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1 Inledning 

 

“Skolan ska inte vara ett ställe dit elever kommer för att se lärare jobba.”  

-Dylan Wiliam 

 

Min Pro gradu-avhandling undersöker undervisningsmetoden flipped classroom, dess 

inverkan på elevers inlärningsresultat i gymnasiets obligatoriska naturgeografikurs samt 

geografilärares åsikter och erfarenheter av metoden. Idén till min forskning föddes 

under en föreläsning av Daniel Barker där han presenterade flipped classroom-metoden 

och hur han använder den i sin matematik-, fysik- och kemiundervisning. Jag såg med 

ens möjligheterna att använda samma metod i mina kommande undervisningsämnen, 

biologi och geografi. Det finns inga tidigare forskningar gjorda om flipped classroom i 

Finland, Sverige däremot producerar examensarbeten på löpande band för tillfället. 

 

Min forskning består av två delar: ett undervisningsexperiment och en 

enkätundersökning. Målet med undervisningsexperimentet är att få reda på hur flipped 

classroom påverkar gymnasieelevers inlärning av naturgeografi. Forskningens material 

består av resultaten från för- och eftertest och jämförs med liknande tidigare 

forskningar. Enkätundersökningens mål är att klargöra hur bekant flipped classroom är 

bland finländska geografilärare samt hur bekväma de är med användningen av digitala 

hjälpmedel i undervisningen. I den nya läroplanen som tas i bruk 2016 (GLP 2016; 

GYLP 2016) poängteras både  användningen av IT i undervisningen samt elevcentrerad 

undervisning; flipped classroom omfattar bådadera. Under hösten 2016 börjar också 

digitaliseringen av studentskrivningarna och geografin är ett av de första ämnena som 

börjar med digitala prov. Innan detta skall såväl lärare som elever bemästra digitala 

verktyg i undervisningen.  

 

En lärares stora utmaning är ofta att lektionstiden är för knapp och att man inte riktigt 

hinner med allt man tänkt sig. Det traditionella sättet att undervisa på innebär ofta att 

läraren serverar information i form av katederundervisning eller föreläsning, medan 

eleverna passivt lyssnar och kanske antecknar. Elevernas läxor består ofta av 

repetitionsuppgifter i anknytning till undervisningstemat. I dagens samhälle behövs 

förutom ämneskunskap också sociala färdigheter som inte går att lära sig med en sådan 
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metod, och till följd av detta har olika typer av aktiva undervisningsmetoder utvecklats 

(Mason et al. 2013). Exempel på aktiv inlärning är t.ex. då elever jobbar med 

problemlösning eller grupparbeten och läraren handleder vid behov.  

 

För att lösa problemet med elever som inte klarade av att göra läxor för att de helt enkelt 

inte hade tillgång till handledning eller hjälp hemma, utvecklade Aaron Sams och 

Jonathan Bergman (2012) en undervisningsmetod som de kallade flipped classroom. 

Flipped classroom, blended learning, käänteinen opetus, det omvända klassrummet, det 

inverterade klassrummet, det flippade klassrummet… kärt barn har många namn. I det 

flippade klassrummet bekantar eleverna sig på egen hand med undervisningstemat 

innan lektionen i form av videoklipp, blogginlägg, en ljudfil eller liknande. På så sätt 

frigörs lektionstid och lärarens möjligheter att jobba individuellt med varje elev ökar 

(Lage et al. 2000). Eleven skall göra ”läxan” i klassrummet istället för hemma och på så 

sätt ha tillgång till lärarens hjälp och handledning. Undervisningen blir elevcentrerad då 

läraren slipper föreläsa för en passiv publik och kan istället handleda aktiva elever som 

tillämpar sina teorikunskaper på t.ex. uppgifter eller problemlösning. Flipped classroom 

är således en aktiv undervisningsmetod vars grund ligger i de digitala förändringarna i 

skolvärlden. 

 

Idag ligger mycket fokus inom skolvärlden på individen och den individuella 

undervisningen. Det är allmänt känt, och godkänt, att elever lär sig på olika sätt, och 

lärarnas stora utmaning är att försöka vägleda varje elev så gott det går. Detta lyckas 

inte med traditionell lärarcentrerad föreläsningsundervisning utan här behövs andra 

redskap. Lärarens tid räcker inte till och lektionerna är alldeles för korta för att alla skall 

kunna få den hjälp de behöver. På samma gång tappar snabba och duktiga elever 

intresset då de tvingas jobba med för lätta uppgifter eller sitta och vänta på att 

klasskamraterna skall bli klara. Det inverterade klassrummet kan vara en lösning på 

problemet då undervisningen går att differentieras på ett helt annat sätt än tidigare.  
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2 Passiv inlärning och traditionell undervisning 

 

2.1 Definition 

 

Den vanligaste formen av traditionell undervisning torde vara såkallad 

katederundervisning eller föreläsningsundervisning (Carlgren & Marton 2007). 

Katederundervisning är en form av passiv inlärning där målet för eleverna är att lära sig 

fakta, begrepp och teoretiska principer. Eleverna mottar information passivt genom att 

lyssna och det krävs ingen större förståelse av stoffet (Norén & Nyström 2005; Stewart-

Wingfield & Black 2005). Kursens struktur är oftast uppbyggd kring lärarens 

föreläsningar och eleverna får traditionella läsläxor som handlar om stoffet de just gått 

igenom. Bedömningen sker genom slutprov (Stewart-Wingfield & Black 2005).  

 

Denna typ av undervisning lämnar sällan rum för experiment eller andra typer av aktiv 

inlärning. De studerande har inte heller möjlighet att delta i planeringen av 

undervisningen i samma utsträckning som i ett aktivt klassrum (Stewart-Wingfield & 

Black 2005).  

 

2.2 Tidigare forskning 

 

Föreläsningen är en precis lika effektiv undervisningsmetod som vilken som helst annan 

metod. Av 104 forskningar som jämför föreläsningsundervisning med andra metoder, 

som t.ex. individuella studier, diskussioner, uppgifter och datorassisterad undervisning, 

visar 57st att det inte finns någon märkbar skillnad mellan metoderna, 27st att 

föreläsningar är mindre effektiva och 20st att föreläsningar är mer effektiva. I tabellen 

(Bligh 1998:5) finns dock ett undantag: “PSI-related” undervisning d.v.s aktiv inlärning 

med uppföljande feedback, studier i egen takt och personlig kontakt med läraren! Bligh 

skriver också att föreläsningar är relativt ineffektiva när det gäller att inspirera åhörarna 

till att bli intresserade av ett ämne (1998:14). Föreläsningar kan inte heller lära ut hur 

man skall bete sig. (Bligh 1998:18). 

 

Zhang, Zhao, Zhou och Nunamaker Jr (2004) jämför traditionell undervisning med e-
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learning (internetundervisning). Studeranden undervisas i samma kursinnehåll, hälften 

på traditionellt sätt och hälften interaktivt via en databas som forskarna byggt upp. 

Resultaten visar att eleverna som gått kursen interaktivt klarar sig betydligt bättre i 

slutprovet än de som fått traditionell undervisning. Den största orsaken till detta tror 

Zhang m.fl. (2004) är möjligheten för de interaktiva eleverna att lyssna på, läsa och titta 

på stoffet upprepade gånger i datbasen. 

 

En annan forskning som gjorts där man jämfört traditionell, passiv inlärning med aktiv 

inlärning i form av upplevelsebaserad inlärning är Fredik Eksedts och Maria 

Kristianssons (2008) jämförelsestudie. Två gymnasieklasser undervisades i 

samhällslära, den ena med traditionell föreläsningsundervisning och den andra med 

rollspel. Elevernas inlärningsresultat kontrollerades med hjälp av för- och eftertest. 

Klassen som undervisats traditionellt presterade bättre medan rollspelsklassen hade 

jämnare resultat inom gruppen.   

 

En av pioniärerna inom den flippade undervisningsmetoden, Eric Mazur, använde sig 

inte av filmklipp men eleverna fick själva ansvaret över att läsa in sig på teorin innan de 

kom på lektion. Mazurs elevers provresultat visar en tydlig förbättring efter att han 

började använda sig av en elevcentrerad, aktiv undervisning (Mazur 2009).  

 

Fördelarna med traditionell undervisning jämfört med den individuella delen av flipped 

classroom där eleven tittar på undervisningsfilmen, är att feedbacken kan ges genast, 

d.v.s. eleven kan genast ställa frågor om det uppstår problem. Katederundervisning är 

också en bekant metod för både lärare och elever och detta påverkar såklart inlärningen. 

Nackdelarna är att metoden är lärarcentrerad och att tid och plats för undervisningen är 

begränsade (Zhang et al. 2004). I ett flippat klassrum finns också möjlighet till direkt 

feedback under lektionstiden i klassrummet, men inte då eleven på egen hand skall lära 

sig teorin utanför klassrummet.  
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3 Aktiv inlärning och aktiverande undervisning 

 

Berätta för mig och jag ska glömma. 

Visa mig och jag kommer att komma ihåg. 

Gör mig delaktig och jag kommer att lära mig. 

- MARLA JONES 

 

Prince (2004) menar att grundpelaren för flipped classroom är aktiv inlärning. Innan 

flipped classroom fanns grupparbeten, blandade klassrum, hybridkurser och en hel del 

andra undervisningsmetoder som uppfattades som framgångsrika. Alla nämnda metoder 

har en sak gemensamt: de utgår från aktiv inlärning. Passiv inlärning av information ger 

inte lika goda inlärningsresultat. För att få eleverna motiverade behövs engagerande och 

spännande uppgifter att lösa och undervisningen bör planeras runt elevernas egna 

intresseområden (Herreid & Schiller 2013; Lonka & Lonka 1991:19). Eftersom flipped 

classroom går ut på att eleverna under lektionstid skall få jobba aktivt med 

problemlösning och andra former av aktiv inlärning och lärarens uppgift är att handleda 

mer än att servera information, kommer jag att i den här forskningen behandla flipped 

classroom som en aktiv inlärningsmetod. 

 

3.1 Definition 

 

Aktiv inlärning definieras i litteraturen som en instruktionsmetod som får eleverna att 

bli deltaktiga i inlärningsprocessen. Aktiv inlärning betyder att eleverna utför 

meningsfulla inlärningsaktiviteter (läsa, diskutera, skriva) istället för att bara passivt 

lyssna (Prince 2004; Bonwell & Eison 1991:2).   

 

Med aktiverande undervisning menar man att inlärningen är målet istället för 

undervisningen. Det är eleverna som skall ha ansvaret för inlärningen, läraren skall 

handleda istället för att dela ut information och metoden skall ge bättre 

inlärningsresultat och vara effektivare än den passiva motsvarigheten (Lonka & Lonka 

1991:12; Norbert et al. 2009:398; Stewart-Wingfield & Black 2005:120). Aktiv 

inlärning innefattar olika typer av aktiviteter som t.ex. smågruppsdiskussion, 



 6 

frågesporter, experiment, fältundervisning, spel och uppgifter (Bonwell & Eison 1991). 

Andra besläktade undervisningsmetoder är problembaserat lärande där undervisningen 

byggs kring ett verkligt problem, deltagande undervisning där eleven själv får vara med 

och bestämma hurdana uppgifer som skall lösa och samarbetsinlärning där eleverna 

måste jobba tillsammans i en liten grupp (Norbert m.fl. 2009).  

 

Eleven är mer involverad i själva undervisningen än då inlärningen är passiv, elevens 

motivation stiger och tänkandet når en högre nivå d.v.s. eleven klarar av att analysera 

och evaluera det nya stoffet (Bonwell & Eison 1991). Enligt Bolstad (1998) kan man 

dela in den aktiva inlärningen i två typer: Försök och misstag samt inlärning genom 

insikt. Inlärning genom insikt innebär att individen får en aha-upplevelse när hen förstår 

ett fenomen eller ser ett samband. Denna typ av inlärning brukar leda till långvarigt 

minne av den nya kunskapen men kräver ofta att individen är både mentalt och fysiskt 

aktiv under inlärningsprocessen. Försök och misstag används vid färdighetsträning 

(Bolstad 1998).  

 

Kirsti Lonka och Irma Lonka (1991) påstår att en föreläsningskurs går att göra aktiv för 

elevernas del om läraren delar ut förhandsmaterial som skall läsas inför varje lektion. I 

gymnasiet kan detta vara t.ex. ett kapitel eller ett stycke i läroboken. När eleverna 

kommer på lektion är deras motivation högre då de fått bekanta sig med materialet på 

förhand och föreläsningen blir mer aktiv då eleverna t.ex. kan delta med frågor och få 

till stånd diskussion (Lonka & Lonka 1991). Detta är en av grundpelarna i flipped 

classroom, meningen är att eleverna skall bekanta sig med temat som de skall lära sig 

innan de kommer på lektion. Läxan blir således ny information istället för repetition om 

det gamla de behandlat under föregående lektion. 

 

Den aktiverande undervisningen vilar på tre grundpelare som krävs för att uppnå 

framgångsrik inlärning: den nya informationen skall kopplas till något tidigare känt, 

läraren bör hjälpa till redan i inlärningsfasen och eleverna skall få feedback (Lonka & 

Lonka 1991:21-23). Auster och Wylie (2006) föreslår att fyra dimensioner är 

nödvändiga för att skapa en god aktiv inlärningsomgivning: Avslappnad atmosfär, 

förberedda lektioner, implementeringen av det planerade stoffet i klassrummet samt 

feedback åt eleverna. 
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3.2 Tidigare forskning 

 

Det har gjorts flera forskningar och experiment där man jämfört passiv och aktiv 

inlärning och hur eleverna ställt sig till metoderna. Forskningar som undersöker hur de 

olika inlärningsmetoderna inverkar på elevernas akademiska inlärning finns det färre av. 

En av de stora utmaningarna då man undersöker aktiv inlärning är att gränsen mellan 

aktiv och passiv inlärning ibland är svår att dra. Det är svårt för forskare och pedagoger 

att klart definiera var gränsen för aktiv inlärning går (Norbert et al. 2009). 

 

Norbert m.fl. (2009) har sammanställt en tabell med 15 forskningar om aktiv inlärning 

där 8 är kvalitativa och 7 kvantitativa. Alla de kvalitativa studiernas resultat visar att 

aktiv inlärning är ”bättre” än passiv, oberoende av variablerna som använts i 

forskningen. Av de kvantitativa studierna är det endast två som visar att aktiv inlärning 

skulle vara bättre än passiv, fyra menar att det i viss mån är bättre med aktiv inlärning 

och en finner ingen skillnad alls mellan metoderna. Sammanfattningsvis är bevisen för 

att aktiv inlärning är ”bättre” än passiv endera kvalitativa till sin utformning, eller så har 

mätningen av vad eleverna egentligen lärt sig misslyckats.  

 

Norbert m.fl. (2009) utförde också en egen forskning där de undersökte 

universitetselevers inlärningsresultat som undervisats dels passivt dels aktivt under en 

hel kurs som sträckte sig över en termin. Som resultat fick de att de aktiva eleverna 

klarade gruppspecifika frågor i slutprovet bättre än de aktiva, men att det annars inte 

fanns någon betydlig skillnad mellan grupperna när det gällde allmän kunskap. Den 

aktiva klassen verkade komma ihåg detaljer bättre men de kunde inte besvara frågor 

som inte direkt behandlats under lektionerna bättre än den passiva klassen. Norbert m.fl. 

drar slutsatsen att aktiv inlärning fungerar bäst då eleverna redan har en viss baskunskap 

inom ämnet de studerar.  

 

Stewart-Wingfield & Black (2005) gjorde en liknande forskning som Norbert m.fl., men 

använde tre klasser som forskningsgrupper istället för två. En klass undervisades enligt 

passiva inlärningsmetoder och de två andra med aktiva inlärningsmetoder. Den passiva 

klassen bedömdes utgående från hur bra de läste textboken, anteckningar de gjorde på 

lektionerna och resultaten i slutproven. Den ena aktiva klassen undervisades med 
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experimentella metoder och den andra med deltagande undervisning, som innbär att 

eleverna själva deltar i planeringen av undervisningen och i bedömningskriterierna. 

Resultaten av forskningen blev att de elever som deltagit i de aktiva lektionerna 

upplevde att kursen var till nytta för deras framtida karriär i högre grad än de elever som 

fått passiv undervising. När det gällde kursvitsord fanns ingen betydlig skillnad mellan 

klasserna (Stewart-Wingfield & Black  2005:123). 

