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Forord 
Formålet med beskrivelsen er at bidrage til vurderingen af flipped classroom tilgangen, samt at fremlægge 

hvordan tilgangen kan anvendes i praksis. 

 

Tak til Finn Ebertsen Nordbjerg (fen) for sparring og feedback i forhold til nærværende arbejde. 

Tak til Karina Astrup Skjølstrup Larsen (kac) og Søren Mikael Kristensen (smk) for sparring omkring flipped 

classroom og opbygning i Canvas. 

Tak til Anita Lykke Clemmensen (alcl) og Rasmus Christiansen Knap for inspiration, til Ronni Hansen og Lars 

Nysom (lany) for samarbejdet om gennemførelse af flipped classroom kurser, samt til Jørgen Søgaard 

Jakobsen (jsja) for backup fra ledelsen. 

 

Nærværende arbejde er støttet af programmet ’Professionsudvikling og uddannelsesforskning’, baseret på 

ansøgningen: ’Flipped classroom i programmeringsundervisning’: 

”Der søges om midler til at lave en generaliseret beskrivelse, som er læsbar/anvendelig for hele UCN. 

Beskrivelsen vil blandt andet indeholde en analyse af svarene fra spørgeskemaundersøgelser, og det forventes 

at være muligt at opstille konklusioner, samt ideer til videreudvikling.”  

 

Jeg indgår gerne i en dialog. 

 
 

Lars Landberg Toftegaard (lrl@ucn.dk), 

UCN Teknologi, juli 2019 
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Indledning 
 

Vi har anvendt flipped classroom og videoer i kurset Programmering 3 på datamatikeruddannelsen. 

 

Jeg har beskrevet vores anvendelse af flipped classroom på en generaliseret måde, med det formål at gøre 

beskrivelsen læsbar og anvendelig for alle på UCN. 

 

Flowet i fremstillingen er: 

 

1-5. De vigtigste resultater 

Med udgangspunkt i 3 essentielle spørgsmål, gennemgås de vigtigste resultater af analysen og den praktiske 

anvendelse af flipped classroom.  

Kapitlet kan ses som en konklusion på kapitlerne 1-5. 

 

1. Kontekst 

Beskrivelse af den kontekst vi har anvendt flipped classroom i – så du kan sammenligne med din egen 

kontekst. 

 

2. Forberedende analyse af flipped classroom 

For at indføre flipped classroom er det nødvendigt at forstå de grundlæggende ideer, og nyttigt at kende til 

fordele og ulemper – for så vidt muligt at opnå fordelene og undgå ulemperne. Denne indsigt er en god ballast 

før undervisningsdesign og gennemførelse. 

Kapitlet indeholder essensen af min egen analyse, som du kan forholde dig til, og eventuelt supplere med 

flere kilder og din egen analyse. 

 

3. Undervisningsdesign og gennemførelse 

Med afsæt i analysen er der opstillet et design for flipped classroom, struktureret i hovedaktiviteterne: before 

class, in class og after class. For hver hovedaktivitet er der velovervejede forslag til aktiviteter. 

Gennemførelsen af kurset beskrives også – såsom oplevelser og eksperimenter. 

 

4. Evaluering 

Det er naturligvis vigtigt at evaluere forløbet, ikke mindst fordi undervisningsformen er ny for både 

undervisere og studerende. Ud fra evalueringen kan vurderes, hvad der fungerer godt og hvad der fungerer 

dårligt - så der er mulighed for at justere eller udskifte elementer til næste gang. 

 

5. Afsluttende refleksioner 

Ideer omkring yderligere analyser og videreudvikling af vores flipped classroom kursus.   
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1-5. De vigtigste resultater 
 

Her finder du de vigtigste resultater fra min analyse og mine praktiske erfaringer med flipped classroom. 

Kapitlet er sammendrag og konklusion baseret på kapitlerne 1 – 5. Læs disse kapitler for baggrund og 

nuancering. 

 

Blandt andet er videnskabelige artikler gennemgået, for at afdække potentielle fordele og ulemper ved 

læringstilgangen. Formålet er at kunne handle på dem, det vil sige forsøge at udløse fordelene ved en 

målrettet indsats, og tilsvarende være omhyggelig i forhold til at undgå forhindringer og ulemper. 

