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1. Indledning 

Læses folkeskolens formålsparagraf, kan det ses, at folkeskolens opgave er at; "udvikle arbejdsmetoder og 

skabe rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne udvikler erkendelse og fantasi og får tillid til 

egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle."(MBUL, 2017a) Herudfra ses det, at en af lærer-

nes opgave i skolen er at give eleverne mulighed for at afprøve forskellige arbejdsmetoder, for herigennem 

at udvikle elevernes erkendelse og fantasi. Opfyldelse af dette mål, kan kun nås i samarbejde med fagene. 

Fag som biologi og de andre naturfag skal; "gøre eleverne fortrolige med naturvidenskabelige arbejdsformer 

og betragtningsmåder, og derigennem bidrage til vores forståelse af verden. Igennem viden og færdigheder 

bidrager faget til udvikling af naturvidenskabelige kompetencer og almen dannelse." (MBUL, 2017b) Som 

lærer skal der derfor arbejdes med mange forskellige aspekter for at udvikle elevernes læring og almene 

dannelse. 

Dette har jeg set som en udfordring. Det kan være svært som lærer, særligt som nyuddannet lærer, at være 

kreativ og nyudviklende i undervisningen, når det hele er nyt. Det kan kræve meget tid at sætte sig ind i en 

ny undervisningsmetode og tilpasse denne til klassens elever. Der opstår endnu et spørgsmål, når et sådant 

arbejde påbegyndes; virker det overhovedet? Jeg har i forbindelse med undervisningen på læreruddannelsen 

fundet stor interesse for undervisningsmetoden Flipped Classroom, og hvilken fordel dette har i undervisnin-

gen. Særligt med hensyn til arbejdet med kompetencer i naturfag. Derfor har jeg valgt at undersøge dette 

nærmere for måske at anvende det i min kommende praksis som lærer, med baggrund i egne erfaringer. Min 

faglige interesse ligger i naturfag, hvorfor det er oplagt for mine undersøgelser at tage afsæt i disse fag. Jeg 

er derfor kommet frem til følgende problemformulering for denne opgave: 

2. Problemformulering 

Hvordan kan Flipped Classroom styrke elevernes modelleringskompetence i arbejdet med et naturfagligt 

emne? 

3. Metode 

I det følgende afsnit vil jeg beskrive, hvilke metoder og teorier jeg vil anvende i min opgave for at kunne 

besvare min problemformulering. 

3.1 Opgavens opbygning 

Første del af denne opgave vil indeholde en beskrivelse af, hvilken empiri jeg har indsamlet gennem min 3. 

praktik på læreruddannelsen. Dette er gjort for at kunne besvare min problemformulering ud fra et praktisk 

grundlag. Udover observationer gennem min egen undervisning har jeg uddelt spørgeskemaer, som eleverne 
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har udfyldt, samt udvalgt nogle elever til interviews. Jeg har på denne måde både indsamlet kvantitative og 

kvalitative data til mit videre arbejde. Disse metoder vil blive uddybet yderligere i opgavens empiriafsnit. 

Efterfølgende vil udvalgte teorier, som ligger til grund for besvarelsen af opgavens problemformulering, blive 

beskrevet. Der vil blandt andet blive redegjort for, hvad undervisningsmetoden Flipped Classroom er. Her vil 

jeg inddrage de amerikanske undervisere Bergmann og Sams teori om Flipped Classroom, som bygger på 

deres egne erfaringer. Derudover tages der afsæt i nogle af de danske teoretikere og lærere på området, 

herunder Hachmann, Holmboes og Lund, som har delt deres erfaringer med arbejdet med Flipped Classroom 

i en dansk kontekst. 

For at redegøre for modelleringskompetencen vil artiklen ”Naturfaglig kompetence” af Elmose anvendes. 

Denne beskriver vigtigheden af, at elever udvikler deres modelleringskompetence. Denne artikel vil jeg sætte 

i forhold til artiklen ”Fælles Mål og modelleringskompetence i biologiundervisningen – forenkling nødvendig-

gør fortolkning” Schnell Nielsen, som sætter fokus på kvaliteter og begrænsninger ved brugen af modelle-

ringskompetencen. Jeg vil yderligere inddrage teori af Dolin som omhandler kompetencer generelt i natur-

fagsundervisningen. 

I opgaven vil der være fokus på konstruktivismen som læringsteori, da denne ligger tæt op af arbejdet med 

modelleringskompetencen og den måde, hvorpå jeg har arbejdet med Flipped Classroom. Jeg vil tage ud-

gangspunkt i to ud af flere retninger inden for konstruktivismen. Der vil være en beskrivelse af radikal kon-

struktivisme af Ernst Von Glaserfeld, som tager udgangspunkt i Piagets tankegang om assimilation og akkom-

modation. Derudover vil der være en beskrivelse af socialkonstruktivisme, som har rødder tilbage til Lev Vy-

gotsky, der arbejder med læring i sociale sammenhænge gennem sproget. 

I den sidste del af opgavens teoriafsnit, vil der blive redegjort for et norsk casestudie af elevers læringsud-

bytte gennem arbejdet med Flipped Classroom. Flipped Classroom er en forholdsvis ny undervisningsmeto-

de, og det er derfor begrænset, hvor mange undersøgelser som er tilgængelige inden for emnet. Da det nor-

ske casestudie har elevernes faglige udbytte som hovedemne for undersøgelsen, mener jeg, at det vil være 

interessant at sammenholde disse resultater med mine egne erfaringer. 

I opgavens analyseafsnit vil ovenstående teorier blive brugt til at belyse og besvare problemformuleringen. 

Jeg vil sammenholde begreber fra de beskrevne teorier med udsagn fra mit empiriske materiale for herigen-

nem at finde frem til mulige svar på problemformuleringen. Jeg vil herefter diskutere mine resultater samt 

mine metoder for at se kritisk på besvarelsen. I diskussionsafsnittet vil jeg samtidig fremhæve eventuelle 

fejlkilder ved undersøgelsen. 
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Som afslutning på opgaven vil resultaterne blive samlet i konklusionen, som skal give svar på problemformu-

leringen. Dette vil blive gjort ved at samle svarene fra analyseafsnittet samt vigtige synspunkter fra diskussi-

onen. Jeg vil til slut fremsætte nogle perspektiveringsmuligheder for en fremtidig fortsættelse af arbejdet 

med Flipped Classroom eller en ny undersøgelse heraf. 

4. Empiri 

I dette afsnit vil jeg beskrive, hvor og hvordan jeg har undersøgt min problemstilling i praksis gennem min 3. 

praktik på læreruddannelsen. Der vil være en beskrivelse af det undervisningsforløb, jeg har gennemført, 

samt den dataindsamling, jeg har lavet gennem forløbet. 

4.1 Situationsbeskrivelse 

Jeg har arbejdet med problemstillingen om Flipped Classroom siden min praktik på 7. semester. Her anvendte 

jeg Flipped Classroom som undervisningsmetode i naturfagsundervisningen. Praktikken foregik på en efter-

skole, hvor jeg blandt andet underviste i naturfag i 9. klasserne. Der var i alt 45 elever. Som et forsøg har 

efterskolen i år samlet de tre naturfag i et, for at forberede eleverne til den kommende fælles naturfagsprøve. 

På efterskolen har de valgt at parallellægge naturfagsundervisningen i 9. klasse, hvilket betyder, at der altid 

er to lærere, som underviser i timerne. Det er forskelligt, hvordan timerne tilrettelægges. Nogle dage er alle 

elever samlet til fælles undervisning, og andre dage har de halvdelen af tiden med den ene lærer og den 

anden halvdel med den anden lærer. Herved arbejder alle elever med det samme forløb, på samme måde. 

Undervisningens emne er; ”Er jorden en (u)udtømmelig ressource?”. Emnet er udarbejdet på baggrund af et 

af de 6 fælles naturfaglige emner, som den fælles naturfagsprøve bygger på. Ud fra emnet har vi i lærertea-

met udarbejdet en række mål for undervisningen, som eleverne skal arbejde med. Disse læringsmål viser, 

hvad eleverne skal kunne, når forløbet afsluttes. Det primære omdrejningspunkt er kredsløb herunder særligt 

carbons og kvælstofs kredsløb. Dette tager jeg udgangspunkt i, i undersøgelsen. Neden for ses udvalgte mål 

for undervisningen, som er relevante i forhold til opgavens problemformulering. 

Fase  Vidensmål Færdighedsmål 

1 Eleven har viden om modellering i naturfag. 

(MBUL, 2016a) 

Eleven kan anvende modeller til forklaring af fæno-

mener og problemstillinger i naturfag. (MBUL, 20-

16a) 

3 Eleven har viden om carbons og nitrogens 

kredsløb. (MBUL, 2016b) 

Eleven kan analysere dele af stofkredsløb. (MBUL, 

2016b) 
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3 Eleven har viden om reaktioner og proces-

ser i centrale stofkredsløb. (MBUL, 2016a) 

Eleven kan med modeller forklare stofkredsløb i 

naturen. (MBUL, 2016a) 

I undervisningen med Flipped Classroom får eleverne en video for som lektie, hvortil de får en opgave, som 

kan have forskellige udformninger. Et eksempel på en opgave kan være, at de skal skrive tre ting ned, som 

de har lært ved at se videoen, eller at de skal svare på nogle spørgsmål, som jeg har lavet til videoen.  

Når eleverne kommer til undervisningen, bliver der startet med en kort snak om dagens lektie og om der er 

nogle, som har spørgsmål til det, de har set. Der samles også kort op på de opgaver, som eleverne har lavet 

hjemme. 

Efterfølgende er undervisningen præget af gruppearbejde, hvor eleverne sammen skal arbejde med emnet, 

som de har set på video hjemme. De arbejder hovedsageligt i grupper med modeller og forsøg. Et eksempel 

kan være, at de skal lave en model af carbons kredsløb, som de efterfølgende fremlægger for klassen. 

4.2 Kvalitative og kvantitative undersøgelser 

Jeg har indsamlet både kvantitativ og kvalitativ empiri under mit praktikforløb, som jeg vil inddrage i min 

analyse. Denne empiri vil blive beskrevet herunder. 

Som kvalitativ metode til indsamling af data til min opgave har jeg valgt at foretage interviews samt gjort 

observationer, mens jeg har undervist. 

Jeg har lavet interview med 7 elever fra naturfagsklasserne, som jeg har undervist. Interviewene har fokus 

på at belyse elevernes oplevelse af Flipped Classroom i undervisningen. Informanterne er udvalgt med hen-

blik på at få en bred fordeling af eleverne med hensyn til køn og faglighed. Jeg har valgt at anvende interview 

som metode, da jeg ønsker et dybdeperspektiv på elevernes oplevelse, som kan være svært at få frem gen-

nem spørgeskemaer. Spørgsmålene til informanterne har jeg så vidt muligt formuleret åbne, således at ele-

vernes svar bliver mere fyldestgørende. (Andersen og Boding, 2010) Spørgeguiden til interviewene er vedlagt 

som bilag 2. Efter min bearbejdelse af interviewene har jeg udvalgt svar fra eleverne, som kan være med til 

at belyse min problemformulering. Der er primært positive tilkendegivelser fra eleverne overfor brugen af 

metoden. Dette begrunder nogle elever med, at det er visuelt for dem, samt der er mere tid til at fordybe sig 

med arbejdet i klassen, hvor de kan få tilstrækkeligt hjælp af læreren. De er også positive overfor, at de kan 

tilegne sig den nye viden hjemme i deres eget tempo ved at sætte læreren på pause. Eleverne beskriver, at 

de med denne metode føler sig mere forberedte til undervisningen, og de føler, at de bedre kan huske ind-

holdet. Flere ser den almindelige tavleundervisning som trættende og føler, at de bedre kan koncentrere sig 

om Flipped Classroom metoden, som den er anvendt i klassen. Dog er der også elever, som ønsker, at under-
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visningen er mere varieret og ikke udelukkende bygger på gruppearbejde. Elevernes citater fra spørgeske-

maerne og interviews vil fremgå af analyseafsnittet. De vil herudover være at finde i deres fulde længde og 

kontekst i bilag 5, 6 og 7. 