 

De flesta aktiverande undervisningsmetoderna kräver mycket av läraren. Lonka & 

Lonka (1991:18) konstaterar att läraren måste vara förberedd på frågor och 

kommentarer som kanske inte skulle ställas under en mer lärarcentrerad, noga planerad, 

undervisning. Många lärare som jobbat länge vet redan vilka frågor som eleverna 

kommer att ställa om olika fenomen och kan förbereda sig. När undervisningen blir mer 

elevcentrerad måste läraren förbereda sig på att kanske inte ha svar på alla överraskande 

frågor som eleverna kan komma att ställa. Lärarens huvudansvar är ändå att leda 

undervisningen och att se till att de pedagogiska och innehållsomfattande målen nås 

(Lonka & Lonka 1991).  
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4 Flipped classroom 

 

De allra flesta elever i gymnasiet har någon form av teknologiskt hjälpmedel med sig 

varje dag, det kan vara en smarttelefon, en surfplatta eller en bärbar dator. Framförallt 

telefonerna med kontakt till internet har blivit väldigt vanliga under de senaste åren, 

varför inte utnyttja detta i undervisningen? 

 

Facebookgruppen Flippa Klassrummet består främst av lärare från Sverige som delar 

med sig av sina erfarenheter kring flipped classroom. När man läser i gruppen märker 

man att det inte är enbart naturvetenskapslärarna som med framgång har tagit metoden 

till sig, utan också modersmålslärare, religionslärare och historielärare delar med sig av 

lyckade lektioner som undervisats med flipped classroom. Detta tyder på att det inte 

handlar om vilket ämne man undervisar, utan att det är HUR man undervisar som 

påverkar hur eleverna lär sig. (Facebook 2016b). 

 

4.1 Bakgrund 

 

Jonathan Bergmann  och Aaron Sams (2012) menar att det inverterade klassrummet inte 

har någon metodologi, att det inte är en metod utan en inställning hos läraren. Det finns 

inga regler för hur man skall gå till väga om man vill använda sig av metoden, inga 

franska streck att följa. Målet är att få fokus bort från läraren och att få eleverna att 

själva ta ansvar för sin inlärning.  

 

Kemilärarna Sams och Bergmann nämns på ett flertal ställen i litteraturen som 

grundarna av flipped classroom. Nästan ett decennium innan de utförde sina första 

kemilektioner enligt FC-modellen, hade J. Wesley Baker vid Cedarville University 

(1995) myntat begreppet The Classroom Flip (Baker 2000, cit. Johnson & Renner 2012, 

s3). Ungefär vid samma tidpunkt som Bergmann och Sams började filma sina 

förläsningar genomförde Lage, Platt och Treglia (2000) en liknande procedur. De 

kallade sitt koncept för the inverted classroom d.v.s “Det inverterade klassrummet”.  
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Gemensamt för de flesta forskningarna som gjorts kring undervisningsmetoden är att de 

nästan alla utförts på högskolenivå. Orsaken är antagligen att föregångarna för metoden 

har varit högskolelärare. Khan Academy har bidragit till att det blivit allt vanligare att 

flippa klassrum på grundskole- och gymnasienivå (Tucker 2012). Khan Academy är ett 

videobibliotek med en You Tube-kanal med över 1300 undervisningsvideoklipp om allt 

från enkel matematik till avancerad fysik. Plattformen grundades 2003 och erbjuder 

förutom videoklipp också övningsuppgifter för att göra inlärningen mer aktiv. Khan 

Academy samarbetar med t.ex. NASA och Muséet för modern konst (Khan Academys 

hemsida 5.2.2016). Baker (2000:9, cit. Johnson & Renner 2012) räknar upp sex mål för 

den ursprungliga “klassrumsflippen”:  

 

1. Läraren bör ha en handledande roll. 

2. Minska på tiden som används till att föreläsa, få mer tid för aktiv inlärning. 

3. Fokusera på förståelse och bearbetning istället för utantillkunskap utan att offra 

faktakunskaper. 

4. Studernadena bör få mer kontroll över deras egen inlärning. 

5. Studerandena skall få ta mer ansvar för deras egen inlärning. 

6. Erbjud studerandena fler chanser att lära sig av sina klasskamrater.  

 
Hamdan m.fl. (2013) menar i sin tur att det omvända klassrummet vilar på fyra 

grundpelare: flexibel miljö, förändrad inlärningskultur, meningsfullt innehåll på 

lektionerna och proffessionella lärare.  
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4.2 Den flippade lektionen 

 
Det flippade klassrummet innebär att teori och praktik byter plats (bild 1). Istället för att 

passivt få teorin föreläst för sig på lektionen och sedan gå hem och göra uppgifter i läxa 

får eleven bekanta sig med teorin innan lektionen och under lektionstid aktivt lösa 

uppgifter med lärarens handledning (Mikkola 2014; Herreid & Schiller 2013). Eleven 

har då möjlighet att repetera det teoretiska innehållet hur många gånger som helst, och 

inlärningen kan ske i elevens egen takt. På lektionen finns mer tid för växelverkan 

mellan elev och lärare och lärarens roll blir mer handledande än styrande. Läxorna görs 

helt enkelt på lektionstid med hjälp av lärarens stöd (Herreid & Schiller 2013). 

 

 
Bild 1. Flipped Classroom illustrerat på University of Washingtons hemsida (7.2.2016). 

 

Den flippade lektionen kan utföras på flera olika sätt, huvudsaken är att undervisningen 

är elevcentrerad och inte lärarcentrerad. Barker uttryckte det som så att läraren skulle 

vara “Sage on the stage to the guide by the side” (Barker 2000, cit. Johnson & Renner 

2012). En vanlig metod för att skapa omvänd undervisning är att läraren laddar upp ett 

videoklipp på Youtube som handlar om ämnet som skall behandlas på nästa lektion. 

Eleverna tittar på filmklippet innan de kommer på  lektion och får sedan jobba i grupp 

med t.ex. en fallstudie på lektionen (Herreid & Schiller 2013). Istället för videoklipp 

kan också audioinspelningar användas.  

 

En version av en sådan lektion är att använda sig av case eller fallstudier. Elevernas 

uppgift är då att lösa olika fall som baserar sig på ämnet som undervisas, med hjälp av 

kunskapen de fått då de gått igenom teorin på egen hand. För lärare kan det vara en 

utmaning att använda fallstudier som undervisningsmetod då det är svårt att styra vad 

eleverna faktiskt lär sig och vilka ämnen som tas upp under lektionens gång (Herreid & 

Schiller 2013). Om läraren undervisar och styr lektionen genom t.ex. en föreläsning kan 
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innehållet anpassas mer exakt till t.e.x. läroplanen eller studentskrivningarnas möjliga 

frågor.  

 

Strukturen för varje flippade lektion varierar enligt personligheten hos läraren men en 

typisk struktur är att inleda lektionen med en kort uppgift kring teorin som eleven tittat 

på innan lektionen. Sedan följer ofta en miniföreläsning eller genomgång av svåra 

begrepp. Största delen av lektionen är fri för projekt, grupparbeten, uppgifter, 

demonstrationer, problemlösningar m.m. (Johnson & Renner 2012). 

 

Undervisningsfilmer 
 

Undervisningsfilmerna, ”flipparna” eller mikroföreläsningarna som används som 

teorigenomgång för eleverna kan vara av olika slag. Färdiga filmklipp från t.ex. 

Youtube används ofta men lärare producerar också flippar själv. Flippen eller 

undervisningsfilmen publiceras på internet och kan sedan tittas på via smarttelefoner 

eller andra digitala medel som eleverna lätt har tillgång till (Barker 2013). Framförallt i 

naturgeografi är det motiverat att använda sig av videoklipp i kombination med 

textdokument i den förberedande teoridelen, eftersom många naturfenomen finns 

illustrerade eller animerade lätt tillgängligt på internet från pålitliga källor som t.ex. 

NASA. Sadaghianis (2012) undersökning visade att sannolikheten att eleverna tittar på 

filmklipp som läxa är mycket större än att de läser en läsläxa. Av eleverna som deltog i 

forskningen läste 20% läsläxor medan 78% tittade på mikroföreläsningar. 

 

Det finns två olika typer av videoklipp som lärare kan använda för att flippa sina 

klassrum. Färdiga undervisningsfilmer gjorda av Khan Academy är populära, men 

många lärare väljer att göra sina egna flippar (Tong 2014).  Tucker (2012) konstaterar 

att det krävs att mikroföreläsningen integreras framgångsrikt med lektionsinnehållet för 

att metoden skall vara lönsam, och detta lyckas bäst om läraren gör egna filmklipp. På 

hemsidan TeacherTube samlas undervisningsvideoklipp för olika åldrar i olika 

skolämnen (TeacherTube hemsida 2016). Mitra, Lewin-Jones, Barrett & Williamson 

(2010) undersökte elevers åsikter om filmer i undervisningen och kunde konstatera att 

89% av eleverna tyckte att det är meningsfullt att titta på videoklipp men att det skall 

vara korta snuttar. De bästa undervisningsvideorna är max 10 minuter långa och helst 
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kring 5-7 minuter (Alvarez 2012; Barker 2013; Smith 2013).   

 

En av utmaningarna med videoklipp som läxa är att eleverna behöver studieteknik för 

att få ut det mesta av filmen (Lust & Nilsson 2013:24). Att enbart titta på ett videoklipp 

är en passiv inlärningsform så för att få den aktiv använder man sig av frågor som 

eleverna skall svara på (Barker 2013). I Mitras m.fl. (2010) undersökning höll eleverna 

med om detta och påstod att de gärna gör uppgifter i anslutning till filmklippen och att 

det är behändigt att kunna repetera kursens innehåll inför prov genom att titta på filmer 

som laddas upp på t.ex. Blackboard. Frågorna kan infogas i videoklippet på så sätt att 

eleverna måste spela upp filmen för att få fram dem på skärmen, eller så kan de finnas 

separat från filmen  i ett frågeformulär gjort i t.ex. Google Drive. En annan utmaning är 

att eleverna inte har möjlighet att ställa frågor till läraren under filmens gång, som 

annars lyckas i klassrummet under en föreläsning (Ljunge, 2015). 

 

Bedömningen 
 

Bedömningsprocessen i skolan delas oftast upp i formativ och summativ bedömning. 

Den formativa processen bedömer elevens kunskapsutveckling medan den summativa 

summerar kunskaperna i t.ex. ett kursvitsord eller betyg (Skolverket 2016). 

Möjligheterna till formativ bedömning är fler i ett flippat klassrum där inlärningen är 

aktiv och mer individualiserad, än i ett traditionellt klassrum där kursstrukturen ofta 

avslutas med ett summativt slutprov som vitsordet för kursen sedan baserar sig på. I ett 

aktivt klassrum har läraren större möjlighet till interaktion med eleverna och kan då på 

ett enkelt sätt använda sig av formativ bedömning (Bergmann 2014). 

 

En typ av formativ bedömning som Aaron Sams och Sam Bergmann (2014) använder 

sig av i sina flippade klassrum är check for mastery eller fritt översatt: 

behärskningsbedömning. Behärskningsbedömningen sker när en elev är klar med en 

uppgift och vill gå vidare. Läraren kollar upp att eleven förstått uppgifterna genom att 

t.ex. be eleven förklara hur hen löst en viss uppgift. Risken för att eleven bara skrivit av 

någon annans uppgift och själv inte lärt sig något är liten eftersom eleven blir fast i detta 

skede. Om elevens förklaring godtas utan invändningar från läraren får eleven avancera 

till nästa temanivå. Elever som inte riktigt behärskar uppgifterna får jobba vidare med 
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fler uppgifter inom samma tema för att sedan bli behärskningsbedömda pånytt. Den 

stora fördelen med formativ bedömning på detta vis är att eleven får feedback med det 

samma och läraren följer upp inlärningen hos varje elev enskilt. (Bergmann 2014). 

 

I den nya läroplanen för gymnasiet (GYLP 2016) betonas mångsidig bedömning och att 

eleven skall bedömas också utgående från muntlig interaktion och olika grupparbeten 

tillsammans med andra. Detta kräver förstås aktiv undervisning. Också den nya 

läroplanen för den grundläggande utbildningen i Finland som tas i bruk 2016 poängterar 

mångsidig bedömning och handledande respons. Arbetssätt som främjar 

kommunikation, interaktion och elevernas delaktighet skall användas och bedömningen 

skall ske under hela läroprocessen. (GLP 2016).  

 

4.3 The Flipped-Mastery model 

 

Mastery learning populariserades av psykologen Edvard Bloom under 1960-talet och 

innebär att eleven får lära sig i sin egen takt. Istället för att hela klassen jobbar med 

samma tema på samma gång, jobbar alla individuellt mot förutbestämda mål och 

bedöms också individuellt. Under kursens gång besvarar eleven ett nivåprov efter varje 

tema och om hen klarar provet får hen gå vidare med kursens stoff. Metoden används 

sällan numera eftersom den är mycket tidskrävande och arbetsdryg för läraren då det 

krävs flera olika prov. Dagens teknologi har dock möjliggjort användningen av metoden 

på ett effektivt sätt, och Sam Bergmann och Aaron Sams har förstås kombinerat den 

med flipped classroom. (Bergmann & Sams 2012:54). 

 

Bergmann och Sams (2012) flippar inte längre sina klassrum på det ursprungliga sättet 

utan har avancerat till att använda flipped-mastery modellen. I deras klassrum pågår 

flera olika aktiviteter bland eleverna beroende på kunskapsnivå. Bergmann och Sams 

rör sig hela tiden i klassrummet och ser till att eleverna lär sig det de ska och att de får 

hjälp när de behöver. Bergmann och Sams beskriver metoden som mycket tröttsam men 

givande. De lyfter fram några egenskaper som en lärare bör ha som vill pröva på 

metoden: 
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1. Läraren måste behärska sitt ämne till en mycket hög nivå. 

2. Läraren måste kunna erkänna då hen inte har ett svar på elevens frågor, och vara 

villig att leta reda på svaren tillsammans med eleven. 

3. Läraren skall överlåta kontrollen av inlärningsprocessen till eleverna. Detta är 

inget för lärare med stort kontrollbehov. 

4. Läraren skall möta eleven där hen befinner sig i sin egen inlärningsprocess. 

(Bergmann & Sams 2012:55). 

 

Fastän både tradtitionellt flippat klassrum och flipped-mastery modellen är krävande 

undervisningsmetoder så är de också väldigt givande. Differentiering är ett ord som 

dyker ofta upp i pedagogikkretsar och många lärare erkänner att de inte är så bra på att 

differentiera i klassrummet. Flipped-mastery modellen möjliggör för läraren att 

instruera eleverna på ett asynkroniserat vis. Undervisningen framskrider i rätt takt för 

varje elev och de får feedback genast. (Bergmann & Sams 2012:62). 

 

4.4 För- och nackdelar med flipped classroom 

 

Kathleen Fulton (2012a) räknar upp en hel del fördelar med undervisningsmetoden 

flipped classroom: eleverna studerar i sin egen takt; när läxorna görs i klassen får 

läraren bättre översikt över elevernas svårigheter och inlärningsstilar; lärare som 

använder sig av metoden har märkt att eleverna presterar bättre i prov, är mer 

motiverade och intresserade av ämnet; elever som missar lektioner p.g.a. sjukdom eller 

andra orsaker kan ändå titta på föreläsningen på nätet; eleverna deltar mer aktivt i 

undervisningen och har möjlighet att använda hjälpmedel som enbart finns i 

klassrummet. Inom geografin kan vissa naturgeografiska fenomen vara svåra att 

uppfatta för eleverna genom att enbart läsa eller titta på bilder i läroboken och då är det 

motiverat med videoklipp för att visualisera fenomenen. 

 

Lisa Nielsen (2011) argumenterar mot undervisningmetoden och menar att det finns en 

risk för att undervisningen inte alls blir mer aktiv och elevcentrerad. Om det finns mer 

tid till förfogande under en lektion, som inte går till teoriundervisning, kan den ju fyllas 

med mer utantillinlärning: “more time for bad pedagogy”. Nielsen betonar också att 

metoden kräver att eleverna har tillgång till digitala hjälpmedel så som datorer eller 



 16 

smarttelefoner, och det har inte alla. Flipped classroom är en undervisningsmetod som 

bygger på att den enskilda eleven skall få lära sig i sin egen takt, men klasserna i skolan 

är fortfarande uppdelade enligt ålder, inte enligt kunskapsnivå. Här borde det bli en 

ändring om metoden skall fungera optimalt (Nielsen 2011). 

