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Abstract	 
This article presents results from a study on the implementation of Flipped Learning in 
Danish science classrooms within secondary schools. The practices of teachers and 
students in three 8th grade science classrooms were documented quantitatively and 
qualitatively over the course of 18 weeks prior to and after the implementation of a 
conceptualized Flipped Learning approach to teaching and learning. The aim of the study 
was to gain insight into practices of teachers and students engaging in a physics/chemistry 
setting. The results suggest that the initial implementation does not necessarily change 
classroom practices as expected. For example did measured time spent on student vs. 
teacher oriented activities show three different trends; more, less and unchanged 
proportions. In contrast the experience of Flipped Learning by students and teachers 
offered a generally more optimistic set of narratives of time spent on student oriented 
activities. Also, both students and teachers, experienced that the use of video and a digital 
questionnaire as homework resulted in in-class time, where students were more focused 
on the subject matter. Interviews also suggested that the use of video was a potential 
motivation factor for students.  
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1. Indledning 
Udbredelsen af Flipped Learning (FL) er i disse år hastigt stigende. Teoretisk set er der 
både didaktiske, pædagogiske og læringsmæssige argumenter for at Flipped Learning 
(FL) har positive effekter på læring.  
 
Det didaktiske argument handler om stilladseringen af eleverne og lærerens mulighed for 
at få indsigt i elevernes faglige niveau inden undervisningen i klassen. Det giver 
muligheder for at planlægge og udføre undersøgende og problemorienteret undervisning 
(Hattie, 2013). 
 
Det pædagogiske arguments udgangspunkt er erfarings- og aktivitetspædagogikken og 
fokus på elevernes aktive rolle i forbindelse med læreprocessen. Ikke kun elevernes 
praktiske arbejde med at tilegne sig erfaringer og kundskaber, men også deres 
refleksioner og brug af sproget i forbindelse dermed (Bruner, 2004; Dewey, 2005). 
 
Det læringsteoretiske argument bygger på en konstruktivistisk tilgang inspireret af Illeris 
(2006) og at elevens aktive arbejde er et grundlæggende element i effektive 
læreprocesser (Helmke, 2013).  
 
Til trods for disse argumenter kan FL ifølge Abeysekera & Dawson (2015) imidlertid endnu 
ikke betragtes som en evidensbaseret metode.  
 
Dette casestudie har til formål at give indblik i to forhold: dels læreres tilegnelse og 
praktisering af FL som didaktisk metode, og dels elevers og læreres oplevelse af FL som 
ramme for fysik/kemi-undervisning. Ærindet er således ikke at kaste et kritisk blik på FL, 
eller tilbyde didaktiske handleanvisninger, men at give en beskrivelse af hvordan konkrete 
implementeringer af vores FL-koncept så ud i en reel folkeskolesammenhæng anno 2015.  
 
Projektets forskningsspørgsmål lyder: 

1. Hvordan influerer implementeringen af FL på fordelingen af tid brugt på henholdsvis 
lærercentreret og elevcentreret undervisning? 

2. Hvordan opleves og fortolkes FL af lærere og elever efter implementeringsfasen? 
 

2. Metode	
Projektet gennemførtes som et 18 ugers interventionsstudie i tre 8. klasser fra tre 
forskellige danske folkeskoler, hvor undervisningen blev fulgt før og efter 
implementeringen af FL. Skolerne blev udvalgt med en socio-demografisk variation i 
forhold til deres placering nord, vest, og syd-øst for København. De tre fysik/kemi-lærere, 
der modtog et fire dages kursus i FL, blev udvalgt med maksimal variation i forhold til køn, 
alder, anciennitet samt forudgående erfaring med FL (Flyvbjerg, 2015: 507). Som det 
fremgår senere i artiklen, adresserede case-udvælgelsen ikke variation i forhold til 
lærernes undervisningsstil.  
 
Grundlaget for lærernes kompetenceudvikling og den didaktiske tænkning i interventionen 
baseredes på en fire-faset FLIP-model, se figur 1. 



 

 

 
 

Figur 1. Den model der ligger til grund for lærernes kompetenceudviklingsforløb. 

Modellens fire faser gælder i princippet for hver undervisningsgang. For læsning om 

forfatternes didaktisering af FL henvises til artiklen: Levinsen et al. (2016).  
 