Den anden kvalitative metode, jeg har anvendt, er observation af eleverne i undervisningen. Her har jeg set 

på elevernes arbejdsindsats og udbytte af undervisningen. Med denne metode får jeg både indsigt i, hvad 

informanterne siger, og hvad de gør, hvilket ikke altid hænger sammen. Observationer er dynamiske og kom-

plekse, de kan derfor have flere udformninger. Den observationsform, jeg har anvendt, er usystematisk del-

tagende, da observationerne er gjort, mens jeg underviste eleverne. Herudover observerede jeg uden at have 

en forudbestemt plan for, hvad der skulle observeres. Observationerne er derfor generelle observationer af 

elevernes ageren. (Andersen og Boding, 2010) Jeg inddrager i analysen relevante observationer, som kan 

være med til at belyse min problemformulering, herunder primært elevernes ageren i undervisningen. 

Som kvantitativ metode til min empiriindsamling har jeg lavet et spørgeskema, som eleverne har besvaret. 

Denne metode fortæller om, hvad mange personer mener om et lille emne, hvilket giver et breddeperspektiv. 

Da det er en lille kvantitativ undersøgelse, med få respondenter, vil jeg ikke kunne generalisere resultaterne 

for en anden klasse. (Andersen og Boding, 2010) Spørgsmålene i spørgeskemaet er stillet lukkede, hvormed 

svarmulighederne er givet på forhånd. I flere af spørgsmålene skal svarerne placeres på en skala med to 

yderpunkter. Derudover er der enkelte spørgsmål, hvor svarmuligheden er åben, således at eleverne skal 

give deres svar som en fritekst. (Andersen og Boding, 2010) 

Lige under halvdelen af eleverne har besvaret spørgeskemaet, og dermed er svarraten på 19 elever. Spørgs-

målene fra spørgeskemaet er vedlagt i bilag 1. Alle lukkede svar er samlet i et skema, hvor elevernes besva-

relser er opgjort i andele af de forskellige svar. Disse er vedlagt i bilag 3. Et skema over de åbne svar findes i 

bilag 4. Jeg har efter gennemarbejdelsen af svarene fundet besvarelser, som vil kunne belyse min problem-

formulering. 

Blandt de adspurgte elever har ca. ⅓ prøvet at arbejde med Flipped Classroom tidligere i deres skoletid, men 

det er kun få gange. Der er stor tilslutning, ¾, til at eleverne forstår indholdet i videoerne, samtidig husker ⅘ 

bedre det, som videoen har gennemgået for dem. ¾ af eleverne har fundet, at videoerne har hjulpet dem til 

bedre at forstå begreber og emner, som de har arbejdet med i undervisningen. (Se bilag 3) I spørgsmålet 

angående elevaktivitet i undervisningen er det kun halvdelen af eleverne, som har oplevet, at elevaktivitet 

har fyldt mere i undervisningen, end det plejer. Som generel vurdering af forløbet har ⅔ af eleverne givet 

udtryk for, at de gerne vil arbejde med Flipped Classroom som undervisningsmetode en anden gang. (Se bilag 

3) 
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Disse resultater kan understøttes med elevernes egne udsagn fra spørgeskemaet (se bilag 5). Ud fra elevernes 

åbne svar angående deres oplevelse af forløbet er der nogle ord, som er hyppigt brugt. Det er; lærende, godt, 

interessant, spændende og sjovt. De sidstnævnte er placeret i samme kategori i behandlingen, da de ligger 

tæt op af hinanden. Se skema herunder. 

Hvordan er din oplevelse af Flipped Classroom som undervisningsmetode? 

 Godt/interessant/spæn

dende/sjovt 

Lærende Anderledes Dårligt Forstående Kasseret og 

ikke afgivet 

svar 

Oplevelse 

af forløbet 

12 

1/2 

6 

1/4 

2 1 1 3 

1/8 

 

Til de spørgsmål, hvor eleverne selv har beskrevet begreber, er der fra begreb til begreb store udsving i kva-

liteten af elevernes svar. I behandlingen af datasættet har jeg delt besvarelserne op i gode, svage, forkerte 

og kasserede svar. Disse kategorier er opdelt efter, kvaliteten af elevernes forklaringer samt den forståelse, 

som eleverne viser ved anvendelse af bl.a. fagord. (se skema neden for) De kasserede besvarelser er svar, 

hvor eleven enten ikke har afgivet et svar, eller har skrevet noget, som ikke er svar på spørgsmålet. 

Spørgsmål Rigtigt svar Vagt svar Forkert 

svar 

Kasseret svar eller  

ikke afgivet svar 

Forklar carbons kredsløb 3 

1/5 

2 

1/5 

3 

1/5 

11 

3/5 

Hvordan bliver olie dannet? 6 

2/5 

10 

2/5 

3 

1/5 

Forklar hvad drivhuseffekten er 5 

1/4 

5 

1/4 

5 

1/4 

4 

1/4 

 

5. Teori 

I dette afsnit redegøres der for de teoretiske vinkler, som jeg har fundet nødvendige for at kunne belyse den 

opstillede problemformulering. Samtidig giver disse teorier forståelse for begreber og metoder, som bliver 

anvendt i opgaven. Det drejer sig om Flipped Classroom, modelleringskompetence, et konstruktivistisk læ-

ringssyn og et casestudie fra Norge om brugen af Flipped Classroom. 

5.1 Flipped Classroom 

Flipped Classroom har sin oprindelse i USA og er ikke en ny læringsmetode. Grundideen er over 200 år gam-

mel og stammer fra militærakademiet West Point i USA. Her var der et ønske om, at eleverne skulle være 

ansvarlige for deres egen læring ved, at de som forberedelse til undervisningen læste materialet til timerne 

for at kunne bruge undervisningen på at recitere og lave øvelser. (Hachmann og Holmboe, 2014) Eleverne 
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tilegnede sig på denne måde en ny viden, inden de kom til undervisningen. Denne læringsmetode er blevet 

udviklet af mange forskellige undervisere gennem tiden. Det er derfor ikke nyt at have lektier for hjemme 

inden undervisningen. To af de nyeste pionerer inden for området er Jonathan Bergmann og Aaron Sams, 

som er lærere på en High School i USA. De har påbegyndt udbredelsen af brugen af Flipped Classrom gennem 

bøger og foredrag siden 2007/2008. (Hachmann og Holmboe, 2014) 

Når Flipped Classroom anvendes som læringsmetode, vendes undervisningen på hovedet, heraf navnet ”Flip-

ped”. Lektierne, som eleverne plejer at lave hjemme, flyttes til undervisningstiden, og det nye stof, som ele-

verne skal tilegne sig, får de med hjem som video, som de skal se inden næste undervisning. Denne omstruk-

turering af undervisningen frigiver tid på klassen, hvor eleverne kan arbejde med opgaver, som er kognitivt 

krævende og dermed svære for eleverne, imens læreren går rundt som vejleder og kan hjælpe. (Lund, 2016) 

Denne struktur kan ses i figur 1 herunder. 

 

Figur 1 Model af Flipped Classroom (Lund, 2016) 

I Danmark er det ikke en ny tænkning at have elevaktiverende undervisning i fokus. Efter 2. verdenskrig er 

der med tiden sat mere og mere fokus på, at eleverne skal lære at lære. Dette betyder, at eleverne skal være 

aktive gennem opgaver og diskussioner for, at der kan ske en læring hos dem. (Lund, 2016) Der skal være et 

større fokus på elevernes læringsproces frem for på selve undervisningen, som skal ses på en anden måde. 

(Bergmann og Sams, 2014) Det at anvende videoer som lektier er blevet muligt med udviklingen af teknolo-

gien. Ved at bruge teknologi tales elevernes sprog, da de er vokset op i den teknologiske tidsalder. Videoernes 

fordel er samtidig, at de kan sættes på pause, hvis der er brug for det, eller spoles frem og tilbage til indholdet 

er forstået. Det kræver oplæring at ”læse” videoerne. (Bergmann og Sams, 2014) 

5.1.1 Didaktikken bag Flipped Classroom 

Alt undervisning bør bygge på Blooms taksonomier, for at opnå progression i den læring eleverne tilegner sig 

gennem undervisningen. I den traditionelle tavleundervisning bliver store dele af tiden på klassen brugt på 

at tilegne sig nyt stof, som læreren underviser i fra tavlen. De opgaver, eleverne ikke bliver færdige med i 

timen, er lektier. Her arbejder undervisningen ud fra bunden af Blooms taksonomi og bygger stille oven på 

for til sidst at arbejde med de kognitivt svære opgaver; at analysere og vurdere (se figur 2). Disse opgaver 
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ender ofte hjemme, hvor eleverne ikke har mulighed for vejledning og hjælp fra læreren. Ved at anvende 

Flipped Classroom er lærerens gennemgang af stoffet taget ud af tiden på klassen og lavet til videosekvenser. 

På den måde har eleverne hjemmefra udviklet en forståelse for emnet og er klar til de mere kognitivt udfor-

drende opgaver på klassen, hvor de kan få hjælp til disse. Dette ligger også i forlængelse af den konstrukti-

vistiske tankegang, hvor læring skabes ved at arbejde med stoffet. (Lund, 2016) 

Som undervisningsmetode giver Flipped Classroom et skift fra, at læreren er i fokus til, at eleverne er i cen-

trum for aktiviteter og opgaver i klassen. Der er ikke nogen endegyldig didaktisk model for planlægning af 

Flipped Classroom. Det, som er grundlaget for planlægningen, er at lave eller udvælge den video, som under-

støtter timens indhold bedst muligt for, at eleverne har det bedste udgangspunkt for opgaverne og arbejdet 

på klassen. Derudover kan der udarbejdes en opgave eller et spørgeskema, som eleverne skal besvare under 

og/eller efter, at de har set videoen hjemme. Opgaverne kan laves elektronisk, således at læreren modtager 

elevernes svar inden timen. På den måde tydeliggøres elevernes udbytte af videoen for læreren, som deref-

ter kan tilpasse opsamling og opgaver på klassen til elevernes opnåede viden. Opgaverne til videoen er på 

samme tid med til, at eleverne får indsigt i deres eget udbytte af videoen. (Levinsen m.fl., 2016) På klassen 

bruges der kun kort tid på opklaringer af spørgsmål til videoen, således at eleverne får mere tid til individuelt 

eller i grupper at udarbejde et produkt. Et produkt kan have mange forskellige udformninger. Det afgørende 

er, at eleverne bruger fagsprog i samarbejde og diskussioner på klassen for derigennem at styrke og øge 

læringen gennem arbejdet. Timen afsluttes med en fælles refleksion over timens læringsudbytte og efterføl-

gende introduceres næste times video for at skabe en rød tråd gennem forløbet. (Johanneson, 2016) 

 

5.2 Modelleringskompetence 

Igennem 00’erne er kompetence blevet et ofte anvendt begreb blandt andet inden for erhvervslivet. (Dolin, 

2014) Inden for uddannelsessystemet er der også kommet fokus på kompetencebegrebet og med den nye 

Figur 2 Blooms taksonomi i forhold til Flipped Classroom og tavleundervisning (Lund, 2016) 
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skolereform i 2013, blev det vedtaget, at alle undervisningsfag skal beskrives med kompetencer som målka-

tegorier med virkning fra skoleåret 14/15. (Elmose, 2014) Dette skal være med til at skabe et fagligt løft i den 

danske folkeskole. (Dolin, 2014) Kompetencerne kan ifølge Per Schultz Jørgensen beskrives som: ”udtryk for 

denne evne til at håndtere og agere i en social og kulturel mangfoldighed. […] kompetencer er noget man har, 

fordi man ved noget og gør noget, der lever op til udfordringerne i en given situation.” (Dolin,2014, s. 51) 