 

För att flipped classroom skall kunna användas optimalt behöver det finnas tillräckligt 

med ämnesspecifika fallstudier eller uppgifter för eleverna att jobba med på lektionera. 

Inför framtiden föreslår Herreid och Schiller (2013) att flipped classroom speciellt 

kunde användas i biologi- och anatomiundervisningen eftersom det i de ämnena finns 

massor av såkallade case som kunde inledas med en flipp att titta på hemma. Lärare 

behöver bidra till att standardisera metoden genom att producera fallstudier och genom 

att filma eller samla in videomaterial (Herreid & Schiller 2013). En av lärarna i Lust & 

Nilssons forskning påpekar också att det frigörs väldigt mycket lektionstid då man 

använder flipped classroom, och att det krävs bra planering av läraren för att få den 

tiden fylld med kvalitativt material (Lust & Nilssons 2013).  



 17 

5. Gymnasieundervisningen i geografi och den nya läroplanen 

 

Geografi som undervisningsämne har funnits i skolornas undervisningsprogram i 

ungefär 100 år. Geografin undersöker förhållanden mellan människan och miljön ur 

olika perspektiv men också jordglobens olika områden ur olika synvinklar. (Cantell et 

al. 2007). Av detta förstås  att det till geografin hör många olika fenomen, både 

naturgeografiska och kulturgeografiska, varav ett flertal kan vara lättare att greppa med 

hjälp av rörliga bilder och illustrationer som t.ex. plattektoniken, erosion och 

flyttningsrörelser. Begreppet för vad som sker i klassrummet, undervisningsmetodiken, 

kallas didaktik (SAOL 2016). Geografins didaktik är alltså läran om hur geografi borde 

undervisas på bästa möjliga sätt. Målet med geografiundervisningen är att öka 

förståelsen för vår värld hos eleverna. Det går inte genom att passivt mata information 

(Butt 2011). 

 

5.1 Gymnasieundervisningen i Finland 

 

Den finländska gymnasieutbidningen lägger stor vikt vid elevcentrerad undervisning 

och poängterar elevens egna aktiva informationssökning och kritiska tolkande av 

information (GYLP 2003). Eleven är aktiv i sin inlärning och utnyttjar 

informationsteknik för att skapa och bygga på sitt egna tänkande (Meisalo, Sutinen & 

Tarhio 2003). Även Riihelä m.fl. (2012) presenterar eleven som en aktiv och 

undersökande lärling. I en utvärdering av gymnasiepedagogiken konstateras dock att 

undervisningen är för lärarcentrerad (Välijärvi 2009:114). På basen av detta kan man 

dra slutsatsen att det behövs mer forskning kring olika undervisningmodeller och 

metoder som aktiverar eleven. Detta är speciellt viktigt eftersom studentskrivningarna 

digitaliseras från och med hösten 2016 och elevernas kunskaper inom IT påverkar deras 

vilja att skriva studenten (Utbildningsstyrelsen 2013:20). 

 

Det finns stöd för aktiva undervisningsmetoder som t.ex. flipped classroom i den nya 

läroplanen för gymnasiet som tas i bruk 2016. I den nya läroplanen framläggs att 

undervisningen skall vara mångsidig och innehålla experiment, undersökningar och 

problemlösning. Målet med gymnasieutbildningen är att eleverna skall arbeta aktivt och 
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vägledas  av läraren. Studiemiljöerna skall också utvidgas till sammanhang utanför 

skolbyggnaden med hjälp av digitala verktyg och arbetssätt. (GYLP 2016). Även i de 

nya läroplansgrunderna för den grundläggande utbildningen nämns att nya digitala 

verktyg skall tas i bruk för att stödja lärandet, samt att elevernas egna digitala verktyg 

kan användas i undervisningen (GLP 2016). 

 

5.2 Att undervisa geografi 

 

Genom mångsidiga pedagogiska arbetssätt kan olika elever mötas bättre. Speciellt 

undervisningsmetoder som ökar motivationen hos elever måste utvecklas eftersom 

finländska elevers intresse för naturvetenskaper varit lägre än i andra OECD-länder. 

Finländska elevers åsikter om biologi och geografi har varit positivare än medeltalet 

men intresset för kemi och fysik är lågt. När man gjorde utvärderingen fann man att 

elevernas motivation och kunnande starkt hängde ihop med undervisningsmetoderna 

som använts. (Kärnä et al. 2012). 

 

Utbildningsstyrelsen utförde under våren 2011 en utvärderingsundersökning om 

inlärningsresultaten i biologi och geografi på grundskolestadiet. I undersökningen 

deltog 2989 elever och den utfördes som en enkätundersökning där eleverna svarade på 

naturvetenskapliga faktafrågor, men också på frågor som handlade om 

undervisningsmetoder. Resultaten visade att eleverna presterade bättre i frågor där de 

skulle komma ihåg eller känna igen fakta, medan frågor som krävde djupare förståelse 

och tillämpning fick sämre resultat. Slutligen kunde man konstatera att det i framtiden 

gäller att fokusera extra mycket på undervisningsmetoderna i geografi och speciellt 

elevcentrerad undervisning måste användas betydligt oftare. (Kärnä et al. 2012; Cantell 

& Hakonen 2012).  

 

Digitaliseringen av geografiundervisningens framskrider otroligt fort, och lärarnas 

kunskaper inom informationsteknik motsvarar inte de krav som digitaliserade 

studentskrivningar och undervisningsmaterial ställer (Kalpio 2014). Det är tydligt att det 

finns ett behov av nya, aktiva undervisningsmetoder inom geografiundervisningen. 
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En annan viktig faktor som inverkar på elevers motivation är bedömningen av deras 

jobb. Kärnan i en god undervisning är användadet av mångsidig bedömning. Elevers 

naturvetenskapliga kunskaper bedöms ofta summativt men det räcker inte för att sporra 

eleverna till att göra sitt bästa utan ger mest ett underlag för läraren då vitsord skall ges. 

Det skulle vara extra viktigt att införa formativ bedömning i naturvetenskapliga ämnen 

eftersom uppmuntrande ord från läraren under kursens gång får eleverna att prestera 

bättre. (Kärnä et al. 2012). 

 

5.3 Geografi och flipped classroom 

 

I grunderna för gymnasiets läroplan står det att geografiundervisningen skall byggas 

upp kring ett undersökande arbetssätt som hjälper eleverna att fördjupa sitt geografiska 

tänkande. Användningen av IT i undervisningen skall vara mångsidig och digitala 

studiemiljöer skall utnyttjas (GYLP 2016). Geografi som undervisningsämne lämpar sig 

utmärkt för mångsidig undervisning och målen i läroplanen förutsätter olika 

undervisningsmetoder (GYLP 2016; Kainulainen 2015). 

 

På basen av mängden undervisningsvideor och forskningar kring flipped classroom kan 

man dra slutsatsen att metoden oftast används i matematiska och naturvetenskapliga 

ämnen (Nawi m.fl. 2015). Tracy Tong (2014) undersökte hur flipped classroom 

metoden påverkade elevernas inlärningsresultat i geografi vid ett gymnasium i Hong 

Kong. Resultaten visade inga tecken på bättre inlärningsresultat för de flippade 

klasserna. Majoriteten av eleverna gillade metoden (Tong, 2014). 

 

Brian Woolnough (1994) menar att en effektiv naturvetenskaplig undervisning kräver 

följande: kvalitativ undervisning i klassrummet, en engagerad lärare och en effektiv 

användning av aktiviteter utanför klassrummet d.v.s. “läxor”. Effektiva läxor skall bestå 

av stimulerande uppgifter som motiverar eleverna (Woolnough 1994:43). Den ökade 

användningen av informationsteknik i undervisningen har möjliggjort en mångsidigare 

undervisning i klassrummen. För att teknologin skall kunna användas på ett pedagogiskt 

sätt krävs det att både läraren och eleverna vet vad de håller på med. Både i Strayers 

(2007) och Johnson & Renners (2012) forskningar tyckte eleverna att flipped classroom 

inte fungerade eftersom det var för mycket strul med tekniken. För gamla datorer hänger 
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upp sig och internet crashar.  Informationstekniken kan vara utmanande för äldre 

generationers lärare på samma gång som internetgenerationens behov borde 

tillfredsställas (Kaivola & Rikkinen 2011:17). 

 

En undersökning där man jämfört för- och nackdelar med flipped classroom i 

geografiundervisningen har gjorts i Brunei Darussalam (Nawi et al. 2015). Eleverna 

som fick undervisning med flipped classroom metoden kunde svara mer mångsidigt på 

frågorna i eftertestet men överlag fann man ingen större skillnad i inlärningsresultaten 

mellan den flippade klassen och den traditionella (Nawi et al. 2015). 

 

Jag lyckades hitta några experiment med flipped classroom som gjorts i 

geografiklassrum. Tracy Tong (2014) flippade fyra geografiklasser på andra stadiet i en 

skola i Hong Kong. Experimentet tog en termin d.v.s. fyra månader. Tong (2014) 

använde sig av för och eftertest för att kontrollera elevernas inlärningsresultat. 

Resultaten från kursproven jämfördes med föregående års resultat hos studeranden som 

fått traditionell undervisning. Eleverna i de flippade klassrummen klarade sig lite sämre 

i kursproven jämfört med föregående årets studeranden, men skillnaderna mellan de 

fyra klasserna jämnades ut. Nick Malleson (2014) har experimenterat med flipped 

classroom i ett geografiklassrum där temat var GIS. Även här visade det sig att eleverna 

ställde sig positivt till undervisningsmetoden. 

 

Malahat Yousefzadehs (2015) forskning påminner mycket om min. Yousefzadeh 

undersökte om flipped classroom påverkar gymnasieelevers inlärningsresultat  i 

geografi. Forskningen gjordes i Iran och 250 elever och 5 lärare deltog. Varje klass 

bestod av 25 elever och hälften av klasserna fick traditionell undervisning och hälften 

flipped classroom. Under kursens gång kunde man inte urskilja någon betydande 

skillnad i inlärningsresultaten hos den flippade klassen men åtta veckor efter kursen 

visade det sig att de flippade klasserna fick bättre resultat i terminproven än de 

traditionella klasserna. Liknande resultat har påvisats i tidigare forskningar (Mc Kinney 

et al. 2009; Dunn 2011; Marlowe 2012 ; Mason et al. 2013; McLaughlin et al. 2014). 
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6 Forskningsbakgrund om flipped classroom 

 

De flesta av alla tidigare forskningar har utförts på universitetsnivå och i 

naturvetenskapliga ämnen. Majoriteten av de tidigare forskningarna fokuserar på 

elevernas åsikter om undervisningsmetoden, medan nyare forskning allt mer 

koncentrerar sig på hur elevernas inlärning påverkas. För tillfället publiceras ett stort 

antal forskningar om flipped classroom i Sverige. 

 

6.1 Tidigare forskningar om flipped classroom 

 

Innan flipped classroom fick sitt namn använde lärare sig av flippade 

undervisningsmetoder. Både Evans (2007) och McKinney, Dyck och Luber (2009) 

undervisade studeranden med hjälp av röstinspelningar, såkallade podcasts, istället för 

undervisningsvideoklipp. Evans (2007) studeranden tyckte att metoden var effektiv och 

tidsbesparande. Mc Kinney m.fl. (2009) hade en testgrupp som gick på traditionella 

föreläsningar och i sluttestet klarade sig gruppen som lyssnat på podcasten betydligt 

bättre. Det berodde på att de hade möjligheten att lyssna på föreläsningen flera gånger 

om. 

 

Det finns andra undervisningsmetoder som går ut på att studeranden lär sig teori innan 

de kommer på lektion. “Just-in-time teaching” (JiTT) är en sådan metod som visat sig 

vara framgångsrik. JiTT går ut på att eleverna besvarar frågor om temat som skall 

behandlas på lektionen innan de kommer på lektion. Oftast besvaras frågorna i en enkät 

på nätet, och sedan har läraren möjlighet att skräddarsy lektionen enligt enkäterna. 

(Moravec et al. 2010). Moravec m.fl. (2010) undervisade biologielever på 

universitetsnivå med en flippade metod men använder sig inte av benämningen flipped 

classroom i artikeln. Innan lektionen tittade eleverna på en PowerPoint-presentation 

med inspelat tal och besvarade ett frågepapper. Resultaten visade att eleverna som lärt 

sig teori innan lektionen fick betydligt bättre resultat i kursproven (Moravec m.fl. 2010). 

 

Bishop och Verleger (2013) har analyserat 13 studier om flipped classroom som 

publicerats fram till 2012 och sammanställt resultaten i en tabell. Kriteriet för att 
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undervisningen fick kategoriseras som flipped classroom var att aktiviteten utanför 

klassrummet måste bestå av undervisningsfilm och att aktiviteten i klassrummet inte 

fick vara föreläsningar eller katederundervisning. Alla studier förutom två undersökte 

elevernas åsikter om undervisningsmetoden. Resultaten visar att majoriteten av eleverna 

gillar metoden och att korta videosnuttar föredras framför långa. Lärarna märkte att 

eleverna kom till lektionerna bättre förberedda om de hade som läxa att titta på en 

förberedande filmsnutt än om de hade läsläxa.  

 

Två av de 13 forskningar som Bishop och Verleger (2013) tar upp i sin översikt 

undersökte elevernas prestationer: Moravec m.fl. (2010) och Day & Foley (2006). Båda 

studierna visade att eleverna som fick undervisning med flipped classroom klarade sig 

bättre i prov och läxförhör. Day & Foleys experiment (2006) är den enda forskningen 

som sträckte sig över en termin på 15 veckor, men Bishop & Verleger (2013) anser 

ändå att det inte räcker med en så grundlig studie för att generalisera resultaten. De 

resterande elva forskningarna handlar om elevernas åsikter om flipped classroom. 

 

Lärare vid Byron gymnasiet i Minnesota, USA, började år 2010 utveckla en egen 

läroplan för matematiken då budgeten inte räckte till för att köpa nya textböcker. De 

planerade undervisningen runt flipped classroom – metoden och undervisningsfilmer 

var en central del. Elevernas kunskaper i matematik har förbättrats betydligt vid 

gymnasiet och allt fler väljer att läsa fördjupad matematik (Fulton 2012b). En liknande 

studie utförd av Alvarez (2012) visade liknande resultat, procenten underkända elever i 

naturvetenskaper sjönk från 41% till 19%. 

 

Ett traditionellt klassrum där endast läraren pratar kan tyckas vara en lugnare 

inlärningsmiljö än ett aktivt klassrum där olika aktiviteter pågår. Cara Marlowe (2012) 

undersökte hur flipped classroom inverkar på gymnasieelevers stress och 

inlärningsresultat och det visade sig att elevernas stressnivåer sjönk, men att vitsorden  

inte påverkades nämnbart. Strayers (2007) elever tyckte i sin tur att de flippade 

lektionerna var mer oroliga än de traditionella, så här finns en klar skillnad i elevernas 

uppfattningar och åsikter om hur bra metoden fungerar i praktiken i klassrummet när det 

gäller arbetsro. 
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Johnson och Renner (2012) är lärare på Concordia University i USA och gjorde en 

forskning där de jämförde inlärningsresultaten hos två klasser där den ena fick 

traditionell undervisning och den andra undervisades med flipped classroom. Hypotesen 

var att den flippade klassen skulle få bättre resultat men den förkastades eftersom 

studieresultaten inte nämnbart skilde sig åt mellan klasserna. Resultaten antas bero på 

att det inte gick så bra att införa undervisningsmodellen i elevernas skolvardag eftersom 

de var vana med traditionell undervisning (Johnson & Renner 2012). Barker (2013) 

konstaterade ju också att eleverna behöver få vänja sig vid den nya 

undervisningsmetoden innan den börjar bära frukt. 

 

Clyde Herreid och Nancy Schiller (2013) utförde en enkät där 15000 lärare i 

naturvetenskaper, teknologi och matematik fick svara på om de använder sig av flipped 

classroom. 200 lärare meddelade att de använder sig av metoden och att de gör det 

bland annat för att metoden uppmuntrar eleverna till att tänka utanför klassrummet och 

att eleverna faktiskt gillar metoden. På basen av svaren som Herreid och Schiller fick 

kunde de identifiera två utmaningar med flipped classroom: elever som inte är vana med 

metoden motsätter sig att göra teoriarbetet hemma och kommer oförberedda till 

lektionen; det är svårt att hitta kvalitativa färdiga undervisningsvideoklipp på nätet och 

flipparna som lärarna själv producerar är inte alltid av önskvärd kvalitet de heller, 

dessutom tar det mycket tid att göra en flippfilm.  För att råda bot på problemet med att 

elever inte tittar på filmklippen använder sig lärarna bl.a. av inlämningsbara hemläxor 

som endast går att göra om man tittat på filmen. (Herreid & Schiller 2013). 

