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Sammanfattning  

Syftet med denna studie är att undersöka matematiklärares uppfattning om 

undervisningsmetoden Flippat klassrum och hur lärare uppfattar att det påver-

kar årskurs 4-6-elevers lärande i matematik. Flippat klassrum innebär att det 

sker en växling mellan vad som normalt görs i klassen och vad som normalt 

görs som hemuppgift. Istället för att eleverna tar del av en genomgång i klassen 

tar eleven del av genomgången hemma genom instruktionsfilmer Vidare det 

som tidigare gjordes hemma genom hemuppgifter görs istället i klassen, med 

avsikt att eleven ska kunna utveckla sin förståelse av matematiska begrepp. I 

studien har jag avgränsat mig till det som specifikt gäller bråk, men jag beröra 

även andra områden i matematik.  Anledningen till avgränsningen är att bråk 

utgör ett av de områden i matematik där elever har svårigheter och således re-

levant att undersöka i samband med Flippat klassrum. I studien används en 

kvalitativ metod, nämligen intervju och däri semistrukturerade intervjufrågor. 

Vidare används en fenomenografiskt teori och andra ordningens perspektiv. 
 

Studiens resultat visar att det finns det en enighet hos lärare om att Flippat 

klassrum är en undervisningsmetod som innebär att elevers individuella lä-

rande och behov lyfts fram och eleven får bearbeta matematiska begrepp i in-

struktionsfilmer utifrån sina förutsättningar. Fortsättningsvis visar resultat att 

det överlag råder en enighet mellan lärare dels gällande vilka problem och möj-

ligheter som lärare upplever med att använda Flippat klassrum i undervisning. 

Dels hur dessa problem och möjligheter som lärare upplever påverkar elevers 

lärande i bråk. De skillnader som har identifierats handlar bl.a om att lärarna 

har olika uppfattningar om att tiden det tar att producera och hitta instruktions-

filmer utgör ett problem som påverkar elevers lärande i bråk. 
 

De implikationer som har identifierats i relation till yrkesutövningen handlar 

om att de lärare som är verksam i skolår 4-6 och som vill använda Flippat klass-

rum i matematikundervisning om bråk behöver fundera över hur man som lä-

rare uppfattar innebörden av Flippat klassrum och vilken betydelse man lägger 

i undervisningsmetoden.  

 

Vilken uppfattning lärare har av Flippat klassrum påverkar hur undervisnings-

metoden används i matematikundervisningen. Vidare ska lärare ställa de pro-

blem och möjligheter som identifierats i Flippat klassrum gentemot varandra 

vid planering av didaktiska innehåll för matematikundervisning om bråk. 
 

 

Nyckelord: Flippat lärande, matematik, undervisningsmetod, lärarperspektiv, 

fenomenografi.  
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1.Inledning 

I dagsläget har undervisningsmetoden Flippat klassrum blivit allt mer populär 

och används allt mer som undervisningsmetod i grundskolan, främst i ämnet 

matematik (Bäcklund & Hugo 2018). Anledningen till detta har att göra dels 

med spridning av digitala verktyg i skolan genom den 1:1 satsningen d.v.s. en 

dator till varje elev. Dels har det att göra med kraven i Lgr11 om att använda 

digitala verktyg i skolundervisningen och matematiken (Segolsson & Bäcklund, 

2016). Skolverket (2018a) skriver att i relation till ämnet matematik: ”[...] ska 

eleverna genom undervisningen ges möjligheter att utveckla kunskaper i att 

använda digitala verktyg” (s. 54). Skolverket (2017) tillägger i kommentar-

material till kursplanen i matematik att eleven ska få möjlighet att pröva olika 

digitala verktyg som kan utveckla elevens lärande av begrepp inom matematik.    

 

Det är emellertid oklart hur Flippat klassrum påverkar elevers lärande i mate-

matik när det saknas till stor del forskning om undervisningsmetoden i svensk 

kontext för grundskola i skolår 4-6 (Bäcklund & Hugo, 2018; Tallvid, 2015). 

Forskningen inom Flippat klassrum bedrivs huvudsakligen utanför Europa, 

främst i USA och är centrerade kring elevers lärande på universitet (Bishop & 

Verleger, 2013; Goodnough & Murphy, 2017). Det innebär att forskning om 

Flippat klassrum och hur lärare i skolår 4-6 upplever undervisningsmetoden 

och elevers lärande saknas i svensk kontext. Detta är anledningen till varför 

forskning om Flippat klassrum är viktig att undersöka ur ett lärarperspektiv 

(Bäcklund & Hugo, 2018). Med utgångspunkt från detta har jag valt att under-

söka hur lärare uppfattar undervisningen Flippat klassrum och hur lärare upp-

fattar att det påverkar skolår 4-6-elever lärande i matematik.  
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2.Bakgrund 

I detta kapitel redogör jag för de områden och begrepp som läsaren behöver för 

att förstå studien som görs till undersökningen. Dessa områden presentera en-

ligt följande: Framväxten av Flippat klassrum, definition av Flippat klassrum, 

lärande i Flippat klassrum, instruktionsfilmer i Flippat klassrum, problem och 

möjligheter i Flippat klassrum, baserat på tidigare forskningsresultat och mate-

matikundervisning 

2.1 Framväxten av Flippat klassrum 
Johnson och Renner (2012) och Segolsson & Bäcklund (2016) förklarar att i bör-

jan av 1980-talet introducerades begreppet Classroom flip av professor Wesley 

Baker vid Cedarville University. Wesley Bakers intresse med the Classroom 

flip-modellen var att möjliggöra att eleverna kunde ta del av hans föreläsningar 

utanför klassrummet genom den digitala tekniken. Hans idéer fick dock inget 

genomslag eftersom den digitala tekniken inte var tillräcklig mogen i det avse-

ende. Barker var dock inte ensam om hans idéer om Flippat klassrum.  

 

Under 1990-talet introducerade professorn Eric Mazur från Harvard University 

metoden Peer-Instruction som kan ses som en tidig variant av Flipped 

Classroom (Segolsson & Bäcklund, 2016). Metoden framhåller vikten av att ele-

verna (peers) får ta del av föreläsningsmaterialet innan föreläsningen med av-

sikt att bearbeta och ställa frågor som ska utveckla elevens lärande. Mazur hade 

uppmärksammat under sina lektioner att hans elever inte hade någon förståelse 

för ämnet fysik då de ägnade stor del tid åt att memorera centrala delar ur hans 

undervisning. Mazur upptäckte att det fanns en anknytning till elever förståel-

seproblem och hans sätt att lära ut innehåll om fysik. Här noterade han att ele-

vernas bristande förståelse berodde främst på hans undervisningsmetod som 

bestod av huvudsaklig informationsöverföring utan bearbetning (Barker, 2013).  

 

Mazur (2009) påpekar att denna form av undervisning är en ”process whereby 

the lecture notes of the instructor get transferred to the notebooks of the stu-

dents without passing through the brains of either” (s. 51). Därför insåg Mazur 

att det var viktig att elever lärde sig att arbeta aktivt med informationen innan 

de kunde använda den under lektionen. Sättet att göra detta på var enligt Mu-

zar att vända på klassrumsundervisningen. Innan lektionen fick elever ta del av 

hans kursanteckningar och kursboken. Avsikten bakom detta var att möjliggöra 

att eleverna fick bearbeta information utifrån sitt sätt att lära och med de meto-

der som passade eleven. Lektionstiden skulle istället ägnas åt att utveckla ele-

vers lärande genom att lyfta de problem och frågor som eleven hade under sin 

bearbetningsprocess i klassrummet tillsammans med andra elever. År 2007 in-

troducerades begreppet Flippet classroom av två high school-lärare i kemi, Jon 
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Bergmann och Aaron Sams (Barker 2013; Skolverket, 2018b; Sweet, 2014). Kon-

ceptet bakom Flipped classroom beskrevs enligt följande: “That which is tradi-

tionally done in class is now done at home, and that which is traditionally done 

as homework is now completed in class” (Bergmann & Sams, 2012, s. 13).  

 

Enligt Bergmann och Sams (2012) skulle undervisningsmetoden The Flipped 

classroom användas i samband med läxa genom att eleven skulle ta del av in-

struktionsfilmer i hemmets sfär för att därefter lyfta de frågor eller oklarheter 

av filmens innehåll i klassrumsundervisningen. Undervisningsmetoden gav 

elever en djupare förståelse för ämnesinnehållet. Vidare påverkade det att ele-

ver tog ett större ansvar och blev mer självgående i sitt lärande (Bergmann & 

Sams, 2012). Samtidigt som Bergmann och Sams introducerade begreppet Flip-

ped classroom började studenten Salman Khan från Khan Academy att publi-

cera instruktionsfilmer på YouTube där han undervisade om matematik 

(Barker, 2013).  

 

Det finns några aktörer i svensk skolkontext, Daniel Barker, Sara Brunn och Ka-

rin Brånebäck som har verkat och förespråkat användning av Flipped 

classroom, med den avsikten att utveckla klassrumsundervisningen och elevers 

lärande (Segolsson & Bäcklund, 2016). Barker (2013) beskriver att han influeras 

bl.a av Aaron Sams: “Om jag precis som Sams spelade in mina genomgångar 

och publicerade dem på Youtube kunde jag uppmana mina elever att förbereda 

sig inför lektionerna genom att läsa i läroboken och titta på filmerna” (s. 29). 

 

I sin bok berättar Barker (2013) att han producerar ca 10 minuters långa instrukt-

ionsfilmer för sina gymnasieelever som eleverna skulle ta del av innan lekt-

ionen. Avsikten med filmerna var att de skulle fungera som stöd i elevers 

lärande av matematiska begrepp. Barker upplevde att det fanns vissa fördelar 

med metoden. En sådan fördel som Barker upplevde var att undervisningsme-

toden möjliggjorde elevens individuella lärande genom att eleven kunde lära 

sig med de tillvägagångsätt och under en tid och på plats som passade elevens 

behov. En nackdel som Barker upplever är att det tar tid att producera intro-

duktionsfilmer. Han förklarar att den första instruktionsfilmen som var fem mi-

nuter lång tog fyra timmar att genomföra. 

