
gruppen ska lösa ger ... goda resultat på studiepresentationer (Håkansson, 2011, s. 
22-23)”. Effekterna blir ännu större om ”eleverna har erfarenheter av grupparbete 
eller tränas i det (ibid)”.  
Eleverna kan även arbeta tillsammans, antingen i par eller i grupp. Det finns elever 
vilka föredrar att arbeta enskilt, en av lärostilfaktorerna (Illeris, 2007, s. 218-219). 
Håkansson (2011, s. 40 ff) visar även att kommunikation mellan lärare och elev samt 
elever emellan har en stor effekt. ”Samarbetsinriktat lärande i förhållande till 
individuellt lärande … främjar … intresse, problemlösning och förståelse, och bidrar 
till bättre studieprestationer (s. 41)”. Ett arbete med problemlösning har varierande 
effekt beroende på hur lärandet sker. När arbetsmetoden används för att introducera 
yt- eller baskunskaper ses effekterna som ”begränsade eller rentav negativa”. För 
elever som redan har dessa grundläggande kunskaper och arbetar mot en (djupare) 
förståelse är användningen av sådana problem goda (a.a., s. 46).  
Även kamrathandledning har visat sig ha goda effekter på både den handledda eleven 
och den som handleder. Klasskamraterna kan även bidra genom t.ex. vänskap och 
känslomässigt stöd som bidrar till ”en känsla av positivt sammanhang i klassrummet 
(Håkansson, 2011, s. 22). Ett negativt klassrumsklimat kan på samma sätt leda till 
det omvända, med bristande engagemang bland eleverna (ibid).  
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3 SYFTE 
Syftet med detta arbete är, att med fokus på undervisningsmodellen det inverterade 
klassrummet, undersöka hur lärare arbetar i klassrummet med att följa upp 
videolektionernas innehåll. Eleverna är delaktiga i undervisningen och deras arbete 
blir en del av resultatet. Den frågeställning jag söker svar på är: 

» Hur arbetar lärare med att fördjupa elevernas kunskaper från 
videolektionernas innehåll? 

Det undersökande arbetet begränsas till ämnet matematik i gymnasieskolan. En 
avgränsning görs även till den klassrumsbedrivna undervisningen. Då 
videolektionerna ska motsvara den traditionellt genomförda katederundervisningen 
är dess innehåll inte i fokus med utgångspunkt i undersökningens syfte.  
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4 METOD 
I detta avsnitt presenteras studiens använda metod och hur så väl urval som 
genomförande har skett. Avslutningsvis visas den hänsyn som har tagits till 
forskningsetiska principer.  

4.1 Urval 

I denna undersökning användes djupintervjuer som metod. Då studiens syfte är att 
undersöka hur matematiklärare i gymnasieskolan arbetar i klassrummet sker ett strikt 
urval tidigt i processen. Av språkliga skäl och för stöd i samma styrdokument har 
endast lärare verksamma i den svenska gymnasieskolan varit mål för studien.  

Urvalsprocessen för att hitta intervjuobjekt har skett genom en Facebook-grupp för 
lärare som är intresserade av eller använder undervisningsmodellen för det 
inverterade klassrummet. Inledningsvis var mitt mål att begränsa mig till lärare 
undervisande på min geografiska ort, detta för att kunna genomföra intervjuerna 
ansikte mot ansikte. På grund av snäva tidsramar, låg svarsfrekvens och stressiga 
scheman ute i skolorna inkluderades senare även lärare verksamma på annan ort. Via 
mail tog jag totalt kontakt med drygt 20 lärare undervisande i matematik på 
gymnasieskolan, alla fann jag genom denna Facebook-grupp.  

Totalt deltog fyra gymnasielärare i denna undersökning, två män och två kvinnor. 
Den första läraren, i fortsättningen kallad för Johan, undervisar i matematik och 
fysik vid en gymnasieskola i mellersta Sverige. Han har arbetat som lärare i drygt 10 
år och har använt sig av det inverterade klassrummet i matematikundervisningen i 
drygt ett år.  
Den andra läraren, i fortsättningen kallad för Lotta, undervisar i matematik vid en 
gymnasieskola i mellersta Sverige. Hon har arbetat som lärare i drygt 20 år och har 
använt sig av det inverterade klassrummet sedan september 2013. 

Den tredje läraren, i fortsättningen kallad för Martin, undervisar i matematik och 
idrott vid en gymnasieskola i norra delen av Sverige. Han har arbetat som lärare i 15 
år och har använt sig av det inverterade klassrummet i matematikundervisningen i 
drygt ett år. 

Den fjärde läraren, i fortsättningen kallad för Elin, undervisar i matematik och fysik 
vid en gymnasieskola i mellersta Sverige. Hon är nyutexaminerad och har använt sig 
av det inverterade klassrummet i matematikundervisningen sedan september 2013.  

4.2 Datainsamlingsmetod 

Den valda datainsamlingsmetoden är kvalitativ djupintervju. Till skillnad från 
kvantitativa studier vilka fokuserar mer på mätbara data och jämförelser, används de 
kvalitativa metoderna för ett mer beskrivande resultat (Weiss, 1994, s. 2-3). Denna 
studies syfte är att undersöka hur lärare strukturerar sin undervisning i klassrummet.. 
Resultatet ska inte återges med några värderande jämförelser, om vems undervisning 
som är bättre än någon annans, utan fokus ligger på att beskriva hur och varför 
lärarna arbetar som de gör (Weiss, 1994, s. 9).  
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Det som skiljer en kvalitativ intervju från ett vanligt samtal är de båda parternas 
roller är olika. I ett samtal har de två involverade lika ansvar och kan styra 
konversationen i önskvärd riktning. I en intervju är det istället den som intervjuar 
som styr riktningen och det är respondentens svar som är intressanta (Weiss, 1994, s. 
8). En fördel med att genomföra en intervju istället för t.ex. en enkät är att följdfrågor 
och förtydliganden kan behandlas i samma stund de uppstår.  

4.3 Genomförande 

Inför de genomförda intervjuerna fick respektive intervjuperson en kort presentation 
av undersökningens syfte och exempel på den typ av frågor som skulle komma under 
intervjun. Intervjufrågorna går att finna i sin helhet i Bilaga 1. För att 
intervjupersonerna skulle känna sig bekväma med intervjun fann jag det viktigt att de 
var införstådda med utförandet. Deras undervisning och deras tankar om modellen 
låg i fokus, alltså skulle ingen värdering eller jämförelse ske. Innan genomförandet 
godkände alla respondenterna att intervjuerna spelades in.  