 

För att visualisera resultaten från ett flertal nyare forskningar kring flipped classroom än 

de som Bishop & Verleger undersökt sammanställde jag en tabell (tabell 1) med 10 

empiriska studier som endera undersökt elevernas åsikter om flipped classroom eller 

deras inlärningsresultat eller båda. En del av forskningarna som presenteras i texten 

ingår i tabellen. Ur tabellen kan läsas att de flesta, 4/5, forskningar som undersökt 

elevernas åsikter om undervisningsmetoden fått positiva resultat och 1/5 neutrala 

resultat. Johnson & Renner (2012) kunde konstatera att eleverna i deras undersökning 

gillade flipped classroom lika mycket som traditionell undervisning. Nio forskningar 

har mätt elevernas inlärningskunskaper och av dem har fem visat att de flippade 

eleverna klarat sig bättre, tre neutrala forskningar har fått samma resultat för både 

flippade och traditionella elever, och en forskning visar ett negativt svar där flippade 
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elever klarat sig sämre. Att eleverna i Tracy Tongs (2014) forskning som undervisades 

med flipped classroom fick lite sämre inlärningsresultat än de andra som undervisades 

med traditionella metoder berodde på naturliga skillnader mellan elevers vitsord från år 

till år. Jensen, Kummer & Godoy (2014) argumenterar att de goda resultaten som 

flipped classroom är ett resultat av en aktiv undervisningsmetod och att de inte beror på 

att det är just flipped classroom-metoden som använts. 

 

 

Tabell 1. Tidigare forskningar om flipped classroom. 

Empirisk studie Variabler Resultat 

Alfaro & Johnson (2008) Elevernas åsikter Flipped>Traditionell 

Mc Kinney, Dyck & Luber (2009) Elevernas kunskaper Flipped> Traditionell 

Dunn (2011) Elevernas kunskaper Flipped>Traditionell 

Johnson & Renner (2012) Elevernas kunskaper 

Elevernas åsikter 

Flipped=Traditionell 

Flipped=Traditionell 

Marlowe (2012) Elevernas kunskaper 

Elevernas åsikter 

Flipped=Traditionell 

Flipped>Traditionell 

Forsey, Low & Glance (2013) Elevernas åsikter Flipped>Traditionell 

Mason m.fl. (2013) Elevernas kunskaper Flipped>Traditionell 

Jensen, Kummer & Godoy (2014) Elevernas kunskaper Flipped=Traditionell 

Malleson (2014) Elevernas åsikter Flipped>Traditionell 

McLauglin (2014) Elevernas kunskaper Flipped>Traditionell 

Tong (2014) Elevernas kunskaper Flipped<Traditionell 
Yousefzadeh (2015) Elevernas kunskaper Flipped >Traditionell 
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6.2 Vad tycker lärare? 

 

Allt eftersom den läracentrerade undervisningen får ge vika för en mer elevcentrerad 

pedagogik ställs högre krav på lärarens kunskaper och färdigheter. Det räcker inte 

längre att enbart utgå från kursboken om man vill ha ett mer aktivt klassrum och höja 

motivationen och därmed inlärningsprestationerna hos eleverna.  

 

Malin Folin (2013) har intervjuat lärare på högstadiet och gymnasiet om deras åsikter 

och erfarenheter angående flipped classroom i matematikundervisningen. Lärarna 

upplever lektionerna som mindre stressiga och de får mer tid att variera undervisningen 

och har på så sätt större möjlighet att nå de mål som ställs i läroplanen. Bates och 

Galloway (2012) håller med om att man hinner med allt innehåll som kursen kräver, om 

inte mer, plus att eleverna når en högre nivå av förståelse för ämnet. 

 

För att klara av att undervisa med flipped classroom krävs det att läraren är kunnig inom 

datorteknik och klarar av att använda t.ex. YouTube och andra plattformer där man kan 

ladda upp videoklipp. Rekiranta (2010) undersökte hur geografilärare i Finland 

använder sig av IT i undervisningen och de vanligaste motiveringarna till varför lärare 

inte använde sig av IT var: tidsbrist, okunskap eller brist på resurser. Av lärarna som 

använder sig av IT i undervisningen var det flera som poängterade att det är viktigt för 

geografin som ämne att visualisera och göra undervisningen mångsidigare. 

 

Hilja Lust och Jenny Nilsson (2013) har i sitt examensarbete undersökt lärares tankar 

kring flipped classroom. En gemensam tanke hos alla lärare som Lust och Nilsson 

intervjuade var att flipped classroom-metoden skapar mer utrymme för kamratrespons, 

formativ bedömning och diskussion i klassrummet. En av naturvetenskapslärarna som 

använt sig av flipped classroom under ett års tid påpekar att tiden i klassrummet förr 

användes mycket till repetition av stoff, medan den nu används till att utveckla 

förmågor. Metoden är tidskrävande för läraren men hen motiverar det med  att “Det är 

tid som gör att vi ökar måluppfyllelsen sanslöst mycket i svåra ämnen”. Bates och 

Galloway (2012) håller med och menar att de hann med allt kursinnehåll om inte mer 

under sitt flipped classroom-experiment utan att känna pressen av att måsta hinna med 

allt.  
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En intressant kommentar som dyker upp i några forskningar är att föräldrar till elever 

ifrågasätter metoden eftersom barnen inte får “riktiga” läxor, utan endast ett filmklipp 

att titta på (Lust & Nilsson 2013: Brown 2012). Brown (2012) konstaterar också att det 

finns ett kulturellt motstånd till att använda nya undervisningsformer som skiljer sig 

markant från den traditionella föreläsningen med läsläxa, och att detta är lärarens största 

utmaning.  

 

Tracy Tong (2014) intervjuade läraren som undervisade i de flippade 

geografiklassrummen i Hong Kong om vad hen tyckte om metoden. Läraren 

poängterade att det är viktigt att hitta tillräckligt bra videoklipp. Hen skulle fortsätta att 

använda metoden under kommande läsår. Vikten av kvalitativa videoklipp poängteras 

också i Johnson & Renners (2012) forskning, läraren som undervisade de olika 

klasserna tyckte att skärminspelningar är speciellt bra. Utmaningen var att få eleverna 

att göra sin läxa, d.v.s. att titta på filmen.  

 

 

6.3 Flipped classroom i Finland 

 

Efter en grundlig genomsökning har jag inte lyckats hitta en enda vetenskaplig 

forskning om flipped classroom gjord i Finland. KUUMA-kommunerna har under 2013 

genomfört ett IKT-utvecklingsprojekt där flipped classroom (fin: käänteinen opetus) 

figurerat. KUUMA-kommunerna utgörs av tio kranskommuner till Helsingfors (Kuuma 

hemsida, 10.2.2016). I Käänteinen Opetus-pilotprojektet har 4-8 gymnasier och 6-12 

grundskolor från KUUMA-kommunerna deltagit. Skolorna har fått dela med sig av 

undervisningsfilmer i programvaran Dream Broker. Harri Luttinen och Elina Rautapää 

har ansvarat för projektet och de delar med sig av erfarenheterna på bloggen Käänteinen 

opetus-pilotti (Käänteinen Opetus-pilotti hemsida 2014, läst 10.2.2016).  

 

Elina Rautapää beskriver sin egen upplevelse av flipped classroom på bloggen 

Käänteinen-opetus-pilotti. Rautapää har flippat gymnasiets grundkurs i kemi genom att 

använda färdiga undervisningsfilmer som finns på internet. Eleverna gillade metoden 

och var aktiva och samarbetade bra under lektionerna. Rautapää hann jobba mer med 
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problemlösning och hann med uppgifter som annars brukar bli ogjorda. Motgångarna 

handlade om brist på tid, svårigheter att bokföra statistik på elevernas uppgifter och 

prov samt bristande kunskap hos eleverna när det gällde datoranvändning. Alla elever 

hade inte heller tillgång till datorer för att titta på undervisningsvideoklippen innan 

lektionerna (Rautapää 2014).  

 

Mångsysslaren Harto Pönkä (2012) analyserar flipped classroom på sin blogg 

Lehmätkin lentäis och skriver att metoden sprider sig som en löpeld bland lärare som är 

intresserade av att använda IT i undervisningen. Pönkä konstaterar också att många 

lärare inte är intresserade av metoden och lyfter fram tre frågor som ofta ligger till 

grund för skeptikerna:  

 

1. Skall videoklippen spelas in under fritiden, utan lön? 

2. Vad är nyttan med att undervisa samma sak två gånger, först i en video och 

sedan på lektionen? 

3. Varför skulle jag ge bort mina undervisningsplaner gratis åt andra lärare? 

 

Ett annat pågående projekt gällande inlärning och undervisning med hjälp av teknologi 

är FINNABLE 2020. CICERO Learning, Helsingfors universitet, Tammerfors 

universitet och Tekes samarbetar kring ett projekt där inlärningen görs möjlig var som 

helst och när som helst genom ett digitalt ekosystem. Projektet byggs upp kring målet 

att skapa nya pedagogiska mallar som bryter de formella inlärningsmiljöerna genom att 

utnyttja teknologi. (www.finnable.fi; Helminen, 2012). Studier om hur man kan 

använda IT i geografiundervisningen har det gjorts ett flertal i Finland, Rekiranta 

(2010), Tulivuori (2011) och Kalpio (2014) är några pro gradu avhandlingar som 

behandlar temat. Rekiranta (2010) och Tulivuori (2011) har undersökt geografilärares 

erfarenheter av IT i undervisningen och Kalpio (2014) behandlar den digitaliserade 

geografiundervisningen och lärarnas inställning till den. 
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7 Forskningens mål 

 

Forskningen består två delar, ett undervisningsexperiment och en digital enkät. Syftet 

med den första delen är att testa flipped classroom i två paralellklasser i gymnasiet, för 

att sedan jämföra inlärningsresultaten hos elever som undervisats med flipped 

classroom med elever som fått traditionell katederundervisning. Syftet med enkäten är 

att få reda på hur geografilärare ställer sig till flipped classroom och användningen av 

digitala hjälpmedel i undervisningen. Av intresse är också geografilärarnas användning 

av digitala hjälpmedel i undervisningen eftersom datateknologi utgör grunden i det 

traditionella flippade klassrummet.   

 

Målet med undervisningsexperimentet är att få reda på hur elevernas inlärningsresultat 

påverkas beroende på om de undervisas med flipped classroom eller med traditionell 

förläsningsundervisning. Mina forskningsfrågor är: 

 

1. På vilket sätt skiljer sig elevernas inlärningsresultat från varandra beroende på 

om de undervisas med flipped classroom eller med traditionell undervisning? 

2. Hur bekanta är finländska geografilärare med flipped classroom?  

3. Hurudana förutsättningar har geografilärare för att använda flipped classroom? 

4. Finns ett behov av aktiva undervisningsmetoder i geografiundervisningen? 

 

Målet med den första forskningsfrågan är att undersöka hur elevernas inlärningsresultat 

påverkas av undervisningsmetoden och om det finns någon skillnad mellan pojkars och 

flickors resultat. Hypotesen är att det kommer att finnas en skillnad till den traditionella 

undervisningens fördel eftersom eleverna inte undervisats med flipped classroom 

tidigare. Det finns inte en enda akademisk forskning om flipped classroom gjord i 

Finland och jag vill därför veta om metoden alls är känd här eller inte, samt om den 

används och i vilken utsträckning. Lärarnas förutsättningar för att använda flipped 

classroom undersöks genom frågor om elevernas tillgång till elektroniska hjälpmedel, 

lärarnas IT-kunskaper samt åsikter om och inställning till flipped classroom. Den sista 

forskningsfrågan handlar om motiveringen bakom en aktiv undervisningsmetod: hinner 

lärarna med alla elever på lektionerna, hinner man jobba med praktiska uppgifter och 

blir geografiundervisningen egentligen bättre med hjälp av teknologiska hjälpmedel? 
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8 Metoder 

 

Min forskning går ut på att testa teori med hjälp av empiriska metoder. Detta kallas 

deduktiv forskningsansats (Patel & Davidson 2011). Som grund för forskningen ligger 

en litteraturöversikt. Forskningen är kvantitativt inriktad och består av en experimentdel 

och en enkätundersökning. Resultaten analyseras med hjälp av statistiska centralmått 

och signifikansanalys (hypotesprövning). 

 

8.1 Experimentell del i klassrum 

 

Experimentdelen i forskningen utfördes under våren 2015. Två parallellklasser i ett 

gymnasium i Nyland undervisades i naturgeografi (obligatorisk gymnasiekurs GE1) 

enligt de båda undervisningsmetoderna som behandlas: flipped classroom och 

traditionell undervisning. Jag undervisade alla lektioner själv och hann också bekanta 

mig med eleverna under en vikarievecka innan experimentet. Elevernas lärare var inte 

med på lektionerna. Forskningen utfördes i elevernas vanliga geografiklassrum, alltså i 

deras naturliga miljö. Båda klasserna undervisades med flipped classroom en gång och 

traditionellt en gång. När den ena klassen fick undervisning med flipped classroom fick 

den andra klassen undervisning om samma tema på traditionellt sätt. En lektion är 90 

minuter lång, 45 + 45 minuter. Allt som allt deltog 32 elever i experimentet, 13 pojkar 

och 19 flickor. Alla elever i klasserna hade tillgång till egna bärbara datorer eftersom 

skolan har ett 1-1 system. 

Som tema för lektionerna valdes jordens struktur samt vattnets kretslopp. Valet 

grundades på de temaområden som elevernas lärare hade planerat in i kursprogrammet 

under de möjliga datumen för experimentets genomförning. Läroboken som användes 

var Schildts & Söderströms Den blå planeten från serien Gymnasiegeografi. 

 

Innan lektionen besvarade eleverna ett förtest för respektive undervisningstema (bilaga 

1 & 2) gjort med Google Drive. Testen bestod av 12 frågor varav de två första var 

bakgrundsfrågor: elevens kurskod och kön. Kurskoden frågades för att undvika att svar 

hamnade i fel grupp i analysskedet, kön för att kunna jämföra inlärningsresultat. Efter 

lektionen besvarades samma test igen. Detta gjordes både för att kunna kontrollera 
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elevernas kunskaper om ämnet från tidigare och för att kunna jämföra hur de olika 

undervisningsmetoderna påverkar inlärningen. Under de båda lektionerna som 

undervisades med flipped classroom användes en undervisningsfilm som 

teorigenomgång för eleverna att titta på innan lektionen. Undervisningsfilmen om 

vattnets kretslopp spelade jag in själv (Mecki Linden 2015), filmen om jordens struktur 

fanns färdigt på Youtube.  

 

De traditionella lektionerna 
 

Lektionen om vatten och havsströmmar undervisades 9.3.2015 som en föreläsning där 

de viktigaste punkterna från de två kapitlen som behandlade ämnena antecknades på 

tavlan. Eleverna skrev ner anteckningarna, endera i sina häften eller på sin laptop. 

Utöver detta visades en bild på havsströmmar via dokumentkamera som diskuterades 

med ledda frågor av läraren. Eleverna fick med hjälp av bilden svara på frågor om 

havsströmmarnas riktningar och påverkan på nederbörden i världen. I slutet på lektionen 

fick eleverna 20 minuter tid på sig att läsa ”läxan” som bestod av anteckningarna de 

gjort eller bokens kapitel. Efter detta besvarade eleverna eftertestet. 

 

 
 

Lektionen som handlade om jordens struktur och plattektonik utfördes 16.3.2015 

lärarcentrerat med hjälp av en PowerPoint-presentation. Läraren föreläste och eleverna 

fick skriva upp anteckningar från presentationen om de ville. De flesta eleverna 

antecknade. Efter föreläsningen fick eleverna 20 minuter på sig att läsa ”läxan” som 

bestod av anteckningarna de gjort och de kunde också läsa i bokens kapitel. Efter detta 

besvarade eleverna eftertestet. 

 

 
  

Föreläsning + frivilliga 
anteckningar 

Diskussion kring 
havsströmmar Läxläsning 

Powerpoint-föreläsning med frivilliga 
anteckningar Läxläsning 
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Flipped classroom-lektionerna 
 

Båda flipped classroom-lektionerna hade en undervisningsfilm som teorigenomgång. 