Kompetencerne er underlagt skolens dannelsesmål, hvilket betyder, at alle kompetencer i skolens fag bidra-

ger til elevernes almene dannelse. Kompetencer bliver ”et middel til dannelse”. (Elmose 2014) Foruden at 

styrke elevernes almene dannelse har der også fra EU og OECD’s side været krav om at samordne landenes 

målbeskrivelser for fag og uddannelser i kompetencer. Det skal ske for at sikre arbejdskræftens frie bevæge-

lighed samt konkurrenceevnen. Deres definition af kompetence er ”kompetence som dannelse”. (Elmose, 

2014) 

Naturfagene biologi, geografi, natur/teknologi og fysik/kemis kompetencer er slået sammen i en fælles kate-

gori ”naturfaglige kompetencer” og bygger på de fællestræk, som er i disse fag. (Elmose, 2014) De naturfag-

lige kompetencer bliver beskrevet i fire delkompetencer, som dækker det væsentligste for, at eleverne er 

naturfagligt kompetente. De fire delkompetencer er; ”kommunikationskompetence, undersøgelseskompe-

tence, perspektiveringskompetence og modelleringskompetence”. (Elmose, 2014) Kompetencemålene er 

opdelt i overordnede kompetencemål med tilhørende videns- og færdighedsmål på tre forskellige progressi-

onsniveauer (Nielsen, 2015) 

Modeller kan defineres som ”en forenklet repræsentation af virkeligheden” (Elmose, 2014, s. 14). Undervis-

ningen i modelleringskompetencen skal blandt andet være med til at ”udvikle elevernes naturfaglige forstå-

else gennem kommunikation om og med modeller” (Elmose, 2014, s. 14). Modelleringskompetencen kommer 

til udtryk ved at anvende forenklinger af naturfaglige fænomener, hvor eleverne udvikler deres forståelse 

gennem teoretiske repræsentationer og ved selv at konstruere disse. Der er mange forskellige former for 

repræsentationer og modeller. Det kan blandt andet være rumlige modeller, tal, symboler, algoritmer eller 

konkrete tredimensionelle modeller (Kofod og Tougaard, 2014 & Elmose, 2014) En model kan med tiden 

udvikle sig til at blive mere konkret, når elevernes forståelse af fænomenet bliver større, for eksempel car-

bons kredsløb. Også opstillinger i laboratoriet kan anvendes som modeller. (Elmose, 2014) 

Arbejdet med modelleringskompetencen giver eleverne en større forståelse af begreber og deres sammen-

hæng samt forståelse og erfaring med den naturvidenskabelige arbejdsmetode og tankegang. Dette arbejde 

udvikler elevernes epistemologiske forståelse gennem deres erfaringer, diskussioner og gruppearbejde med 

andre elever. (Nielsen, 2015) Dette beskriver Sanne Schnell Nielsen som at udvikle modelleringskompeten-

cen personligt, socialt og metodisk. Den personlige udvikling sker gennem egne tanker og erfaringer, hvor 

eleverne skal kunne vurdere anvendelighed og begrænsninger. Den sociale udvikling sker gennem formidling 
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og diskussion i fællesskab, hvor eleverne erkender viden og skaber mening sammen. Den metodiske udvikling 

sker ved, at eleverne skal kunne forudsige andre situationer ud fra en opstillet model. (Nielsen, 2015) 

I arbejdet med kompetencer er det vigtigt ikke at anse det som værende fire delkompetencer, men i stedet 

anvende dem som støtte til hinanden, da der er store overlap mellem disse, som kan være med til at styrke 

hinanden. Samtidig er det en forudsætning for arbejdet med mål, at arbejdet med kompetencer kobles med 

et fagfagligt emne fra Forenklede Fælles Mål. Således står kompetencerne ikke alene, men støttes af et fagligt 

emne, som kan være med til at skabe mening for eleverne. (Nielsen, 2015) 

5.3 Et konstruktivistisk læringssyn 

Konstruktivisme er et læringssyn, som har mange retninger og mange teoretikere bag sig. Fælles for de for-

skellige typer konstruktivisme er, at de alle bygger på teorier om kundskaber og hvordan disse tilegnes gen-

nem aktive processer. (Imsen, 2006) Nogle af de teoretikere, som har været med til at udvikle konstruktivis-

men, er blandt andet; John Dewey, Jean Piaget, Niklas Luhmann og Lev Vygotsky. (Imsen, 2006 og Rasmussen, 

2005) Jeg vil i min opgave tage udgangspunkt i radikal konstruktivisme af Ernst Von Glaserfeld og social kon-

struktivisme, som har udgangspunkt i Piaget og Vygotsky. 

Ifølge radikal konstruktivisme findes kundskab kun i hovedet på mennesket selv. Teorien bygger på, at eleven 

selv skal konstruere sine kundskaber gennem erfaringer og ikke gennem ydre stimulering. Læring opstår, når 

de ydre påvirkninger udvælges og tolkes gennem kundskaber og forestillinger, som passer eller tilpasses ele-

vens strukturer. Det bliver på den måde en subjektiv kundskab, som udvikles. (Imsen, 2006) Viden forklares 

som en biologisk funktion, hvor det tænkende subjekt selv tilegner sig viden gennem aktive processer via 

adaption, hvorigennem den erfarede verden kan organiseres. (Rasmussen, 2006) Teorien arbejder med Pia-

gets assimilation og akkommodation. Glaserfeld har sin egen definition af assimilation, at; ”nyt materiale 

altid behandles som et tilfælde af noget kendt” (Rasmussen, 2005, s. 122). Dette betyder, at subjektet kun 

kan assimilere den viden, som kan passe ind i de strukturer, der allerede findes i subjektet. De nye erfaringer 

omsættes til eksisterende begrebslige strukturer, som bliver forstået som skemaer i lighed med Piagets ske-

maer. (Rasmussen, 2005) 

Skemaerne består af tre forskellige dele; en genkendt situation, en aktivitet, som er knyttet hertil, og slutteligt 

et resultat (se figur 3). Når den første del i skemaet ”situationen” bliver genkendt, sker dette på grund af 

assimilation, hvilket medfører anden del ”aktivitet”. Resultatet af aktiviteten vil subjektet assimilere til de 

forventninger, det har. Sker dette ikke, opstår der en forstyrrelse, som kan være enten overraskelse eller 

skuffelse. Ofte vil der søges efter kendetegn, som er blevet overset i skemaet, hvor der er forsøgt assimilation 

i første del af skemaet. Opstår der overraskelse eller interesse ved et uventet resultat, skabes der et nyt 

genkendelsesmønster, som indeholder nye kendetegn og derved dannes et nyt skema. Opleves der skuffelse 
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ved resultatet, kan der opstå ændringer i de kendetegn, som iagttages ved aktiviteten. Dette fører til nye 

genkendelsesmønstre, som vil udløses ved kommende aktiviteter. (Rasmussen, 2005) Disse typer af ændrin-

ger er akkommodationsprocesser. I den fortolkning Glaserfeld har, ”spejler individet sig ikke i omverdenen 

men i sig selv eller mere præcist i sine egne forventninger” (Rasmussen, 2005, s.123). Læring opstår, når der 

sker forstyrrelser. Der vil derfor indstille sig en ligevægt mellem assimilation og akkommodation gennem 

aktiviteten. (Rasmussen, 2005) 

 

Figur 3 Model af radikal konstruktivisme (Rasmussen, 2005) 

Social konstruktivisme er en samlet betegnelse for flere teorier med træk fra Lev Vygotskys sociokulturelle 

teori. I denne teori har kultur og sprog en vigtig rolle, da alle mennesker er i en social sammenhæng fra 

fødslen. I radikal konstruktivisme og flere andre former for konstruktivisme er fokus primært på individet, 

hvorimod socialkonstruktivisme har fokus på samarbejde og kommunikation. (Imsen, 2006) Sproget ses som 

et redskab til både at kommunikere, til tænkning og bevidsthed. Det er herigennem, at kulturen kommer til 

udtryk. I denne form for konstruktivisme konstrueres viden socialt mellem individer gennem sproget. Det er 

kun gennem sproget, at virkeligheden bliver tilgængelig, da den skabes gennem sociale konstruktioner på 

samme måde som viden. Fællesskabet får derved en væsentlig betydning for det enkelte subjekt. Kulturen 

har også en væsentlig rolle ved, at konstruktioner fremkommer gennem repræsentationer. (Juul, 2016) 

5.4 Norsk casestudie af Flipped Classroom 

Flipped Classroom er en forholdsvis ny undervisningsmetode, både i Danmark og i andre lande. Der er derfor 

ikke lavet mange undersøgelser af metodens effekt. I Norge er der lavet et casestudie af sammenhængen 

mellem Flipped Classroom og elevernes præstationer i naturfag. (Krumsvik og Jones, 2016) Casestudiet er 

lavet i forbindelse med et større undersøgelsesarbejde af sammenhængen mellem IKT og læringsudbytte i 

den norske videregående skole og bygger på otte ugers feltarbejde i en norsk udskoling. Casestudiet, som 

undersøgelsen bygger på, er en lille undersøgelse med 23 elever og en lærer, som skal være indledningen til 

større undersøgelser. (Krumsvik og Jones, 2016) Det kan være svært at lave et rendyrket Flipped Classroom 

design. Derfor er det norske design kun inspirereret af grundtankerne bag Flipped Classroom. Som i andre 

undersøgelser af denne type kan det være svært at vurdere, hvad det er, som giver resultatet. Er det i dette 

tilfælde; Flipped Classroom, læreren eller en kombination af de to faktorer? (Krumsvik og Jones, 2016) 
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Resultatet viser, at der er en positiv sammenhæng mellem læreren, Flipped Classroom-design og elevernes 

læringsudbytte. På trods af at det ikke er alle 23 elever, som har deltaget i før- og eftertest i studiet, er der 

en markant fremgang hos eleverne, som ikke skyldes tilfældigheder. Det er dog nødvendigt at studere lig-

nende forskningsfænomener på mikroniveau for at kunne generalisere. (Krumsvik og Jones, 2016) 

Ud af 15 elever, som har deltaget i både før- og eftertesten, har 11 en faglig signifikant fremgang. De reste-

rende fire elever har ikke flyttet sig fagligt. De 11 elever, som har flyttet sig fagligt, har i gennemsnit scoret 6 

point højere i eftertesten end i før-testen. Eleverne kan højest score 30 point. At der er 3 elever, som scorer 

betydeligt højere, bliver vurderet til, at fremgangen for hele elevgruppen er tydelig og ikke skyldes tilfældig-

heder. (Krumsvik og Jones, 2016) 

I casestudiet ses en sammenhæng mellem lavt præsterende elever i naturfag og en høj effekt størrelse. Dette 

giver et klart billede af effekten af Flipped Classroom-designet og lærerens brug af IKT. (Krumsvik og Jones, 

2016) 

6. Analyse 

I dette afsnit vil jeg analysere de empiriske data, jeg har indsamlet gennem min praktik, i forhold til de ud-

valgte teorier. Yderligere vil jeg sætte disse i relation med problemformuleringen for efterfølgende at drage 

en konklusion på baggrund af min analyse og diskussion. 

6.1 Elevaktivitet med modeller i centrum 

I dette analyseafsnit vil jeg lede efter tegn på, om eleverne selv har oplevet større læring ved brugen af mo-

deller og elevaktivitet i klassen. Det kan for eksempel være tegn på bedre hukommelse, bedre besvarelser af 

faglige begreber og positive tilkendegivelser af tilrettelæggelsen af undervisningen. 