Vid en kvalitativ metod kan de ställda frågorna och den ordningen de ställs i komma 
att anpassas under varje intervju. Detta ”beroende på hur den intervjuade svarar och 
vilka aspekter denne tar upp (Johansson & Svedner, 2010, s. 35)”. Varje 
intervjutillfälle inleddes med samma fråga, ”Hur kom du i kontakt med 
undervisningsmodellen det inverterade klassrummet? (Bilaga 1)”. Därefter varierade 
ordningsföljden på frågorna beroende på hur svaren gavs, ingen av intervjuerna blev 
identiska med avseende på frågorna.  
Genomgående för de fyra intervjuerna var jag väl medveten om att lyssna på vad de 
faktiskt sa och försökte ställa följdfrågor som kunde förtydliga eller utveckla deras 
svar. Johansson och Svedner (2010, s. 37) menar att exempel på bra följdfrågor 
inleds med ”när”, ”var”, ”hur” och ”ge exempel”. Detta ledde till att alla intervjuer 
fick sin egen prägel och innehöll även egna, spontana frågor. 

Intervjuerna avslutades med en öppen fråga om de hade någonting de ville tillägga 
till någon av de ställda frågorna eller om det var någonting vi inte hade berört under 
intervjun som de ansåg relevant.  
De fyra intervjuerna varade mellan 50 och 85 minuter långa. Två av intervjuerna 
genomfördes på plats och ljudet spelades in. De två andra intervjuerna genomfördes 
via Internet (Skype) på grund av geografiska skäl. Själva samtalen genomfördes via 
videokonversationer men endast ljudet spelades in.   

4.4 Bearbetning av data 

De fyra intervjuernas ljud spelades in och finns tillgängliga att lyssna på vid flertalet 
tillfällen. Då den totala mängden data uppgår till närmre 300 minuter har endast delar 
av intervjuerna transkriberats, med hänsyn till uppsatsens tidsramar. Genom 
upprepad avlyssning av de fyra intervjuerna har särskilda meningar och kortare 
avsnitt valts ut som särskilt relevanta. Dessa har transkriberats ordagrant och kan 
därför komma att användas som direktcitat. Andra avsnitt har dokumenterats 
sammanfattande. Dessa anteckningar har sedan använt för att hitta likheter och 
skillnader i arbetssätten hos de fyra lärarna.   
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4.5 Etiska överväganden 

Vid genomförandet av en intervju är det viktigt att följa anvisningar för 
forskningsetik. Undersökningens syfte ska vara väl förtydligat och varje 
intervjuperson ska ha gett sitt samtycke och ha möjlighet att när som helst avbryta 
sitt deltagande (Johansson & Svedner, 2010, s. 22 ff). Alla deltagare i denna 
undersökning har svarat på ett personligt e-mail och där visat intresse för att delta. 
Efter att ha informerats om syfte och undersökningsmetod har de gett sitt 
medgivande för att respektive intervjus ljudupptagning spelas in.  

Vad gäller anonymitet har alla deltagares identitet och arbetsplats skyddats genom 
användandet av pseudonymer och allmänna beskrivningar av geografisk plats, som 
södra eller mellersta Sverige (Vetenskapsrådet, 2002). 
En diskussion kring studiens reliabilitet och validitet går att finna i avsnitt 7.1 
Metoddiskussion. 
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5 RESULTAT 
I detta avsnitt presenteras resultatet från de fyra djupintervjuerna. Respondenterna 
har getts pseudonymer, Johan, Lotta, Martin och Elin, och används här för att 
förtydliga det som är gemensamt och det som skiljer sig åt i deras 
klassrumsundervisning. Lärarna har endast under en kortare tid använt sig av 
modellen, från tre månader till drygt ett år. Alla uttrycker under intervjuerna att de 
ännu inte har haft möjlighet att utvärdera en eventuell förändring i elevernas 
kunskaper. Resultatet kommer även att analyseras med hjälp av de teoretiska 
utgångspunkterna. 

5.1 Lektionens inledande arbete 

Gemensamt för de fyra lärarna är att de har en grovplanering uppförd för respektive 
kurs. I denna finns klassgemensamma prov och nationella prov införda. Tre av 
lärarna har även en förtydligande planering för varje vecka, ibland för varje 
lektionspass, där eleverna kan se vad som ska behandlas. Den fjärde läraren, Martin, 
låter eleverna arbeta i sin egen takt men har avstämningar efterhand så att elever inte 
ska hamna efter. 

5.1.1 Inför ett lektionspass 

De tre lärarna Johan, Lotta och Elin ber eleverna att se på en eller flera 
videolektioner inför nästan varje lektionspass, något Martin inte gör. Han har inga 
gemensamma förberedelser. Johan förtydligar att de flesta filmerna är obligatoriska 
för alla, men det kan även förekomma frivilliga filmer med i planeringen. Dessa kan 
eleverna se på efter eget behov eller eget intresse, t.ex. repetition eller fördjupning. 
Johan har ibland publicerat filmer med innehåll från högre kurser. 
När eleverna tittar på videolektionerna uppmanas de att fundera över centrala 
begrepp och eventuella svårigheter de stöter på. Elin har även förberett uppgifter 
liknande de i filmen som eleverna ska lösa inför lektionen. Hon poängterar att de är 
på en grundläggande nivå, och att de ”går väldigt snabbt att svara på om man har 
tittat på filmen”. 

5.1.2 Lektionens uppstart 

Oftast inleds lektionerna med en tydlig anknytning till den eller de videolektioner 
eleverna har ombetts titta på. Lotta kan inleda med att fråga klassen om de har stött 
på några svårigheter och i så fall vad. Svaren varierar och bestämmer vad som sker 
härnäst. Om videolektionernas innehåll var tydligt får eleverna arbeta vidare i 
läromedlet, men om de har stött på svårigheter kan dessa lyftas upp i grupp ”eller så 
var det ingen som fattade någonting, för det var något nytt och då får jag liksom köra 
det igen”. Lotta syftar på att hon då får ha en kortare genomgång framme vid tavlan, 
som i en mer traditionell undervisning. 

Elin frågar klassen om svårigheter men använder sig av en utvärdering på Internet. I 
hennes klass har eleverna varsin egen laptop. Eleverna ombeds svara hur väl de 
förstod innehållet i videolektionen på en skala, från att de förstod allt till att de 
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förstod ingenting. De får även svara hur långt de hann i läromedlet under förra 
lektionen, och rapportera in svaren på de uppgifter de löste i förberedande syfte. 
Svaren registreras med eleverna namn, vilket Elin också bidrar till att hon får en 
tydlig bild över elevernas eventuella svårigheter med innehållet. ”Utefter det bygger 
jag upp lektionen”, säger Elin, men de aktiviteter som senare sker är planerade sedan 
tidigare. Har det gått bra får eleverna oftast börja räkna direkt i läromedlet. Ibland 
kan det behövas en kortare genomgång.  

Lektionerna kan även startas upp med hjälp av olika elevaktiviteter, vilka även dem 
har en tydlig anknytning till videolektionerna.  