Innan lektionen och efter att eleverna gjort förtestet fick de tillgång till filmens 

internetlänk av sin ämneslärare. Eleverna i klassen som skulle undervisas med flipped 

classroom fick instruktioner om att titta på filmen innan lektionen. Den andra klassen 

avråddes. Båda klasserna hade nästan en vecka på sig att titta på filmen.  

 

Filmklippet om vatten gjorde jag genom såkallad screencast-teknik d.v.s. jag filmade 

min egen datorskärm med programmet Quicktimeplayer. I filmen föreläser jag teorin 

om vatten med hjälp av ett worddokument med inscannade bilder från elevernas 

textböcker som botten. Det cirka 13 minuter långa filmklippet laddade jag upp på mitt 

personliga Youtube-konto (Mecki Linden 2015). Den flippade lektionen inleddes med 

en kort diskussion om filmen och sedan jobbade eleverna i smågrupper med olika case 

(bilaga 4). I slutet av lektionen presenterade grupperna sina resultat för klassen och 

sedan besvarade alla som hade datorer med sig eftertestet. 

 

 
 

Inför lektionen med temat jordens struktur skulle eleverna titta på en svensk 

undervisningsfilm på YouTube (Study.se 2013). Lektionen inleddes med en kort 

diskussion om filmen och eleverna fick ställa frågor om något varit oklart. Efter det 

jobbade eleverna individuellt med att lösa gamla studentexamensuppgifter (bilaga 5). 

Lektionen avslutades med genomgång av uppgifterna i klassen och sedan besvarade 

eleverna eftertestet. 

 

 
 

 

 

Undervisningsfilm före 
lektion Smågruppsarbete Presentation av arbeten 

Powerpoint-föreläsning Individuella uppgifter Genomgång av 
uppgifter 
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8.2 Enkäten 

 

Enkätundersökningen utfördes som en digital enkät, en typ av survey-undersökning 

(Hirsjärvi et al. 2009:193). Enkäten bestod av 19 frågor (bilaga 3) och skickades till 

fackföreningen BMOL:s e-postlista samt publicerades i Facebook-gruppen BiGePeda 

(Facebook 2016a) som riktar sig till finländska biologi- och geografilärare. Båda 

distributionskanalerna har medlemmar runt om i Finland så enkäten är landstäckande.  

Enkäten kunde besvaras under tiden 23.3-19.4.2015 och genererade 49 svar. BiGePeda 

gruppen har 110 medlemmar, fackföreningen BMOL har över 1000 medlemmar men 

det är okänt hur många som finns på e-postlistan. Det är därför omöjligt att veta hur 

många procent av de möjliga respondenterna som enkäten nådde. Lärarna som svarade 

på enkäten utgör ett sampel av biologi- och geografilärarpopulationen i Finland som 

endera är med i BiGePeda eller som finns på BMOLS e-post lista. 

 

Enkäten gjordes med Google Drive. Av de 19 frågorna var sex stycken 

bakgrundsfrågor, sex frågor handlade om flipped classroom och sex om digitala 

hjälpmedel i undervisningen. En fråga i slutet var öppen så att besvararen kunde lämna 

en fri kommentar om flipped classroom. Frågorna konstruerades så att de skulle ge svar 

på hur lärare använder sig av digitala hjälpmedel i geografiundervisningen, 

bekantskapen med flipped classroom och användningen av metoden. Det var 

nödvändigt att ha med frågor om digitala hjälpmedel eftersom det krävs en viss vana 

och kunskap inom området för att kunna jobba med det flippade klassrummet. Enkätens 

slutna frågor behandlades kvantitativt med hjälp av statistikprogrammen SSPS och 

Excel. Resultaten presenteras i form av diagram och tabeller. Av de öppna frågorna 

valdes de mest relevanta citaten ut. 
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9 Resultat och tolkning av undervisningsexperimenten 

 

Resultaten från experimentet i gymnasiet kan användas som ett riktgivande svar på hur 

flipped classroom påverkar elevers inlärningsresultat. Eftersom klasserna var små och 

experimentgångerna så få att eleverna inte hann bekanta sig med metoden kan inga 

generaliserande slutsatser dras. Resultaten gäller enbart för dessa klasser och i 

tolkningen tas i beaktande att eleverna inte var vana med det inverterade klassrummet, 

och att jag inte hade möjlighet att hålla flera lektioner i rad med dem utan endast två 

lektioner utspridda över en veckas tid. I analysen behandlas temafrågorna som 1-10 

fastän de i enkäterna är numrerade som 3-12.  

 

9.1 Den traditionella undervisningen 

 

9.1.1 Grupp A 

 

Grupp A undervisades på  traditionellt sätt om temat vattnets kretslopp. Klassen hade 

fått instruktioner av sin lärare att inte förbereda sig på något sätt innan lektionen. De 

fick alltså inte titta på videoklippet som fanns på Youtube fastän de visste om det. Inför 

en normal lektion kan elever förstås förbereda sig genom att bekanta sig med följande 

kapitel som skall behandlas, men nu ville detta undvikas för att själva undervisningen 

skulle påverka deras inlärning så mycket som möjligt.  

 

Innan lektionen hade eleverna gjort förtestet om vatten (bilaga 1). Endast 12 elever av 

de 15 som deltog i lektionen besvarade testet och bortfallet berodde på att eleven inte 

hade med sin laptop på lektionen och glömde att göra testet efteråt. Av de elever som 

svarade på testet var fyra pojkar och åtta flickor. Testet är uppbyggt som flervalsfrågor 

och för varje fråga finns ett korrekt svar förutom för fråga 10 där både “Ebb och flod 

sker två gånger per 25 timmar” och “Ebb och flod sker två gånger per månvarv” i 

tolkningsskedet godkändes som svar enligt texten i läroboken. Det högsta möjliga 

antalet rätta svar för grupp A skulle då vara 120st. Klassen uppnådde gemensamt 74st 

rätta svar i förtestet. Det ger en procentandel på 61,7% rätta svar. Det lägsta antalet rätta 

svar hos en elev var 4 och det högsta 10. Eftersom antalet elever är så litet kan 
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procentandelen vara missvisande. 

 

I själva lektionen deltog 14 elever men bara 12 stycken besvarade testet. Bortfallet beror 

på att elever inte hade sina laptopar med sig och glömde bort att svara på testet i 

efterhand. Könsfördelningen var inte likadan som i förtestet, nu deltog fem pojkar och 

sju flickor. Detta betyder att det inte var exakt samma elever som gjorde för- och 

eftertesterna och det påverkar resultaten eftersom samplet var så litet. Det totala antalet 

rätta svar i eftertestet var 120st och eleverna fick ihop 99st rätta svar efter lektionen 

d.v.s. 82,5% av svaren var korrekta. Förbättringsprocenten blev 20,8%. Det lägsta 

antalet rätta svar per elev var 6 och det högsta 10, vilket påvisar en förbättring i 

slutresultatet. 

 

Genom att granska enskilda frågor får man både reda på vilka specifika ämnesområden 

som var svåra innan förtestet, och vilka frågor som påverkades mest. Ur diagrammet 

(bild 2) kan man urskilja tre frågor som utmärker sig: fråga nummer 6 har fått färre rätt 

svar efter lektionen och frågorna 4 och 8 har fått lika många rätta svar. Fråga nummer 1 

och 10 har varit svåra innan lektionen. Alla elever svarade rätt i eftertestet på frågorna 

2,5,7 och 10. Fråga nummer 2 och 10 är detaljfrågor och 5 och 7 kunskapsfrågor. 

 
Bild 2. Rätt svar i procent i hos grupp A som fick traditionell undervisning om vattnets 
kretslopp. 
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9.1.2 Grupp B 

 

Den traditionella lektionen om jordens struktur och plattektonik undervisades med hjälp 

av en powerpoint-presentation vid sidan om frågande och berättande undervisning. 

Eleverna fick själva välja om de antecknade de korta meningarna som stod i 

PowerPoint-presentationen. De flesta elever antecknade. I slutet på lektionen läste 

eleverna ”läxan” d.v.s. kapitlet vi gått igenom samt sina anteckningar, och gjorde sedan 

eftertestet.  

 

I förtestet deltog 18 elever, 9 flickor och 9 pojkar, så antalet möjliga rätta svar i testet 

var 180st. Eleverna uppnådde 75st rätta svar och därmed blev procentandelen 41,7%. I 

eftertestet och på lektionen deltog också 18 elever men i lite annorlunda könsfördelning, 

6 pojkar och 12 flickor, och de fick 163st rätta svar av möjliga 180. Procentandelen blev 

90,6% och förbättringsprocenten 48,9%. I bild 3 kan man se att alla elever svarat rätt på 

frågorna 1,2 och 4 efter lektionen. Ingen fråga har fått färre eller lika många rätta svar 

som i förtestet. 

 

 
Bild 3. Rätt svar i procent hos Grupp B som fick traditionell undervisning om jordens 

struktur. 

 

  

0 
10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 

100 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Rätta svar i % 

Frågor 

Före lektion 

Efter lektion 



 36 

9.2 Flipped classroom-undervisningen 

 

9.2.1 Grupp A 

 

Innan den flippade lektionen om jordens struktur och plattektonik skulle eleverna ha 

tittat på en undervisningsfilm som Studi.se har skapat och publicerat på Youtube. 

Filmen är ca fyra minuter lång (Studi.se 2013). De flesta elever hade tittat på filmen. 

Under lektionen jobbade eleverna enskilt eller i par med gamla 

studentexamensuppgifter. Svaren till samtliga uppgifter kunde hittas i läroboken (bilaga 

5).  

 

I förtestet om jordens struktur och plattektonik deltog 13 elever, 4 pojkar och 9 flickor. 

Antalet möjliga rätta svar var 130 och eleverna fick tillsammans 45st rätta svar. 

Procentandelen blir 34,6%. I eftertestet deltog endast 11 elever och möjliga rätta svar 

blev då 110. Eleverna fick ihop 90st rätta svar tillsammans (81,8% av svaren var 

korrekta) och förbättringsprocenten blev 47,2% (bild 4). Frågorna 1, 4 och 5 utmärker 

sig som de enda frågorna där alla elever svarat korrekt efter lektionen. Fråga 8 har varit 

svårast och fråga 4 lättast. 

 

 
Bild 4. Rätt svar i procent hos grupp A som undervisades med flipped classroom om 
jordens struktur. 
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9.2.2 Grupp B 

 
Lektionen om vattnets kretslopp och havsströmmar var den första flipped classroom 

lektionen som hölls och den genomfördes som grupparbeten. Eleverna delades in i fem 

grupper och varje grupp jobbade med en uppgift som tangerade vattnets kretslopp 

(bilaga 4). Under tiden som eleverna jobbade gick jag runt i klassen och hjälpte till när 

det behövdes. Lärarrollen blev mer handledande än styrande. I slutet av lektionen 

presenterade eleverna sina resultat för hela klassen och sedan gjorde alla eftertestet. 

Lektionen var den sista för dagen (kl. 14.30-16.05) och det var ett gäng trötta elever 

som deltog. Detta kan ha påverkat koncentrationen under lektionen, speciellt i eftertestet 

då det var bråttom till bussen/hem. Klassens egen lärare hade innan lektionen gjort 

förtestet med klassen, 18 elever deltog, 9 flickor och 9 pojkar. Testet hade 10 frågor och 

möjliga rätta svar var 180st. Eleverna fick 120 rätta svar tillsammans vilket utgör 

67,7%.  

 

I eftertestet deltog 19 elever, 10 flickor och 9 pojkar, och antalet möjliga rätta svar var 

då 190st. Eleverna kom upp till 139st rätta svar, vilket utgör 77,2% av alla svar, så 

förbättringsprocenten blev 9,5%. Förbättringsprocenten är låg i jämförelse med klassens 

resultat i den traditionella lektionen, vilket beror på att eleverna hade goda kunskaper 

om vattnet från förr. I filmen behandlas svaren till alla frågorna i testet. När eleverna 

jobbade i grupper med sina uppgifter skulle de i många fall använda läroboken som 

informationskälla men de fick inga exakta instruktioner om t.ex. vilka begrepp de skulle 

lära sig.  

 

Utgående från diagrammet (bild 5) kan man se att frågorna 1,2,5 och 7 fått färre rätta 

svar efter lektionen än före. Fråga nummer 1 och 5 är detaljfrågor och 2 och 7 

kunskapsfrågor.  Ingen tydlig skillnad mellan de olika typerna av frågor går att urskiljas.  
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Bild 5. Rätt svar i procent hos grupp B som undervisades om vattnets kretslopp med 
flipped classroom.  
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9.3 Jämförelse av undervisningsmetoderna 

 

Kunskapsnivån innan lektionerna jämfördes på basen av medeltalen i förtesten hos båda 

grupperna. Grupp A hade ett medeltal på 4,8 och grupp B 5,4. Skillnaden är såpass liten 

att grupperna kan antas ha likadana förkunskaper. Fördelningen av medelvärdena visade 

sig på basen av histogram vara normalfördelade, vilket möjliggjorde en 

hypotesprövning med t-test. Nollhypotesen var att gruppernas medelvärden är lika och 

ett independent samples t-test visade att grupperna har likadana förkunskaper, 

t=1,24(59) sig=0,219. 

 

Tabell 2. Elevernas resultat enligt undervisningsmetod. 

 Grupp A Grupp B 

Flipped 

classroom, 

jorden 

Traditionell, 

vatten 

Flipped 

classrom, 

vatten 

Traditionell, 

jorden 

Rätt före lektion 34,6% 61,7% 67,7% 41,7% 

Rätt efter lektion 81,8% 82,5% 77,2% 90,6% 

Förbättring 42,7% 20,8% 9,5% 48,9% 

Antal rätta svar i medeltal 

per elev i eftertest 

8,2 8,3 7,3 9,1 

Standardavvikelse 1,9 1,2 2,0 1,4 

Medianvärde i eftertest 9 8,5 8 10 

 

 

Eleverna som undervisats med traditionell undervisning fick bättre resultat i eftertesten 

än de som undervisats med flipped classroom, men skillnaden är relativt liten (tabell 2). 

Utmärkande är att förbättringsprocenterna för både den traditionella gruppen och den 

flippade när det gäller vattnets kretslopp blev betydligt lägre än resultaten från 

lektionerna om jordens struktur. Förklaringen ligger i elevernas tidigare goda kunskaper 

om vattnets kretslopp, temat behandlas redan i högstadiet. Det var helt enkelt omöjligt 

för eleverna att uppnå lika stor förändring som i lektionerna om jordens struktur 

eftersom förkunskaperna om vatten redan var så goda.  
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Inlärningsresultaten hos pojkar och flickor jämfördes enligt undervisningsmetod (bild 

6). Pojkarnas förkunskaper visade sig vara bättre än flickornas, medan flickorna 

förbättrade sina resultat mest (tabell 4). De traditionella lektionerna genererade högre 

förbättringsprocenter hos både flickor och pojkar, vilket innebär att eleverna lärde sig 

mer på de lektionerna.  

 
Bild 6. Förbättringsprocenterna enligt kön och undervisningsmetod. 

 

Skillnaderna mellan de flippade lektionernas förbättringsprocenter är liten (6%) och till 

flickornas fördel. Flickornas inlärning ökade också efter de traditionella lektionerna 

men endast med 9%. Eftertestens slutresultat var mycket jämna (tabell 4) hos båda 

könen vilket tyder på att eleverna lärde sig lika mycket efter samtliga lektioner. 

Flickorna som fått undervisning med flipped classroom förbättrade sina  

inlärningsresultat minst. 

 

Tabell 4. Resultaten av undervisningsexperimenten enligt kön. 

 Flickor Pojkar 

 Traditionell Flippad Traditionell Flippad 

Rätt i förtest 47% 45% 53% 65% 

Rätt i eftertest 89% 71% 86% 85% 

Förbättring 42% 26% 33% 20% 

 

 

  

26 % 

20 % 

42 % 

33 % 

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 

Flickor 

Pojkar 

Traditionell Flipped classroom 



 41 

Diagrammen över förbättringsprocenterna enligt undervisningsmetod ser mycket olika 

ut beroende på tema (bild 7). Här syns det klart och tydligt att eleverna lärt sig mer om 

jordens struktur än om vatten. Det bör kommas ihåg att eleverna hade höga resultat 

redan innan lektionerna om vatten och detta inverkar på förbättringsprocenternas 

storlek. I sex av tio frågor har traditionell undervisning om jordens struktur varit den 

metod som eleverna lärt sig mer av. Samma resultat för undervisningen om vatten är sju 

frågor av tio. Det bekräftar att metoden som haft mest positiv inverkan på elevernas 

inlärning är den traditionella undervisningen. Utmärkande för de flippade lektionerna 

om vatten är att eleverna svarat sämre på fyra frågor av tio efter lektionen. Eftersom 

kunskaperna om vatten från tidigare var goda beror detta antagligen på feluppfattningar 

eller på att eleverna inte tittat på undervisningsfilmen eftersom alla rätta svar nämns i 

den.  