Min undervisning med Flipped Classroom har lagt vægt på elevernes eget arbejde med opgaver på klassen. 

Opgaverne har båret præg af, at eleverne skal arbejde med modelleringskompetencen. At eleverne har set 

videoen hjemme for at tilegne sig ny viden om et emne, har frigjort tid til elevaktiviteter i undervisningstiden. 

Flere elever giver udtryk for, at når de ser en video hjemme og arbejder med modellerne i klassen, bliver det 

mere visuelt for dem. Det skriver blandt andet elev 1 i sin besvarelse af spørgeskemaet; ”Jeg kan rigtig godt 

lide, at tingene bliver vist. Jeg kan meget bedre huske de ting, der bliver vist, for så har jeg nogle billeder at 

hænge sammen med de forskellige ting.” Ud fra denne udtalelse vurderer jeg, at modeller og videoer har en 

positiv virkning på elevens læring og hukommelse, da det lagres bedre hos eleven. Dette kan være forårsaget 

af, at den teoretiske forenkling i videoen er med til at give eleverne en bedre forståelse gennem egne kon-

struktioner. Elevernes egne konstruktioner af viden kan være dannet gennem de små hjemmeopgaver samt 

ved fælles opgaveløsning i klassen. Da visualiseringen øger elevens hukommelse, kan dette også skabe et 
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gruppearbejde, som bygger på en god forforståelse og starter på et højere taksonomisk niveau. Eleverne har 

allerede forstået og husket stoffet og kan begynde anvendelsen med det samme. 

Ved at sammenholde ovenstående udtalelse med besvarelser i spørgeskemaet (se bilag 6), hvor eleverne har 

beskrevet faglige begreber, som vi har arbejdet med, kan det ses, at to ud af tre begreber er besvaret korrekt 

af mere end halvdelen af eleverne. Dette kan blandt andet skyldes, at eleverne har fået en bedre forståelse 

af begreberne ved at arbejde med dem som modeller og ved at se dem som video. Dette ses i følgende citat 

af elev 7; ”Jeg føler bedre jeg forstår undervisningen jeg har nemmere ved at følge med og så føler jeg også 

at jeg lærer mere og så vil man også gerne når man føler selv man kan.” 

Eleverne er blevet præsenteret for det teoretiske grundlag i videoen, hvor der er blevet sat billeder på, hvor-

efter de selv har fremstillet en model af begrebet ved at sætte billeder på. Efterfølgende har de gennem 

fremlæggelser formidlet deres model til de andre elever og dermed arbejdet med modellen fra forskellige 

vinkler. Der ses en stigning i antallet af korrekte beskrivelser af faglige begreber i takt med, at vi har arbejdet 

os igennem undervisningsforløbet. Denne stigning kan skyldes, at eleverne er blevet mere fortrolige med at 

arbejde med Flipped Classroom og fremstille egne modeller. Jeg vurderer ud fra dette, at elevernes forståelse 

bliver højnet gennem arbejdet. Det har været forskellige typer modeller, eleverne har arbejdet med i under-

visningen. Der er blandt andet blevet fremstillet tegneserier, videoer, forsøg og tegninger. Der kan derfor 

være forskel på, hvor godt eleverne lærer, alt efter hvilken model, der er valgt til at bearbejde et begreb, 

samt hvor meget tid, der er afsat til at arbejde hermed. Det første emne, eleverne har arbejdet med i under-

visningen, er carbons kredsløb, hvilket er det begreb, som de har haft sværest ved at beskrive. Dette kan 

skyldes, at eleverne ikke har arbejdet meget med modellering inden og dermed ikke har samme forståelse, 

som de får gennem undervisningen, hvor de senere har en bedre svarrate. 

Observeres antallet af elever, som har en følelse af at have lært mere ved at se videoer, er det ¾ af eleverne. 

Her kan der, som ovenfor, være en formodning om, at det kan kræve tilvænning at bruge videoer i undervis-

ningen, og at det kan have indflydelse på beskrivelserne af begreberne. 

Eleverne skal først lære at læse og forstå en model, før de selv kan anvende den til fulde. Dette er i forløbet 

sket gennem afprøvning af og opgaver med modellerne, hvilket derfor kan have indflydelse på elevernes 

svar. At ”læse” en video hjemme stiller krav til, at eleverne lærer at være fokuserede, når de ser videoen, for 

at de kan huske den efterfølgende og anvende den nye viden til opgaver og gruppearbejde. Ud fra dette 

vurderer jeg, at dette kan have indflydelse på elevernes svar. 

At der er mere elevaktivitet i undervisningen, er der flere positive reaktioner på i interviewene og spørgeske-

maerne. Elev 2 siger blandt andet; ”jeg tror faktisk, at det er begge dele. Både, at det er visuelt og så, at man 
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ja... at man bedre kan sidde og koncentrere sig om det og arbejde i klassen”. Det beskrives også i spørgeske-

maet, hvor elev 3 skriver; ”Det har været bedre, for at se videoerne hjemme gjorde vi havde tid til at lave de 

lidt sværere ting hvor der var en lærer til stede”. Eleverne fremhæver, at de bedre kan koncentrere sig i klas-

sen, samt at de har bedre mulighed for at få den nødvendige hjælp, når de arbejder med de svære opgaver i 

klassen. I traditionel tavleundervisning, hvor det nye stof gennemgås i timens begyndelse, er der mest tid til 

de indledende opgaver i klassen. Elevernes lektier bliver efterfølgende de kognitivt svære opgaver, som de 

har brug for hjælp til at lave. I undervisning med Flipped Classroom laver eleverne de indledende og begrebs-

afklarende spørgsmål inden undervisningen. Dermed får de bedre tid til at arbejde med de kognitivt svære 

opgaver i undervisningen, og de kan få hjælp af læreren. I forhold til Blooms taksonomi, som er afbilledet på 

side 10, ses det, at de indledende dele af undervisningen er afviklet, når eleverne kommer til undervisningen 

med Flipped Classroom. I modsætning hertil skal eleverne i almindelig tavleundervisning først tilegne sig vi-

den og forståelse, når de er i klassen. Når der arbejdes med Flipped Classroom, kan de kognitivt krævende 

opgaver løses i klassen, hvormed læreren fungerer som vejleder og kan hjælpe, når der opstår problemer. 

Dette giver læreren større mulighed for at skabe progression i undervisningen og stille spørgsmål samt ud-

vikle opgaven, så eleverne udfordres, hvor de fagligt er. Herved flyttes fokus fra undervisningen til lærings-

processen, når læreren som vejleder styrker elevernes læring. Dette fremgår af elevernes svar som en positiv 

del af undervisningsformen. 

At elevaktiviteterne bliver lavet i grupper, er der forskellige holdninger til. Elev 4 siger; ”når vi er i en gruppe, 

så hjælper vi alle sammen. Men når du underviser på tavlen, så kan du ikke lige hjælpe alle sammen” Eleven 

er her positiv overfor gruppearbejde og mener, at han får et større udbytte af undervisningen, når den fore-

går i grupper, da alle her kan bidrage til at øge gruppens viden. Andre er dog mere forbeholdende i forhold 

til, at de fleste elevaktiviteter foregår som gruppearbejde. Elev 5 udtaler; ”nogle gange er det lidt træls at 

have så meget gruppearbejde. Men det handler også om hvilke dage, som er gode og sådan noget. Men det 

er rart nok, at man nogle gange skal tvinge sig selv til at være lidt social på en dårlig dag.” Herudfra vurderer 

jeg, at udfordringen er elevens egen opfattelse af at lære i grupper. Denne kan være meget forskellig fra elev 

til elev. Selv om vi som lærere mener, at læring sker i en social konstruktivistisk kontekst, kan der være elever, 

som ikke får det samme læringsudbytte ved at indgå i disse konstellationer. I denne elevs tilfælde bliver der 

åbnet op for muligheden for at lave nogle af opgaverne individuelt. I disse tilfælde bliver læringen konstruk-

tivistisk, da eleven selv skaber modeller og læring i undervisningen. Hvorimod de elever, som arbejder i grup-

per, skaber læring i socialkonstruktivistiske fællesskaber, hvilket vil sige det fællesskab, som elev 4 er glad for 
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i undervisningen. Ved at eleverne sammen skal finde en fælles forståelse, bliver de tvunget til at kommuni-

kere om opgaverne, hvilket giver et større læringsudbytte. Dette vil jeg komme yderligere ind på i afsnittet 

om kommunikation. 

I observationer af elev 5, kan jeg se en forskel på, om det er en ”god dag” eller ej, som hun beskriver det. På 

en ”dårlig dag” kan det være svært for hende at indgå i et gruppearbejde og få et læringsudbytte med derfra. 

Når hun sidder alene med en opgave, kan hun derimod få mere ud af denne. Dog er der også dage, hvor hun 

udvikler sig i gruppearbejdet. Herudfra vurderer jeg, at det ikke er sikkert, at det er på grund af brugen af 

Flipped Classroom, at hun har denne vekslen mellem arbejdsformerne. Det kan derimod skyldes, at hun ikke 

er en elev, som altid trives i et socialkonstruktivistisk læringsmiljø. Det kan også skyldes, sammensætningen 

af elever i gruppen. 

6.2 Sæt læreren på pause 

For at undersøge om eleverne får et større læringsudbytte ved brugen af video som lektie, vil jeg i dette afsnit 

have fokus på, hvilke muligheder og udfordringer eleverne oplever ved videoerne. Jeg vil herudover under-

søge elevernes faglige udvikling gennem undervisningen.  

I videoerne, som eleverne har for hjemme, indgår den del af stoffet, som de skal arbejde med i den kommen-

de undervisning. Det har ledt mig frem til at spørge eleverne om, hvordan de synes, det har været at arbejde 

med Flipped Classroom. Flere elever ser det som en mulighed for at være bedre forberedt til undervisningen 

i klassen. Dette ses i elev 2’s udtalelse; ”jeg synes, at man er bedre forberedt på, hvad man skal lave. Og så 

har man et bedre overblik over, hvad det egentlig er, at man har lavet, fordi man… på en eller anden måde 

sidder det bedre fast inde i ens hoved”. At eleverne er bedre forberedte, kan skyldes, at videoen sammen med 

de små opgaver påbegynder en konstruktion hos eleverne, som derved skaber deres egen forforståelse inden 

undervisningen. Dette kan være med til at skabe et godt fundament for elevaktiviteterne i undervisningen. 

Når eleverne kommer til undervisningen med en forforståelse, kan grupperne skabe en fælles forståelse ud 

fra elevernes individuelle forståelser. Dette kan ses i relation til et socialkonstruktivistisk læringssyn. I grup-

pearbejdet er det nødvendigt, at eleverne har en fælles forståelse for at kunne arbejde med opgaverne. Ele-

vernes forståelser er ikke nødvendigvis de samme, derfor er der mulighed for at skabe en ny fælles forståelse 

gennem assimilation eller akkommodation. Hvis de forståelser, som de andre elever har, ikke passer ind i en 

elevs skema, er det nødvendigt at få en snak i gruppen herom og eventuelt påbegynde opgaverne, for at 

tilpasse den nye forståelse til elevens nye skema. 

At arbejde ud fra en fælles forforståelse af et begreb betyder, at alle har forstået og husket det faglige stof, 

og at opgaverne, som handler om at anvende, analysere, vurdere og skabe, kan påbegyndes i undervisningen. 
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Dette er i overensstemmelse med taksonomien for Flipped Classroom (se figur 2). Dette er også i forlængelse 

af elev 3’s udtalelse tidligere i afsnittet ”Elevaktivitet med modeller i centrum”, hvor læreren kan hjælpe med 

de kognitivt svære opgaver. 

At se undervisningens faglige stof hjemme stiller nye krav til eleverne. De skal lære at se en video som lektie, 

for efterfølgende at forstå og huske indholdet og derefter at kunne lave opgaver og deltage i gruppearbejde. 