Johan brukar förbereda en uppgift vilken står skriven på tavlan redan när eleverna 
kommer in i klassrummet. ”Det är oftare en uppgift av fördjupande karaktär” med 
”ganska öppna frågor som de får fördjupa sig för”. Det kan t.ex. beröra matematiska 
begrepp eller definitioner från filmerna. Eleverna arbetar med dessa frågor i grupper 
om 3-4 elever, och lyfts senare upp gemensamt i klassrummet. Det ger nu även 
möjlighet att förtydliga eventuella svårigheter som kan finnas från videolektionerna. 

I Lottas klassrum förekommer liknande aktivitet, där eleverna till en början arbetar 
enskilt med ”en gåta eller en tanke”. Arbetet övergår sedan till diskussion två-och-
två och sedan i grupper om fyra. Eleverna redovisar sedan gruppvis sina lösningar 
”och sen drar vi i gång och jobbar” (med läromedlet).  

Gemensamt för de fyra lärarna är att det förekommer lektioner som direkt inleds med 
arbete i läromedlet, framför allt i Martins klassrum där detta snarare är regel än 
undantag. Elever som vill får arbeta enskilt, men alla uppmuntrar till grupparbete och 
eleverna får gärna diskutera sina lösningar.  

5.2 Aktiviteter i klassrummet 

Nedan presenteras hur lärarna arbetar i klassrummet efter att en eventuell inledning 
har skett. Dessa aktiviteter kategoriseras utifrån dess huvudsakliga moment, som 
t.ex. diskussion eller grupparbete. Till diskussioner i klassrumsundervisningen hör 
övningar av mer teoretisk karaktär, och berör t.ex. begrepp eller är på formen varför 
snarare än vad. Till gruppövningar hör de mer praktiska uppgifterna, som 
problemlösning eller gruppredovisningar vid tavlan.  

5.2.1 Diskussionsuppgifter 

Gemensamt för de fyra lärarna är att de använder diskussioner för att uppnå en 
fördjupning i elevernas kunskaper. Som tidigare presenterats använder Johan dessa 
även som inledande moment i sina lektioner.  
Elin använder diskussionsuppgifter som finns i läromedlet och upplever det positivt 
att de är textbaserade, snarare än med tal. 

En typ av grupparbete har varit mer diskussionsfrågor, när det gäller begrepp och 
sådär. ... [Uppgifterna är] i skrift ju, och då får de sitta och fundera ihop de där 
tillsammans, och sen så får de redovisa, och, inte framme vid tavlan utan att de sitter 
i bikupa och pratar i kanske 5-10 minuter, och sen så får de berätta: ja, våran grupp 
tänkte så här och våran grupp tänkte så här. 
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När eleverna arbetar med diskussionsuppgifter är hon noggrann med placeringarna. 
Eleverna har bestämda platser på alla lektioner, och det är tänkt att de ska vara 
nivåblandade. Som exempel beskriver hon att fyra svaga elever inte placeras 
tillsammans, eller att det inte är tänkt att en stark elev ska placeras bara för att hjälpa 
tre svaga elever. 

Under diskussionerna går Elin runt och lyssnar på eleverna och hjälper till att föra 
resonemangen vidare. Eleverna lyfter varandra och lär sig mycket tillsammans. ”De 
kanske hade fått en uppfattning, men så använde en kamrat det här om något annat, 
jaha, var det så. … De är ärliga mot varandra, inte elak, utan de hjälper varandra att 
komma fram till någonting”.  
Diskussioner används också för att lyfta elevers missuppfattningar eller andra 
svårigheter. Martin använder avstämningar via datorn i samband med filmerna för att 
både han själv och eleverna ska få en bättre bild över sina kunskaper. Dessa resultat 
kan lyftas fram i klassrummet för diskussioner och ”de som kunde kan ju förklara 
hur de tänker och så” för de andra eleverna. Frågor som uppkommer under det 
enskilda arbetet kan också lyftas fram till diskussion, vilket Johan förklarar:  

Nä, vi bryter, lyfter upp det till ytan och så pratar vi kring det, kanske en lite kortare 
genomgång om det behövs, men mest diskuterar fram och tillbaka ... Men vad är det 
egentligen? Ja, då pratar vi om vad det är. 

Lotta använder sig även av vanliga räkneuppgifter från läromedlet som grund för 
diskussioner. ”För det här är en sådan här bra uppgift som man kan lära sig mycket 
av. Och så diskuterar vi vad vi kommer fram till”. Eleverna har sedan tidigare liten 
erfarenhet av att redovisa sina lösningar vilket ger goda möjligheter att diskutera och 
förtydliga. Lotta menar att eleverna har svårigheter med att tolka betygskriterierna 
och att dessa diskussioner förtydligar ”vad [som] är E-nivå, C-nivå och A-nivå”. 

Grundtanken i min undervisning ska vara att, jag ska aldrig säga men vi får köpa det här 
(Johan) 

Lotta upplever även en skillnad i hur diskussionerna förs när eleverna har förberett 
sig med hjälp av videolektionerna. Fördjupningen sker på en annan nivå och ”kan 
hamna lite, lite... högre ... Om det är så här istället, hur skulle det då vara? ... Vi 
kommer ju fortare till kärnan. För det som oftast är det svåra för alla”. 
En upplevd fördel med diskussioner i grupp, enligt Elin och Johan, är att eleverna 
inte behöver pekas ut en och en. De arbetar båda mot att alla elever ska vara aktiva i 
diskussionen, för varje elev kan bidra med något. När diskussionen senare eventuellt 
lyfts fram i helklass är det gruppens tankar som förs fram, inte den eller den elevens. 
Som hjälpmedel vid diskussioner har Johan även använt sig av videokameror. För att 
eleverna inte ska uppleva att ”jag sitter ... framför dem och förhör dem” kan 
diskussionen ske på annan plats än klassrummet och spelas in. Materialet finns sparat 
och Johan kan ge feedback till eleverna med målet att de kan utvecklas ytterligare.  

5.2.2 Gruppövningar 

Eleverna kan arbeta tillsammans i par om två eller i grupper om tre eller fler. 
Gruppindelningen kan ske både baserat på sittplacering (arbeta med 
bordskamraterna) eller efter vad läraren anser som lämpligt. Som tidigare nämnts har 
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Elin bestämda bordsplaceringar i sitt klassrum, vilka hon kallar nivåblandade. En 
vanlig tanke bland lärarna är att eleverna ska blandas, för att kunna hjälpa varandra.  
Användandet av gruppuppgifter (och även diskussioner) kan vara antingen planerad 
sedan tidigare eller spontan. De spontana övningarna används ofta för att aktivera 
eleverna. ”När de får byta arbetssätt så blir det att de börjar jobba igen”, menar Lotta. 
Elin har uppmärksammat att ”de blir trötta efter ett tag och jag ser att många liksom 
glider iväg” när de arbetar enskilt i läromedlet under en längre tid. 