 

 

De overordnede spørgsmål 
 

Det er et mål at give dig inspiration til besvarelse af spørgsmål, som: 

 

a) Skal jeg anvende flipped classroom i min undervisning? 

b) Hvordan kan flipped classroom indføres i mit kursus? 

c) Hvordan bliver min rolle som underviser? 

 

 

Svar på de overordnede spørgsmål 
 

a) Skal jeg anvende flipped classroom i min undervisning? 
 

Af kapitel 2. Forberedende analyse af flipped classroom fremgår det, hvilke kildebaserede fordele og ulemper 

der er. Og af kapitel 4. Evaluering fremgår det, om det er lykkedes at opnå fordelene og afbøde ulemperne. 

 

Jeg vurderer, at vidensformidlingen inden mødet i klassen og anvendelsen af video-mediet, var fordelagtig. 

Med den omfattende vidensformidling inden mødet i klassen, fik vi de studerende til at arbejde mere med 

stoffet. Deres forhåndsviden var en klar fordel ved diskussioner og opgaveløsning i klassen. 

For der studerende er det naturligt at anvende videoer, også i undervisningssammenhæng. Det er gavnligt at 

”video-forelæsningerne” er tilgængelige, så den enkelte studerende kan styre vidensformidlingens tempo, og 

derved tilpasse den kognitive belastning. 

 

Jeg vurderer, at det lykkedes at aktivere de studerende, og gøre dem engagerede og motiverede. Det skyldes 

blandt andet at læringsformen har fokus på de studerendes læring og en faciliterende underviserrolle. 

 

Mere specifikt var de vigtigste fordele jeg fandt i den forberedende analyse: 

 

• Den studerende kommer i centrum 

• Mere samarbejde og bedre socialt klima 

• Positive følelser i forbindelse med flipped classroom 

• Øget motivation 
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• Det vanskeligste behandles i klassen og der opnås måske en dybere læring 

• Den kognitive belastning kan tilpasses 

• Læringsformen og anvendelsen af videoer giver mening for den studerende 

 

Evalueringen af vores kurser var positiv, og harmonerer med analysens fordele: 

 

• De studerende accepterede i overvejende grad at forberede sig inden mødet i klassen. 

• Det sociale aspekt blev formentlig fremmet af undervisningsformen. 

• Der var tilfredshed med opgaverne. 

• De studerende oplevede underviserens indslag som relevante for deres læring. 

• Underviseren er stadig meget afgørende for de studerendes læring. 

• Uklart, om der blev opnået en dybere læring med flipped classroom. 

• Der var stor tilfredshed med videoerne. 

• Et stort flertal mener de får det bedste læringsudbytte ved flipped classroom undervisningsformen! 

 

Der blev ikke fundet nær så mange potentielle forhindringer og problemer, som der blev fundet fordele. 

Måske er årsagen at jeg ikke har ledt tilstrækkeligt efter dem, at de i mindre grad er undersøgt og beskrevet, 

eller simpelthen at der er færre? 

 

Som nævnt anser jeg, at den forberedende vidensformidling er en fordel. Men den er også en akilleshæl, hvis 

den studerende ser videoerne alene, og der opstår spørgsmål, som ikke kan blive besvaret, fordi underviseren 

er fraværende. Måske opgiver den studerende at se videoerne, eller fortsætter, men med ringe udbytte. 

Problemstillingen betyder blandt andet, at det er ekstra vigtigt at undgå videoer som er for vanskelige. 

 

Forhindringer kan fx være mere eller mindre velunderbygget modstand mod læringsformen, eller omvendt 

manglende ressourcer til at implementere den. 

 

Samlet set er jeg nået frem til: 

Anvendelse af flipped classroom anbefales! 

 

Der ser ud til at de potentielle fordele ved flipped classroom er større end de potentielle ulemper. 

 

Det betyder ikke, at anvendelsen af flipped classroom i et kursus altid vil være en succes. For at få succes, 

vurderer jeg, at følgende bør være i orden: 

 

a) Organisationen er parat! 

b) Der er tilstrækkelige ressourcer til implementeringen! 

c) Kurset er egnet! 

d) De studerende er parate! 

 

Er der konsensus om indførelsen? Er der timer og kunnen til rådighed? Kan der findes eller produceres egnede 

videoer? Er de studerende ”modne” i forhold til læringsformen? 
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b) Hvordan kan flipped classroom indføres i mit kursus? 
 