Da projektets formål var at indfange forskellige dimensioner af FL, fx både den målte og 
den oplevede undervisningstid/-praksis, blev både kvalitative og kvantitative data 
indsamlet for at de kunne komplementere hinanden (Frederiksen et al. 2015, p. 201). 
Datamaterialet består således af: 1) videooptagelser fra undervisningen suppleret med 
lydoptagelser af én tilfældig udvalgt elev pr. klasse, 2) interviews med de tre fysik-/kemi-
lærere, og 3) fokusgruppeinterviews med elevgrupper fra de tre klasser. 
 
For både at indfange perspektiver relateret til opsatte hypoteser for FL-metoden, og 
samtidig skabe rum for overraskelser, er interviewdata blevet tolket både deduktivt og ud 
fra en mere datastyret tilgang til kodning (Kristiansen, 2015, p. 485). Et væsentligt 
metodisk forbehold at fremhæve i den sammenhæng, handler om informanternes 
udsagnskraft. De har alle på forskellig vis været deltagere i et interventionsstudie med en 
FL-dagsorden, og forløbet har på den baggrund sandsynligvis skabt en særlig ‘setting’ for 
disse interviews, hvor nogle bestemte diskurser, hypoteser og forhåbninger er blevet 
italesat undervejs. Anvendelsen af fokusgruppeinterviews for eleverne kan potentielt have 
forstærket denne dimension. 

3. Resultater	
Hvordan	influerer	implementeringen	af	FL	på	tidsfordelingen	i	
undervisningen?  
Der er på baggrund af videooptagelserne før og efter implementeringen, foretaget 
tidskodninger af data med afsæt i de fire analytiske kategorier: Lærercentreret 
undervisning, elevcentreret undervisning, lærer-elev-interaktion og ikke-faglig aktivitet. 
Disse kodninger viser, at der på tværs af de tre klasser overordnet set ikke ses et samlet 
fald i tiden anvendt på lærercentreret undervisning efter implementeringen af FL, 



sammenholdt med før implementeringen af FL (figur 2). Tilsvarende ses ikke mere tid til 
elevcentreret undervisning efter implementeringen af FL. Tendensen peger snarere i tre 
forskellige retninger: uændret, større henholdsvis mindre tidsforbrug. Vi ser altså i højere 
grad individuelle variationer end mønstre på tværs af de tre lærere.   
 

 
 

Figur 2. Den samlede undervisningstid fordelt på forskellige kategorier. 0A og 0B = to 

moduler i et undervisningsforløb monitoreret før FL-implementeringen. I1A og I1B = to 



moduler i første undervisningsforløb monitoreret efter FL-implementeringen. I2A og I2B = 

to moduler i andet undervisningsforløb monitoreret efter FL-implementeringen. 

Hvordan	opleves	og	fortolkes	FL	af	lærere	og	elever? 
Med afsæt i empirien udkrystalliseredes følgende tre temaer: Oplevelsen af tid, elevernes 
forforståelse og fokus, samt betydningen af video-mediet. Nedenfor angives udvalgte, 
repræsentative citater for temaerne.  

Oplevelsen	af	tidsforbrug	i	undervisningen 
To elever fra en af skolerne beskriver det således: 
 
Elev 1: Hm... det er meget mere praktisk, og så ved man allerede, hvad man skal lave, og så 

bruger læreren ikke så meget tid på det. 
Elev 2: Så går der ikke så meget af timen på det. 
Interviewer: Og hvad så når læreren ikke bruger tid på det, hvad sker der så i stedet for? 
Elev 1: Så når vi længere, så det hurtigere bliver klar. 
Elev 2: Så når vi flere ting ja.  
 
Én lærer fortæller: “Jeg oplever, at der er en stor forskel på, hvor meget tid jeg har med eleverne, 

når jeg bruger FL. Det gør jeg ved, at jeg ved præcis, hvor hver elevs mangler og svagheder er, 

fordi jeg har forberedt... ved at de har set videoer, de har svaret på spørgsmål, så jeg kan komme 

ind til undervisningen (...) så gennemgår jeg det i fem minutter, og jeg ved at den... den og den 

elev skal op til mig, når de andre går i gang med forsøget, og så kan jeg snakke med dem om de 

specifikke problemer de har. Og der oplever jeg, at jeg har mere tid til kontakt til eleverne.”  