2.2 Definition av Flippat klassrum och Flippat lärande 
Introducering och spridning av begreppet Flipped classroom till världen har 

inneburit att det fått olika översättningar. I Sverige har man översatt undervis-

ningsmetoden enligt följande: Flippat klassrum, Flippat lärande, Inverterat lä-

rande eller Omvänt lärande. Vissa gånger är dessa begrepp direkt översatt från 
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engelska till svenska, som en del i att anknyta till svenska språket t.ex. begrep-

pen Flippat klassrum och Flippat lärande är en direkt översättning av uttrycken 

Flipped classroom och Flipped Learning (Segolsson & Bäcklund, 2016).  

 

Barker (2013) beskriver att det finns en distinktion mellan Flippat klassrum och 

Flippat lärande. Distinktionen är att Flippat klassrum inte alltid ger ett Flippat 

lärande. Flippat lärande är en pedagogisk process där man går från en grupps 

lärande till individuellt lärande till en interaktiv miljö i klassrummet där läraren 

guidar eleven i dess lärande. Medan Flippat klassrum fokuserar kring förflytt-

ningen mellan traditionell undervisning och virtuell undervisning, vilket nöd-

vändigtvis inte innebär något lärande. Flertalet forskare anser dock att det inte 

finns någon distinktion mellan Flippat klassrum och Flippat lärande. Två såd-

ana forskare är bl.a. Segolsson och Bäcklund (2016): “Det har emellertid ingen 

betydelse vilket uttryck som används då de är synonymer som “på ett eller an-

nat sätt gör anspråk på att skilja sig mot det som brukar benämnas traditionell 

undervisning” (Segolsson & Bäcklund, 2016, s. 5).  

 

Bishop och Verleger (2013) och Goodnough och Murphy (2017) förklarar att det 

inte finns en fastställd definition av Flippat klassrum. Beroende på vad forskare 

tänker om undervisningsmetoden Flippat klassrum finns det fler än ett sätt att 

definiera metoden. Bishop och Verleger (2013) hävdar dock att den definition 

som de flesta forskare relaterar till är den som Lage, Platt och Treglia (2000) 

presenterar: “Inverting the classroom means that events that have traditionally 

taken place inside the classroom now take place outside the classroom and vice 

versa” (s. 32). Således betyder detta att i Flippat klassrum sker det en växling 

mellan vad som normalt görs i klassen och vad som normalt görs som läxor. 

Istället för att eleverna tar del av en genomgång i klassen tar eleven del av ge-

nomgången hemma genom instruktionsfilmer innan lektionen. Vidare det som 

tidigare gjordes hemma genom uppgifter görs istället i klassen (Bergman & 

Sams, 2012) Anledningen till detta är att skapa ett förhållande där elever får 

möjlighet att utifrån sina förutsättningar bearbeta lektionsinnehåll innan lekt-

ion. Varefter lektionstid kan istället användas för att utveckla elevers förståelse 

och lärande genom att diskutera de frågor och problem som uppstår i samband 

med instruktionsfilmen. Det är den definition som Lage et al. (2000) presenterar 

som jag använder i studien. 

2.3 Lärande i Flippat klassrum 
Barker (2013) förklarar genom att anknyta till Bergman och Sams (2012) att Flip-

pat klassrum sätter elevers lärande i centrum. I Flippat klassrum framhävs ett 

individuellt lärande som har utgångspunkt i elevers behov eftersom undervis-

ningsmetoden ändrar förutsättningar för hur eleven lär sig. Flippat klassrum 
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möjliggör till skillnad från traditionell och lärarcentrerad undervisning att ele-

ven kan använda en metod i sitt lärande som inte formas av en bestämd plats 

eller tid (Barker, 2013; Howards, 2018). Muir (2019) förklarar detta genom att 

anknyta till instruktionsfilmer i Flippat klassrum. Genom det förinspelade vi-

deoklipp om matematiskt innehåll möjliggörs ett individuellt lärande där ele-

ven kan spela fram och tillbaka klippet efter var eleven befinner sig i sin 

förståelse av matematiska ämnesinnehåll (Howard, 2018; Muir, 2019). Avsikten 

bakom elevcentrerat lärande handlar om att förbereda eleven inför klassrums-

undervisningen och skapa ett aktivt lärande där elever kan delta i diskussioner 

och resonemang om matematiska begrepp (Barker, 2013; Bergman & Sams, 

2012).  

2.4 Instruktionsfilmer i Flippat klassrum 
Herreid och Schiller (2013) förklarar att Flippat klassrum har blivit synonymt 

med användningen av instruktionsfilmer. Instruktionsfilmer är audiovisuella 

filer som distribueras i ett digitalt format via internet, t.ex. lärportal och 

YouTube, som andra kan ta del av från stationär dator, LCD-platta eller mobil-

telefon. Innehållet i instruktionsfilmer utgörs av det som läraren vanligtvis 

skulle ta upp under en klassgenomgång men i komprimerad form som mikro-

föreläsningar d.v.s. korta ljud- och instruktionsfilmer på ca 10 minuter. Det be-

tyder att en genomgång på 40 minuter presenteras som en 10 minuter lång 

genomgång i en mikroföreläsning. Elever tar del av dessa instruktionsfilmer 

innan lektionen. Avsikten är att förbereda eleven med förståelse av begrepp in-

för deras fortsatta lärande under lektionen där man vidareutvecklar elevens lä-

rande genom att lyfta frågeställningar och reflektioner från filmerna (Sweet, 

2014).  

 

Barker (2013) beskriver att det finns olika sätt att göra en mikroföreläsning i 

matematik. Några av de vanligaste förekommande metoder som används är 

genom att filma sig själv, göra en skärminspelning, filma en vit yta, eller genom 

att använda applikation. Det första tillvägagångssättet innebär att läraren gör 

en audiovisuell inspelning av sig själv när hen visar och förklarar matematiska 

begrepp vid tavlan. Tillämpning av denna metod innebär vissa möjligheter ge-

nom att läraren kan fånga upp och rikta elevers uppmärksamhet mot det som 

hen vill beröra, detta genom att peka, visa med kroppen och händer. Det andra 

tillvägagångssättet handlar om att läraren filmar sig själv och lägger in det som 

en flik tillsammans med bilder, text, ljud etc. Metoden möjliggör att lärares di-

gitala kompetens utvecklas då man använder sig av andra program i samband 

med metoden. Den tredje metoden handlar om att läraren använder sig av en 

mobiltelefon som placeras ovanför det man önskar filma på ett vitt papper sam-

tidigt som läraren talar in via ett headset. Fördelen med metoden är att metoden 

skänker någon form av mänsklig värme utan att eleven behöver se läraren. Att 



 

6 

 

se läraren varje dag kan skapa stress hos individen. Genom metoden får eleven 

förståelse vad de ska uppmärksamma genom att följa lärarens hand och rikt-

ning, vilket gör att det blir ett riktad lärande genom att instruera eleven genom 

handrörelse. Den fjärde innebär att man använder sig av en app d.v.s. applikat-

ion för inspelning av mikroföreläsning som t.ex. Explain everything och Show 

me (se Bilaga 4). I applikationen kan läraren spela in sin röst samtidigt som 

denne använder bilder och rörelse för att visa olika delar i inspelningen (Barker, 

2013).  

 

Det är inte ovanligt att andra digitala verktyg används i samband med den mik-

roföreläsning som sker i instruktionsfilmer som t.ex. Plickers och Mentimeter 

(se Bilaga 4) som ett sätt att kontrollera elevernas kunskaper och skapa diskuss-

ionsfrågor utifrån ämne och det eleven berör i instruktionsfilmen (Barker, 2013).  

2.5 Problem och möjligheter med Flippat klassrum baserat på tidi-

gare forskningsresultat 
 

2.5.1 Problem 

I Herreid och Schiller (2013) studie ges en sammanfattad redogörelse av olika 

fallstudier i USA av hur 200 matematiklärare i olika årskurser arbetar med Flip-

pat klassrum i matematikundervisningen. I sin doktorsavhandling lyfter Her-

reid och Schiller bl.a. problem och möjligheter i samband med Flippat klassrum 

ur olika studier. Ett problem som de har identifierat är att det tar tid att lokali-

sera instruktionsfilmer som är anpassade till elevernas behov och förutsätt-

ningar med avsikt att förbereda dem inför aktiviteter i skolundervisningen 

(Herreid & Schiller, 2013). I Muirs (2019) enkät-, intervju- och observationsstu-

die av hur Secondary school (motsvarar vårt svenska högstadium) matematiklä-

rare och elever i Australien uppfattar Flippat klassrum beskriver lärare att det 

tar tid att hitta instruktionsfilmer som är anpassade till elevernas behov. “One 

video might only take about 12 minutes to watch, but it could have taken me an 

hour or more to find” (s. 25). I en enkätundersökning av Howard (2018) där 

forskaren undersöker olika matematiklärare erfarenheter av Flippat klassrum i 

matematikundervisningen för High school i USA visar forskarens resultat att 

tiden utgör ett problem när det gäller att producera filmer. ”A lot of time and 

effort is needed for recording videos [...]. ”Lots of preparation to get lessons and 

videos going” (s. 54). Ett annat problem som Herreid och Schiller identifierade 

var att lärarna upplevde eleverna var i början negativt inställda till att använda 

metoden eftersom det ställde dem inför ökat ansvar och mer hemarbete, dock 

avtog det efter ett tag.  Till skillnad från traditionell undervisning kräver Flippat 

klassrum att eleverna tar ett ökat ansvar för sitt lärande och tar del av de in-

struktionsfilmer som läraren presenterar i hemmet för att kunna delta aktivt 

under matematiklektionen (Herreid & Schiller, 2013).  
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2.5.2 Möjligheter 

Herreid och Schiller (2013) hänvisar i sin studie till olika möjligheter med Flip-

pat klassrum. En möjlighet som lärarna upplever i sin studie är att eleverna är 

aktivt involverade och tar större ansvar och visar intresse för sitt lärande. 