 

 
Bild 7. Förbättringsprocenter enligt  undervisningstema och undervisningsmetod. 
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För att kunna påvisa ett samband mellan undervisningsmetod och inlärningsresultat 

gjordes en Spearman-korrelationsanalys. För att få ett större material att jobba med då 

stickproven var så små, beaktades alla resultat från båda gruppernas flippade eftertest 

(N=30) och traditionella eftertest (N=30) alltså var samplet N=60. Testet visade att det 

finns ett svagt samband mellan undervisningsmetod och inlärningsresultat med 95% 

säkerhet (korrelationskoefficient=0,303, sig=0,019). Utgående från en korstabell kunde 

sambandet också påvisas och här syns också att det är den traditionella undervisningen 

som genererat bättre inlärningsresultat. Resultaten klassificerades på följande sätt: om 

eleven fått 1-5 rätta svar (av möjliga 10) i eftertestet motsvarar det svaga kunskaper, 

medan 6-10 rätta svar motsvarar goda kunskaper (tabell 3).  

 

Tabell 3. Eftertestenas medelvärdesspridning. 

 Svaga kunskaper (1-5st) Goda kunskaper(6-10st) 

Flipped Classroom (n=30) 5st 25st 

Traditionell undervisning (n=30) 0st 30st 

 

 

Medelvärdet för alla eftertest i de flippade lektionerna var 7,63 och i de traditionella 

8,73. Medelvärdet räknades på basen av hur många rätta svar varje elev fått per fråga. 

Högsta möjliga antal rätta svar  var 10 eftersom det i frågeformuläret fanns 10 frågor. 

Eftertestens resultat (N=60) visade sig på basen av en Kolmogorov-Smirnov analys 

samt histogramanalys inte vara normalfördelade utan negativt sneda. Ett Mann-

Whitney-U-test utfördes därför för att jämföra eftertesten för de olika 

undervisningsmetoderna med varandra. Enligt Mann-Whitney-U-testet märktes en 

signifikant skillnad i hur bra eleverna klarat sig i eftertesten beroende på vilken 

undervisningsmetod de fått ta del av (Z=-2,324, N1=30, N2=30, p=0,02). De 

traditionella eftertesten hade ett medelvärde på 8,7 och en median på 9,0, medan de 

flippade eftertesten hade medelvärdet 7,6 och medianvärdet 8,0. Skillnaden är inte stor 

men den tyder ändå på att eleverna som fått traditionell undervisning klarat sig bättre i 

eftertesten. En envägs ANOVA –analys gjordes också för att undersöka variansen i 

eftertestenas medelvärden. ANOVA-analysen gav ett signifikansvärde på 0,014, vilket 

betyder att det med 95% säkerhet finns en variation i medelvärdena för grupperna som 

inte beror på slumpen. Det stämmer överens med de uträknade medelvärdena eftersom 

de traditionella eftertesten har ett något högre medelvärde än de flippade. 
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9.4 Sammanfattning 

 

Elevernas inlärningsresultat berodde dels på undervisningsmetod, dels på 

undervisningstema och tidigare kunskaper. Traditionell undervisning gav bättre 

slutresultat i eftertesten för både grupp A och grupp B, men för grupp A förbättrades 

inlärningen mest med flipped classroom efter lektionen om jordens struktur (42,7%). 

Grupp B förbättrade inlärningen mest med traditionell undervisning om jordens struktur 

(48,9). Den lägsta förbättringsprocenten (9,5%) fick grupp B som flippade vattnets 

kretslopp. Att det i grupp A:s fall var flipped classroom som bidrog till bättre inlärning 

beror högst troligen på svaga kunskaper om jordens struktur innan lektionen.  

 

Trots att förbättringsprocenterna skiljer sig mycket för de olika undervisningsmetoderna 

visar medeltalen av elevernas rätta svar i eftertesten att deras kunskaper ändå ligger på 

en lika hög nivå. Den traditionella undervisningen korrelerar positivt med slutresultaten 

men såpass svagt att det inte går att dra slutsatsen att metoden skulle vara bättre än 

flipped classroom. Resultaten i den här forskningen påverkas mycket av de olika 

undervisningsteman och det bör beaktas att elevernas tidigare vitsord i geografi inte 

kontrollerades, således är det svårt att veta hur svaga/starka elever det finns i grupperna. 

Ingen betydande skillnad finns mellan könen när det gäller inlärningsresultat. Flickorna 

klarade sig lite bättre än pojkarna men skillnaden är så liten att den inte är 

generaliserbar. Resultaten stämmer överens med tidigare forskning som också 

konstaterat att traditionell undervisning verkar generera lite bättre inlärningsresultat än 

flipped classroom genast efter kursen eller under kursens gång (Tong 2014; 

Yousefzadeh 2015). 
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10 Resultat och tolkning av enkäten 

 

10.1 Bakgrund 

 

Enkäten inleddes med fem bakgrundsfrågor (bilaga 3). Bakgrundsfrågorna behandlade 

respondenternas kön, ålder, hur länge de jobbat som lärare i geografi, vad deras 

huvudämne varit under ämneslärarstudierna vid universitetet och på vilken nivå de 

undervisar nu. Jag frågade också vilket postnummer skolan har där lärarna jobbar för att 

få en översikt över hur svaren fördelas i landet. Av alla 48 lärare som besvarade frågan 

var 37 (76%) kvinnor och 11 (24%) män. En respondent ville inte uppge sitt kön. 

Fördelningen motsvarar Kalpios (2014) resultat trots ett mindre sampel. 

 

Åldersfördelningen bland respondenterna varierade mellan 25 och 65 år. Tre lärare av 

49 valde att inte besvara frågan d.v.s. 46 besvarade den. Fördelningen av åldrarna följer 

en normalkurva förutom en klar svacka vid åldrarna 46-50 (bild 8). Samma svacka kan 

ses i Merita Konttos undersökning där samplet är större och frågan den samma (Kontto 

2015:33). Mellan åldrarna 21-30 och 61-65 var det endast kvinnor som svarade på 

enkäten. De flesta manliga respondenterna var i åldrarna 41-55. Av detta kan man dra 

slutsatsen att det på senare tid varit fler kvinnor än män som sökt sig till 

lärarutbildningen. De flesta respondenterna var mellan 26 och 45 år (67,4%).  

 

Bild 8. Respondenternas fördelning enligt ålder och kön. 
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Min tredje bakgrundsfråga gällde arbetserfarenhetens längd. Alla respondenter utom en 

svarade på frågan. 17 lärare (34,7%) hade en undervisningserfarenhet mellan 0 och 10 

år och lika många lärare hade erfarenhet av undervisning i  gruppen 10-20 år (bild 9). I 

gruppen 0-10 års undervisningserfarenhet var 15st kvinnor och endast 2st män, medan 

det i gruppen 10-20 år fanns 12 kvinnor och 5 män. Den näst största gruppen var lärare 

som jobbat mer än 20 år, och i den gruppen fanns 15 respondenter varav en inte ville 

uppge kön. 

 

Bild 9. Undervisningserfarenhet enligt kön. 

 

Den fjärde och femte bakgrundsfrågan handlade om vilket huvudämne respondenten 

haft under ämneslärarstudierna samt på vilken nivå läraren undervisar i dag. Av 49 

lärare har 71% d.v.s. 35 stycken studerat biologi som huvudämne och 29% (14st) 

geografi. Av respondenterna undervisar 35% på grundläggande nivå och 65% på 

gymnasienivå. 
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En regional spridning av enkätsvaren presenteras på en karta med Finlands 

landskapskommuner (bild 10). Fyra respondenter valde att inte uppge 

undervisningspostnummer. Siffrorna på kartan berättar hur många svar som kommit in 

från respektive landskapskommun. Utgående från kartan kan en slutsats om att de flesta 

svaren kom från de södra delarna av landet dras. Av landskapskommunerna var det 

Nyland som genererade flest svar (42%) och som kommun Helsingfors. Av 

nylänningarna hade 16% inte hört om FC. Att de flesta svaren kom från söder beror 

högst antagligen på att antalet skolor och därmed också antalet lärare är större i de här 

delarna av landet. Från Åland, Södra Karelen, Mellersta Finland, Satakunta, Mellersta 

Österbotten och Kajanaland kom inga svar. Fem 

landskapskommuner representeras av lärare som 

inte alls hört om flipped classroom: Lappland, 

Norra Savolax, Norra Karelen, Tavastland och 

Birkaland. Alla respondenter som angett sin 

undervisningspostnummer i Egentliga Finland eller 

Östra Nyland  har hört om FC (8st).  

  

Bild 10. Enkätsvarens regionala 
spridning enligt 
landskapskommuner. 



 47 

10.2 Lärarnas uppfattningar om flipped classroom 

 

Av 49 respondenter svarade 30 (61%) att de har hört om flipped classroom medan 19 

(39%) inte hade gjort det. Av de trettio som hört om undervisningsmetoden har 13 

lärare (43%) använt den i sin undervisning. Frågan om man kunde tänka sig att spela in 

en undervisningsvideofilm genererade 28st (57%) positiva svar, medan 21st lärare 

(43%) svarade negativt på den frågan. Flera av dem som svarat att de inte kunde tänka 

sig att spela in en undervisningsvideo uppgav som orsak att det är för tidskrävande. 

Utvalda kommentarer av dem som inte kunde tänka sig att spela in en 

undervisningsfilm: 

 

− En enää opi uusia systeemeitä. (Kvinna 60 år) 

− Ainakaan tällä hetkellä tässä elämäntilanteessa en ehtisi tuottaa sellaista 

materiaalia, jonka laatu tyydyttäisi minua. (Kvinna 34 år) 

− Aikaa ei tällä hetkellä ole "ylimääräiseen tekemiseen"... (Kvinna 39 år) 

− Då kan den spridas på internet och utanför skolan. Den kan användas på fel sätt 

av t.ex. elever. (Kvinna 26 år) 

− Tidskrävande. Tror inte på ökad användning av teknik i undervisningen... 

(Kvinna 34 år) 

− En ymmärrä, mihin tarkoitukseen video tulisi. (Man 51 år) 

 

Majoriteten av lärarna som inte skulle kunna tänka sig att spela in en egen 

undervisningsfilm motiverar sitt svar med att det inte finns tid. Några lärare vet inte vad 

en undervisningsfilm är och någon tycker att hen inte längre lär sig nya saker. Av 48 

lärare som besvarade frågan om att ha tid för alla elever under lektionstid ansåg 69% 

(33st) att de inte har tid för alla. 31% (15st) tyckte att de har tid för alla elever och en 

respondent valde att inte besvara frågan. Alla respondenter svarade på frågan som 

handlade om att hinna med praktiska uppgifter under lektionstid. 21st (43%) svarade att 

de inte hinner med uppgifter och 28st (57%) tyckte att de gör det. Av 48 lärare tyckte 

32st (67%) att det är motiverat med läxor och 16st (33%) tyckte att det är motiverat 

ibland. Ingen svarade ”nej” på frågan. Att så många svarade ”ibland” tyder på en 

osäkerhet och en av meningarna med flipped classroom är ju att inte behöva ge 

traditionella läxor åt eleverna. 
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10.3 Lärarnas uppfattningar om digitala hjälpmedel i undervisningen 

 

För att kunna komplettera frågorna om flipped classroom ville jag också ha information 

om lärarnas kunskaper och åsikter om digitala hjälpmedel i undervisningen. Målet var 

att få reda på om det finns något samband mellan lärarnas kunskaper och vanor gällande 

informationsteknik och attityderna till flipped classroom. 

 

Majoriteten  av respondenterna, 32 av 46 (70%), använder sig av digitala hjälpmedel i 

undervisningen varje dag. Tre lärare besvarade inte frågan. Det är vanligast för lärare 

mellan 36-45 år att använda sig av digitala hjälpmedel i undervisningen varje dag. 

Avvikande var att en kvinna inom åldersspannet 26-30 svarade att hon använder sig av 

digitala hjälpmedel endast någon gång  om året (bild 11). Åldersfördelningen visade sig 

vara väldigt jämn i frågan. Av kvinnorna som besvarade enkäten var det 70% som 

angav att de använder sig av IT i undervisningen varje dag, motsvarande procent hos 

männen var 73%. 19% respektive 18% svarade någon gång i veckan och 8% resp. 9% 

någon gång i månaden. 
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Bild 11. Hur ofta använder du dig av digitala hjälpmedel i 
undervisningen? Fördelning enligt ålder. 
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För att flipped classroom skall kunna gå att 

utföra så smidigt som möjligt krävs det att 

eleverna har tillgång till någon form av 

digitala verktyg, t.ex. datorer eller 

pekplattor. Majoriteten av lärarna (67%) 

som besvarat enkäten uppger att eleverna i 

deras skola har tillgång till egna datorer 

eller surfplattor. I enkäten specifierades inte  

om det gäller verktyg som skolan delat ut 

eller om det handlar om elevernas egna 

personliga tillgångar.  

En annan förutsättning för att kunna använda flipped classroom som 

undervisningsmetod är att läraren har tillräckligt med kunskap inom informationsteknik. 

I fråga nummer 16 skulle man bedöma sina IT-kunskaper på en skala från 1-5 där 1 

motsvarar mycket dåliga kunskaper och 5 utmärkta kunskaper. Över hälften av 

respondenterna (61%) tycker sig ha goda eller utmärkta kunskaper i IT (bild 12). Endast 

8% uppger att deras kunskaper är dåliga eller mycket dåliga. Medelvärdet är 3,7 och 

standardavvikelsen 0,96. I åldersspannet 21-40 år förekommer goda eller utmärkta IT-

kunskaper i 74% av fallen, medan motsvarande procent för åldersspannet 40-65 år är 

52. Detta betyder alltså att äldre lärare bedömer sig ha sämre kunskaper inom IT än 

yngre lärare. En undersökning som European Comission (2013) har gjort visar att 

finländska gymnasielärares tankar om sina 

IT-kunskaper är i medeltal lägre än i andra 

europeiska länder. 

Av de digitala verktyg som nämns i enkäten 

är datorn det mest populära (bild 13). Andra 

digitala verktyg som räknats upp i den 

öppna frågan är videokanon, 

dokumentkamera och Chromebooks.  
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Bild 12. Respondenternas bedömning av 
sina kunskaper i informationsteknik. 
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Den sista frågan i enkäten består av fyra påståenden och respondenten skall välja ett 

passande svar från en Likert-skala. Svarsalternativen var instämmer helt, instämmer 

delvis, kan inte säga, tar delvis avstånd och instämmer inte alls (bild 14). Svaren 

representerar åsikter om digitala hjälpmedel i skolan. Av 49 lärare tycker 32st (65%) att 

de helt eller delvis skulle vilja använda sig mer av digitala hjälpmedel i undervisningen. 

17 lärare tycker att det är helt eller delvis utmanande att använda digitala hjälpmedel, 

medan 22 tar avstånd eller instämmer inte alls. Majoriteten av lärarna (78%) är helt eller 

delvis överens om att användningen av digitala hjälpmedel gör inlärningen i geografi 

bättre. Hela 41 av 49 (84%) uppger att de gärna använder sig av digitala hjälpmedel i 

geografiundervisningen. Det enda påståendet som fick svaret “instämmer inte alls” var 

att det är utmanande att använda digitala hjälpmedel, 7 av 49 (14,3%) lärare valde det 

alternativet.  

 

 

Bild 14. Åsikter om digitala hjälpmedel i undervisningen. 
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10.4 Sammanfattning av enkäten 

 

Utmaningarna när det gäller att använda digitala hjälpmedel och IT i undervisningen 

handlar om brist på tid och brist på såväl teknologiska redskap som på teknologisk 

kunskap. När teknologin strular sjunker intresset. Det samma kunde Kankaanrinta 

(2009) konstatera i sin forskning som omfattade geografilärare på grundskolestadiet och 

i gymnasiet. Lärarenkäten avslutades med ett öppet svarsfält för fria åsikter: 

 

-Haasteen aiheuttavat kirjava laitekanta ja toiminnalliset epävarmuudet joko 

langattoman netin yhteydessä, koneissa ylipäänsä tai sitten sovelluksissa 

(tökkivät, kun liikaa käyttäjiä tms). Ilmaisia, laadukkaita sovelluksia kaivataan! 