Forforståelse	og	fokus 
En lærer fortæller: “…..så har det overrasket mig meget, at de er mere fokuserede i det emne og 

de aktiviteter de laver for gangen. Altså, de ved, hvad det er de kommer til. Altså det her med at 

være tunet ind på et lidt smallere fagligt område, end at vide, jamen lige nu er det syre/baser, og 

så er det sådan lidt ‘ups, hovsa’ for dem. ‘Nå men hvad bliver jeg præsenteret for i dag?’ Ikke fordi 

de har været uengagerede før, men det er nemmere at fange dem fagligt nu, og også i forhold til 

læringsmålene og sige, hvad er det meningen I skal nå at lære i dag.”  
 
En anden lærer fortæller i samme dur: “.... jeg oplever dem som mere klar når de kommer, de 

ved ligesom hvad det handler om, de er afklaret med deres forventninger til hvad der skal ske i 

timen. Og det oplever jeg ikke med læste lektier.”  
 
Læreren bag det førstnævnte citat bliver spurgt om hvorvidt hun tror det er videoen eller 
aktiviteterne der gør en forskel i forhold til de ændringer hun oplever, hvortil hun svarer: 
“Det er video-forberedelsen, der gør det. Altså, der er ikke nogle af øvelserne, som vi har lavet i 

det forløb her, som jeg ikke ellers ville have lavet med dem. Altså, men det er den forberedelse. 

Lige de der to minutter, det fokus faget får uden for faglokalet, det tror jeg faktisk er rigtig godt.’’ 

Videomediet	som	potentiel	motivationsfaktor 
En elev beskriver det således: ”...Og så, øh, grunden til at videoen, den er bedre end bare et 

billede og en lille forklaring, det er fordi (læreren) og hans kollega, som han har lavet den med, det 

er, at de går hele processen igennem, så man forstår det i sådan en lille to minutters video.”  
 
En anden elev fortæller: “...også de spørgsmål, man så skriver til videoen, det supplerer ret godt 

til selve videoen. Så får man også mere ud af den, hvis du for eksempel,.. de lektier, vi havde for til 



i dag, det var et eller andet med, hvordan kan man se H2-ionen af en gas, eller sådan noget. Og 

så, øh, så skulle man så se videoen igennem igen for lige at fange, hvad det var (...) det supplerer 

hinanden, kind of.”  

4. Diskussion	
Hvordan	influerer	implementeringen	af	FL	på	tidsfordelingen	i	
undervisningen? 
Baggrunden for dette fokus har rod i, at et af de oprindelige argumenter for at skabe en 
undervisning efter FL-principper, handlede om at allokere mere tid fra lærer-oplægget over 
til elevernes aktive læretid, ved at flytte formidlingsdele ud af klasserummets tid/rum-
begrænsninger (Bergman & Sams, 2014, p. 25). Et kvantitativt orienteret fokus på 
tidsfordelingen refererer til et teoretisk paradigme, hvor det er den ‘målte klokketid’ der 
siges at gøre en forskel (Duncheon & Tierney, 2013, p. 237). Dette reproducerer på sin vis 
en snæver forståelse af FL, men tidsfordelingen handler også om grundforståelser af 
læring, nærmere bestemt antagelser om at øget tid til elevernes aktive arbejde er en 
forudsætning for læreprocesser på et højere forståelsesniveau (Helmke, 2013, p.  155; 
Barak & Shakhman, 2008). 
 
Med fokus på tidsfordelingen alene, er resultaterne ikke i tråd med hypoteserne om mere 
elevtid og den intenderede FL-praksis. Tre mulige forklaringer på dette fremhæves 
nedenfor.  

Forandring	og	træghed	i	kompetenceudvikling 
De deltagende lærere i projektet har gennemført et sammenhængende fire-dages kursus, 
og ikke et forløb over længere tid, eksempelvis under kontinuerlig supervision og situeret i 
deres sædvanlige undervisningslokale. Resultaterne kan i det lys måske i højere grad give 
os information om opmærksomhedspunkter ved en kompetenceudviklingsproces end om 
forandringer forårsaget af FL.  I forhold til læreres kompetenceudviklingsprocesser ser vi 
derfor en pointe i at anerkende behovet for at kompetenceudvikling strækker sig over 
længere tid og indeholder feedback af praksis, men også i at anerkende blandt andet 
ledelsens rolle i fx tildelingen af ekstra forberedelsestid, hvis implementeringen skal være 
succesfuld (Dyssegaard & Egelund, 2017). 