I Martins klassrum kan eleverna själva initiera till samarbete. De tittar på filmerna 
tillsammans under lektionstid, stanna upp och hjälper varandra. ”Sen jobbar de 
tillsammans också, vilket jag tycker är en jätte, jättebra grej”. 
Vanliga aktiviteter som sker i klassrummet är att eleverna löser uppgifter 
tillsammans, både problemlösningar och övningar från läromedlet. De uppgifter 
lärarna väljer ut berör det aktuella området, det vill säga videolektionernas innehåll. 
Under själva arbetet poängterar Elin vikten av att eleverna arbetar mot att alla i 
gruppen ska förstå lösningen. I de flesta fall följs grupparbetet upp av en 
klassredovisning, för att lyfta fram bra metoder och resonemang, men även 
eventuella felaktigheter i lösningsprocessen. Lotta upplever gruppredovisningar som 
positivt för att ”när de gör det tillsammans, då behöver man [eleverna] inte skämmas, 
utan man är hela gruppen som står för en sak”.  

Johan är den av lärarna som har störst variation i sina aktiviteter och utnyttjar gärna 
digitala hjälpmedel för att bedriva undervisningen. Med målet att eleverna ska 
reflektera över och fördjupa sina kunskaper har han inverterat undervisningen 
ytterligare, som han själv uttrycker det. Efter att eleverna har tittat på en videolektion 
låter han de själva ”sätta ihop ... en genomgång där de undervisar” honom istället.  
I klassrummet kan Johan också låta eleverna undervisa varandra. Ett exempel som 
han tog upp var inom området trigonometri. Eleverna hade fått i uppgift att se på 
videolektioner där trigonometriska formler härleds (värt att nämna är att dessa går att 
härleda med hjälp av varandra). I klassrummet delas sedan eleverna in i grupper 
som...  

...får varsin formel att härleda. Och sen så får de gå upp till tavlan, och så, någon 
som härleder den första formeln, och sedan får de andra härleda den andra formeln 
utifrån den första formeln, och så håller man på så där. 

Eleverna samarbetar inom grupperna och bygger vidare på varandras resonemang. 
Ett annat arbetssätt där eleverna undervisar varandra är genom att de gruppvis 
förbereder ett visst moment. Eleverna blandas sedan om och det blir ”två av varje 
sort i varje grupp, och sen så får de gå en runda och undervisa varandra”. 

5.2.3 Enskilt arbete 

Lärarna använder det enskilda arbetet av olika anledningar i klassrummet. Martin, 
som huvudsakligen använder sig av detta arbetssätt, uttrycker att han inte hinner med 
så mycket annat. ”De behöver ju räkna mycket”. Under det enskilda arbetet tittar 
eleverna även på videolektioner, vilka inte används i förberedande syfte. Eleverna 
arbetar istället i sin egen takt.  
Lotta menar att matematik är ett färdighetsämne och att det krävs träning. Eleverna 
måste känna sig trygga i de grundläggande procedurerna och begreppen innan de kan 
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arbeta vidare med t.ex. problemlösning. Därför använder hon sig av läromedlet och 
eleverna räknar det hon kallar för ”tråkmatte”, innan de kan fördjupa sig ytterligare. 
Också Johan menar att eleverna lär sig mycket genom räkneuppgifter. Det är då de 
flesta frågorna kommer i hans klassrum. Eleverna märker vad från videolektionernas 
innehåll som var svårt och om de har missuppfattat någonting. I hans klassrum har 
dessutom nästan allt det enskilda arbetet övergått till att eleverna räknar tillsammans. 
Något eleverna själva har infört.   

Under den enskilda räkningen menar lärarna att de har möjlighet att hjälpa de 
enskilda eleverna på den nivån de befinner sig. Elin ger som exempel att hon i samtal 
med eleverna kan rekommendera uppgifter som hon tror skulle passa dem. Det kan 
röra sig om fler övningar på en lägre nivå, eller uppgifter längre fram i läromedlet för 
mer stimulans. “Hoppa till den här sidan i boken för där är det mer problemlösning, 
och jag tror att du kan lösa den där och den där uppgiften med det du vet nu, fastän vi 
inte har gått igenom allting annat ännu”. Rekommendationerna är individanpassade 
baserade på deras tidigare kunskaper.  

Eleverna kan också under det enskilda arbetet ställa specifika frågor kring filmerna. I 
Martins klass har elever hänvisat till en speciell del av filmen och sagt något i stil 
med: ”Kolla här, nu gjorde du så här, vad menar du då?”. Martin menar att ”det är 
jättebra att man kan gå in och korrigera då, eller förklara om någonting”. 

Det förekommer även annat enskilt arbete med en tydlig anknytning till filmen. Elins 
elever uppmanas att svara på uppföljningsfrågor till varje film, vilket sker 
förberedande inför lektionspassen. Dessa svar registreras online och ger Elin 
möjlighet att se både vilka som förstått och vilka som har svårigheter. Hon använder 
denna information både enskilt i klassrummet med eleverna och som lärtillfällen för 
klasskamraterna. Enskilda elever kan få redovisa sina lösningar framme vid tavlan.  

Jag tar upp såhär elever som jag ser har löst uppgifterna rätt, att de får visa hur de 
har löst uppgiften på tavlan. Och sen så står jag och hjälper till, och rättar till ... så vi 
får ett bra matematiskt språk på tavlan. [...] Det är ganska bra också, att de får se hur 
andra löser, för de löser så himla olika. 

Det som sker framme vid tavlan är individuell hjälp som även kan bidra till en bättre 
förståelse hos klasskamraterna. De ser varandras lösningar och kan med hjälp av dem 
reflektera över sina egna och få en knuff i rätt riktning. 

Trots att lärarna upplever att de hinner hjälpa alla elever uttrycker både Elin och 
Lotta att det enskilda arbetet ibland kan pågå för länge. Det märks tydligt på eleverna 
som tappar motivationen och blir trötta. ”Eleverna behöver engagera sig (Elin)”. De 
kan då använda sig av spontana gruppövningar, som att eleverna löser en särskild 
uppgift från läromedlet med sina bordskamrater.  
Flera av lärarna använder digitala hjälpmedel i sin undervisning. Som tidigare 
nämnts tittar Martins elever på videolektionerna i klassrummet. Vid enskilt arbete 
(och även tillsammans med andra) uppmuntrar Elin eleverna att använda datorn. 
Bland annat finns ett program, GeoGebra, vilket kan användas inom geometrin. 
Istället för att använda penna och olika linjaler kan eleverna rita geometriska figurer i 
detta program.  
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5.3 Lektionens avslutande arbete 

Två av lärarna, Elin och Lotta, använder vanligtvis lektionspassens avslutande 
minuter till att ”knyta ihop säcken”. I Lottas klassrum sker detta ofta i helklass med 
en diskussion. Tillsammans med eleverna pratar hon om vad de har arbetat med idag 
och vad som kommer att ske nästa lektion. Ett annat sätt att göra en anknytning till 
innehållet är genom beröm. ”Jag berömmer oftast om något har gått bra, alltså jag 
försöker ge positiv feedback”. 
Som tidigare nämnts använder Elin elevernas datorer i sin undervisning för att knyta 
an till videolektionernas innehåll. Hon använder dem även för att få eleverna att 
reflektera över dagens lektion. Vanligtvis skrivs ett problem på tavlan, ”det är på 
väldigt basic [grundläggande, min anm.] nivå” och berör det aktuella innehållet. 
Eleverna ombeds att lösa uppgiften och sammanfatta vad de har lärt sig ”under den 
här lektionen”. 