(Kvinna, 39år) 

 

-Tycker detta med flipped classroom vekar jätteintressant och har använt det i 

mycket liten skala, men skulle gärna använda mera. Tyvärr räcker tiden inte 

alltid till att planera och genomföra något nytt. Men en dag skall jag! (Kvinna, 

38år) 

 

-Använder främst dator till att visa powerpoint och videon. Är intresserad av att 

veta mera om flipped classroom. Jag känner mig inte särskilt bekväm med 

tanken på att göra egna videon men utesluter inte möjligheten. Känner att jag 

har brister i datakunskaperna! (Kvinna, 33 år) 

 

Majoriteten av lärarna (61%) som besvarade enkäten har hört om flipped classroom 

men endast 27% har använt sig av metoden. Flera lärare motiverar sitt svar med att det 

är för tidskrävande att spela in undervisningsfilm samt att ta i bruk en ny 

undervisningsmetod som kräver såpass mycket jobb för läraren utanför arbetstid. 

Flipped classroom uppstod när lärare märkte att eleverna lär sig bättre om de på 

lektionstid får individuell feedback och har möjligheten att använda sina kunskaper 

praktiskt. Två enkätfrågor ställdes för att få veta hur det ligger till i finländska 

geografiklassrum och det visade sig att majoriteten (69%) av lärarna anser att de inte har 

tid för alla elever i klassen under en lektion. Tid för praktiska uppgifter under 

lektionstid tycker sig 43% av lärarna ha, medan 57% inte hinner med praktiska 
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uppgifter. Svaren på båda frågorna tyder på att det finns ett behov av 

undervisningsmetoder som är mer elevcentrerade än lärarcentrerade. Frågan om hur 

motiverat det är med läxor ställdes för att få en överblick om hurudana uppfattningar 

geografilärare har, eftersom flipped classroom egentligen inte innehåller traditionella 

läxor i bemärkelsen läs, repetera och lös uppgifter. Majoriteten av respondenterna 

tycker att det är befogat med läxor (67%), en liten del tycker det inte (16%).  
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11 Validitet och reliabilitet 

 

Det är svårt att bedöma reliabiliteten och validiteten i en experimentell forskning 

eftersom det är omöjligt att få samma resultat en gång till. Resultaten stämmer endast 

för en viss tid och en viss plats. För att förbättra pålitligheten bör forskaren så noga som 

möjligt redogöra för hur forskningen genomförts (Hirsjärvi et al. 2009). Min forskning 

strävar efter att vara så genomskinlig som möjligt genom att noggrant beskriva de olika 

momenten i undervisningsexperimenten. Eftersom antalet elever som deltog i 

lektionerna var så litet kan resultatet inte heller generaliseras att gälla alla 

gymnasieelever i landet. Resultatet gäller enbart för dessa två klasser i just denna skola. 

Att eleverna inte hann vänja sig vid undervisningsmetoden har också påverkat 

resultatet, det hade antagligen blivit ett annat resultat om eleverna undervisats med 

metoden tidigare.  

 

I den sista frågan i elevtestet som handlade om vatten fanns ett fel som inverkade på 

elevernas slutresultat, två av tre svarsalternativ fick godkännas som korrekta fastän 

meningen från början var att endast ett alternativ skulle vara korrekt. Pålitligheten i 

experimentet påverkades också av att jag själv var den som undervisade lektionerna och 

att det var första gången som jag genomförde lektioner med flipped classroom-metoden. 

Det var heller inte möjligt att kontrollera vad eleverna gjorde på sin fritid gällande 

lektionsförberedelser, om de som inte borde ha förberett sig för lektionen gjorde det och 

vice versa. Om eleverna fått uppgifter att besvara i anslutning till videoklippen hade 

kanske annorlunda resultat uppnåtts men nu var målet inte att undersöka hur 

självständiga de kan vara i sin inlärningsprocess. Elevantalet och sammansättningen 

förändrades i vissa klasser och det påverkar resultaten.  

 

Enkätundersökningen är fullt möjlig att upprepa, men svaren på de öppna frågorna 

kommer förstås att vara annorlunda. En annan faktor som skulle inverka på svaren är 

förstås att de lärare som tidigare inte hade hört om flipped classroom nu har gjort det 

och kanske till och med prövat att undervisa med metoden. Validiteten i 

enkätundersökningen påverkas av hur bra enkäten svarar på de frågor som forskningen 

vill ha svar på (Hirsjärvi et al. 2009). Min enkätanalys besvarar forskningsfrågorna och 

det går att dra pålitliga slutsatser utgående från den.  
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Flera faktorer inverkar på enkätundersökningens validitet. För det första är det 

antagligen lärare som själva är intresserade av olika undervisningsmetoder som besvarat 

enkäten. För lärare som känner sig osäkra med att använda teknologi i undervisningen 

eller som inte hört om flipped classroom var tröskeln att inte besvara enkäten lägre. För 

det andra är det inte heller möjligt att veta i hurudant tillstånd lärarna besvarat enkäten. 

Enkäten publicerades just innan påsklovet 2015 och det är fullt möjligt att många lärare 

då hade mycket att göra på jobbet och kanske besvarade enkäten under tidspress. Den 

tredje faktorn som bör poängteras är att resultaten mer eller mindre gäller enbart för de 

lärare som besvarat enkäten, det är svårt att generalisera svaren till att gälla alla 

geografilärare i Finland. De flesta respondenterna har dessutom läst biologi (71%) som 

huvudämne vid universitetet vilket kan inverka på deras kunskaper och motivation att 

sätta sig in i en forskning som gäller geografi. 

 

Bland de fria kommentarerna fanns några förbättringsförslag till enkäten. På basen av 

dessa borde jag göra några ändringar i frågeställningarna. Frågan om läxor (13) kunde 

ha specifierats att gälla endast “traditionella” läxor d.v.s. läsa, repetera, göra uppgifter. 

Det upplevdes svårt att svara endast “ja” eller “nej” på den frågan. Jag kunde också ha 

räknat upp fler alternativ för “digitala  hjälpmedel” i fråga nummer 17 eftersom flera 

lärare nämnde några olika sådana som jag inte satt med på listan. Det skulle ha snabbat 

upp svarandet på enkäten. Min forskning ger en överblick hur geografilärare idag ser på 

flipped classroom-metoden och hur de ställer sig till användningen av digitala 

hjälpmedel i geografiundervisningen. Lärarnas åsikter och erfarenheter ändras hela tiden 

och det skulle därför vara intressant att genomföra enkäten senare, med ett större 

sampel, för att se hur åsikterna förändrats. 
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12 Diskussion och slutsatser 

 

På basen av undervisningsexperimenten kan man konstatera att flipped classroom inte 

nämnvärt påverkar inlärningsresultaten hos eleverna. Spearmans korrelationsanalys 

visar att det finns en svag påverkan, de traditionella grupperna har klarat sig bättre än de 

flippade helt enligt hypotesen som ställdes i den första forskningsfrågan. Detta stämmer 

överens med tidigare forskning (Barker 2013; Herreid & Schiller 2013) som konstaterat 

att elever som är ovana med flipped classroom uppnår något sämre inlärningsresultat. 

Resultaten från den här forskningen påverkades således av att eleverna var ovana med 

metoden, men också av att de inte undervisades av sin egen lärare, att lektionerna 

skedde under eftermiddagen och av att eleverna var trötta. En annan faktor som 

inverkade var att det var första gången som forskaren undervisade med flipped 

classroom. Det är även omöjligt att kontrollera vad eleverna gör utanför skoltid så några 

exakta pålitliga fakta om vem som tittat och inte tittat på undervisningsfilmerna finns 

inte. Eleverna hade förstås också möjlighet att förbereda sig inför lektionerna då de fått 

en kursplan och visste vilka teman som skulle behandlas. En liten skillnad mellan könen 

när det gäller inlärningsresultaten syns i flickornas aningen högre förbättringsprocenter. 

Det är svårt att säga om förbättringen endast berodde på undervisningsmetoden 

eftersom pojkarnas förkunskaper var högre än flickorna och därmed begränsade deras 

möjligheter till höga förbättringsprocenter.  

För att få reda på om eleverna tittat på undervisningsfilmen kunde en fråga om detta ha 

funnits i eftertestet. Under lektionens gång frågade jag eleverna om de tittat på filmen 

och alla hade inte gjort det. Det påverkade förstås resultatet, speciellt hos eleverna som 

fick flippad undervisning om vattnets kretslopp då svaren till eftertestets frågor 

noggrannare behandlades i filmen än under lektionen. För noggrannare resultat behövs 

metoderna undervisas under flera lektioner. Som Bishop och Verleger (2013) 

konstaterade så är det egentligen bara Day & Foleys (2006) forskning om flipped 

classroom som är valid eftersom den pågått under en hel termin. 

Enkätanalysen visar att många lärare känner till flipped classroom men att metoden inte 

används så mycket. Den största orsaken till varför många lärare väljer att inte undervisa 

med flipped classroom uppges vara att det inte finns tid. Bristande kunskaper i IT är inte 

en faktor som påverkar användingen av flipped classroom eftersom lärarnas 
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förutsättningar att använda IT i undervisningen är goda. Enkäten visar att IT-

kunskaperna är heterogena och mestadels goda eller utmärkta. Samma resultat har 

konstaterats i tidigare liknande forskningar (Rekiranta 2010, Tulivuori 2011, Anttila 

2015).  Många lärare har också svarat att de skulle kunna tänka sig att spela in en egen 

undervisningsvideo, vilket ju är en av grundpelarna i det traditionella flippade 

klassrummet. Hela 67% av lärarna uppger att eleverna i deras klasser har tillgång till 

egna datorer eller surfplattor, vilket är en god förutsättning för användandet av flipped 

classroom. Smarttelefoner kunde ha inkluderats i frågan och då hade procenten med stor 

sannolikhet stigit. 

Det är helt klart att det finns ett behov av aktiva undervisningsmetoder inom geografin. 

Hela 78% av lärarna som besvarade enkäten håller med om att geografiundervisningen 

blir bättre med hjälp av teknologiska hjälpmedel, medan endast 57% tycker sig hinna 

med praktiska uppgifter under lektionerna. Eftersom attityden mot att använda teknologi 

är så god kunde någon form av flippad undervisning frigöra mer tid för praktiska 

uppgifter. Då kunde också de 31% av lärarna som anser att de inte hinner med alla 

elever på lektionstid få mer tid för individuell kontakt och feedback. 

För att få lärare att använda mer teknologi och IT i undervisningen borde det erbjudas 

mångsidig fortbildning. Speciellt viktigt skulle det vara att lärarstuderanden skulle få 

handledning i en mångsidig IT-didaktik under lärarstudierna. Den nya läroplanen 

betonar aktiv elevcentrerad inlärning och användningen av IT i undervisningen så 

flipped classroom skulle kunna vara en väg för lärare att vänja sig vid att låta 

undervisningen bli mer elevcentrerad.  

Diskussioner om skärmtid och hur många timmar barn skall spendera framför dator, TV 

och pekplattor dyker upp då och då i media. Varken tidigare forskning eller lärarna som 

besvarade enkäten kommenterar att skärmtiden ökar om eleverna undervisas med en 

metod som flipped classroom. En av de största fördelarna med flipped classroom-

undervisning är att läraren själv kan skräddarsy undervisningen så att den passar ens 

egna intressen och kunskaper. För att inte öka på skärmtiden kan eleverna, istället för att 

titta på videoklipp, förbereda sig genom att läsa artiklar eller genom stoffet i läroboken. 

Speciellt lärare som inte känner sig bekväma med att spela in egna videoklipp, eller som 

inte litar på teknologin, kan utforma andra versioner av samma metod. Daniel Barker 

(2013) poängterar också att flipped classroom kanske mer borde behandlas som en 
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modell istället för en metod, eftersom möjligheterna att skräddarsy undervisningen är så 

många. Poängen med det flippade klassrummet är att frigöra lektionstid för att kunna 

erbjuda aktiv inlärning för eleverna. Metoden är något svårtillämpad på en 

introduktionskurs i gymnasiet, eftersom få elever då hunnit bli intresserade av ämnet 

och därför kanske inte motiveras av en ny okänd undervisningsmetod. 

Min forskning kunde inspirera andra geografilärare att pröva på nya aktiva 

undervisningsmetoder i geografi men också i andra ämnen. Forskningen kunde utvidgas 

till att också omfatta elevers åsikter om flipped classroom. Enligt enkätundersökningen 

finns det geografilärare i Finland som använder sig av metoden och de kunde intervjuas 

för mer kvalitativa forskningsresultat. Då en ny generation geografilärare tar över 

undervisningen ökar möjligheterna för aktiva elevcentrerade undervisningsmetoder som 

flipped classroom. Nya lärare med goda kunskaper i informationsteknik kan utforma 

geografiundervisningen på mångsidigare vis än tidigare, vilket möter målen i den nya 

läroplanen. Framtiden för aktiverande undervisningsmetoder som flipped classroom ser 

ljus ut, så länge det erbjuds mångsidig fortbildning för aktiva lärare och god utbildning 

för blivande lärare.  
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Bilagor 

 

Bilaga 1: Testet om vatten 

 

 

25.3.2015 13.54Vattnets kretslopp och havsströmmar

Sivu 1 / 3https://docs.google.com/forms/d/1qigmvF_Z5_AbdCmAiPOPyKAOJ-kIteA3V0k5_iv45GM/printform

Vattnets kretslopp och havsströmmar
Hej! Här är testet om vatten som du skall göra både före och efter lektionen om vatten. Svara på 
alla frågor! Ditt svar behandlas anonymt och påverkar inte kursvitsordet.

*Obligatorisk

1. Kön *
Markera alla som gäller.

 Pojke

 Flicka

2. Vilken GE grupp hör du till? VIKTIGT att du svarar rätt! Kolla i läseordningen på Wilma
om du inte vet vilken grupp du hör till. *
Markera endast en oval.

 GE1:1 (må, ti, fre)

 GE1:2 (må, ti, on)

3. Vatten som binds vid jordpartiklar så hårt att växter inte kan utnyttja det kallas: *
Markera endast en oval.

 Grundvatten

 Ytvatten

 Markvatten

 Sjunkvatten

4. Vilket av följande påståenden stämmer? *
Markera endast en oval.

 2,5% av jordens vatten är salt

 50% av jordens vatten är salt

 97,5% av jordens vatten är salt

 70% av jordens vatten är sött

5. Största delen av jordens sötvatten finns i: *
Markera endast en oval.

 sjöar

 bäckar, älvar, floder

 glaciärer

 brunnar
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25.3.2015 13.50Vattnets kretslopp och havsströmmar, förtest

Sivu 2 / 3https://docs.google.com/forms/d/1qigmvF_Z5_AbdCmAiPOPyKAOJ-kIteA3V0k5_iv45GM/printform

6. Hur djup är Marianergraven? *
Markera endast en oval.

 2 kilometer djup

 800 meter djup

 5 kilometer djup

 11 kilometer djup

7. Varför är Östersjöns salthalt låg? *
Välj ett alternativ!
Markera endast en oval.

 Det regnar ner mycket sötvatten i Östersjön.

 Snön är söt och när den smälter på våren späds saltvattnet ut.

 Det rinner ut många älvar och floder i Östersjön.

 Det kommer in sött vatten från Atlanten via de danska sunden i såkallade
sötvattenpulser.

8. Alla sjöars vatten är sött. *
Markera endast en oval.

 Sant

 Falskt

9. Vilket av följande påstående stämmer? *
Markera endast en oval.

 Varma havsströmmar rinner mot ekvatorn

 Varma havsströmmar rinner från ekvatorn

 Kalla havsströmmar rinner från ekvatorn

10. Varför har Antarktis ett mycket tjockare istäcke än Arktis? *
Markera endast en oval.

 Arktis ligger närmare solen.

 Antarktis omges av västvinddriften som hindrar varmt vatten från att nå kontinenten.

 Antarktis ligger vänd bort från solen.