Gough et al. (2017) enkätundersökning av lärares uppfattning av Flippat klass-

rum i skolår 4-6 , 7-9 och gymnasiet i USA visar att Flippat klassrum ger aktivt 

lärande där eleven tar större ansvar för sitt lärande. Likartat resultat presenteras 

i Howards (2018) studie. Här beskriver lärares att eleverna deltar mer aktivt i 

diskussioner och visar intresse för innehåll under matematiklektionen när Flip-

pat klassrum tillämpas.   

 

En ytterligare möjlighet som nämns i Herreid och Schiller (2013) sammanfat-

tade redogörelse var att Flippat klassrum möjliggör att eleven får mer tid att 

utveckla förståelse för matematiska begrepp än vad de får med traditionella 

undervisningsmetod. Howards (2018) studie presenterar att: ”It allows for a 

student to have various amounts of time when learning Mathematics concepts. 

More time is spent on one-to-one learning with the teacher and other students” 

(s. 57). 

 

I Segolsson och Bäcklund (2016) observationsstudie av hur lärare i skolår 6 till 

7 upplever att Flippad undervisning visar forskningsresultat att Flippat klass-

rum möjliggör elevcentrerat lärande med utgångspunkt från elevens behov.  

Deras resultat visade att eleven kan lära sig ett tillvägagångsätt, på en plats, 

under en tid och med en takt som passar individens behov och lärande. Det 

framkommer ett likartat resultat i Howards (2018) studie. I forskarens under-

sökning framkommer det att Flippat klassrum ger eleven kontroll över sitt lä-

rande. Samma resultat återfinns även i Bäcklund och Hugo (2018) 

undersökning. I Bäcklund och Hugo intervjustudie undersöks lärares erfaren-

heter av Flippat klassrum i skolår 7-9 och gymnasiet.  

 

2.6 Matematikundervisning 
I dagsläget består matematikundervisning i grundskolan av en huvudsaklig 

traditionell undervisningsmetod. Där läraren börjar med en genomgång av äm-

nesinnehåll i matematik. Därefter får eleverna arbeta antingen själv eller i grupp 

med uppgifter. Slutligen avslutas lektionen med att summera centrala delar ur 

lektionen och utdelning av läxa (Löwing, 2010). Under genomgång lyssnar ele-

ven och tar in kunskaper från läraren för att därefter arbete med dessa kun-

skaper (Boaler, 2011; Löwing, 2010). Enligt Mazur (2009) skapar 

klassgenomgångar där läraren är förmedlare av kunskap och eleven mottagare 
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ett passivt lärande. Barker (2013) tillägger att informationsöverföring utan be-

arbetning av information skapar ett förhållande som inte påverkar elevers lä-

rande i matematik p.g.a. huvudsaklig lyssnande aktivitet. För att skapa en 

bättre förståelse behöver eleverna arbeta med sitt egna lärande och diskutera 

matematiken (Boaler, 2011).  

 

Skolverket (2017) förklarar med anknytning till syftet i matematik att eleven ska 

ges förutsättningar att aktivt arbeta med matematiken med avsikt att “utveckla 

kunskaper som gör det möjligt för dem att använda matematik som ett verktyg” 

(2017, s. 5). Skolverket (2018b) tillägger att utgångspunkten för elevers lärande 

i matematik handlar om att tillgodose elevers enskilda behov. Elevers behov 

tillgodoses genom att läraren använder sig av en arbetsform och arbetssätt som 

ska stödja och stimulera elevernas lärande i matematik (Löwing, 2010). Skolver-

ket (2018b) nämner att: “Idag finns ett utökat utbud av digitala verktyg som kan 

användas i matematikundervisningen” (s. 66). Det finns en uppsättning appli-

kationer programvaror som kan användas för att utveckla elevers kunskaper 

och fortsatta lärande i bl.a. bråk.   
 

Genom Flippat klassrum och därigenom användning av instruktionsfilmer till-

godoses ett aktivt och elevcentrerat lärande som utgår från elevers individuella 

behov och förutsättningar. I Flippat klassrum har elever möjlighet att agera 

med större flexibilitet och med det tillvägagångssätt som passar elevens förstå-

else och intresse (Barker, 2013; Bergmann & Sams, 2012; Herreid & Schiller, 

2013, Hultén & Larsson, 2018; Muirs, 2016; Segolsson & Bäcklund, 2016). 
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3. Teoretiskt begreppsramverk 

I detta avsnitt beskrivs det teoretiska perspektiv som använts, nämligen Feno-

menografin och andra ordningens perspektiv.  

3.1 Fenomenografisk teori 
Eftersom jag vill ha en djupare förståelse för hur matematiklärare uppfattar 

Flippat klassrum och hur lärare uppfattar att det stödjer elevers lärande om 

bråk finner jag att analysmetoden fenomenografisk teori och andra ordningens 

perspektiv fungerar väl med den kvalitativa intervjumetod som tillämpas för 

att lyfta fram djupet i lärarnas uppfattningar. Vid fenomenografiska studier an-

vänds vanligtvis djupintervjuer för att undersöka empirin (Marton & Booth, 

2000) 

 

Enligt Starrin och Svensson (1994) härstammar begreppet fenomenografi från 

forntida Grekland. Begreppet består av två ord, phainomenon som betyder: det 

som visar sig och grafi som betyder: beskriva i ord eller bild. Tillsammans be-

tyder dessa “beskriva i ord och bild” (s. 112). Fenomenografisk teori etablerades 

under 1970-talet av professor Ference Marton och hans forskarkollegor inom 

INOM-gruppen (Inlärning och Omvärldsuppfattningar) på pedagogiska in-

stitutionen vid Göteborgs Universitet (Claesson, 2007; Kroksmark 2007). Mar-

ton intresserade sig för att undersöka hur människor tänker om sitt lärande i 

relation till hur de tillämpar sitt lärande. I hans forskning kom han fram till att 

det fanns en distinktion mellan vad som är och det som uppfattas vara (Claesson, 

2007).  
 

 “In educational psychology questions are frequently asked about, for example, 

why some children succeed better than others in school. Any answer to this ques-

tion is a statement about reality. An alternative is a question of the kind asked by 

Salj6 (1978): What do people think about why some children succeed better than 

others in school? Any answer to this second kind of question is a statement about 

people's conception of reality. These two ways of formulating questions repre-

sent two different perspectives” (Marton, 1978).   

 

Ur dessa tankar lades grunden för fenomenografi - att undersöka hur männi-

skor uppfattar olika fenomen. Inom den fenomenografiska teorin studeras inte 

hur världen är utan hur den uppfattas av människor. Det innebär att intresset 

att lyfta fram människors subjektiva erfarenheter, uppfattning och upplevelser 

går före studier om att undersöka samband och orsaker för att förstå världen. 

Här ligger fokus istället på att lyfta fram variationen i människors olika upp-

fattningar av olika fenomen utifrån tid och rum (Kroksmark, 2007).  
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3.2 Första och andra ordningens perspektiv 
Inom fenomenografisk teori pratar man om att världen kan betraktas från två 

perspektiv (Kroksmark, 2007). Det första benämns första ordningens perspektiv 

och innebär att man betraktar hur världen är beskaffad genom att söka fakta 

och undersöka samband orsaker etc. i världen. Medan det andra handlar om 

hur människor uppfattar världen och olika fenomen (Marton, 1981). Det är den 

sista av dessa två som fenomenografisk teori riktar sig mot. Att Marton riktar 

sig mot den andra ordningen perspektiv handlar om att han anser att våra frå-

gor om hur världen är beskaffad utgår från det sätt vi tänker om världen. Våra 

föreställningar, uppfattningar och tolkningar om världen skapar den värld som 

vi tänker oss om. Därför menar Marton att det inte är nödvändigt att utgå från 

första ordningen perspektiv för att få kunskap om världen och hur den är kon-

struerad. Det ligger därför hos människan natur att själv konstruera sin värld 

utifrån sina subjektiva uppfattningar (Kroksmark, 2007). 
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4. Syfte och frågeställning  

 

I dagsläget med den ökade spridningen av digitala verktyg genom 1:1 sats-

ningen och krav från skolverket i Lgr11 om att använda digitala verktyg i ma-

tematikundervisningen har Flippat klassrum fått ett större innehåll i skolans 

verksamhet. Ett innehåll som möjliggör ett dynamiskt, elevcentrerat och aktivt 

lärande. Forskningen inom det område angeläget mitt enskilda arbete är be-

gränsad. Förutom några avhandlingar i Sverige bedrivs den flesta forskningen 

utanför Europa och i högre studier på universitet samt utifrån ett elevperspek-

tiv.  

 

Syftet med undersökningen är att undersöka matematiklärares uppfattning om 

undervisningsmetoden Flippat klassrum och lärare uppfattar att det påverkar 

årskurs 4-6-elevers lärande i matematik, specifikt inom området bråk. Följaktli-

gen vill jag hitta uppfattningar hos praktiserade matematiklärare genom att i 

min fenomenografiska intervjustudie undersöka empirin utifrån följande fråge-

ställning:  

 

● Vad är matematiklärares uppfattning om Flippat klassrum? 