Jeg vurderer, at i planlægningen og gennemførelsen af kurset, er det nødvendigt at gøre sig klart, at 

læringsformen er radikalt anderledes end den traditionelle. Drop ideen om, at du skal forelæse over hele det 

faglige indhold i kurset, og brug i stedet tid på at overveje, hvordan du kan styrke samhørigheden med og 

mellem de studerende, hvordan du kan aktivere dem, og hvordan du kan udnytte peer instruction. 

 

I kapitel 3. Undervisningsdesign og gennemførelse er der opstillet et forholdsvist generisk design for flipped 

classroom, og der er givet et eksempel på, hvordan designet kan implementeres i Canvas. Det følges op af en 

gennemgang af vores kursusgennemførelser. Der beskrives også vigtige forhold omkring anvendelsen af 

videoer. 

 

Designets grundlæggende struktur er hovedopdelt i: 

• Before class 

• In class 

• After class 

 

Det er vigtigt at være omhyggelig med videoerne, og erkende at de ikke kan stå alene. De skal stilladseres som 

det beskrives i underkapitlet ”Overvejelser om anvendelsen af videoer”. 

 

Når kurset gennemføres, er det jf. flipped classroom definitionen afgørende at læringsaktiviteterne i klassen 

er sociale og aktiverer de studerende. I programmering 3 kurset, blev der diskuteret meget i grupper eller i 

klassens plenum, og opgaver blev løst parvist. Den studerende var altså hele tiden sammen med en eller flere 

i klassen. 

 

I spørgeskemaundersøgelsen får opbygningen i Canvas og preparation path gode bedømmelser. Opbygningen 

i Canvas var vigtig for de studerendes tilgang til undervisningen, og specielt var preparation path den samlede 

guide til forberedelsen inden hver session. 

 

Endelig skal nævnes, at flipped classroom udover Fully Flipped også kan indføres Partially Flipped, altså 

således at det kun er i udvalgte lektioner der flippes. 

 

c) Hvordan bliver min rolle som underviser? 
 

Allerede det, at den videns formidlende forelæsning sker på forhånd gennem video, og ikke gennemføres af 

underviseren i klassen, gør det klart at underviserens rolle må omdefineres. I artiklen "The Flipped Classroom 

Will Redefine the Role of Educators" siger Eric Mazur om underviserens rolle: 

 

”Rather than being the sage on the stage, the role of the instructor is going to be a coach or … the guide on 

the side.” (Eric Mazur, 2013) 

 

Underviseren skal altså i øjenhøjde med de studerende og være en slags facilitator og træner, der forsøger at 

få de studerende til at præstere. Med de studerende i centrum, og underviseren mere i baggrunden, så kan 

det lidt flot hævdes, at fokus skifter fra undervisning til læring. 
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Baseret på udsagn fra Holm Sørensen (Sørensen, Hutters, Katznelson, & Juul, 2013) kan det hævdes, at den 

traditionelle underviserrolle passer til industrisamfundet, mens flipped classroom underviserrollen passer 

bedre til videnssamfundet.  

 

Ovenstående betyder ikke at underviseren bliver mindre vigtig for læringen. I Programmering 3 

kursusevalueringen, erklærer næsten alle studerende sig enige eller delvis enige i udsagnet: 

 

 ”Underviseren i faget har bidraget til min forståelse af det faglige indhold.” 

 

Det tyder altså på: 

• Underviseren er stadig meget vigtig for læringen 

• Der kan findes en rolle, som giver mening for de studerende 

 

Underviserens mini-forelæsninger, demoer og live-coding var også populære. En forklaring kan være, at de var 

understøttende for kursets øvrige aktiviteter, og dermed var mere integrerede end de studerende er vant til 

fra traditionelle forelæsninger.  
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1. Kontekst 
 

For at du kan overveje anvendelsen af flipped classroom på et mere fuldstændigt grundlag, beskriver jeg den 

kontekst vi har anvendt flipped classroom i. 

 

Datamatikeruddannelsen 
 

Datamatikeruddannelsen er en erhvervsakademiuddannelse på 2½ år. 