5.4 Sammanfattning 

Lärarna bedriver huvudsakligen en aktiv inlärning i sina klassrum. Det förekommer 
så väl enskilt arbete som gemensamma aktiviteter. 

• Det enskilda arbetet sker oftast som räkning i läromedlet. Eleverna kan också 
fundera över det centrala innehållet i så väl videolektionen som den 
klassrumsbedrivna lektionen. Ett enskilt arbete kan också användas för att ge 
eleverna tid för egen reflektion inför en gruppövning.  

• Det gemensamma arbetet sker huvudsakligen genom två aktiviteter: 
diskussioner och gruppövningar.  

o Diskussionerna kan beröra så väl begrepp och definition som 
lösningar till räkneövningar. Dessa kan äga rum både i klassrummet 
och med hjälp av videokameror utanför klassrummet.  

o Gruppövningarna innebär oftast att eleverna i så väl par som grupp 
ska lösa olika räkneövningar eller problemlösningar. Lösningarna 
redovisas ofta i helklass där gruppens synpunkter lyfts fram. Eleverna 
kan också undervisa varandra.  
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6 ANALYS AV RESULTAT 
Nedan följer en analys av studiens resultat med en koppling till den teoretiska 
bakgrunden. Inledningsvis jämförs lärarnas undervisning mot litteraturens syn på ett 
inverterat klassrum. Det arbete som genomförs i klassrummen har sedan 
kategoriserats för att belysa utvalda delar av resultat.  

6.1 Är klassrummen inverterade? 

Denna studies resultat och trovärdighet bygger på att de intervjuade lärarna 
genomför en inverterad undervisning. Enligt kriterierna använda i Bishop och 
Verlegers (2013) forskning måste det ingå: videolektioner utanför lektionstid och 
gemensamma aktiviteter i klassrummet under lektionstid. Antalet föreläsningar i 
klassrummet ska hållas nere. 

De fyra lärarna uttrycker själva att de bedriver ett inverterat klassrum. Johan, Lotta 
och Elin använder alla videolektioner i förberedande syfte och har en tydlig 
anknytning till dessa genom aktiviteter i klassrummet, som diskussioner och 
gruppövningar. Huruvida Martins undervisning är inverterad eller inte är värt att 
lyfta fram.  
Sett till kriterierna (Bishop & Verleger, 2013) och även mer allmänna beskrivningar 
av modellen (bl.a. Hamdan m.fl, 2013; Talbert, 2012; Herreid & Schiller, 2013) är de 
förberedande videolektionerna en viktig komponent. Det är dessa som frigör tid i 
klassrummet för de fördjupande aktiviteterna, då föreläsningarna inte längre hålls på 
lektionstid. I Martins fall används filmerna under lektionerna och ersätter de 
lärarledda föreläsningarna. Detta kan vara en bidragande faktor till att Martin 
upplever att han ändå inte hinner bedriva gemensamma aktiviteter, vilket sällan sker.  
Istället arbetar eleverna med läromedlet i sin egen takt. Viss diskussion kan ske 
eleverna emellan i arbetet.  

Martins undervisning faller därför inte in under kategorin ett inverterat klassrum. 
Detta har lyfts fram och är värt att ha i åtanke när denna studies resultat tolkas.  

6.2 Arbete i klassrummet 

Som framkommer i resultavsnittet (se 5.1-5.3) har de fyra lärarna många likheter i 
sitt arbetssätt, men även vissa aktiviteter som skiljer dem åt. Sammanfattande 
använder de sig av: diskussionsuppgifter gruppövningar och enskilt arbete. Dessa 
metoder är vanligt förekommande i ett inverterat klassrum, enligt bl.a. Hamnad m.fl. 
(2013) och Talbert (2012). 

6.2.1 Pre-class quiz (förtester) 

De aktiviteter vilka äger rum i klassrummet bygger på innehållet i de 
videolektionerna eleverna har uppmuntrats att se i förberedande syfte och har en 
tydlig återkoppling till dessa. Elin använder sig även av förberedande frågor vilka 
eleverna ska ha arbetat med innan lektionen. Svaren lämnas in genom datorn i början 
på lektionen. Dessa frågor är på grundläggande nivå och förtydligar där med för 
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eleverna vad som förväntas att de ska ha lärt sig från filmen. Ett förtydligande som 
bidrar till mindre ängslan hos eleverna (Illeris, 2007).  
Användandet av ”pre-class quiz” förekommer i andra inverterade klassrum, och har i 
vissa fall föreslagits av eleverna själva. Detta ger en uppfattning om att det av 
eleverna önskas ett förtydligande (Bishop & Verleger, 2013).  Herreid och Schiller 
(2013) menar att en fördel med frågorna också kan vara de svar som eleverna ger. 
Om svaren lämnas till läraren innan lektionen (i Elins fall i början av lektionen) kan 
klassrumsundervisningen anpassas efter elevernas behov. När lösningarna även 
registreras med elevernas namn kan en lärare återkomma till en enskild elev med en 
mer individanpassad förklaring. 

6.2.2 Diskussioner 

Diskussioner används av alla lärarna, och berör så väl begrepp och definitioner som 
lösningsförslag och betygsnivåer. De är gemensamt överens om att diskussioner är 
en bra arbetsform för att fördjupa elevernas kunskaper. Elin menar att eleverna lyfter 
varandra och lär sig mycket tillsammans. I samtalet med varandra använder eleverna 
ett matematiskt språk, som ibland visar sig vara olika. Hennes elever rättar varandra 
och ändrar uppfattningar efter att ha hört klasskamraterna använda begrepp på 
korrekt sätt.  