● Vilka problem och möjligheter upplever matematiklärare med 

Flippat klassrum och hur dessa problem och möjligheter påver-

kar elevers lärande i bråk? 
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5. Metod 

I detta avsnitt beskrivs den datainsamlingsmetod som används, urval av tidi-

gare forskning och målgrupp, genomförande, databearbetning, databehandling 

och validitet och reliabilitet.   

5.1 Datainsamlingsmetod 
”De två vanligaste kvalitativa metoderna inom samhällsvetenskapen är obser-

vationer och intervjuer” (Eliasson, 2018, s. 22). Den kvalitativa datainsamlings-

metod som används i studien är intervju. Anledningen till detta är intresset att 

precis om Eliasson (2018) framför: “att tränga in på djupet” (s. 21). Dalen (2015) 

tillägger att kvalitativa metoder skapar ett förhållande där deltagarens uppfatt-

ning, åsikter och erfarenheter kan beröras på ett djupare plan. Genom intervju 

vill jag komma åt de subjektiva uppfattningar som finns hos lärarna och som 

inte visar sig direkt. Subjektiva uppfattningar som beskriver lärares uppfatt-

ningar om Flippat klassrum och hur det påverkar elevers lärande i bråk. För att 

tränga in på djupet hos deltagaren i studien har jag använt mig av till stor del 

av semistrukturerade intervjufrågor under intervjun (se bilaga 1). Kvale och 

Brinkmann (2014) och Dalen (2015) förklara att semistrukturerade intervjufrå-

gor möjliggör flexibilitet där respondenten får utrymme genom följdfrågor att 

utveckla deras svar. Med utgångspunkt från studiens syfte är det viktigt att in-

tervjudeltagarna får tillfälle att utveckla sina svar för att kunna presentera kva-

litativ data som går att analysera, tolka, presentera och diskutera.  
 

Det har funnits inslag av öppna och slutna intervjufrågor i studien. En mycket 

öppen fråga ställdes i början av intervjun för att få respondenten att öppna sig 

under intervjun och med stor frihet beskriva dennes generella uppfattningar 

om vad Flippat klassrum innebär. Vidare har stängd fråga används under de 

situationer där jag frågar om vilket material som används i Flippat klassrum. I 

vilka situationer Flippat klassrum används och vilka elever som tar del av 

undervisningsmetoden.   

5.2 Urval av målgrupp  
Jag har gjort ett subjektivt urval av de lärare som ingår i studien. Subjektivt 

urval innebär att man väljer ut vilka som ska ingå i undersökningen och som är 

kunniga inom det ämnet (Denscombe, 2008; Eliasson, 2018). Ur populationen 

lärare i skolår 6 i matematik Västernorrlands region har jag valt ut de individer 

d.v.s. medlemmar av populationen: lärare som använder sig kontinuerligt av 

Flippat klassrum i matematikundervisning om bråk. Med kontinuerligt menas 

att lärare använder undervisningsmetoden vid upprepade tillfällen under ma-

tematikundervisningen. Tanken bakom urval handlar att få fram en målgrupp 

som passar kriteriet: att lärarna måste ha erfarenhet av att arbeta med Flippat 
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klassrum i matematikundervisningen av bråk och ha kunskap om undervis-

ningsmetoden. Med den avsikt att få fram ett djup i den kvalitativa data som 

beskriver lärares uppfattningar om Flippat klassrum och hur lärare uppfattar 

att det påverkar elevers lärande i matematik. För att sedan kunna presentera ett 

gediget resultat som man kan dra slutsatser ifrån. Risken finns om jag väljer de 

lärare som ibland använder Flippat klassrum i matematikundervisningen att 

dessa lärare inte vet lika mycket och kan således inte bidra på samma sätt med 

det djup jag behöver i kvalitativ data för att besvara studiens frågeställning.  

 

Jag identifierade målgruppen med hjälp av en lärare i skolår 6-9 om var en av 

de första som introducerade och drev fram utvecklingen av Flippat klassrum i 

olika skolor i två kommuner. Utifrån denna lärare kunde jag lokalisera de ma-

tematiklärare i skolår 4-6 som använder sig av Flippat klassrum. Resultatet blev 

5 lärare, från fem grundskolor, med olika erfarenheter av Flippat klassrum, av 

olika kön, ålder etc. Med erfarenhet menas de lärare som är anställda 4-6 lärare 

och deras erfarenhetstid av Flippat klassrum d.v.s. hur länge de arbetat med 

undervisningsmetoden i skolan (se Tabell 1).  
 

Tabell 1: Deltagarna 

Deltagare Erfarenhet (år) Kön Skola Ålder 

Lärare 1 7 år Man Kommunal 35 

Lärare 2 5 år Kvinna Kommunal 31 

Lärare 3 10 år Man Kommunal 40 

Lärare 4 8 år Kvinna Friskola 42 

Lärare 5 7 år Man Kommunal 47 

 

 

Alla lärare är behöriga lärare som arbetar i kommunal eller privat skola från 

skolår 4-6 och 1-7. Samtliga lärare undervisar i matematik och har gjort det över 

en femårsperiod. Vissa lärare undervisar även i teknik och biologi. I denna stu-

die presenteras dessa lärare som: lärare 1, lärare 2, lärare 3, lärare 4 och lärare 5 

med avsikt att upprätthålla lärarnas anonymitet i studien.   

 

5.2.1 Lärare 1  

Lärare 1 är utbildad matematik och NO-lärare för årskurs 1-7. Han har arbetat 

som lärare i 12 år. Läraren arbetar kontinuerligt med Flippat klassrum i mate-

matikundervisningen under de situationer där eleverna ska lära sig nya be-

grepp i matematik. Det digitala material som används under dessa situationer 
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är instruktionsfilmer på ca 3-4 minuter som är inspelade av läraren via appli-

kationen Explain everything.  

 

5.2.2 Lärare 2 

Lärare 2 är utbildad grundskollärare i årskurs 4-6. Hon har arbetat som lärare i 

7 år. Lärare 2 arbetar fortlöpande med Flippat klassrum, i matematikundervis-

ningen. Läraren använder främst Flippat klassrum för samtliga elever och un-

der de situationer där eleven ska lära sig nya matematiska begrepp. Här 

använder sig läraren av förinspelade instruktionsfilmer som hämtas via en lär-

portal och Youtube, dessa filmer är ca 10 minuter.  
 

5.2.3 Lärare 3 

Lärare 3 är utbildad matematik och No-lärare för årskurs 4-6 och har arbetat 

som lärare i 17 år. Lärare 3 arbetar kontinuerligt med Flippat klassrum i mate-

matikundervisning. Läraren tillämpar Flippat klassrum för samtliga elever och 

använder Flippat klassrum vid introduktion av nya matematiska begrepp. Lä-

raren producerar sina egna instruktionsfilmer via applikationen, Show me.   

Dessa filmer är ca 6-7 minuter.  
 

5.2.4 Lärare 4 

Lärare 2 är utbildad grundskollärare i årskurs 4-6. Hon har arbetat som lärare i 

20 år. Lärare 4 arbetar kontinuerligt med Flippat klassrum i matematikunder-

visningen och använder undervisningsmetoden när eleven ska lära sig nya be-

grepp i matematik. Det digitala material som läraren används i det Flippade 

klassrummet är instruktionsfilmer från YouTube och lärportal. Varje film är ca 

10 minuter.  
 

5.2.5 Lärare 5 

Lärare 2 är utbildad grundskollärare i årskurs 4-6. Han har arbetat som lärare i 

25 år. Lärare 5 använder Flippat klassrum kontinuerligt i matematikundervis-

ningen. Det digitala material som används i Flippat klassrum är instruktionsfil-

mer på 3-4 minuter som är som är konstruerade av läraren via applikationen, 

Explain everything.  

 

5.3 Genomförande  
Utifrån urval och således fastställd målgrupp kontaktades de lärare som har 

erfarenhet av Flippat klassrum. Lärarna kontaktades genom e-post för att be-

stämma tid för intervju. Samtliga lärare bevarade mitt e-post meddelande 

samma dag som de kontaktades och var positiva till att delta i studien. Innan 
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intervjun fick deltagarna ta del av intervjufrågorna, detta som en del i att förbe-

reda lärarna inför det som skulle komma under intervjun. 

 

Intervju av lärares genomfördes i den skola där lärarna arbetar och i en miljö 

där de kände sig bekväma. Innan intervjun meddelades läraren igen om vem 

jag var och mitt syfte med studien. Lärarna informerades om de forskningse-

tiska-principer för studien: samtyckeskrav, informationskrav, konfidentialitets-

krav och nyttjandekrav (Dale, 2013; Vetenskapsrådet, 2007). 

I samband med detta presenterades formuläret: Informerat samtycke (se bilaga 

2) där lärarna fick skriva under att de samtycker till att frivilligt delta i studien. 

Jag var tydlig med att informera deltagarna om att de hade möjlighet att avbryta 

intervjun när de så önskade. Vidare upplystes deltagarna om Konfidentialiteten 

i studien, att alla uppgifter som lämnas av deltagaren under undersökningen 

och därigenom intervjun kommer “[...] avrapporteras på ett sådant sätt att en-

skilda människor ej kan identifieras av utomstående” (s. 12). 
 

Jag besökte skolorna cirka 30 minuter innan bestämd tidpunkt för att mentalt 

förbereda mig inför intervjuerna och se till att den utrustning som utgjordes 

av LCD-skärm och digital inspelare: Voice Recorder fungerade.  

Under intervjuerna användes semistrukturerade intervjufrågorna (se bilaga 1) 

där valde jag att ta hänsyn till pauser och tystnad med avsikt som Kvale och 

Brinkmann (2014) förmedlar att få deltagaren att formulera ett djupare svar. 

Detta genom att under de delar i intervjun där deltagaren var kort eller vag i 

sin förklaring var jag tyst några sekunder. Det resulterade i att deltagaren ut-

vecklade sitt svar.    