Kerneområderne: Programmering, Systemudvikling, Teknologi og Virksomheden. 4. semester har et valgfrit 

uddannelseselement, mens 5. og sidste semester indeholder praktik og afsluttende eksamensprojekt. 

 

Uddannelsen beskrives sådan på UCNs web-site: 

 

”Som datamatiker kan du designe og programmere it-systemer samt arbejde med databaser. 

På uddannelsen får du indsigt i programmering og konstruktion af it-systemer, og du vil lære at kode i bl.a. 

Java og C# og designe databaser, så de opfylder kravene til godt databasedesign. Samtidig vil du få en 

forståelse for, hvordan en virksomhed fungerer, og hvordan man kan indføre nye IT-systemer i en 

virksomhed.” (UCN, 2019) 

 

Kurset 
 

Vi har anvendt flipped classroom gennemgående (fully flipped) i 3. semester kurset Programmering 3.  

Kurset har 13 sessioner, hver på 6 timer inkl. pauser. Der afsluttes med et eksamensprojekt. 

 

I kurset skal den studerende opnå en række færdigheder (teknikker), og opbygge forståelse, fx hvordan 

teknikken indgår i en større faglig sammenhæng, og hvornår det er relevant at bruge teknikken. 

I øvrigt er kurset karakteriseret ved: 

 

• Relativt ”hårdt” og teknisk 

• Det er det 3. programmeringskursus, så de studerende er på et overordnet plan bekendt med emnet 

• Begyndelsen af kurset er en transformation fra en teknik til en anden, mens resten af kurset 

indeholder nye emner og avancerede teknikker 

• Der er mange færdigheder der skal læres, men viden og forståelse af kontekst er også nødvendig, og 

bedømmes til eksamen. 

 

På datamatikeruddannelsen er der tidligere arbejdet med videoer og flipped classroom ved underviserne: 

Anita (alcl) henholdsvis Rasmus. Ideen om at anvende videoer og flipped classroom i Programmering 3 kurset 

kom fra Rasmus. Efter aftale med studieleder Jørgen (jsja) har Rasmus gennemført to kurser, et i efteråret 

2017 og et i foråret 2018 – indtil han fik nyt job sommeren 2018. 

 

Sammen med Ronni fik jeg efterfølgende til opgave at videreudvikle Programmering 3 kurset med flipped 

classroom. Dette er sket med inspiration fra tidligere kursusforløb, men da Rasmus havde forladt UCN var der 

primært tale om nyudvikling. 
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Programmering 3 afvikles hvert efterår i 2 danske og 1-2 internationale klasser, og hvert forår i 1 dansk klasse. 

Flipped classroom har alene været anvendt i de danske klasser. Vurderingen har været at graden af autonomi 

og paratheden til at møde alternative undervisningsformer er højere i danske klasser, end i internationale 

klasser, hvor en del af de studerende er vant til mere autoritære og rigide undervisningsformer. 

 

 

Refleksioner 
 

På grundlag af den beskrevne kontekst kan du overveje ligheder og forskelle i forhold til den uddannelse og de 

kurser du underviser på. 

 

På grundlag af mine kilder har jeg fået det indtryk, at flipped classroom mest er udbredt på tekniske og 

naturvidenskabelige kurser. En årsag kan måske være, at studerende og undervisere her er mere indstillede 

på at benytte digitale medier. Men jeg kan ikke se nogen væsentlig grund til, at flipped classroom ikke skulle 

kunne anvendes på andre typer uddannelser. 

 

Eric Mazur beskriver da også et tidligt eksempel på flipped classroom fra jurastudiet på Harvard: 

 

”Instead of teaching the law to the students, the professors were teaching the practice of the law by having 

students read cases before class and then discussing the cases in class.” (Eric Mazur, 2013) 

 

Cases kunne i stedet været optaget på videoer. 
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2. Forberedende analyse af Flipped Classroom 
 

Kapitlet giver nyttig viden til design af kurser med flipped classroom, men bidrager især til besvarelsen af det 

overordnede spørgsmål:  

a) Skal jeg anvende flipped classroom i min undervisning? 

 

Som underviser var jeg nødt til at opnå viden om flipped classroom og forholde mig til ideerne bag. 

Med andre ord, forsøge at besvare spørgsmål som: 

 

• Hvilke positive effekter er det, vi kan prøve at opnå? 