At	måle	på	forholdet	mellem	før	og	efter	implementering 
Et forhold der i endnu højere grad peger hen mod nogle metodiske forbehold af potentiel 
betydning for resultaterne gælder udvælgelsen af lærerne i projektet. Her melder der sig et 
spørgsmål om, hvorvidt resultaterne også kan være udtryk for, at de deltagende lærere i 
forvejen havde en forholdsvis stor vægtning af elevcentreret tid i deres fysik/kemi-
undervisning. Med andre ord er spørgsmålet; i hvilken grad, og på hvilke måder 
implementeringen af en FL-praksis kan ses som et brud med eller forlængelse af de 
pågældende læreres vante pædagogiske stil. Vi fremhæver her en metodisk overvejelse. 
Men i et kompetenceudviklingsperspektiv, kan det også afføde en opmærksomhed på, 
hvordan forskellige lærere tager FL til sig, og gør det til deres eget alt afhængigt af deres 
vante stil.  

Individuelle	forskelle 



Omend der er grundlæggende og almene fællestræk i den måde undervisningen er bygget 
op på hos de tre lærere, giver videooptagelserne anledning til at understrege, at selv en 
stramt stilladseret FL-didaktik kan fortolkes, implementeres og praktiseres forholdsvis 
forskelligt. Én lærer øger taletiden i begyndelsen af undervisningen til omhyggeligt og 
detaljeret at gennemgå de opgaver eleverne skal i gang med. En anden lærer øger 
taletiden i slutningen af undervisningen til at samle op og sikre en korrigering af elevernes 
fejl i opgaverne. Forskellen til trods, kan det give anledning til nogle gisninger om at FL, 
gennem brugen af formative evalueringer, kan give lærerne et skarpere blik på, hvad 
eleverne kan, og ikke kan. Men at den indsigt også kan forvaltes til at bruge mere tid på at 
sikre sig at eleverne ‘er med’, hvilket er alternativt til FL-idealer om at kanalisere den 
indsigt ud til at lave mere differentieret vejledning af eleverne. 

Hvordan	opleves	og	fortolkes	FL	af	lærere	og	elever? 

Oplevelsen	af	tidsforbrug	i	undervisningen 
Når spørgsmålet om hvorvidt implementeringen af FL øger tiden til elevcentreret 
undervisning besvares via aktørernes oplevelse af tid (Duncheon & Tierney, 2013, p. 237), 
tegner der sig et andet billede end via målingerne. Elever giver i interviewene udtryk for en 
oplevelse af, at læreren bruger mindre tid på at gennemgå stof og fremgangsmåder i 
undervisningen, at de har mere tid til at arbejde med stoffet, og at de når mere og 
vanskeligere stof i undervisningen end tidligere.	Én af lærerne beskriver en oplevelse af, at 
han bruger tiden anderledes i kraft af den måde som den formative evaluering i 
spørgeskemaerne (tilknyttet videoen) påvirker hans undervisningspraksis. Det er netop et 
særligt element ved den FL-tilgang som har været grundlaget for interventionerne, at 
videoerne suppleres med en formativ evaluering i form af et digitalt spørgeskema. Dette 
har til formål at give lærere (og elever) indsigt i elevernes udbytte af videoen. Den indsigt 
kan læreren ideelt set bruge til bedre at målrette sine didaktiske overvejelser - herunder 
tidsdisponering af undervisningen (Levinsen et al. 2016, p.  48, 49). 

Forforståelse	og	fokus 
Både lærere og elever betoner, at indførelsen af video påvirker elevernes forberedelse og 
faglige fokus samt kvalificerer deres aktivitet i undervisningen. Lærerne oplever, at 
eleverne er bedre forberedte og ’tunet’ ind på fysik/kemi-faget, når de møder op til 
undervisningen; dels i forhold til det faglige indhold, og dels i forhold til aktiviteterne og 
formålet med dem.  
 