Det kan tage tid at få denne metode ind under huden således, at det bliver en naturlig form for lektie. Noget 

af det eleverne er glade for, ved at have video som lektie, er blandt andet, som elev 6 siger i interviewet; ”du 

kan pause den, hvis noget går for hurtigt. I stedet for en lærer som står… Selvfølgelig kan man sige, at det 

forstår jeg ikke, men det er lidt nemmere bare at sætte filmen på pause og så tænke over det.” At eleverne 

stopper videoen viser, at de tænker over indholdet, hvilket giver dem mulighed for at se det igen, hvis ikke 

stoffet er forstået første gang. Når eleverne spoler frem og tilbage og ser videoen igen, får de en bedre for-

ståelse, hvilket giver bedre forudsætninger for at besvare opgaverne, som også styrker forståelsen. At ele-

verne er bevidste om potentialet i at sætte videoen på pause, vurderer jeg til, at de har lært at se en video 

som lektie. 

Elevernes udgangspunkt for videoerne er vidt forskellige. De elever, som allerede kender til stoffet i videoen, 

vil assimilere videoens indhold til de skemaer, som de allerede har opbygget. Passer det nye stof i videoen 

ind i et skema, er det nemt for eleverne at forstå indholdet, og det næste trin for disse elever bliver at huske 

indholdet. Passer stoffet ikke ind i et allerede eksisterende skema, kan det være nødvendigt for eleverne at 

se videoerne igen, for at kunne akkumulere stoffet. At eleverne påbegynder opgaverne til videoen, kan være 

med til at skabe et nyt skema, som indholdet kan passe i. I spørgeskemaet giver ¾ af eleverne udtryk for, at 

videoerne har givet dem en bedre forståelse af begreberne. Det kan der være flere grunde til. Tidligere i 

opgaven er det beskrevet, hvordan den visuelle del af undervisningen har stor indflydelse på elevernes for-

ståelse. Derudover kan det, at eleverne ser videoen flere gange, have indflydelse på, at forståelsen bliver 

øget hos eleverne. At eleverne bruger tid på at se videoerne flere gange og pause den, viser, at de gør en 

aktiv indsats for at forstå stoffet. Dette kan skyldes, at eleverne føler sig bedre tilpas med at tilegne sig viden 

hjemme, hvor de kan spole frem og tilbage indtil, at de har forstået indholdet, i stedet for at sidde i klassen 

og holde tilbage med forståelsesspørgsmål. Dette afspejles i elev 6’s svar i spørgeskemaet; ”så foregår det i 

ens eget tempo og hvis man er god til det eller dårlig behøves man ikke at vente eller føle at man skal have 

forklaret det igen.” Her ses det, at det betyder noget for eleven, at denne ikke skal vente i undervisningen. 

At ”føle” at de skal have det forklaret igen, kan henvise til, at de andre elever skal vente, når læreren forklarer 

noget igen, som en elev ikke har forstået. Selvom eleven, som spørger, kan føle, at undervisningens tempo 

sænkes, kan en gentagelse af en forklaring dog være til gavn for flere elever. Når eleverne har videoer med 
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det faglige stof, kan disse bruges som hjælp, hvis gruppearbejdet går i stå, og der er brug for lærerens forkla-

ring. Her kan ventetiden benyttes til at se videoen igen, og herved får eleverne måske den hjælp, som er 

nødvendig. 

At tavleundervisningen er taget ud af undervisningen, kan også ses i elevernes besvarelse af interview og 

spørgeskema. Dette har de fundet positivt. Blandt andet siger elev 2; ”Jeg synes virkelig hurtig, at jeg bliver 

træt, når man bare sidder og lytter og så lige pludselig, tænker man på noget andet, og så kan man ikke lige 

følge med.” Denne elev har, i et tidligere citat, udtalt at have en større koncentration til at arbejde med 

opgaverne i klassen og se video som lektie. Ud fra disse synspunkter vurderer jeg, at eleven arbejder godt 

med Flipped Classroom og den socialkonstruktivistiske læringsmetode, hvor arbejdet med læring sker i fæl-

lesskab. Det giver et billede af, at Flipped Classroom har en positiv virkning på elevernes læring. Dette ligger 

i tråd med det norske casestudie af elevers udbytte ved undervisning med Flipped Classroom. Her er der en 

signifikant forskel i udbyttet af undervisningen med og uden Flipped Classroom. Jeg har i min undersøgelse 

ikke lavet en før og efter test af elevernes viden. Ud fra elevernes egne udtalelser om hvorvidt de mener, at 

de lærer bedre med Flipped Classroom, er der en god sammenhæng med det norske casestudie. Ud fra ele-

vernes svar i spørgeskemaet er der ¾ af eleverne, som mener, at de har lært begreberne bedre i undervis-

ningsforløbet end i et almindeligt forløb. I det norske casestudie klarede ⅔ af eleverne sig bedre med brugen 

af Flipped Classroom. 

Det er dog ikke alle elever, som synes, at det er bedst at tage tavleundervisningen ud af timerne. Elev 8 skriver 

at; ”videoerne er forklarende, men det kunne også være rart hvis de [red. lærerne] selv underviste os i det”. 

Disse kommentarer skal der også være opmærksomhed på. Flere elever giver udtryk for, at Flipped Classroom 

er godt, og at de lærer mere, fordi de er mere motiverede. Dog ønsker nogle elever en mere varieret under-

visning, hvilket kan ses i dette citat fra elev 9, ”det er meget rart at have lidt varierende former for undervis-

ning. Så jeg ville heller ikke ønske at have den hele tiden, men det er dejligt med noget forskelligt nogle gan-

ge.” At have den samme undervisning hele tiden er ikke spændende for eleverne, da de kan miste interessen 

for at se videoer hjemme og lave gruppearbejde på klassen. Det er som lærer nødvendigt at lave en varieret 

undervisning både hvad på indhold og metode. 

6.3 Kommunikation som redskab 

I dette afsnit vil der være fokus på elevernes kommunikation som redskab til læring, hvorfor jeg vil undersøge 

elevernes kommunikation, blandt andet deres brug af naturfaglige ord. 
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Kommunikation er vigtigt i alle situationer, hvor mennesker er i kontakt med hinanden. Uanset hvilken un-

dervisningsform, som bruges, er det nødvendigt at kommunikere. Kommunikation er både verbal og nonver-

bal. I socialkonstruktivisme er kommunikation helt centralt, da viden i grupper opstår gennem sproget. Spro-

get er på den både det bærende element i denne undervisning med Flipped Classroom. I spørgsmål angående 

brugen af video og gruppearbejde svarer elev 7; ”Jeg synes faktisk, at det har været dejligt, fordi så skulle 

man ikke læse en masse tekst, og man har fået vist det på en video, det synes jeg har været dejligt, fordi jeg 

selv har svært ved at læse”. Flipped Classroom giver ud fra dette citat fordele for elever, som har vanskelig-

heder med at læse, da de ser en video i stedet for. Dette giver også eleverne en fordel i gruppearbejdet, hvor 

de møder med en bedre forståelse, end hvis de skulle læse det samme indhold. 

Arbejdet med modeller i undervisningen har også en vigtig sammenhæng med kommunikation. Som det er 

skrevet tidligere, kan der ikke arbejdes med en kompetence alene, da disse har flere fællestræk. Blandt andet 

skal eleverne udvikle deres ”naturfaglige forståelse gennem kommunikation om og med modeller” (Elmose, 

2014, s. 14). Det er dermed nødvendigt at kommunikere i arbejdet med at konstruere modeller og ved for-

midlingen af disse. Eleverne afslutter flere gange undervisningen/opgaven med at fremlægge modellerne, 

som de har arbejdet med. Gennem fremlæggelserne kommunikerer de med modeller, ved at give den viden, 

de har opnået gennem arbejdet med modeller, videre til de andre elever. Det varierer, om det er fremlæg-

gelser for hele klassen eller en lille del af eleverne. Ved fremlæggelser i små grupper skal den gruppe, der 

fremlægges for, komme med feedback. Dette skaber kommunikation og dermed udvikles elevernes viden. 

Gruppearbejde, erfaringer og diskussioner er med til at styrke elevernes epistemologiske forståelse, hvilket 

også udvikler modellerings kompetencen personligt, socialt og metodisk. Det personlige aspekt i kompeten-

ceudviklingen kommer blandt andet til udtryk hjemme, hvor eleverne selv gør sig tanker om emnet og de 

modeller, som de bliver præsenteret for. Den styrkes yderligere, når eleverne skal vurdere, hvordan eller 

hvilken model som bedst beskriver et emne. Dette har eleverne gjort både ved den måde, de opstiller mo-

deller på, samt i deres arbejde med synopser, hvor de har lavet et produkt, som indeholder modeller. Det 

sociale aspekt udvikler eleverne, når de deltager i gruppearbejde, hvor de diskuterer indholdet i modellerne 

og opbygningen af disse. De skaber en fælles erkendelse af emnet, som for gruppen giver mening. Dette er i 

tråd med det socialkonstruktivistiske læringssyn, som det anvendes i undervisningen. Når eleverne bruger 

sproget til at blive enige om en forståelse, gør de sammen hinanden stærkere. Den metodiske del af model-

leringskompetencen er der ikke arbejdet med i forløbet, da der er valgt at have fokus på at anvende modeller. 

I disse tre dele, som modelleringskompetencen består af, er det nødvendigt, at eleverne bruger sproget for 

at udvikle kompetencen. 

Det er vigtigt, at eleverne anvender et naturfagligt sprog i gruppearbejdet, hvilket gælder for alle kompeten-

cer i naturfag. Dette styrker deres læring af begreberne, hvormed de får en faglig forståelse, frem for hvis de 
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bruger hverdagssprog til at beskrive begreberne. Undersøges de ord, som eleverne bruger til at beskrive de 

tre begreber i spørgeskemaet, carbons kredsløb, olies dannelse og drivhuseffekten, er der forskel på hvor 

mange elever, som anvender faglige begreber samt hvilke. Nogle af de faglige begreber, som eleverne an-

vender, er blandt andet; CO2, methan, atmosfære, global opvarmning, drivhusgasser, ozonlag, frigiver, mi-

kroorganismer, organisk materiale, fotosyntese og carbon. Når eleverne anvender disse faglige ord i deres 

beskrivelser, opbygger de en større forståelse af begreberne. Det kræver dog, at eleverne forstår de natur-

faglige ord i deres beskrivelser, således det ikke bare bliver ord, de siger uden at forstå meningen i dem. Når 

alle elever i gruppen anvender disse faglige ord, styrker det deres læring gennem gruppearbejde. Herved 

bliver en fordel ved gruppearbejde, at eleverne kan støtte hinanden i at forstå de naturfaglige ord, som de 

anvender til at beskrive begreberne. 

7. Diskussion og fejlkilder 

I dette afsnit vil jeg belyse undersøgelsen samt resultaterne heraf fra forskellige vinkler for at afdække fejl-

kilder samt bedre metoder til at gribe undersøgelsen an på. Dette vil jeg inddrage i min konklusion og dermed 

forholde mig kritisk overfor resultaterne. 