Det är i kommunikationen och samspelet med andra människor som det 
sociokulturella perspektivet menar att lärande sker. Precis som i fallet med Elins 
elever kan ett samtal leda till ”nya sätt att tänka, resonera och handla (Säljö, 2000, s. 
115)”. Även Johan använder sig av diskussionsövningar gällande begrepp och 
definition, ofta sådana som berörs i filmerna. Han använder sig av så kallade öppna 
frågor, vilka saknar ett ensamt korrekt svar. Eleverna behöver därför argumentera för 
och motivera sin lösning, vilket är en del av en aktiv inlärning. I ett inverterat 
klassrum är det meningen att eleverna ska arbeta mot att skapa sin egen kunskap 
(Land & Hannafin, 2000; Hamnad m.fl., 2013). En fördel med ett samarbetsinriktat 
lärande är att eleverna tvingas reflektera över och formulera sina kunskaper i ord 
(Michael, 2006). De ”tvingas reda ut hur saker och ting hänger ihop (Säljö, 2000, s. 
116)”. 

En diskussion kan också ske kring räkneövningar och deras lösningar. Lärarna kan 
välja att lyfta uppgifter som är särskilt lärorika eller som eleverna har svårigheter 
med i den enskilda räkningen. Med jobberfarenhet lär sig många lärare vad i 
matematiken som elever brukar uppfatta som svårt. Eleverna i Lottas klass har 
uttryckt att de har problem med att tolka kriterierna och de olika betygsstegen. 
Genom att hon lyfter fram olika lösningsförslag tydliggörs målen med hjälp av 
konkreta exempel och en diskussion kring dessa. Illeris (2007) menar att en 
bidragande faktor till ängsliga elever är deras osäkerhet kring vad som förväntas av 
dem. Med hjälp av en tydlig undervisning kan en lärare ha stor effekt på 
studieresultaten (Håkansson, 2011).  

6.2.3 Gruppövningar 

När gruppövningar används i klassrummet innebär de oftast att eleverna ska lösa 
antingen problem eller uppgifter tillsammans. Redovisningen sker sedan gruppvis 
inför resten av klassen framme vid tavlan. I den behandlade litteraturen framkommer 
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inga konkreta exempel gällande hur en matematikundervisning kan bedrivas. Varje 
undervisning bedrivs olika, men inslag av problemlösning och andra räkneuppgifter 
är vanligt förekommande. Det gemensamma är att eleverna löser de i par eller i 
grupp (bl.a. Hamnad m.fl., 2013; Tucker, 2012).  
De intervjuade lärarna nämner lite om själva uppgifterna som de använder sig av, 
mer än att de har en anknytning till det aktuella som videolektionerna berör. Istället 
fokuserar de på hur eleverna arbetar med dessa uppgifter. Tillsammans kan de hjälpa 
varandra. Målet med arbetet är att alla elever i en grupp ska ha deltagit i processen 
och förstå den lösning som de gemensamt kommit fram till. När eleverna arbetar 
tillsammans mot en lösning sker det inbördes kamrathandledningar, vilket visar sig 
ha goda effekter (se 6.2.5). Detta gäller även i diskussionerna. Håkansson (2011) 
visar att denna typ av grupparbeten, som är knutna till en särskild uppgift förbättrar 
studieprestationerna.  

Arbeten med problemlösning kan ske med två mål: att introducera ett nytt moment 
eller att fördjupa kunskaperna inom ett redan introducerat moment. I de intervjuade 
lärarnas fall används övningarna för att fördjupa eleverna kunskaper från att ha sett 
på videolektionerna. Denna form bidrar till stora effekter på studieprestationerna, 
framför allt i jämförelse med ett introducerande arbetssätt (Håkansson, 2011). 

6.2.4 Sammansättning av elevgrupper 

Hur grupperna sätts samman vid alla former av elevsamarbeten varierar mellan 
lärarna. Alla elever har olika styrkor och svårigheter vilket innebär att alla elever kan 
bidra till gruppen på ett eller annat sätt, de kan hjälpa varandra. Elin är den lärare 
som uttrycker att hon har en aktiv tanke bakom sina grupperingar, som sker efter 
nivå. Som exempel menar hon att en stark elev inte ska placeras med tre svaga endast 
för att hjälpa dem. Det problematiska med en sådan gruppering är att den bygger på 
tidigare uppfattningar av eleverna, och att de kan få en stämpel som ”det ena eller det 
andra”. Allt fler elever upplever en tydlig press utifrån med olika förväntningar och 
krav (Illeris, 2007). I en studie genomförd i USA (Håkansson, 2011) framkommer att 
upp till 40 % av nivågrupperingarna sker efter just dessa förväntade prestationerna. 
Det finns därför en risk att sammansättningen inte alls blir som tänkt. De påvisade 
effekterna av nivågrupperingarna i studien är närmre obefintliga (ibid). Värt att 
nämna är också att Elin är nyutexaminerad och saknar tidigare erfarenhet av dessa 
bedömningar.  
Lärarna, utom Martin, upplever att efter införandet av det inverterade klassrummet 
har det frigjorts mer tid under lektionerna för att genomföra dessa gruppövningar 
(och även diskussioner). Från en genomförd undersökning med amerikanska elever 
framkommer att 70 % av dem upplever att de nu deltar i just mer problemlösning. En 
majoritet av eleverna menar också att de har fler positiva samspel med sina 
klasskamrater (Hamnad m.fl., 2013). 

6.2.5 Eleverna undervisar varandra 

I Johans klassrum kan positiva samspel även komma från aktiviteter där eleverna 
undervisar varandra, vilket även Hamnad m.fl. (2013) nämner som en fördel. Som 
exempel ger Johan att eleverna i grupp har härlett formler framme vid tavlan, och 
bygger vidare på varandras resonemang. Eleverna har även gruppvis satt sig in i ett 
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visst moment eller område av matematiken och senare undervisat varandra i 
tvärgrupper. I en kamrathandledning sker två aktiviteter: en elev undervisar, och en 
(eller flera) elever blir undervisade. Det visar sig att båda parter får goda resultat sett 
till studieprestationerna av en sådan handledning (Håkansson, 2011).  
Sett till lärostilar har alla människor mer eller mindre föredragna 
undervisningsmetoder. Prashnig (1999) menar att detta påverkar hur lärare bedriver 
sin undervisning, vilket då även bör gälla elever som undervisar. Sett till antalet 
elever i klassen mångdubblas antalet stilar när de undervisar varandra jämfört när en 
ensam lärare bedriver undervisningen. Eleverna kommer även till skolan med olika 
tidigare kunskaper och erfarenheter, vilka de kan dela med sig av till varandra 
(Michael, 2006).  