 

Intervjusamtalet spelades in med min LCD-skärm och däri applikationen och 

digital inspelare: Voice Recorder. Dalen (2013) förklarar att generellt sett finns 

det liten skepticism hos lärarna att medverka vid samtal där deras röst spelas 

in. Trots detta valde jag ändå som ett sätt att försäkra mig om att de inte hade 

problem med detta, att fråga om deras godkännande att spela in samtalet och 

sedan analysera inspelningen utifrån studiens syfte. Genom att spela in samta-

let får utredaren med alla utsagor som den intervjuade förmedlar, vilket under-

lättar senare när materialet ska transkriberas att man kan gå fram och tillbaka i 

inspelningen för att lyfta fram olika delar (Denscombe, 2018). Jag har även tagit 

anteckningar under intervjuerna genom att precis som (Creswell, 2014) beskri-

ver det använda stödanteckningar för att sammanfatta intervjuerna, ställa följd-

frågor och som ett komplement när inspelningsapplikationen inte fungerade. 

Under en intervju inträffade de att inspelningsfunktionen slutade fungera p.g.a. 

avsaknad av minnesutrymme d.v.s. att minneskortet inte hade tillräckligt ut-

rymme för att spela in samtalet. Varje intervju tog mellan 50–120 minuter.   
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5.4 Analys/bearbetning  
Efter att data samlats in påbörjades bearbetning och analys.  Creswell (2014) och 

Larsen (2009) nämner att kvalitativ data bearbetats utifrån tre steg: transkribe-

ring, genomläsning och kodning. Transkribering innebär att det talade språket 

översätts till skriftlig form (Kvale & Brinkmann, 2014). I anknytning till studien 

översattes ljudinspelningarna till skrift. Ljudinspelningarna transkriberades 

dock selektivt och av det material som var relevant för att besvara forsknings-

frågorna. Alla andra aspekter som inte befinner sig inom forskningsfrågans 

undersökningsområde avlägsnades.  

 

Under transkriberingen snyggades språket till och meningar korrigerades nå-

gorlunda grammatiskt, detta för att senare underlätta analys och kodning. Det 

har dock inte påverkat resultatåtergivningen på något sätt då det är fortfarande 

respondenternas uttalanden som presenteras. Vid transkriberingen infördes de 

fältanteckningar som gjordes i samband med inspelning av intervjusamtalen. 

Efter avslutad transkribering påbörjades genomläsning av all data. Genomläs-

ningen ger ett sammandrag av den sammanställda data, vilka samband, tankar, 

olikheter och skillnader som presenteras hos deltagarna.  Utifrån den översikt 

som genomläsning ger kan sedan materialet genomgå kodning (Creswell, 2014; 

Larsen, 2009).  

 

Kodning av material innebär att olika nyckelord lyfta fram som sedan utgör 

grunden för olika kategorier (Larsen, 2009). Jag har valt att lyfta upp en sam-

mansättning av huvudsakliga nyckelord utifrån insamlat material. Dessa nyck-

elord valdes ut innan kodning:  

 

● Lärares uppfattning om Flippat klassrum 

● Vilka problem som lärare upplever 

● Vilka möjligheter som lärare upplever 

 

Utifrån dessa punkter har data sedan sorterats efter kriterierna: relevant (grön), 

inte relevant (röd) och osäker (orange). De svar som jag finner relevant i anslut-

ning till nyckelorden placeras under kategorin grön. Det som är inte relevant 

placeras under kategorin röd. Ett sådant uttalande är att läraren beskriver i de-

taljform den digitala tekniken i Flippat Klassrum. Något som inte är aktuellt för 

studien syfte och frågeställning. Det som jag är osäker på om det är relevant 

eller inte relevant placeras i kategorin orange. Den bakomliggande tanken till 

detta är att lokalisera relevant data och skapa struktur och ordning i materialet. 

Därefter har jag klippt de delar som har färgmarkeras i transkriberingen och 

placerat in de i rätt kategori av sammansättning av nyckelord.   
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5.5 Validitet och reliabilitet 
Det svenska begreppet validitet kommer från det engelska uttrycket valid som 

betyder giltighet (Eliasson, 2018). Fastställande av undersökningens validitet 

berörs genom frågan: “Kan vi räkna med att undersökningen är giltig - att den 

verkligen mäter det vi vill att den ska mäta?” (s. 16). Validitet i en undersökning 

valideras hög eller låg där hög innebär att studien mäter det som ska mätas och 

låg validitet betyder att studien inte mäter det som den ska mäta. Eliasson (2018) 

tillägger följande: ”För att får en hög validitet är det viktigt att du i de tidigare 

stegen lyckas reda ut din frågeställning [...]” (s. 16). I studiens frågeställning har 

jag utrett vad som kommer att mätas nämligen matematiklärares uppfattning 

om Flippat klassrum och vilka problem och möjligheter som matematiklärare 

upplever med Flippat klassrum och hur dessa problem och möjligheter påver-

kar elevers lärande i bråk. Det finns en anknytning mellan frågeställning, inter-

vjumetod, fenomenografisk ansats och resultat i studien. Det gör att en person 

som undersöker studiens validitet kan gå från resultatet av de empiriska mät-

ningarna, tillbaka till metoden som tillämpats till den frågeställning som pre-

senteras och vice versa. kommer att upptäcka att mätningar som har gjorts är 

förhållandevis (jämför med reliabilitet) pålitliga.  

 

Eliasson (2018) nämner att hög validitet hänför till att de begrepp som används 

anknyts till teorin och kan användas för att mäta empirin. Begrepp som presen-

terades i studien har definierats och anknyts till varandra genom hela studien 

med avsikt att mäta de värden som syfte och frågeställningen förmedlar. Ej-

vegård (2003) förklarar att hög reliabilitet inte betyder att validiteten blir auto-

matiskt hög eller vice versa. En undersökning kan få samma resultat med 

samma metoder men fortfarande ha låg validitet genom att man mäter något 

annat i empirin. Det förekom dock inte i denne studien p.g.a. tydlig definition 

och precisering för hur olika centrala nyckelord och sammansättningar av nyck-

elord anknyt till varandra och genom det syfte och frågeställning som presen-

terades. Det reducerade risken för att jag mäter elevers uppfattningar istället för 

lärares uppfattningar om det Flippade klassrummet och hur det påverkar ele-

vers lärande i bråk.  
 

Reliabilitet kommer från det engelska uttrycket rely on som betyder lita på/på-

litlighet (Eliasson, 2018). En undersöknings reliabilitet besvarar frågan: “Kan vi 

lita på att undersökningen ger samma resultat, om vi upprepar den under så 

likartade förhållanden som möjligt?” (s. 14). Undersökningen ska således 

kunna genomföras under liknande förhållanden och få samma resultat. Vad be-

träffar reproducerbarhet i kvalitativ intervjuundersökning är det svårt att få 

samma resultat under liknande undersökningsförhållanden. Då det är stor san-

nolikhet att respondenterna kommer att ge olika svar under olika situationer 
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där de intervjuas. Således handlar det inte om att få ett exakt samma svar utifrån 

samma metoder utan ett svar som i största möjliga mån är reproducerbart.  

 

Studien reliabilitet har uppnås genom användning av etablerad och erkänd 

kvalitativ metod, intervju och därigenom intervjufrågor. Vad gäller intervjufrå-

gorna har de formulerats noggrant och preciserats utifrån frågeställning och 

syfte med bl.a. den utgångspunkten att skapa hög pålitlighet och reproducer-

barhet. Nästa person som utför samma undersökning ska kunna använda 

samma utgångslägen och få nästan ett ungefärligt likvärdigt resultat. Fortsätt-

ningsvis har reliabilitet uppnåtts genom att jag har kontrollerat under analys 

och bearbetning av kvalitativa data från intervjuerna - att data har registrerats 

med inspelningen och fältanteckningar, detta genom att jämföra färdigställs 

transkribering av data med ljudinspelningarna och fältanteckningar.  
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6. Resultat 

I detta avsnitt börjar jag presentera resultatet med anknytning till frågeställ-

ning. Här används intervjufrågorna som underrubriker till frågeställning. Där-

efter avslutas kapitlet med en sammanfattning av resultat. Anledningen till 

detta är för att underlätta när resultatet ska diskuteras och analyseras vidare 

gentemot tidigare forskning och litteratur 

6.1 Vad är matematiklärares uppfattning om Flippat klassrum? 

Samtliga lärare förklarar att Flippat klassrum är en undervisningsmetod som 

innebär att elevers individuella lärande och behov lyft fram och eleven får be-

arbeta matematiska begrepp i instruktionsfilmer utifrån sina förutsättningar. 

Lärare 3 förklarar att:  
 

Flippat klassrum handlar så mycket mera än att mina elever ska titta på en in-

struktionsfilm eller att jag ska visa upp mig i olika filmer. Utan det är ett föränd-

rat tankesätt där eleven får utrymme att lära sig matte innehåll utifrån var de 

befinner sig i sin förståelse om bråk och i en miljö i hemmet sfär som passar ele-

ven.  

 

Alla lärare beskriver att dennas undervisningsmetod påverkar hur undervis-

ning bedrivs genom att metoden öppnar upp för ett flexibelt och anpassat klass-

rum och förändrade tankesätt om hur undervisningen av bråk bedrivs och 

elever lär sig. Vi ser det bl.a. hos Lärare 2 som beskriver att:   
 

Jag upplever att Flippat klassrum har förändrat min roll som lärare i klassrum-

met. Och påverkar att jag kan bemöta eleven med större flexibilitet än vad som 

var möjligt tidigare med traditionell katederundervisning när jag hade ansvar för 

att planera alla genomgång av matematiskt innehåll. Nu kunder jag istället foku-

sera på att utveckla elevers lärande genom stimulerande frågeställningar.  