7.1 Eventuelle fejlkilder i undersøgelsen 

At lave en undersøgelse kan ikke gøres uden, at der opstår fejl eller ting, som kan have indflydelse på resul-

tatet, således at det ikke bliver, som det var tænkt. En usikkerhed i denne undersøgelse af brugen af Flipped 

Classroom i naturfag er, at det er sket over en meget kort periode. Da praktikken kun havde en længde på 6 

uger, hvoraf en blev brugt til musical, var den reelle tid til undervisning kun ca. 5 uger. Hertil kommer ufor-

udsete arrangementer på efterskolen, hvoraf nogle var placeret i naturfagstimerne. Dette betød, at ikke alle 

elever var med til alt undervisning, samt at nogle timer måtte omlægges. At der ikke var så mange timer at 

arbejde i, gjorde, at eleverne måske ikke har fået tid nok til at vænne sig til metoden. Det kan være svært at 

sammenligne almindelig tavleundervisning, som eleverne er vant til med en ny metode, som de kun har haft 

5 uger til at sætte sig ind i. Det bliver derved svært at skille nyhedsværdien i den nye metode fra, om metoden 

reelt er en bedre tilgang til læring. Eleverne giver i svarene fra spørgeskema og interview udtryk for, at de er 

glade for metoden, men at de også gerne vil have variation i undervisningen, således at de skifter mellem 

metoderne.  

Udover at forløbet har været kort, var lærerteamet ramt af sygdom i perioden, hvorfor planlægningen blev 

kortsigtet. I et forløb, hvor der anvendes Flipped Classroom, har jeg erfaret, at det er vigtigt, at det er detal-

jeret tilrettelagt fra starten. Dette er blandt andet vigtigt for at kunne lave eller finde de mest egnede videoer 

til undervisningen. Dette er en tidskrævende proces i forløbet, men når det er på plads, er det enkelt at gå til 
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den resterende planlægning. Det er også vigtigt, at planlægningen er på plads inden forløbet, således at ele-

verne fra starten kan få et overblik over, hvad de skal igennem i undervisningen. Dette er særligt godt i et 

bredt emne, som det vi har arbejdet med; ”er jorden en (u)udtømmelig ressource?”. 

Jeg er ny underviser for eleverne i en kort periode, hvilket for nogle elever kan være godt og for andre kan 

være en udfordring. Jeg kender herudover ikke eleverne så godt, hvilket har været en udfordring for mig i 

planlægningen af undervisningen. Jeg kan godt forestille mig at anvende Flipped Classroom igen i en kendt 

klasse, hvilket kan være en lettere opgave, både fordi jeg har prøvet det før, og fordi jeg kender eleverne. 

De indsamlede informationer fra eleverne gennem spørgeskema og interviews, kan give et forvrænget billede 

af, hvad eleverne mener om forløbet. Jeg har i min bearbejdning af materialet fundet, at nogle svarkategorier 

er uklare for eleverne i spørgeskemaet. Der er for mange forskellige svar muligheder til et spørgsmål. Dette 

gør det svært for eleverne at vurdere, hvor deres svar passer ind, samt det giver en stor spredning i besva-

relserne. Jeg kunne i stedet have lavet få og klare svar muligheder, således at det både for mig og eleverne 

er tydeligt, hvad de svarer. 

Forud for mine interviews, har jeg opstillet en række åbne spørgsmål (se bilag 2), for at sikre mig at eleverne 

kommer omkring bestemte emner i interviewet. Det kræver stor øvelse som interviewer at stille spørgsmå-

lene korrekt, når samtalen flyder. Jeg har under transskriberingen erfaret, at ikke alle spørgsmål er stillet 

åbne, men har fået en lukket karakter. Det har kunnet give eleverne en følelse af, at de var nødsaget til at 

svare noget bestemt, hvilket ikke har været hensigten. Det er en formuleringsfejl fra interviewerens side, 

som kan have haft indvirkning på elevernes besvarelser. 

I min undersøgelse har jeg valgt at lægge vægt på elevernes egen opfattelse af, om de har lært mere ved at 

anvende Flipped Classroom, samt hvordan de oplever metoden. Jeg kunne have valgt at lave disse undersø-

gelser på andre måder eller med understøttelse af andre undersøgelser. Det kunne for eksempel være ved 

at lave en test før forløbet, hvor eleverne besvarer spørgsmål omhandlende emnet og igen besvarer samme 

test efter forløbet. På denne måde ville jeg kunne sammenligne elevernes resultater og se hvor stor en ud-

vikling, det har givet. Dette ville kræve en test i et forløb med den undervisningsform, som eleverne er vant 

til, for at have et grundlag for sammenligning. Dette har ikke været muligt i den korte periode, jeg har haft til 

at lave mine undersøgelser.  
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8. Konklusion 

I dette afsnit vil jeg samle mine erfaringer fra analyseafsnittet og min diskussion til opgavens konklusion. 

Efter et spændende arbejde med undervisningsmetoden Flipped Classroom både i praktikken og i bachelor-

opgaven, har jeg fundet nogle af de styrker Flipped Classroom har i arbejdet med modelleringskompetencen 

i naturfag. 

At arbejde med Flipped Classroom kræver god forberedelse af forløbet. Når denne er på plads, giver det 

eleverne og lærerne mulighed for at anvende tiden i undervisningen på en anden måde end i et forløb, hvor 

tavleundervisning er i centrum. Ved at eleverne tilegner sig viden hjemmefra, gennem video og forståelses-

opklarende spørgsmål, er de forberedte til at påbegynde arbejdet med opgaver, når de møder til undervis-

ningen. Eleverne har herved en forforståelse, når de kommer i klassen, hvorved de opgaver, de arbejder med 

i klassen, starter på et højere kognitivt niveau. Ved traditionel tavleundervisning vil de kognitivt udfordrende 

opgaver ofte være lektier på grund af tidsmangel i undervisningen. Dette skyldes, at en sådan undervisning 

starter med, at eleverne tilegner sig viden om emnet og første derefter påbegynder forståelsesafklarende 

opgaver. Denne ændring giver eleverne udtryk for, at de sætter pris på, da de har mulighed for at få lærerens 

hjælp til de svære opgaver. Ved at der i undervisningen er tid til at fordybe sig i opgaver, som i dette tilfælde 

bygger på modeller, er det muligt for eleverne at udvikle en bedre forståelse for emnet. De kan arbejde 

koncentreret med modellerne i grupper og få den hjælp, de har behov for af læreren. Eleverne får i gennem 

gruppearbejdet mulighed for at arbejde med modeller på flere forskellige måder og med forskellige typer 

modeller. 

Visualisering bliver blandt eleverne omtalt positivt i forløbet. Både i form af at se modeller og fagligt indhold 

på video, hvor de får sat billeder på, men også ved selv at arbejde med at fremstille modeller. Der er blandt 

eleverne flere begrundelser for, hvorfor visualiseringen er positiv for dem. Der er nogle elever, som bedre 

husker det faglige indhold og dermed har en bedre forudsætning for at deltage i gruppearbejdet i klassen. En 

anden fordel hos nogle elever er, at de ikke skal huske en lang række ord fra en gennemgang på tavlen, men 

i stedet har fået den nye viden lagret som billeder, som de kan anvende i gruppearbejdet og senere hen. 

Dette er en fordel, som de læsesvage elever giver udtryk for. 

At gruppearbejde bliver en stor del af arbejdet med modeller og Flipped Classroom, giver eleverne en styrke 

i deres læring, ved at de i samarbejde i klassen lærer socialkonstruktivistisk. Hjemme, hvor de ser videoer og 

laver forståelsesafklarende opgaver, arbejder de konstruktivistisk. Her skaber de deres egen forståelse af det 

faglige stof, for efterfølgende at anvende dette med de andre i klassen og bygge videre på deres viden. 

Elevernes arbejde hjemme med selv at konstruere deres faglige forståelse styrkes også ved brugen af Flipped 

Classroom. Når eleverne ser videoen hjemme, kan de selv bestemme tempoet for deres egen læring. Har 
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eleverne brug for at se videoen eller dele af den flere gange, kan den sættes på pause eller spoles frem og 

tilbage for at forstå det, som er svært. De kan herved selv bestemme, hvad der skal forklares igen. Nogle 

elever giver udtryk for, at de er bedre tilpas ved, ikke at skulle forstyrre de andre i klassen for at få noget 

forklaret igen. Eleverne kan spole eller se videoen igen, hvis de får brug for det til at lave de efterfølgende 

opgaver, eller hvis gruppen bliver i tvivl om noget af det faglige stof. Det kræver ikke, at eleverne skal vente 

til, at læreren har tid til at hjælpe. At eleven stopper videoen, mens den ses som lektie, viser, at der er noget, 

vedkommende har brug for at tænke yderligere over for at få en forståelse. 

Det kræver tilvænning for eleverne at se en video som lektie. Det er ikke som at se en film fredag aften. 

Eleverne skal være koncentrerede om indholdet og arbejde med opgaverne efterfølgende for at huske det til 

senere brug i undervisningen. 

Flere elever giver udtryk for, at de føler sig bedre forberedte til undervisningen, når de har tilegnet sig den 

faglige viden hjemmefra og dermed er klar til at påbegynde arbejdet i klassen. De ved, hvad timen kommer 

til at indeholde. 

Det sidste overordnede emne, jeg har fundet, som er en styrke ved at anvende Flipped Classroom er, at der 

bliver plads til kommunikation. Dette er vigtigt for at tilegne sig modelleringskompetencen. At gruppearbejde 

fylder meget i undervisningen, styrker elevernes kommunikation, da dette er nødvendigt for samarbejde. 

Gennem elevernes arbejde samt fremlæggelser arbejder de med sproget. Det er vigtigt, at det er naturfaglige 

begreber, der bliver brugt i kommunikationen, for at eleverne udvikler deres faglighed både om emnet og 

om modeller. At anvende kommunikation styrker elevernes modelleringskompetence både personligt, soci-

alt og metodisk. 

9. Perspektivering og udvikling af problemstillingen 

I dette afsnit vil jeg tage fat i, hvordan der jeg arbejde videre med denne undersøgelse, samt hvordan jeg vil 

anvende Flipped Classroom i min kommende praksis som lærer. 

Gennem arbejdet med Flipped Classroom har jeg erfaret, at det kan være svært at gennemføre et rent Flip-

ped Classroom forløb. Det kræver en stor del forberedelse af videoer og opgaver, for at disse er tilpasset de 

elever, der arbejdes med, samt de mål, som er opstillet for undervisningen. Jeg havde en stor begejstring for 

metoden, inden jeg påbegyndte min undersøgelse og kunne se mange fordele. Jeg har dog fået en større 

forståelse for metoden og vil måske ikke udelukkende bruge Flipped Classroom i et forløb. I stedet vil jeg 

bruge det som variation i min undervisning ved at inddrage det, når det giver mening i et forløb. Ud fra min 

undersøgelse har jeg fundet ud af, at det er nødvendigt ind i mellem at have en helt almindelig gennemgang 
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af nyt stof på tavlen for på den måde at sikre, at alle elever er med. Dette skyldes også, at nogle emner og 

begreber er lettere at forklare ved klasseundervisning. 

Flipped Classroom er en forholdsvis ny undervisningsmetode, hvorfor der ikke er mange teorier og undersø-

gelser på området. Når der kommer mere forskning på området både i Danmark og udlandet, kunne jeg 

forestille mig, at der ville være et større teoretisk grundlag at bygge en sådan opgave på. Yderligere kunne 

jeg have valgt at lægge mit perspektiv på elevernes motivation ved brugen af Flipped Classroom. En teori, 

som i den forbindelse kunne være spændende at sætte i relation med brugen af Flipped Classroom, er Haw-

thorne studierne. Disse arbejder med, om det er nyhedsværdien i en forandring, som skaber motivation, eller 

om det er selve forandringen. Det vil sige, undervisningsmetoden kan være motiverende, fordi den er ny for 

eleverne, men det kan også skyldes, at selve metoden, Flipped Classroom, er motiverende, også selvom den 

ikke er ny for eleverne. 
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11. Bilag 

Dette afsnit indeholder bilag, som kan være interessante for læseren at tage et blik på for at få et større 

indblik i mine undersøgelser og resultater. 