6.2.6 Ännu mer invertering 

Johan är den av lärarna som använder sig av undervisningsmetoder som har tagits ett 
steg längre. Han uttrycker det som en dubbel invertering av klassrummet, och hans 
metoder har inte påträffats i litteraturen. Den första metoden gäller 
gruppdiskussioner som Johan låter eleverna genomföra på egen hand utanför 
klassrummet. Med hjälp av videokameror spelar eleverna in sina diskussioner vilka 
äger rum utanför klassrummet, och utom Johans synfält. Han upplever att ett 
stressmoment försvinner för eleverna då han inte är närvarande.  
För elever vilka känner oro för muntliga presentationer kan ett genomförande inför 
helklass eller läraren vara svåra att genomföra. Med hjälp av videokameran kan 
omgivningen styras för att passa elevernas lärostilar, och oroande delar kan plockas 
bort. Genomförs diskussionen under lektionstid kan eleverna styra lärostilsfaktorer 
som ljud, ljus och möblering. Videokameran möjliggör även att diskussionen kan 
genomföras utanför arbetstid. Eleverna ges då spelrum med både ”var, när och hur” 
och uppmuntras att ta ett tydligt ansvar för sin inlärning (bl.a. Boström, 2004; 
Skolverket, 2011a).  
Hamnad m.fl. (2013) visar att en majoritet av eleverna i ett inverterat klassrum (i 
USA) upplever att de har ett större inflytande över sin inlärning. Samtidigt finns det 
elever vilka upplever att de känner sig övergivna av läraren sedan videolektionerna 
infördes (Håkansson, 2011). En tänkbar nackdel med att diskussionerna genomförs 
utan lärarens närvaro är att eleverna känner sig just övergivna. Som tidigare nämnts 
är det viktigt att läraren är tydlig med så väl mål som förväntningar (Illeris, 2007; 
Håkansson, 2011). Det kan därför behövas en ledande roll i diskussionen för att styra 
den i rätt riktning.  
Johan kan också låta eleverna undervisa honom genom egeninspelade videolektioner. 
Säljö (2000; 2010) menar att vi lär oss mycket i situationer där vi tvingas sätta ord på 
våra tankar, och ett sociokulturellt perspektiv stödjer därför detta arbetssätt. Eleverna 
använder sig av tidigare kunskaper och nya kunskaper från videolektionernas 
innehåll. De kan nu också tydligt visa för läraren att de har lärt sig att tillämpa dessa 
kunskaper, och uttrycka sig verbalt med ett matematiskt språk (Michaels, 2006; 
Skolverket, 2011c).  

Att skapa en videolektion med ett matematiskt innehåll kan även rikta sig till elever 
med ett kreativt intresse, som gärna använder både händerna och kroppen (Boström, 
2004; Illeris, 2007). De uppmuntras att fundera över hur ett visst moment bäst 
presenteras och förtydligas, och kan använda olika representationsformer. Tal, skrift, 
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bilder, animationer, konkret material etc. Boström (2004) menar att inlärning sker 
med hjälp av våra olika sinnen, och de föredragna kan här stimuleras.  

6.2.7 Enskilt elevarbete 

Under det enskilda arbetet räknar eleverna huvudsakligen i läromedlet, vissa tittar 
även på videolektioner i klassrummet. Både för första gången och som repetition. 
Elever tillhandahållna en egen dator, som i Elins fall, kan också använda sig av 
program och hjälpmedel på denna. Som exempel ges ett program som ritar 
geometriska figurer, GeoGebra.  

Tanken bakom videolektionernas användning i förberedande syfte är att eleverna ska 
komma till klassrummet med vissa förkunskaper. Väl i klassrummet kan sedan 
tillämpning och fördjupning starta redan från början, bl.a. genom räkneövningar 
(bl.a. Hamnad m.fl., 2013; Tucker, 2012). Lärarna är överens om att eleverna 
behöver räkna i läromedlet också, inte endast diskussioner eller arbete med 
problemlösning. Detta för att befästa grundläggande räkneprocesser och begrepp. I 
grunden sker detta arbete ensamt, men lärarna uppmuntrar även eleverna till att 
samarbeta med varandra.  

Den största fördelen med det enskilda räknandet är att eleverna dels kan räkna i sin 
egen takt, dels kan anpassa inlärning till sin egen lärostil. I klassrum med närmre 30 
elever är sannolikheten stor att de föredrar olika klassrumsmiljöer. För elever vilka 
föredrar att lyssna på musik kan enkelt använda hörlurar, vilket samtidigt skärmar av. 
Det finns elever vilka helst studerar ensamma, och kan då göra detta i sin egen takt 
(bl.a. Prashnig, 1999; Boström, 2004).  

Videofilmerna, läraren och klasskamraternas tillgänglighet i klassrummet möjliggör 
även att eleverna kan använda olika sinnen vid inlärningen. Vill de hellre lyssna på 
föreläsningen en gång till är detta möjligt genom filmen, och skulle de behöva 
diskutera kring ett begrepp eller en räkneprocess kan de göra detta tillsammans med 
läraren eller en annan elev. Elever vilka föredrar att arbeta med sina händer (taktila) 
kan använda konkret material ifall detta finns tillgängligt (Boström, 2004; Illeris, 
2007).  
Innan Elin avslutar en lektion ska eleverna, enskilt, fundera över vad de har lärt sig 
under arbetspasset. Med hjälp av en uppgift på grundläggande nivå sammanfattas 
också det som har berörts. Svaren lämnas in via datorn. Förhoppningsvis reflekterar 
eleverna över vad som har behandlats och kan se om, och i så fall vad, de har lärt sig. 
Detta arbetssätt synliggör för eleverna vad som förväntas av dem, och skapar en 
tydlighet gällande lärandemålen, och kan leda till en ökande motivation (Illeris, 
2007; Håkansson, 2011). Tyvärr kan det också ge motsatt effekt. För elever som inte 
upplever att de lärt sig någonting, och inte heller klarar av att lösa uppgiften som 
presenterats, kan förväntningarna kännas betungande. Håkansson (2011) uttrycker att 
det tyvärr är “lättare att ‘avmotivera’ elever än att motivera dem (s. 15)”.  
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7 DISKUSSION 

7.1 Metoddiskussion 

Denna studie bygger på en kvalitativ undersökningsmetod och resultatet följer från 
fyra genomförda djupintervjuer. De intervjuade lärarna valdes ut baserat på att de 
beskrev sin egen undervisning som inverterad. Efter genomförd analys (avsnitt 6.1) 
framkom att Martins undervisning inte stämmer med de kriterier Bishop och 
Verleger (2013) ställer på den inverterade klassrumsmodellen. Validiteten i resultatet 
från denna intervju är därför låg (Hartman, 2003, s.44). Detta problem hade kunnat 
undvikas med hjälp av förintervjuer och en tidigare teorianknytning i 
undersökningsprocessen (Johansson & Svedner, 2010, s. 36).  
Ett annat problem med validiteten är det faktum att de intervjuade lärarna har kort 
erfarenhet av att använda modellen, från knappt tre månader till drygt ett år. En av 
lärarna, Elin, är också nyutexaminerad och saknar tidigare erfarenhet av såväl 
undervisning som bedömning. 
Reliabiliteten i undersökningen är låg då få lärare har intervjuats, endast fyra stycken 
(Johansson & Svedner, 2010, s. 97). Det är svårt att få en tydlig bild över hur lärare 
generellt använder modellen i sin matematikundervisning. Tre av lärarna använder 
liknande arbetssätt, men med så få deltagare kan detta vara slumpmässigt. 
Signifikansen är därför låg. 