6.2 Vilka problem och möjligheter upplever matematiklärare med 

Flippat klassrum och hur påverkar dessa problem och möjligheter 

elevers lärande i bråk: 
 

6.2.1 Vilka problem upplever lärare med att använda Flippat klassrum i samband 

med undervisning av bråk? 

Under intervjun beskriver lärare 1, 2, 4 och 5 att de problem de upplever med 

att använda Flippat klassrum-modellen när elever inte tar del av instruktions-

filmer om bråk. “Det blir svårt att ha en lektion när eleven inte är insatt i be-

greppet” (Lärare 2). Lärare 4 framföra att:  
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Om inte eleverna tagit del av filmen försvinner tid som man kan använda för att 

diskutera de saker de tagit del av i filmen. Det kan bli så att de elever som inte 

tagit del av filmen inte kan vara delaktig under lektionen. 

 

Lärare 3 upplever till motsats från övriga lärare att det inte är något problem 

att eleven inte tar del av instruktionsfilmen:  
 

Det spelar ingen roll att inte alla elever sett filmen för det diskuterar så mycket 

ändå om bråk i klassen. Det är inget som jag utåt går och säger till eleven. Att du 

behöver inte se filmen. Men om 50 procent har sett filmen så räcker det för att 

föra en diskussion.  

 

Under intervjun beskriver Lärare 2 att ett problem med att använda Flippat 

klassrum i samband med undervisning är att det inte finns tid att producera 

egna instruktionsfilmer och hitta filmer som är anpassad till elevernas behov.  
 

Instruktionsfilmer i Flippat klassrum fungerar för majoriteten. Sedan har vi de 

elever som har svårigheter. Där funkar inte alltid filmerna. Man märker att nu 

förstår inte eleven begrepp i bråk trots att de sett filmen. Eleven har svårt att 

förklara och sätta begreppet i sammanhang. Jag tänker att det har att göra med 

tiden. Det finns inte tid att fixa egna filmer (lärare 2).  

 

Lärare 1 och 3 håller inte med om att det tar tid att producera och hitta instrukt-

ionsfilmer:  
 

Det tar inte särskilt lång tid att skapa en film och hitta ett klipp om bråk. Inte mer 

än något annat, Det är bara att sätt sig in i tekniken och göra. Det är faktiskt inte 

särskilt svårt att lära sig tekniken i Flippat klassrum, så länge intresse finns (Lä-

rare 3). 

 

6.2.2 Vilka möjligheter upplever lärare med att använda Flippat klassrum i sam-

band med undervisning av bråk? 

Lärare 1, 3 och 5 uppfattar att Flippat klassrum möjliggör att elever får mer tid 

till att utveckla elevers begrepp om bråk i undervisningen. Lärare 5 nämner att 

“eleverna får mer tid att räkna med bråk genom Flippat klassrum”. Lärare 2 och 

4 håller inte med om detta. Läraren 2 förklarar att: 

 
Det finns flera situationer där Flippat klassrum används “där vi måste ägna halva 

lektionen åt att förklara delar ur filmen som eleverna har svårigheter med”. Det 

vill säga de delar som förutsätter att vi kan räkna med bråk på lektionen. Detta 

måste eleven veta innan de kommer till lektionen.  

 

Alla lärare beskriver under intervjuerna att undervisningsmetoden Flippat 

klassrum frigör tid hos läraren. Tidigare innan Flippat klassrum tillämpades 



 

21 

 

användes lektionstid inom matematiken till att presentera genomgångar för ele-

verna. Nu används den tid de sparar på genomgångar med att planera fråge-

ställningar och stödja de elever som har svårigheter med bråk och bråkräkning.   
 

Lärare 1, 2, 4 och 5 förklarar att den möjlighet de upplever med att arbete med 

bråk i Flippat klassrum är att eleven ges tid att bearbeta informationen i de in-

struktionsfilmer om bråk med de metoder som passar respektive elev.  
 

Jag menar att det läggs mycket fokus på att eleven ska direkt förstå vad man 

menar under genomgångar av bråk utan att först processa informationen utifrån 

sina behov. Här anser jag att Flippat klassrum vänder på steken och ger eleven 

möjlighet att behandla informationen på sitt sätt. (Lärare 1)  

 

Lärare 5 beskriver att:  
 

Man märker ju att eleven får en djupare förståelse för en process i det Flippade 

klassrummet när de får arbete med bråk utifrån sina referensramar och med de 

förutsättningar som passar eleven behov.  

 

6.2.3 Hur påverkar de problem som lärare upplever med Flippat klassrum elevers 

lärande i bråk?  

Nästan alla lärare som intervjuas uppfattar att elever som inte tar del av lära-

rens instruktionsfilmer får det svårt att utveckla en förståelse och att räkna med 

bråk i undervisningen.  
 

Jag vill att eleverna får det stöd de behöver i klassrummet. Om det ska gå måste 

eleverna ta del av filmerna annars är det bara ett himla slöseri med undervis-

ningstid och de kommer inte lära sig något (Lärare 1).  

 

Även Lärare 2 instämmer till detta:  
 

Det blir mycket begrepp för eleven i bråk som till exempel täljare, nämnare, bråk-

streck, bråk som decimaltal, förkortning av bråk etc. som eleven måste ta del av 

i instruktionsfilmerna hemma för att sedan kunna arbeta med dessa begrepp un-

der matematikundervisningen.  

 

Lärare 4 förklarar att det blir svårt att följa med i klassrumsdiskussioner om 

eleven inte tagit del av instruktionsfilmen tidigare:    
 

Det påverkar att eleverna inte kan var med i diskussionen, som bygger på att 

eleven ska få förståelse för bråk. Speciellt de elever som har svårt med bråk be-

höver få tid att arbete med bråk. Dessa elever behöver vara extra insatt i bråk 

innan de kan vara med i diskussionen. Kommer inte dessa elever förberedd kom-

mer det inte ge lika mycket för dessa elevers lärande (Lärare 4)   
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Det framkommer under intervjuerna att lärare 2 upplever att svårigheter med 

att producera och hitta instruktionsfilmer påverkar elevers lärande i bråk. De 

filmer som inhämtas från lärportal om bråk är många gånger inte i innehåll och 

uttryck anpassat till elever individuella behov och förutsättning. Det påverkar 

att elever med svårigheter i matematik har svårigheter att förstå vissa förkla-

ringar i introduktionsfilmen. Enlig lärare 2 visar det sig under lektionen genom 

att eleven inte har förstått innehållet i instruktionsfilmen och kan inte återge 

vad de tagit del av.  
 

 

6.2.4 Hur påverkar de möjligheter som lärare upplever med Flippat klassrum ele-

vers lärande i bråk?  

Lärare 1 och 5 uppfattar att Flippat klassrum möjliggör att elever får mer tid till 

att utveckla elevers begrepp om bråk i undervisningen. Lärare 5 nämner att 

“eleverna får mer tid att räkna med bråk genom Flippat klassrum”. Lärare 2 och 

4 håller inte med om detta. 
 

Under intervjuerna förklarar lärare 1, 3 och 5 att under lektionen finns det tid 

att lyfta frågor, problem och tankar som eleven har av innehållet i instruktions-

filmerna och diskutera dessa under lektionen till skillnad från ”traditionell ka-

tederundervisning” (Lärare 5). Lärare 5 beskriver att traditionell undervisning 

inte ger eleven samma förutsättningar att arbeta med sitt lärande eftersom ele-

verna inte får tid att bearbeta innehåll utifrån där elever befinner sig i sitt lä-

rande.  

 

Lärare 1 förklarar att:  
 

Det är det viktigaste, att tiden används till elevers fortsatta lärande och 

tänkande om sitt lärande av bråk under lektionen. Här tänker jag att ele-

verna får möjlighet att diskutera det de inte förstod när de såg klippet om 

bråk (Lärare 2). 

 

Lärare 4 tillägger att:  
 

Just det att eleven får sätt ord på det de förstår i bråk under diskussion med andra 

klasskamrater är en viktig del. Förutsättningen för detta är att de tagit del av fil-

merna om den flippade modellen ska få effekt på elevens lärande. 

 

Enligt samtliga lärare påverkar den tid som frigörs genom Flippat klassrum att 

läraren kan lägga mer energi på att utveckla elevers lärande om bråk genom att 

planera matematikundervisningen och presentera frågeställningar som utveck-

lar elevernas förståelse av bråk. Lärare 3 förklarar att utifrån det innehåll som 

presenteras i introduktionsfilmen och de områden som eleven har svårigheter 

med planeras lektionens innehåll och syfte.  
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Under intervjuerna förklarar lärare 1, 2, 4 och 5 att elevers lärande av begrepp i 

bråk utvecklas när eleven får möjlighet att bearbeta instruktionsfilmen i Flippat 

klassrum med det tillvägagångssätt som passar elevens behov. Frihet att labo-

rera med filmen genom att stanna, starta och stoppa klippet påverkar ett elev-

centrerat lärande där individen får bestämma hur man vill lära, när man vill 

lära sig och var lärandet pågår när klippet hanteras. Lärare 1 förklarar att eleven 

kan välja att se filmen i mobiltelefonen eller datorn tillsammans med en vän 

eller själv. Således finns det en stor frihet att bestämma själv hur man vill bear-

beta informationen och lära sig än vad det finns i traditionell undervisning.  
 

Till skillnad från hemma så finns det så många avbrott i klassen. Man är kanske 

halvvägs genom en förklaring och sedan avbryter någon ... om du blir distrahe-

rad [hemma] pausar du bara videon och kommer tillbaka till den. (Lärare 1). 

 

Lärare 5 beskriver att:  
 

Man märker ju att eleven får en djupare förståelse för en process i det 

Flippade klassrummet när de får arbeta med bråk utifrån sina referensra-

mar och med de förutsättningar som passar eleven behov.  