11.1 bilag 1 

Spørgeskema til Flipped Classroom: 

1) Navn  

2) klasse 

3) Er du tidligere blevet undervist med Flipped Classroom på din tidligere skole? 

a. Hvis ja, hvor meget har du så arbejdet med det? 

i. En enkelt gang 

ii. Et par gange i forskellige forløb 

iii. Flere gange i forskellige forløb 

iv. I alle forløb 

4) Kunne du forstå indholdet i videoen, så du kunne arbejde med den i undervisningen? 

5) Kan du bedre huske det indhold i undervisningen, som du har lært på video? 

6) Har du lavet lektier, når du har haft video for som lektie? 

7) Hvis ja: Har du mere lyst til at lave lektier, når du skal se en video og lave en opgave til videoen? 

a. Mere motiveret 

b. Det var lektier, så de skulle laves 

8) Hvis nej, hvorfor har du ikke lavet lektier? 

a. Ikke motiveret for at se videoen 

b. Glemt det 

c. Haft svært ved det 

d. Haft for let ved det 

e. Andet________________ 

9) Har du oplevet, at der har været mere elevaktivitet i undervisningen, når I er blevet undervist med 

Flipped Classroom? 

10) Har videoerne hjulpet dig til bedre at forstå, de begreber og emner vi har arbejdet med? 

11) Har du brugt videoerne, når I har lavet gruppearbejde? 

12) Kan du beskrive, hvad drivhuseffekten er? 

13) Kan du med egne ord beskrive, hvordan olie bliver dannet?  

14) Forklar, hvordan carbons kredsløb forløber. 
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15) Kunne du godt tænke dig, at lærerne brugte denne undervisningsform noget mere? 

16) Skriv gerne en begrundelse af ovenstående svar. 

17) Skriv gerne kort, hvad din oplevelse af undervisningsforløbet har været. 

11.2 bilag 2 

Interviewspørgsmål angående Flipped Classroom 

Hvordan har det været at blive undervist med Flipped Classroom? 

Har du set de videoer, I har haft for som lektier? 

Kan du mærke, om du lærer bedre eller dårligere på denne måde? 

Hvordan hjælper videoerne dig til en bedre/dårligere forståelse? 

Er det en bedre undervisningsform, når tavleundervisningen flyttes til lektietimen og I selv skal arbejde med 

opgaver i timerne? 

Hvordan har du brugt/set videoerne, når du har lavet lektier? 

Har du brugt videoerne i og efter undervisningen – for eksempel til synopsen? 

Hvordan har du haft det med, at dem som ikke har lavet lektier, skal se videoen, inden de kan lave opga-

ver? 

11.3 bilag 3 

Behandling af lukkede svar på spørgeskema 

Spørgsmål Svar Samlet svar i for-

hold til antal delta-

gere 

Klasse 9. klasse = 17 8. klasse = 2 Primært 9. klasser 

Er du tidligere blevet 

undervist med Flip-

ped Classroom på 

din tidligere skole? 

Ja = 13 Nej = 6 ⅔ har ikke arbej-

det med det før 

⅓ har arbejdet 

med det før 

Hvis ja, hvor meget 

har du arbejdet med 

det? 

Et par gang = 5 Flere gange = 1 ⅚ har arbejdet 

med det en enkelt 

gang 
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⅙ flere gange 

Kunne du forstå ind-

holdet i videoen, så 

du kunne arbejde 

med den i undervis-

ningen? 

Overhovedet 

ikke = 0 

Ikke så godt 

= 4 

rimelig godt = 

11 

Rigtig 

godt = 4 

¾ kunne forstå 

indhold af video 

¼ kunne ikke for-

stå indhold af vide-

o 

Kan du bedre huske 

det indhold i under-

visningen, som du 

har lært på video? 

Overhovedet 

ikke = 0 

Ikke så godt 

= 3 

rimelig godt = 

14 

Meget 

godt = 2 

⅘ kunne bedre hu-

ske indholdet  

⅕ kunne ikke så 

godt huske indhol-

det 

Har du lavet lektier, 

når du har haft video 

for som lektie? 

Ja = 15 Nej = 4 ⅘ har lavet lektier 

Hvis nej, hvorfor ik-

ke? 

Ikke 

motiveret 

= 0  

Glemt = 

2 

Svært ved 

at forstå vi-

deo og op-

gave = 0 

For let ved 

video og 

opgave = 2 

Andet 

= 1 

⅖ glemt lektier 

⅖ for let ved lekti-

er 

⅕ andet 

Hvis ja, hvad har 

gjort at du har lavet 

dem? 

Mere motiveret = 4 Det var lektier de skulle la-

ves = 11 

⅔ pligt 

⅓ motivation 

Har du oplevet, at 

der har været mere 

elevaktivitet i under-

visningen, når I er 

blevet undervist 

med Flipped Classro-

om? 

Nej mindre = 1 Det samme 

= 8 

Lidt mere = 8 Ja meget 

mere = 2 

½ mere end almin-

delig 

½ det samme eller 

mindre 

Har videoerne hjul-

pet dig til bedre at 

forstå de begreber 

Nej det er 

blevet svære = 

0 

Nej = 5 Lidt = 10 Ja det er 

meget 

lettere = 

4 

¾ har det hjulpet 

¼ har det ikke hjul-

pet 
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og emner som vi har 

arbejdet med? 

Har du brugt video-

erne, når I har lavet 

gruppearbejde? 

Slet ikke = 3 Et par gange 

= 3 

Nogen gange = 

12 

Rigtig 

mange 

gange = 1 

⅔ har brugt video-

en senere 

⅓ har ikke brugt 

den 

Kunne du godt tæn-

ke dig at lærerne 

brugte denne under-

visningsform noget 

mere? 

Nej aldrig 

= 1 

Helst 

ikke = 

2 

En gang 

i mel-

lem = 4 

Med jævne 

mellemrum 

= 7 

Ofte = 

5 

Ja 

hele 

tiden 

= 0 

⅔ vil gerne det bli-

ver brugt igen 

⅓ vil ikke bruge 

det igen 

 

11.4 bilag 4 

Behandlede svar af åbne svar i spørgeskema 

Spørgsmål Rigtigt svar Vagt svar Forkert 

svar 

Kasseret svar eller  

Ikke afgivet svar 

Forklar carbons kredsløb 3 

⅕ 

2 

~ ⅕ 

3 

⅕ 

11 

⅗ 

Hvordan bliver olie dannet? 6 

⅖ 

10 

⅖ 

3 

⅕ 

Forklar hvad drivhuseffekten er 5 

¼ 

5 

¼  

5 

¼  

4 

¼  

 

Hvordan er din oplevelse af Flipped Classroom som undervisningsmetode? 

 Godt/interessant/spæn

dende/sjovt 

Lærende Anderledes Dårligt Forstående Kasseret og 

ikke afgivet 

svar 

Oplevelse 

af forløbet 

12 6 2 1 1 3 
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Kunne du tænke dig at bruge Flipped Classroom noget mere i undervisningen? 

 Godt/

sjovt/

moti-

veren-

de 

Øn-

sker 

vari-

ation 

Glem

mer at 

se vi-

deo 

Visu-

alise-

ring 

Lettere at 

forklare/ 

forstå 

Gider ikke 

lektier/ 

virker af 

mindre 

lektier 

Ønsker 

alm. 

tavleun-

dervisni

ng 

Mere 

hjælp i 

timer-

ne 

Eget 

tem-

po 

Kasse-

ret og 

ikke 

afgivet 

svar 

Begrund

else for 

at bruge 

det igen 

4 1 2 1 3 3 1 1 1 4 

  

11.5 Bilag 5 

Besvarelser på åbne spørgsmål i spørgeskema. De understregede citater er anvendt i analyse afsnittet. 

Skriv gerne en begrundelse af ovenstående svar. 

- Ja fordi så synes jeg at jeg forstå det meget bedre og det var sjovere at lave lektier 

- Vi har ikke lagt mærke til "Flipped Classroom" 

- Elev 6: Ja det kunne jeg godt fordi så foregår det i ens eget tempo og hvis man er god til det eller 

dårlig behøves man ikke at vente eller føle at man skal have forklaret det igen. 

- Det er måske ikke helt ideelt, der er ikke så mange der laver det. 

- Det er nemmere at forstå / lære. 

- ja fordi at så når vi er kommet til timer er vi fri for at spilde tid på en video og have nedern lektier for 

derhjemme så det er nemmere at lave dem hvor vi kan få mere hjælp. 

- Elev 8: Videoerne er forklarende, men det kunne også være rart hvis de [red. lærerne] selv underviste 

os i det. 

- Elev 9: Det er meget rart at have lidt varierende former for undervisning. Så jeg ville heller ikke ønske 

at have den hele tiden, men det er dejligt med noget forskelligt nogen gange. 

- så føler man at man ikke har så mange lektier for og det er dejligt 

- Det var en god måde at arbejde på, men vil gerne selv være med til at bestemme grupper. 

- Gider ikke lektier 

- Det kan være lettere at forklarer nogle ting sådan 

- Ja, fordi det er lidt sjovere end normal undervisning, og derfor gør det mig mere motiveret til at lave 

det 
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- Elev 1: Jeg kan rigtig godt lide, at tingene bliver vist. Jeg kan meget bedre huske de ting, der bliver 

vist, for så har jeg nogle billeder at hænge sammen med de forskellige ting. 

- jeg kan godt lide den, men alt for mange glemmer at se filmen. 

Skrive gerne kort hvad din oplevelse af undervisningsforløbet har været. 

- Jeg synes det var sjovt at prøve noget nyt og ikke bare lave det samme hele tiden. 

- Det har været fint. Men kan bedre lide de "normale" lære 

- Jeg synes det har været anderledes og godt 

- Det har været super godt fordi jeg føler at vi har lært en masse. 

- Elev 3: Det har været bedre, for at se videoerne hjemme gjorde vi havde tid til at lave de lidt sværere 

ting hvor der var en lærere til stede. 

- Jeg har lært meget, på trods af jeg ikke har været der så meget. Det har været forvirrende at finde 

ud af hvad der skulle laves derhjemme, når jeg ikke har været der. 

- Det har været et fint forløb. Naturfag er ikke et af mine yndlingsfag, så det er ikke noget jeg normalt 

bliver begejstret for. Der har været nogen ting som slet ikke har interesseret mig, men synes dog der 

var været nogen ting som har fanget mig. Hvilket har været dejligt, for det er ikke tit at det sker i 

dette fag. Kan godt lide når man selv skal ud og lede efter informationen. 

- det har været fint alser jeg har lært meget så det er vel godt 

- Min oplevelse har været god, og det var en god måde ta arbejde på 

- Det har været meget interessant, og lærerigt 

- Det har været sjovt, lærerigt og jeg har fået en masse ud af det 

- Jeg synes der har været spændene og anderledes 

- den har været forstående, og dejlig at arbejde med. 

- Fin 

- Bedre og mere lærende 

11.6 Bilag 6 

Elevernes besvarelser af begreberne; drivhuseffekten, oliedannelse og carbons kredsløb. 

Beskriv hvad drivhuseffekten er 

- Solen sender varme til jorden, jorden sender varmen ud i atmosfæren. Drivhusgasser ligger som en 

dyne om jorden – vanddampe 

- Det er noget der ligger sig omkring vores jord, det er et lag der ligger sig ude i atmosfæren og spærre 

for at solens stråler kan komme ud igen, derfor bliver den globale opvarmning. Det sker ved at vi 

brænder for meget co2 af. 
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- Drivhuseffekten holder på varmen. det er gasser, CO2, metan og vanddamp 

- Drivhuseffekten er de drivhusgasser (methan, CO2 og vanddamp) som lægger sig i en tæt dyne ved 

ozonlaget. Dynen gør at varmen har sværere ved at slippe ud, derfor stiger temperaturen på jorden. 