 Isen på nordpolen är saltare och smälter snabbare på våren än den sötare isen på
sydpolen.
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25.3.2015 13.51Vattnets kretslopp och havsströmmar, förtest

Sivu 3 / 3https://docs.google.com/forms/d/1qigmvF_Z5_AbdCmAiPOPyKAOJ-kIteA3V0k5_iv45GM/printform

Tillhandahålls av

11. Vilket av följande påståenden stämmer? *
Markera endast en oval.

 Finland har en kallare temperatur på vintern än motsvarande breddgrader p.g.a. att
Golfströmmen inte når in i Östersjön.

 Varma havsströmmar orsakar ökenbildning på kontinenternas västkuster.

 Finland har en varmare temperatur på vintern än motsvarande breddgrader för att
Golfströmmen når in i Östersjön.

12. Vilket påstående om tidvatten stämmer? *
Markera endast en oval.

 Ebb och flod sker två gånger per månvarv.

 Ebb och flod sker två gånger per 25 timmar.

 Ebb och flod sker två gånger per 24 timmar.

 Springflod sker vid halvmåne.
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Bilaga 2: Testet om jorden  

25.3.2015 14.00Jordens struktur och plattektonik

Sivu 1 / 3https://docs.google.com/forms/d/1UsDiPZ1-Uy2gr5WUFBaOFv7nsAjutp9S1P8-VOInCcc/printform

Jordens struktur och plattektonik
Hej!
Här är testet om jordens struktur och plattektonik som du skall göra både före och efter lektionen. 
Svara på alla frågor! Dina svar behandlas anonymt och resultatet påverkar inte kursvitsordet.

*Obligatorisk

1. Kön *
Markera endast en oval.

 Pojke

 Flicka

2. Vilken GE kurs går du på? VIKTIGT att detta blir rätt, kolla din läseordning på Vilma om
du inte är säker! *
Markera endast en oval.

 GE1:1 (må,ti,fre)

 GE1:2 (må,ti,on)

3. Hur kan vi veta hur jordens inre är uppbyggt? *
Markera endast en oval.

 Man har borrat genom jordskorpan ner till kärnan.

 Man har tagit röntgenfotografier av jordgloben med satelliter.

 Man har mätt jordbävningsvågor som rör sig genom jorden.

4. Vilket påstående stämmer? *
Markera endast en oval.

 Kontinenternas litosfär är tunnare än oceanernas.

 Oceanernas litosfär är lättare än kontinenternas.

 Oceanernas litosfär är tyngre än kontinenternas.

5. Litosfären utgörs av: *
Markera endast en oval.

 Manteln och jordskorpan

 Undre manteln och kärnan

 Översta manteln och jordskorpan
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25.3.2015 14.01Jordens struktur och plattektonik

Sivu 2 / 3https://docs.google.com/forms/d/1UsDiPZ1-Uy2gr5WUFBaOFv7nsAjutp9S1P8-VOInCcc/printform

6. Jordens innersta kärna är... *
Markera endast en oval.

 Flytande

 Fast

7. Litosfären är uppdelad i hur många STORA litosfärplattor? *
Markera endast en oval.

 5

 3

 7

8. Hur kommer det sig att havsbottnen är mycket yngre än kontinenterna? *
Markera endast en oval.

 Efter big bang bildades först landmassor, sedan hav.

 Havsbottnet förnyas hela tiden.

 Kontinenterna är tjockare så de eroderas inte lika snabbt som havsbottnet.

9. Vilket påstående stämmer? *
Markera endast en oval.

 Vid divergenszoner möts två litosfärplattor.

 Vid konvergenszoner möts två litosfärplattor.

 Vid förkastningslinjer kolliderar två litosfärplattor.

10. Veckberg uppstår: *
Markera endast en oval.

 Vid konvergenszoner.

 När två oceanplattor divergerar.

 När vulkaner spyr ut lava som stelnar.

11. Litosfärplattorna flyter på den plastiska astenosfären. *
Markera endast en oval.

 Falskt

 Sant

12. Isostasi innebär att: *
Markera endast en oval.

 Litosfärplattorna rör sig.

 Astenosfären är plastisk.

 Himalaya stiger på samma gång som bergskedjan nöts ner av erosion.
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Bilaga 3: Lärarenkäten 

 
 

20.3.2016 20.18Flipped Classroom som undervisningsmetod i geografi / Flipped Classroom opetusmenetelmänä maantieteen opetuksessa

Sivu 1 / 5https://docs.google.com/forms/d/1R_Er-J-6UWO0j3u8z7HvP_h5Z_mxdg14QWG7dNaQSV4/printform

Flipped Classroom som undervisningsmetod i
geografi / Flipped Classroom opetusmenetelmänä
maantieteen opetuksessa
FLIPP ELLER FLOPP - Flipped classroom som undervisningsmetod i naturgeografi avhandling Pro 
gradu, Helsingfors universitet våren 2015 Mecki Linden

ENKÄT OM UNDERVISNINGSMETODEN FLIPPED CLASSROOM FÖR LÄRARE I GEOGRAFI
KYSELY MAANTIETEEN OPETTAJILLE FLIPPED CLASSROOM OPETUSMENETELMÄSTÄ

Enkäten är tidsbegränsad: svarstiden slutar 19.4.2015
Kyselylomake on ajastettu: julkisuus loppuu 19.4.2015

Den här enkäten handlar om undervisningsmetoden flipped classroom. Det flippade klassrummet 
handlar om att låta eleverna bekanta sig med teorin innan de kommer på lektion t.ex. genom att titta på 
ett filmklipp. Då är det möjligt att göra undervisningen mer dynamisk och mindre lärarcentrerad. 
Undervisningsmetoder där vi använder oss av digitala hjälpmedel behövs inom 
gymnasieundervisningen eftersom digitaliseringen av studentexamensproven börjar med geografin 
redan 2016, är du redo?

Tämä kysely tutkii suomalaisten maantiedettä opettavien opettajien asenteita flipped classroom 
opetusmenetelmästä. Käänteisessä opetuksessa oppilas tutustuu teoriaan jo ennen tuntia, esimerkiksi 
katsomalla opetusvideota. Tunnilla jää enemmän aikaa opetustehtäviin eli "läksyt" tehdään tunnilla. 
Näin vältetään liian opettajakeskeistä opetusta. Opetusmenetelmiä, joissa käytetään digitaalisia 
apuvälineitä tarvitaan koska maantieteen ylioppilaskirjoitukset suoritetaan sähköisessä muodossa jo 
2016, oletko valmis?

Svara gärna på alla frågor!
Vastaathan kaikkiin kysymyksiin!
   

Bakgrund

1. Kön/sukupuoli
Markera endast en oval.

 Man/Mies

 Kvinna/Nainen

2. Ålder/Ikä
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3. Hur länge har du jobbat som lärare?/Kuinka kauan olet työskennellyt opettajana?
Markera endast en oval.

 0-2 år/vuotta

 3-5 år/vuotta

 6-10 år/vuotta

 11-20 år/vuotta

 20 år eller mer / 20 vuotta tai enemmän

4. Vilket var ditt huvudämne då du studerade?/Mikä oli pääaineesi opettajaopinnoissasi?
Markera endast en oval.

 Geografi/Maantiede

 Biologi/Biologi

 Annat/Muu

5. På vilken nivå undervisar du för tillfället?/Millä tasolla opetat tällä hetkellä?
Markera endast en oval.

 Grundläggande utbildning/Peruskoulu

 Gymnasium/Lukio

 Universitet/Yliopisto

6. Vilket postnummer har skolan där du jobbar?/
Mikä on koulunne postinumero?

Flipped Classroom

7. Har du hört om undervisningsmetoden Flipped Classroom?/Onko Flipped Classroom
opetusmenetelmä tuttu?
Markera endast en oval.

 Ja/Kyllä

 Nej/Ei

8. Har du använt dig av undervisningsmetoden Flipped Classroom?/ Oletko käyttänyt Flipped
Classroom menetelmää?
Markera endast en oval.

 Ja/Kyllä

 Nej/Ei
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9. Skulle du kunna tänka dig att spela in en undervisningsfilm?/ Olisitko valmis tekemään
lyhyttä opetusvideota?
Markera endast en oval.

 Ja/Kyllä

 Nej/Ei

10. Om du svarade nej på föregående fråga: varför inte?/ Jos vastaisit kieltävästi edelliseen
kysymykseen: miksi ei?
 

 

 

 

 

11. Upplever du att du har tid för alla elever under lektionerna?/ Riittäkö aikasi kaikille oppilaalle
opetustunnilla?
Markera endast en oval.

 Ja/Kyllä

 Nej/Ei

12. Hinner du med praktiska övningar eller uppgifter på lektionstid?/ Riittäkö oppitunnin aika
harjoituksiin?
Markera endast en oval.

 Ja/Kyllä

 Nej/Ei

13. Är det motiverat att ge läxor åt eleverna?/ Onko läksyjen anto perusteltua?
Markera endast en oval.

 Ja/Kyllä

 Nej/Ei

 Ibland/Joskus

Digitala hjälpmedel/ Digitaaliset apuvälineet

14. Hur ofta använder du dig av digitala hjälpmedel i geografiundervisningen?/ Kuinka usein
käytät sähköisiä apuvälineitä maantiedon opettamisessa?
Markera endast en oval.

 Varje dag/Päivittäin

 Någon gång i veckan/Viikoittain

 Någon gång i månaden/Kuukausittain

 Någon gång i året/Vuosittain

 Aldrig/Ei koskaan
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15. Har eleverna i din skola tillgång till egna datorer eller surfplattor?/ Onko koulusi oppilailla
omia tietokoneita tai tabletteja?
Markera endast en oval.

 Ja/Kyllä

 Nej/Ei

16. Uppskatta dina kunskaper i informationsteknik på skalan 1-5 (1=mycket dåliga, 5=utmärkta)/
Arvioi omia tietoteknisiä taitojasi opetuksessa asteikolla 1-5 (1=erittäin huonot,
5=erinomaiset)
Markera endast en oval.

 1

 2

 3

 4

 5

17. Jag använder mig av följande digitala hjälpmedel i undervisningen/ Käytän seuraavia
sähköisiä apuvälineitä opetuksessani
Markera alla som gäller.

 Dator/Tietokone

 Surfplatta/Tablettitietokone

 Smartboard

 Smarttelefon/Älypuhelin

 Jag använder inga digitala hjälpmedel/En käytä sähköisiä apuvälineitä

 Övrigt: 



 74 

 
  

25.3.2015 14.08Flipped Classroom som undervisningsmetod i geografi / Flipped Classroom opetusmenetelmänä maantieteen opetuksessa

Sivu 5 / 5https://docs.google.com/forms/d/1R_Er-J-6UWO0j3u8z7HvP_h5Z_mxdg14QWG7dNaQSV4/printform

Tillhandahålls av

18. Markera endast en oval per rad.

Instämmer
helt/Täysin

samaa
mieltä

Instämmer
delvis/Jokseenkin

samaa mieltä

Kan inte
säga/En

osaa
sanoa

Tar delvis
avstånd/Jokseenkin

eri mieltä

Instämmer
inte

alls/Täysin
eri mieltä

Jag använder mig gärna av
digitala hjälpmedel i
geografiundervisningen/Käytän
mielelläni sähköisiä
apuvälineitä maantieteen
opetuksessani
Digitala hjälpmedel gör
inlärningen i geografi bättre/
Sähköiset apuvälineet
edistävät mielestäni oppimista
maantieteessä
Det är utmanande att använda
digitala hjälpmedel i
geografiundervisningen/ Koen
sähköiset apuvälineet
haastaviksi käyttää
opettaessani maantiedettä
Jag skulle vilja använda mig
mer av digitala hjälpmedel i
geografiundervisningen/
Haluaisin käyttää enemmän
sähköisiä apuvälineitä
maantieteen opetuksessani

19. Ordet är fritt/ Sana on vapaa:
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Bilaga 4: Uppgifterna om vattnets kretslopp till den flippade lektionen 

 
Grupp 1 

 

Vattnets kretslopp, sura regn? 

 

Just nu beskyller den finska regeringen Ryssland och Putin för de sura regnen i Finland och ett krig lurar 

bakom hörnet. 

Ni är en geografisk expertgrupp som har som uppgift att förklara för de finska politikerna att de sura 

regnen i vårt land inte härstammar från Ryssland utan från Tyskland, Polen och Storbritannien. 

Regeringen behöver upplysas å det snaraste hur vattnets kretslopp egentligen fungerar och varför det inte 

är Putin som skall beskyllas denna gång. När ni behärskar den hydrologiska cykeln skall ni hålla ett kort 

och kraftigt tal till den finska riksdagen och förklara att de är helt ute och cyklar. 

 

• Få igång kretsloppsdemon för att kunna demonstrera hur kretsloppet fungerar. 
• Hitta bevis för att de sura regndropparna inte härstammar från Ryssland utan från andra delar av 

Europa. 
• I ert tal till riksdagen behöver ni använda begreppen: ytavrinning, grundvatten, markvatten, 

avdunstning, kondensering. 
 

 

 

Grupp 2 

 

Nyheter 

 

Er uppgift är att producera vattennyheter som skall direktsändas i klimatTV. Ni bör hitta minst 4 

intressanta vattennyheter på nätet och skapa en nyhetssändning där ni läser upp nyheterna. För att få 

sändningen intressant för tittarna behöver ni använda bilder eller filmklipp.  

 

En nyhet ni bör ha med: http://on.fi/nyheter/2013-12-16/543171/gamla-soptippen-i-valkom-undersoks 

 

• Skapa nyhetsklipp från Finland och världen 
• Använd powerpoint för att få en smidig presentation med bilder 
• Alla i gruppen presenterar minst en nyhet! 
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Grupp 3 

 

Vattenkrig 

 

År 2000 utbröt ett vattenkrig i Bolivien. Vad var det egentligen som hände? Er uppgift är att uppföra en 

teaterpjäs om vattenkriget i Bolivien och även besvara frågorna: Är det möjligt med vattenkrig i Finland? 

Varför är risken större för vattenkrig i vissa länder än i andra?  

 

Googla ”vattenkrig i Bolivia” och läs sidorna 10-18 i B. Nylanders slutarbete (lunds universitet) om 

vattenkriget: 

http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=1315682&fileOId=1316215 

 

• Bli experter på vattenkriget i Cochabamba och gör teater av det hela! 
• Varför är det ingen god idé att sälja vattenförsörjningen till privata företag? 

 

 

Grupp 4 

 

Titanic 

 

Titanic var ett passagerarfartyg som skulle vara osänkbart. Jungfrufärden började 10.4.1912 kl 12.00 i 

Southampton och skulle ta 7 dagar. Målet var New York. Titanic var ett lyxfartyg och hade många rika 

passagerare ombord. Färden gick i full fart över Atlanten ända tills den ödesdigra natten till måndagen 

den 15.4.  Titanic krockade med ett isberg och sjönk. 1517 människor drunknade och fartyget ligger nu på 

nästan 4km djup.  

 

Er uppgift är nu att spåra isberget som blev Titanics öde. Varifrån kom berget, vad gjorde ett så stort 

isberg i Atlanten? 

 

Havsströmmar påverkar många intressanta fenomen på jorden. Ni skall konstruera en karta där ni märker 

ut havsströmmar och nederbördsområden. Använd olika färgs tuscher till havsströmmarna! Förutom 

mysteriet kring Titanics isberg skall ni också fundera på: Varför ligger världens stora ökenområden på 

kontinenternas västkuster? Varför har Finland ett varmare klimat än områden på samma breddgrad? 

Varför är isen på Antarktis tjockare än på Arktis? 

 

En användbar länk : http://www.bbc.co.uk/history/topics/iceberg_sank_titanic 

 

• Rita kartan på en oh-film och märk ut området där Titanic sjönk. 
• Rita ut isbergets transportrutt. 
• Besvara de övriga frågorna 
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Grupp 5 

 

Tidvatten 

 

Tidvattnet är ett spännande fenomen som uppstår på grund av att jorden är en planet och har en måne 

samt en sol i sitt solsystem. Tidvattenfenomenet brukar vara svårt att förstå, speciellt då bilderna i boken 

är stilla och man själv måste använda sin fantasi för att få ekvatorn, månen, solen och vattnen på rätt 

ställen. Er uppgift är nu att försöka illustrera tidvattenfenomenet med rörliga bilder på tavlan eller på ett 

bord. Använd papper, sinitarra, magneter och er fantasi.  

 

• Bli experter på tidvattenfenomenet  
• Gör en demo på tidvattnet och visa för klassen 
• You-tube kan vara till hjälp för att förstå hur tidvattnet fungerar 

 

 

Bilaga 5: Uppgifterna om jordens struktur till den flippade lektionen 
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