 

6.3 Sammanfattning av resultat 

Resultat visar att samtliga lärare uppfattar att Flippat klassrum är en undervis-

ningsmetod som innebär att elevers individuella lärande och behov lyfts fram 

och eleven får bearbeta matematiska begrepp i instruktionsfilmer utifrån sina 

förutsättningar. Vidare beskriver alla lärare att undervisningsmetoden påver-

kar hur undervisning bedrivs genom att metoden öppnar upp för ett flexibelt 

och anpassat klassrum och förändrade tankesätt om hur undervisningen av 

bråk bedrivs och elever lär sig. 

I resultat framkommer det att alla lärare utom lärare 3 upplever att det är ett 

problem när elever inte tar del av instruktionsfilmen att elever inte kan vara 

delaktiga under lektionen. Lärare 3 upplever inte att det är ett problem då be-

grepp som presenteras i dessa filmer diskuteras under lektionen. Resultatet vi-

sar att det råder olika uppfattningar mellan lärare beträffande tiden att 

producera och lokalisera instruktionsfilmer. Till skillnad från lärare 2 upplever 

lärare 1 och 3 att det finns tid att producera och lokalisera filmer om man sätter 

sig in i tekniken och visar ett intresse för undervisningsmetoden. 

 Det framkommer i resultatet att lärare 1, 3 och 5 uppfattar att undervisnings-

metoden ger elever mer tid att utveckla förståelse om begrepp i bråk. Lärare 2 

och 4 anser inte detta. Lärare 2 nämner att det finns flera situationer i skolan 
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där dessa måste ägna stor del av lektionen åt ytterligare genomgång av grund-

läggande begrepp. Varför det inte finns tid att utveckla elevers lärande. 

Vad som framkommer i resultatet är att lärare 1 och 5 upplever att Flippat klass-

rum frigör tid hos läraren som kan användas för att planera frågeställningar och 

stödja de elever som har svårigheter med bråk. Vidare visar resultatet att elever 

kan använda de tillvägagångssätt som passar deras behov för att bearbeta inne-

håll i instruktionsfilmen. Det framkommer i resultatet att lärare 1, 2 och 4 upp-

fattar att elever som inte tar del av instruktionsfilmen får svårt att utveckla 

förståelse om bråk. Fortsättningsvis visar resultatet att lärare 2 upplever att svå-

righeter med att producera och lokalisera anpassade instruktionsfilmer påver-

kar elevers lärande. 

 Resultatet visar att samtliga lärare uppfattar att Flippat klassrum ger eleven 

mer tid under lektionen att arbete med sin förståelse av bråk. Vidare visar lärare 

1, 2, 4 och 5 att elevens möjlighet att bearbeta instruktionsfilmer i bråk utifrån 

sina respektive behov och metoder utvecklar individens lärande.  

 

7. Diskussion 

Detta kapitel börjar med att diskutera resultat för resultat utifrån tidigare forsk-

ning och den litteratur som presenteras i studien. Vidare presenteras slutsatser 

och implikationer i sammanfattad form. Därefter diskuteras metod som an-

vänds. Slutligen ges förslag på vidare forskning.  

 

7.1 Vad är matematiklärares uppfattning om att använda Flippat 

klassrum? 
I resultatet uppfattar samtliga lärare att Flippat klassrum är en undervisnings-

metod som innebär att elevers individuella lärande och behov lyfts fram och 

eleven får bearbeta matematiska begrepp i instruktionsfilmer utifrån sina för-

utsättningar. Denna uppfattning stödjer de grundtankar som Bergmann and 

Sams (2012) har om Flippat klassrum. Bergmann och Sams intentioner med 

undervisningsmetoden är att sätta elevers behov i centrum. Detta genom att ge 

eleven förutsättningar att bearbeta sitt lärande utifrån instruktionsfilmer och 

därefter diskutera och arbeta med innehållet i dessa filmer under lektionen. I 

tidigare forskning av Howard beskriver lärare att Flippat klassrum skapar för-

utsättningar för individuellt lärande genom att öppna upp för flexibilitet där 

eleven kan läras sig utifrån de metoder, tid, plats och takt som passar elevens 

behov. Denna beskrivning ovan stödjer de uppfattningar som samtliga lärare 

har om hur undervisningsmetoden påverkar matematikundervisningen – att 



 

25 

 

Flippat klassrum öppna upp för ett flexibelt och anpassat klassrum och föränd-

rade tankesätt om hur undervisningen av bråk bedrivs och elever lär sig.  
 

7.2 Vilka problem och möjligheter upplever matematiklärare med 

Flippat klassrum och hur dessa problem och möjligheter påverkar 

elevers lärande i bråk? 
I resultatet uppgav samtliga lärare utom en, problem med att använda Flippat 

klassrum i matematikundervisningen när elever inte tog del av instruktionsfil-

merna. I Muirs (2019) forskning om detta beskrev lärare vikten av att elever tog 

del av instruktionsfilmer innan de kom till matematikundervisningen, med an-

ledning att utveckla förståelse för matematiska begrepp. I anknytning till resul-

tat beskriver lärare att det påverkar elevens lärande när elever inte tar del av 

instruktionsfilmen innan lektionen. I Bäcklund och Hugo (2018) forskning upp-

ger lärare att lektionstid kan bättre användas till att diskutera och arbeta med 

materialet när eleven tar del av instruktionsfilmen hemma. Detta med utgångs-

punkt från Bergmann och Sams, tankar om Flippat klassrum. Förutsättning för 

att eleven ska kunna utveckla sitt lärande under lektionen handlar om att ele-

ven tidigare tagit del av instruktionsfilmen hemma. (Bergmann & Sams, 2012).  

I resultatet uppger lärare 3 att det inte är nödvändigt för elever att ta del av 

instruktionsfilmerna innan lektionen då innehållet i dessa filmer fångas upp i 

klassen via gruppdiskussioner mellan elever. Det saknas dock forskningsresul-

tat som stödjer lärarens uppfattning. Tidigare forskning utifrån lärperspektiv 

och Flippat klassrum utgår från Bergmann och Sams (2012) tankar om att Flip-

pat klassrum handlar om att eleven tar del av instruktionsfilmen hemma för att 

sedan kunna delta aktivt under lektionen. Betyder detta att elever blir automa-

tiskt delaktig under lektionen genom att eleven tar del av den struktur som 

Bergmann och Sams förmedlar om Flippat klassrum och elevers lärande? I Ho-

wards (2018) studieresultat beskriver emellertid vissa lärare att elever som tar 

del av filmen innan lektionen inte automatiskt blir delaktiga under diskussioner 

i klassrumsundervisningen i matematik. Bergman och Sams (2012) nämner 

dock att strukturen förutsätter att eleven tar ansvar för sitt lärande och tar del 

av instruktionsfilmen innan de kommer till lektionen. Howards (2018) nämner 

att det inte är alla elever som är motiverad till att ta del av filmen på fritiden 

och som hemuppgift. Lärare 3 menar emellertid att det räcker att hälften har 

sett instruktionsfilmen för att föra en diskussion om innehåll under lektionen. 

Det förutsätter dock att eleven tar ansvar och är delaktig i diskussionen under 

klassundervisningen för att kunna utvecklas i sitt lärande (Löwing,  2010). I Ho-

wards (2018) studie beskriver lärare att alla elever inte är delaktig i diskuss-

ionen under matematiklektionen.  
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I resultat uppger lärare 2 att det finns problem med att producera och lokalisera 

egna instruktionsfilmer. Denna uppfattning delas dock inte av lärare 1 och 3 i 

denna studie som upplever att det finns tid att producera instruktionsfilmer om 

det finns intresse och kunskap om digital teknik hos läraren. Det finns dock 

ingen forskning som stödjer lärare 1 och 3 uppfattning. Tidigare forskning om 

detta har visat att det tar tid att producera och lokalisera instruktionsfilmer (Ho-

wards, 2018; Muir, 2019). Här skulle man kunna dra slutsatsen om att de upp-

fattningar som lärare 2 förmedlar anknyts till avsaknad av digital kompetens 

och bristande intresse för att producera egna filmer. Det finns dock inget resul-

tat om dessa områden i de uppfattningar som lärare 2 presenterar varför det är 

svårt att för en diskussion i det avseende. Dessutom att läraren använder förin-

spelade klipp implicerar inte att man har en lägre digital kompetens.  

Undersökningen visade att alla lärare upplever att Flippat klassrum frigör tid 

hos läraren som kan användas för att planera frågeställningar och stödja elever 

med svårigheter i bråk. Tidigare forskning om detta visar att Flippat klassrum 

sparar tid. Tid som kan användas för att planera lektioner, utveckla andra lä-

randeaktiviteter och diskussioner samt stödja elever som behöver ytterligare 

stöd i matematik (Gough et al. 2017, Herreid och Schiller, 2013, Howards, 2018). 

Förvisso förklarar Bäcklund och Hugo (2018) från början tar det tid att produ-

cera film, men efter ett tag när Flippat klassrum implementeras i matematikun-

dervisningen sparar undervisningsmetoden tid.  

I resultatet uppgav lärare 1 och 5 att Flippat klassrum gav elever mer tid att 

utveckla sin förståelse av begrepp om bråk under matematiklektionen. Samtlig 

forskning beträffande detta beskriver att Flippat klassrum ger elever mer tid att 

utveckla förståelse om matematiska begrepp under lektionen efter att elever ta-

git del av genomgången hemma. Uppfattningen om att Flippat klassrum ger 

eleven mer tid att utveckla förståelse delas dock inte av lärare 2 och 4 i denna 

studie. Dessa lärare upplever att det finns flera situationer där stor del av lekt-

ionen behöver ägnas åt ytterligare en genomgång av grundläggande begrepp i 

bråk innan eleven kan börja arbeta med begreppen under matematiklektionen. 

Det finns dock ingen tidigare forskning som stödjer den problematik som lärare 

förmedlar. 