I dele af litteraturen bliver der gjort opmærksom på at teknologien (videoen) ikke er det 
centrale ved FL, men blot et redskab til at ‘vende undervisningen på hovedet’ for at øge 
læring (Bergman & Sams, 2015, p 32, Hachmann & Holmboe, 2014). Fra et 
deltagerperspektiv bliver videoerne imidlertid ifølge interviewene italesat som det 
afgørende element ved FL. De to (FL og videoer) bliver næsten fremstillet som identiske. 
Nogle af forklaringerne på dette kan handle om, at videoen udgør den mest synlige og 
håndgribelige forskel i undervisningen, og at der er tale om en tidlig implementeringsfase, 
hvor netop videoen kan blive ‘hovedaktøren’.  

Videomediet	som	potentiel	motivationsfaktor 
Eleverne fremhæver særligt videoen som et funktionelt medie, der tilbyder et motiverende 
alternativ til læreroplæg, som beskrives med en oplevelse af, at de er lange og kedelige. 



Disse oplevelser taler i nogen grad ind i et perspektiv på brugen af digitale medier som 
motiverende for børn og unge i kraft af potentialet til at gøre eleverne til deltagere, mere 
end modtagere i undervisningen (Sørensen, 2013, p. 90). Videoerne beskrives med blandt 
andet kvaliteter i forhold til at være korte (2–3 minutter fremhæves som ideelt). 
 
En anden funktionalitet der beskrives som meningsfuld af eleverne er, at videoerne kan 
afspilles på forskellige tidspunkter, forskellige steder, igen og igen. Elevernes beskrivelser 
giver et indblik i hvordan videoerne indgår i deres hverdagsliv; videoerne bliver set om 
morgenen såvel som om aftenen, hjemme og ude, fx i bussen eller til fodboldtræning, i 
skolen i undervisningen eller i frikvarter og pauser, på computer, iPhone og iPad. I den 
forstand har videoen som et digitalt medie et potentiale til i nogen grad at kunne 
overskride nogle traditionelle didaktiske rammefaktorer såsom tid og rum. Man kan sige, at 
indførelsen af videoen i undervisnings-øjemed skaber en ny virtuel tid for eleverne at 
agere i forhold til (Duncheon & Tierney, 2013, p. 250). Det kan i øvrigt også siges at gælde 
for lærerne, der gennem elevernes besvarelser af spørgeskemaerne i videoen, kan 
monitorere elevernes forberedelse til undervisningen. De agerer derigennem på potentielt 
nye måder, med nye roller som lærere (Sørensen et al., 2010, pp. 217, 219). 
Funktionaliteten ved videoen beskrives af eleverne netop også i forhold til dens dialektiske 
forhold til de obligatoriske spørgsmål, der udgør en central del af den formative 
evalueringsform i kraft af videoen.  

5. Konklusion			
Af metodologiske årsager kan vi ikke på baggrund af dette casestudie vurdere hvorvidt FL 
kan siges at ‘virke’ eller ‘ikke virke’. Dette spørgsmål kræver fortsat omfattende empirisk 
funderet forskning. Studiet her viser, at den indledende implementering af en FL-didaktik 
ikke nødvendigvis skaber en undervisningspraksis, hvor mængden af elevaktiverende 
undervisning øges sådan som idealerne foreskriver. Videooptagelserne har givet adgang 
til at iagttage små ændringer i lærernes praksis. Men forskellene på undervisningspraksis i 
de tre klasserum har imidlertid været større imellem lærerne, end forskellen forårsaget af 
interventionen. Når fokus rettes mod deltagernes perspektiv, er der på tværs af 
interviewmaterialet tegn på at FL-forløbet via videomediet har skærpet både læreres og 
elevers opmærksomhed på undervisningen. Her er de fremtrædende fortællinger især 
knyttet til oplevelser af bedre tidsudnyttelse, en større forforståelse og fokus i faget, samt 
videoens funktionalitet i forhold til elevernes hverdagsliv. Resultaterne fra de to typer 
empiriske materialer fremstår umiddelbart modstridende, men de kan forstås som to 
dimensioner af den samme pædagogiske praksis; en tavs og en sprogliggjort.  
 

Acknowledgement: Projektet er finansieret af Professionshøjskolen Metropol, Institut for 
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