- Det er det der er grunden til global opvarmning. Det er når vi forurener med drivhusgasser som fri-

giver co2 som så kommer op i atmosfæren og danner en kapsel af en slags så når der kommer varme 

ned på jorden og det kommer ud i atmosfæren er det ikke alt der kommer igennem laget af drivhus-

gasser 

- Det er os der bl.a. brænder fossille brændstoffer af og dermed udleder drivhusgasser, som co2, met-

han og vanddamp. Det er drivhusgasserne der holder på solens varme, og jo flere der kommer, jo 

mindre varme slipper der ud. 

- Co2 og andre molekylor har dannet et lag rundt om jorden, så når solens stråler ryger igennem laget. 

Så er der nogle af solens stråler der bliver skudt tilbage og bliver på jorden, mens andre slipper ud af 

laget, og ud i rummet igen. Hvis laget bliver for tygt, og for mange af solens stråler ikke kan komme 

ud, bliver der for varmt på jorden, og omvendt, hvis det ikke er tygt nok, så bliver der meget koldt på 

jorden. 

- Drivhuseffekten er måden jorden holder på varmen 

- Drivhuseffekten er CO2 der hænger i lufte 

- Drivhuseffekten gør at temperturen på jorden forbliver den samme, fordi den co2 vi mennesker og 

dyr skaber ligger sig om jorden. 

- Drivhuseffekten er når Co2'en vi udleder i atmosfæren lægger sig som en dyne om jorden og derved 

holder mere varme inde i atmosfæren. 

- Drivhuseffekten er når der kommer solstråler ind i jordens atmosfære, og så bliver det meste af den 

der. På den måde bliver der varmt inde omkring jorden 

- det er en betegnelse for atmosfæren til at holde igen på udstrålingen af energi fra jordensoverflade. 

Jordens temperatur ved jordensoverflade, er højre, end den ville uden atmosfæren. 

- Gasser også kaldet ozonlaget som holder på varmen. 

- Det er lageret der holder på varmen så jorden ikke bliver for kold at leve på 

Beskriv med egne ord, hvordan olie bliver dannet 

- Først så falder der nogle døde organismerne ned til bunden som så danner et tykt lag. Jo længere tid 

der gik jo flere lag dannes og så steg varmen og trykket. Organismerene rådnede til en tyk væske og 

langsomt blev der dannet olie 

- Det bliver dannet af døde dyr og planter ned i jorden og på den måde bliver til råstoffer 
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- Organismer i havet dør og kommer ned på bunden, og bliver til organisk materiale. Når der ikke er 

noget ilt, bliver det til olie. 

- Olie er døde mikroorganismer som har lageret på havbunden indtil trykket og varmen har omdannet 

det til olie. 

- olie bliver dannet af døde organismer fx i vandet når fisk og levedene organismer dør så forrådner 

de nede på bunden af vandet og så efter 100år bliver det til olie 

- For millioner af år siden, faldt døde microorganismer til havets bund, og dannede et lag. Det blev 

lagret af sand og kom derfor længere ned. Ved hjælp af tryk og varme blev det til kul og olie, og 

senere naturgas. 

- Olie er lavet af en masse mikroskopiske dyr og planter, som for flere milliarder år siden er f.eks. døde 

på havet og er faldet ned til bunden. Der kommer så flere og flere lag af døde dyr og planter. Når der 

så kommer for meget pres på de her døde dyr og planter, efter utroligt mange år, bliver det til Olie 

- det er over rigtig mange år nede i jorden det er en masse blade og blomster og sådan noget der bliver 

presset sammen og over årene bliver det til olie 

- Olie bliver dannet af døde dyr og planter som bliver gravet under jorden, og med tiden bliver til olie 

og gas 

- Olie bliver dannet af en masse døde dyr, i løbet af mange år 

- Olie bliver dannet over flere millioner år, det er død dyr og planter på havets bund som er faldet til 

bundens og er kommet under et højt tryk 

- Bliver gravet op fra undergrunden 

- Døde organismer der er faldet til havbunden, og jo flere lag der er kommet jo mere tryk. Til sidst er 

det så blevet en tyk væske også kaldet olie 

- Olie er gamle dyr, der under vandet bliver nedbrudt. Og så bliver det med årene til olie 

- det bliver dannet af organisk materiale som planter og alger, som er mange milliner år gammel, som 

har lagt på bunden 

- Olie er døde dyr og planter der bliver udsat for pres 

- Olie består af døde dyr planter og træer der er blevet trykt sammen under hårdt pres 

Forklar hvordan carbons kredsløb forløber 

- Når co2 er lagret i grønne planter og blade kaldes det for kulstof. Når planten er færdig udånder det 

co2 som er tilbage til rent ilt. Vi mennesker indtager den rene ilt 

- vi indtager co2 fra planter og laver det til ilt og giver det til planter, dyr og andet, hvis vi ikke havde 

træer og planter kunne vi ikke få ilt. Det er forklaret i korte træk 
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- Vi udånder co2, co2 bliver optaget af planterne via fotosyntese, planterne udskiller oxygen og behol-

der carbon. Vi bliver derfor nødt til at spise planter og de dyr som spiser det - for at vi kan optage 

carbon. Når vi samt dyrene dør, så udleder vi carbon tilbage til atmosfæren. 

- det er når vand fordamper op i himlen vil de med tiden blive til regn og så vil det regne ned på jorden 

og til sidst blive til grundvand eller løbe ned i søer. efter det pumper vi grundvandet op så vi kan 

bruge det. efter det lader vi det komme ud i havet igen hvor processen kan ske igen 

- Planterne tager den co2 vi udånder fra luften. De tager kulstoffet og 'udånder' ilt. når vi spiser plan-

terne eller dyr der har spist planterne, får vi kulstof. når vi dør bliver vi spist af micro organismer, 

som også bruger ilt for at leve og ligesom os udånder det kulstof de spiser og det ilt de indånder 

tilbage til luften som co2. 

- Mennesker, dyr og levende ting indånder ilt, og udspiller Co2. Planterne optager Co2en og laver ilt. 

Så indånder vi den ilt, som planterne har lavet. 

- vi trækker luft ind og så noget af det vi puster ud igen er carbon og så tager trær det ind og laver det 

til lit igen og sådan er det også med dyr 

- Det kan jeg ikke huske på nuværende tidspunkt 

- Jeg synes der er lidt svært at forklare, men det er lidt ligesom i løvernes konge. Dyrene (og andre 

levende organismer) dør og bliver til eks. gras og så spiser andre ting det. Men for at det skal kunne 

lade sig gøre skat de bruge CO2 til at nedbryde maden (og andre ting). 

11.7 Bilag 7 

Citater fra interviews som er anvendt i analyse afsnittet.  

Citaterne er her opsat, med det pågældende spørgsmål eleverne har besvaret samt andre relevante besva-

relser i forbindelse hermed. Understregningen tydeliggør det anvendte citat. 

Elev 2: 

Lærer: Hvordan synes du, det [red. ”brugen af video”] har hjulpet dig. Er det det med, at det har været visuelt, 

eller er det fordi, man ikke har skulle sidde i klassen og høre tavleundervisning eller, hvad er det, der har 

gjort, at du synes, du lærer mere? 

Elev 2: Jeg tror faktisk, at det er begge dele. Både at det er både er visuelt og så, at man ja… at man bedre 

kan sidde og koncentrere sig om det og arbejde i klassen. 

Lærer: Hvordan synes du, det har været det her med Flipped Classroom, når vi har set video som lektie og så 

har vi lavet opgaver på klassen? 
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Elev 2: Jo, jeg synes, man er bedre forberedt på, hvad man skal lave. Og så har man et bedre overblik over, 

hvad det egentlig er, at man har lavet, fordi man… på en eller anden måde sidder det bedre fast inde i ens 

hoved. 

Lærer: Synes du, det er en bedre undervisningsform det her med, at vi ikke har alt det tavleundervisning? 

Elev 2: Ja, jeg synes virkelig hurtig, jeg bliver træt, når man bare sidder og lytter og så lige pludselig tænker 

man på noget andet og så kan man ikke lige følge med. Så ja det synes jeg. 

Lærer: Er det nemmere at holde fokus på undervisningen? 

Elev 2: Ja, det er det. 

Elev 4: 

Lærer: Du har jo ikke boet i Danmark så lang tid og du er mega god til dansk i forhold til, at du ikke har boet i 

Danmark i længere tid. Er det en fordel for dig på denne måde [Red. ”at bruge Flipped Classroom”]? 

Elev 4: Ja, meget. 

Lærer: Hvordan kan du mærke det? 

Elev 4: Det ved jeg ikke. Jeg lærer mest, når jeg snakker med. Men de [red. ”lærerne”] ser ikke, hvordan man 

skriver ting. Så nogle gange kan jeg ikke forstå. Så er det bedre. 

Lærer: Synes du, det er bedre at gøre det på denne måde? Synes du, at du får mere ud af undervisningen? 

Elev 4: ja. Jeg kan bedre forstå, når jeg høre det, ikke når jeg læser. 

Lærer: Ikke når du læser? 

Elev 4: Ikke så godt. 

Lærer: Er det rart i stedet for at lære en masse på tavlen bare at gå i gang med gruppearbejde i klassen? 

Elev 4: Ja.  

Lærer: Hvordan synes du, det er godt? 

Elev 4: Når vi er i en gruppe, så hjælper vi alle sammen. Men når du underviser på tavlen, så kan du ikke lige 

hjælpe alle sammen. 

Lærer: Så det synes du, er rigtig godt? 

Elev 4: Ja.  

Elev 5: 

Lærer: Kan du godt lide, at vi laver så meget gruppearbejde? 
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Elev 5: Nogle gange er det lidt træls at have så meget gruppearbejde. Men det handler også om hvilke dage, 

som er gode og sådan noget. Men det er rart nok, at man nogle gange skal tvinge sig selv til at være lidt social 

på en dårlig dag. Så det er fint nok, men nogen gange har man bare brug for at være alene. 

Elev 6: 

Lærer: Hjælper det [red. ”videoer som lektie”] på at forstå det bedre end, hvis det havde været tavleunder-

visning? 

Elev 6: Ja, det syns jeg faktisk, for du kan pause dem, hvis noget går for hurtigt. I stedet for en lærer som 

står… Selvfølgelig kan man sige, at det forstår jeg ikke, men det er lidt nemmere bare at sætte filmen på 

pause og så tænke over det. 

Lærer: Mmm. Og så forstyrrer du heller ikke alle de andre i klassen? Så er det kun en selv, man forstyrrer ved 

at sætte videoen på pause? 

Elev 6: Ja, det er det. 

Lærer: Synes du, det [red. ”Flipped Classroom”] er en bedre undervisningsform, end når det er tavleunder-

visning? 

Elev 6: Det synes jeg lidt. Jeg kan godt lide at gøre det selv i mit eget tempo, så det er nemmere, i stedet for 

at man skal vente. 

Elev 7: 

Lærer: Hvordan har du syntes, det har været, at i har fået en video for hjemme og så ikke har haft så meget 

tavleundervisning? 

Elev 7: Jeg synes, det har været fint. Jeg synes faktisk, det har været dejligt, fordi så skulle man ikke læse en 

masse tekst, og man har fået vist det på en video, det synes jeg har været dejligt, fordi jeg selv har svært ved 

at læse. Det synes jeg, er dejligt. 

Lærer: Så for dig hjælper det dig rigtig meget at se en video? 

Elev 7: Ja, det gør det. 

Lærer: det der med at så bliver i sat i nogle grupper, fungere det bedre for dig at arbejde på den måde? 

Elev 7: ja 

Lærer: lidt. Hvad gør det? Er det videoen? 

Elev 7: Lidt af det hele. Men også meget filmen. Jeg føler bedre jeg forstår undervisningen jeg har nemmere 

ved at følge med og så føler jeg også at jeg lærer mere og så vil man også gerne når man føler selv man kan. 

I stedet for når man bare sidder og hører noget og tænker det er kedeligt det gider jeg ikke. 
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