I undersökningen framkommer det att samtliga lärare uppfattar att eleven kan 

bearbeta materialet i instruktionsfilmen med de metoder som passar eleven. Ti-

digare forskning av bl.a Muirs (2019) och Howard (2018) visar i detta avseende 

att det finns en flexibilitet i Flippat klassrum som möjliggöra individuellt lä-

rande hos elever. Där eleven kan bearbeta innehåll i instruktionsfilmen utifrån 

sin egen takt och efter hur de lär sig. Detta i linje med Bergmann och Sams, 

(2012) tankar om Flippat klassrum och elevers lärande. Bergmann och Sams be-
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skriver att avsikten med Flippat klassrum är att sätta elevers individuella lä-

rande i centrum genom att möjliggöra att de kan bearbeta undervisningsinne-

håll i instruktionsfilmer utifrån sitt sätt att lära sig.  

7.3 Slutsatser och implikationer  
Syftet med denna studie har varit att från ett lärarperspektiv bidra med kun-

skaper om hur matematiklärare uppfattar Flippat klassrum och hur det påver-

kar skolår 4-6-elevers lärande i bråk.  

7.3.1 Vad är matematiklärares uppfattning om Flippat klassrum?  

Baserat på deltagarnas svar finns det en enighet hos lärarna i denna studie om 

att Flippat klassrum är en undervisningsmetod som innebär att elevers indivi-

duella lärande och behov lyfts fram och eleven får bearbeta matematiska be-

grepp i instruktionsfilmer utifrån sina förutsättningar. Det finns även en 

enighet hos lärarna att denna undervisningsmetod öppnar upp för ett flexibelt 

och anpassat klassrum och förändrade tankesätt om hur undervisningen av 

bråk bedrivs och elever lär sig. Detta i linje med tidigare forskning som beskri-

ver att Flippat klassrum öppnar upp för en anpassad undervisning där elevers 

lärande står i centrum.  
 

7.3.2 Vilka problem och möjligheter upplever matematiklärare med Flippat klass-

rum och hur dessa problem och möjligheter påverkar elevers lärande i bråk? 

Med grund i deltagarnas svar har jag identifierat att det överlag råder en enig-

het mellan lärare dels gällande vilka problem och möjligheter som lärare upp-

lever med att använda Flippat klassrum i undervisning. Dels hur de problem 

och möjligheter som lärare upplever påverkar elevers lärande i bråk. De punk-

ter som har identifierats har stöd i tidigare forskning. De skillnader som har 

identifierats handlar om att lärarna har olika uppfattningar om att tiden det tar 

att producera och hitta instruktionsfilmer utgör ett problem som påverkar ele-

vers lärande i bråk. Lärare har olika uppfattningar om att elever som inte tar 

del av instruktionsfilmer innan klassundervisning får det svårt att delta under 

lektionen. 

    

Mot bakgrunden av dessa slutsatser behöver de lärare som verksamma i skolår 

4-6 och som vill använda Flippat klassrum i matematikundervisning för bråk 

fundera över hur man ser på Flippat klassrum och vilken innebörd läraren läg-

ger i undervisningsmetoden. Detta genom att fråga sig själva hur och varför 

metoden kommer att användas för att stödja elevers lärande i matematik. Kort 

sagt - det behövs ett didaktiskt utgångsläge i frågor som varför, hur, vad, när 

och vem innan metoden kan tillämpas. Studieresultat har visat att det finns 

både möjligheter och problem med Flippat klassrum. Dessa måste ställas gente-

mot varandra när läraren planerar det didaktiska innehåll för matematikunder-

visningen i bråk. 
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7.4 Metoddiskussion 
 

I studien används en kvalitativ datainsamlingsmetod intervju och däri semi-

strukturerade intervjufrågor. Tillsammans med undersökningens teori och 

andra ordningen perspektiv har metoden lyft fram djupet i lärarnas uppfatt-

ningar om Flippat klassrum och hur det påverkar elevers lärande i bråk än vad 

som är möjligt med kvantitativ metod. Trots detta hade studien mått bra av att 

kombinera en kvantitativ och kvalitativ metod genom enkäter och intervjuer. 

Genom att kombinera kvalitativ och kvantitativ metod hade jag fått både en 

bredd och djup i studien. Genom enkäter hade jag kunnat samla in kvantitativ 

data från de matematiklärare som använder Flippat klassrum för att därefter 

välja ut de lärare som kontinuerligt använder undervisningsmetoden i mate-

matikundervisningen. Detta skulle dock innebära att jag använder mig av en-

kätfrågor som är specifikt formulerade med slutna frågor för att lyfta fram de 

kriterier jag söker hos lärarna som skulle utgöras av de urvalskriterier som jag 

lyfter fram i denna studie. Utifrån enkätundersökningen hade jag sedan kunnat 

utför en intervjustudie där jag använder mig av de intervjufrågor och frågeställ-

ning som presenteras i denna undersökning. 

  

Detta tillvägagångssätt hade inneburit att jag hade kunnat göra jämförelser och 

generaliseringar om lärares uppfattningar mellan olika skolor och kommuner 

än vad det just nu är möjligt i denna studie. Det som presenteras om lärares 

uppfattningar i denna studie kan vara ett undantag. Vi kan inte med säkerhet 

veta att lärares uppfattningar om Flippat klassrum och hur lärarna uppfattar att 

det påverkar 4-6-elevers lärande i matematik stämmer med andra lärare som 

kontinuerligt tillämpar undervisningsmetoden i matematikundervisningen. 

Varför det är svårt i denna studie att göra jämförelser och generaliseringar där 

slutsatser kan fastställas. Samtidigt skulle en sådan studie vara betydligt större 

än vad den är nu inom en tidsram på några månader. Genom att byta ut några 

månaders undersökning till ett par års avhandlingsarbete hade en sådan studie 

varit fullt möjlig om de resurser som man har till sitt förfogande är tillräckliga 

för att utföra en sådan undersökning (Eliasson, 2018).  

7.5 Vidare forskning 

En fråga som har väckts hos mig under arbetet och som är värd att undersöka 

vidare är rättviseperspektivet i Flippat klassrum. Vilket rättviseperspektiv finns 

på undervisningsmetoden? Flippat klassrum förutsätter någonstans att eleven 

får stöd i hemmet när eleven fastnar med hemuppgiften. Här kan det dessutom 

finnas olika förutsättningar för det stöd som eleven ges. Elever som har föräld-

rar som är bildade och införstådd i olika matematiska begrepp kan ge större 



 

29 

 

stöd än föräldrar som inte har samma bildning (Barker, 2013). Mot bakgrunden 

av detta finns det anledning att undersöka hur rättviseperspektivet ser ut när 

elever tar del av instruktionsfilmer hemma som hemuppgift. 
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Bilagor 

 

Bilaga 1: Intervjufrågor  
 

Vad är matematiklärares uppfattning om Flippat klassrum: 

 
 Vad är Flippat klassrum för dig? 

 I vilka situationer av matematikundervisningen använder du Flippat 

klassrum och med vilka elever?  

 Kan du beskriva det material som används i din undervisning av bråk? 

 Vad i bråk fokuserar du mot när Flippat klassrum används? 

 Hur uppfattar du dina elevers lärande påverkas av undervisningen i 

ditt Flippat klassrum?  

 
Vilka problem och möjligheter upplever matematiklärare med Flippat klass-

rum och hur det påverkar elevers lärande i bråk: 

 
 Vilka problem upplever du med att använda Flippat klassrum i sam-

band med undervisning av bråk?  

 Vilka möjligheter upplever du med att använda Flippat klassrum i 

samband med undervisning av bråk? 

 Hur påverkar de problem som du upplever med Flippat klassrum dina 

elevers lärande i bråk?  

 Hur påverkar de möjligheter som du upplever med Flippat klassrum 

dina elevers lärande i bråk?  

 
  



 

II 

 

Bilaga 2: Samtycke till studie 
 

Hej!  

 
Mitt namn är Daniel Esteban och jag är lärarstudent hos lärarprogrammet in-

riktning 4-6 på Mittuniversitet. I dagsläget håller jag på att skriva mitt en-

skilda arbete/uppsats på avancerad nivå där jag undersöker lärares 

uppfattning om Flippat klassrum och hur lärare upplever att det påverkar ele-

vers lärande i bråk. Jag anser efter att ha samtalat med Peter Blomqvist att din 

kunskap och erfarenhet kommer att vara en stor tillgång som deltagare i stu-

dien och således den fortsatta forskningen i svensk grundskolekontext om 

Flippat klassrum i matematikundervisningen.   

 
I studien använder jag mig av en kvalitativ metod: intervju. Under intervjun 

kommer jag att spela in samtalet med olika lärare, detta för att få en material 

som jag sedan kan analysera vidare. Deltagarna i intervjun kommer att av av-

rapporteras som anonyma för att de inte ska kunna identifieras av utomstå-

ende. Det innebär att varken deltagarnas eller skolans namn kommer att 

återges i det enskilda arbetet. Vidare kommer det inspelade materialet att för-

varas. Jag vill informera att det är frivilligt att delta i studien och att ni har 

möjlighet när det passar och av olika skäl som inte behöver motiveras möjlig-

het att avbryta ert deltagande. 

 
Är detta någon studie som du skulle vilja delta i?  

 
Meddela ditt samtycket till att delta i studien genom att skriva under:  

 

Samtycke till studien.  
  
Datum/ord                Underskrift 
 
…………………..                     ……………………………………………….. 

 

 
  



 

III 

 

Bilaga 3: Explain everything & Show me 
https://www.skolappar.nu/explain-everything/ 
 

Bilaga 4: Plickers & Multimeter 
https://www.educationalappstore.com/app/showme-interactive-whiteboard 

  

https://www.skolappar.nu/explain-everything/
https://www.educationalappstore.com/app/showme-interactive-whiteboard