En styrka i metoden är att intervjuerna genomfördes med grund i samma frågor och 
utfördes av en person. De frågor som varje intervju byggde på var formulerade med 
undersökningens syfte i åtanke. Genom att välja frågor som bygger på varför och hur 
ges ett önskat djup samtidigt som det som frågas efter ger en avgränsning (Hartman, 
2003, s. 44).  

7.2 Avslutande diskussion 

Bakom denna studie ligger två observationer som väckt mitt intresse. Den första är 
en personlig erfarenhet, både som elev och lärare, av att matematiken i 
gymnasieskolan huvudsakligen består av föreläsningar och enskild räkning. Den 
andra är min upptäckt av undervisningsmodellen, det inverterade klassrummet. Jag 
upplever, precis som lärarna i studien, att tiden inte räcker till när en stor del av 
lektionen används till klassgemensam katederundervisning. Kanske det inverterade 
klassrummet är en lösning på detta? 

Studiens syfte är att undersöka hur lärare arbetar i klassrummet med att följa upp 
videolektionernas innehåll, och hur de fördjupar elevernas kunskaper från dessa. 
Resultatet som gavs från de genomförda djupintervjuerna visade dels hur 
klassrumsundervisningen bedrivs, men även att det förekommer en oklarhet i vad 
som egentligen menas med modellen. Som framkommer i så väl analys (6.1) som i 
metoddiskussion (7.1) stämmer inte läraren Martins bedrivna undervisning in på de 
kriterier ställda av Bishop och Verleger (2013). Martin själv uttrycker att han 
bedriver ett inverterat klassrum. 

Värt att lyfta är därför om det borde ske ett förtydligande kring vad som räknas, men 
också vad som inte räknas, som ett inverterat klassrum. Vem skulle i så fall gynnas 
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av att en tydlig definition bestäms? Min uppfattning är att en definition behövs för att 
vidare forskning ska kunna bedrivas. Om undervisningsmetoder och eventuella 
effekter på elevprestationer ska kunna jämföras måste dessa vara stöpta i samma 
grundmall och ha liknande upplägg. Men behövs en definition verkligen för den 
enskilda läraren? Nej, egentligen inte. Modeller passar inte alla lärare, alla kurser och 
framför allt inte alla elever, och kan därför inte användas identiskt överallt. En lärare 
behöver anpassa användandet av modellen så att den fungerar för just sin elevgrupp. 
Ett välkänt namn bidrar inte till att elevernas inlärning förbättras.  
För att återgå till studiens resultat visar det sig att de övriga tre lärarna bedriver en 
liknande undervisning i sina klassrum. Eleverna tittar på videolektioner innan de 
kommer till lektionstillfället. I klassrummet sker sedan huvudsakligen tre aktiviteter: 
diskussioner, gruppövningar och enskilt arbete i varierande form. Det som 
överraskade mig mest var att aktiviteterna, med några undantag, förekommer redan i 
klassrum runt om i Sverige. Det sker diskussioner kring begrepp och det sker arbete 
med problemlösningar. Modellen i sig leder inte magiskt till en uppkomst av nya 
arbetsformer, utan snarare till att de kan användas i större utsträckning. Lärarna både 
skapar tid och tar sig tid för att genomföra dem. I studien framkommer inga resultat 
gällande effekten av dessa aktiviteter bland lärarnas elever. 
De resultat studien bidrar med kan användas som en inspiration för lärare i 
gymnasieskolans matematik, och andra ämnen, som vill utveckla eller ändra sin 
undervisning. Det kan beröra såväl klassrumsaktiviteterna som användandet av 
videolektioner. Studiens syfte är inte bevisa att det inverterade klassrummet är den 
”rätta” modellen, utan att visa hur den används av fyra (tre) lärare i Sverige.  

I studien framkommer endast hur lärarna beskriver att de bedriver sin undervisning. 
Det skulle vara intressant att arbeta vidare med en observerande studie över de 
lektioner som bedrivs, gärna i ett större omfång och med lärare som har längre 
erfarenhet av modellen. Ett fokus skulle också kunna ligga på de kursinnehåll vilka 
behandlas i aktiviteterna. I denna studie har kursinnehållet inte berörts. Det skulle då 
vara möjligt att se en eventuell effekt, positiv som negativ, på elevernas 
studieresultat. 
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9 BILAGOR 

Bilaga 1 – Intervjufrågor 

1. Hur kom du i kontakt med undervisningsmodellen det inverterade 
klassrummet? 

2. Vad fick dig att ta steget till att använda modellen i din undervisning? Har du 
funnit något stöd i Skolverkets läro- och kursplaner? 

3. Berätta hur en vanlig lektion ser ut i ditt klassrum. Hur har du planerat och 
förberett för denna? 

4. Upplever du att denna modell ger mer tid i klassrummet för... 

a. Beddande och fördjupande diskussioner? 

b. Gruppövningar, som t.ex. problemlösning? 

5. Hur arbetar du i klassrummet med att följa upp innehållet från 
videolektionerna? Baserar du varje lektionspass på videolektionerna, vilket 
kräver att eleverna kommer förberedda? Följdfråga: hur vet du att eleverna 
har sett på filmerna?  

a. Ge ett exempel på en lektion, du upplever som extra lyckad. Vad var 
det som gjorde den så bra? 

b. Ge ett exempel på en lektion du upplever som mindre lyckad/dålig. 
Vad lärde du dig av detta lektionstillfälle?  

c. Om eleverna har funderingar eller feluppfattningar efter att ha sett på 
videolektionerna, hur bemöter du detta senare i klassrummet? 

6. På vilket sätt upplever du att elevernas inlärning och kunskaper har påverkats 
genom användandet av denna undervisningsmodell? Har du några exempel? 

7. Avslutande – Hur vill du utveckla din undervisning... 

a. På kort sikt? 

b. På lång sikt? 
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Bilaga 2 – Lista över lärostilsfaktorer 

Nedan följer 21 lärostilsfaktorer enligt Dunn och Dunns modell (se Illeris, 2007, s. 
219; Boström, 2004, s. 17). 

• Miljömässiga faktorer: ljud, ljus, temperatur och inredning. 

• Emotionella faktorer: motivation, uthållighet, ansvar och struktur. 

• Sociala faktorer: lärande ensamt, i par, i grupp, i ett arbetslag, med ledare och 
med variation.  

• Fysiska faktorer: användning av olika sinnen, hunger och törst, tid på dygnet 
och rörlighet. 

• Psykologiska faktorer: holistisk eller analytisk orientering, dominans av olika 
hjärnhalvor, impulsiv eller reflekterande.  

 