• Hvad er det for negative effekter, vi skal prøve at undgå? 

• Hvad er det vigtigt at være opmærksom på i forbindelse med videoer? 

• Hvordan ændres underviserens rolle? 

 

Men først karakteriseres flipped classroom af hensyn til resten af fremstillingen. 

 

 

Flipped classroom definition 
 

I artiklen ”Motivation and cognitive load in the flipped classroom: definition, rationale and a call for research” 

nævnes, at der ikke er forsket tilstrækkeligt i flipped classroom. 
 

”The flipped classroom approach is under-evaluated, under-theorised and under-researched in general”. 

(Lakmal Abeysekera & Phillip Dawson, 2015)    

 

Jeg tænker, at årsagen kunne være, at flipped classroom er opstået gennem eksperimenter i undervisningen? 

 

 
Kilde: https://blog.animatron.com/the-flipped-classroom-does-it-actually-work/ 

 

Jeg synes det essentielle er den inverse fremgangsmåde, også benævnt Inverse Instruction Methodology (IIM). 

Det medfører at formidlingen af viden (forelæsninger) er en del af den studerendes forberedelse, mens der i 

klassen arbejdes med forståelse af stoffet og opgaveløsning. 
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Ifølge ibid(3) er der ikke enighed om en definition af flipped classroom, så i artiklen opstilles en ”laveste 

fællesnævner” definition: 

 

” (1) move most information-transmission teaching out of class 

   (2) use class time for learning activities that are active and social and 

   (3) require students to complete pre- and/or post-class activities to fully benefit from in-class work” 

 

 

 

Potentielle positive effekter 
 

Hvilket rationale ligger til grund for flipped classroom? 

Hvordan kan det retfærdiggøres at tage læringsformen i anvendelse? 

 

Inden kursusforløbet efteråret 2018 har jeg undersøgt potentialet – så jeg kunne forholde mig til det og 

forsøge at realisere det. Analysen har ført mig frem til emnerne: 

 

• Motivation 

• Følelser i forhold til undervisningen 

• Kognitiv belastning (cognitive load) 

• Taksonomi 

• Tilpasning til omgivelserne 

 

Potentialer vil blive udfoldet relativt udførligt i det følgende, blandt andet for at give dem en vis legitimitet. 

 

I forhold til motivation og kognitiv belastning (cognitive load) har jeg primært brugt (Lakmal Abeysekera & 

Phillip Dawson, 2015) som kilde. Artiklen omhandler opbygning af teori om flipped classroom, og 

argumenterer for 6 udsagn (propositions) baseret på to pædagogiske teorier: 

 

”… critically analysing the flipped classroom approach through two pedagogical theories: self-determination 

theory (SDT) and cognitive load theory (CLT).” 

 

Det fremføres at flipped classroom kan øge de studerendes motivation og medvirke til en bedre styring af den 

kognitive belastning - baseret på henholdsvis SDT og CLT. 

 

Motivation 
 

Hvilken rolle spiller motivation og hvordan forstås motivation i denne sammenhæng? 

 

Motivationens rolle er dobbelt i den forstand, at flipped classroom stiller høje krav til motivation, og samtidigt 

har den intention at øge de studerendes motivation. Den første rolle er klart udtrykt i ibid(4): 

 

”The flipped classroom’s success relies upon students undertaking substantial out-of-class work – and being 

motivated to do so independently.” 

 

Den adopterede definitionen af motivation er kontekstuel, ibid(3): 
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 ”… the willingness to attend and learn material in a development program.” 

 

I SDT nuanceres motivationsbegrebet, ikke kun ved en opdeling i indre og ydre motivation, men også ved at 

opstille et kontinuum for motivationens autonomi, og ved at opstille typer (kvaliteter) af ekstern motivation. 

Se bilag A for flere detaljer. 

 

Motivation og engagement er tæt forbundne, så en forståelse af begrebet engagement er nyttig at have med. 

Her anvender ibid(5) den adopterede definition: 

 

”the engaged student is the student who has a positive, fulfilling and work-related state of mind that is 

characterized by vigour, dedication and absorption and who views him or herself as belonging to, and an 

active participant in, his or her learning communities.” 

 

Det er klart at motivation og engagement fordrer aktive studerende, så det er et problem at traditionelle 

forelæsninger risikerer at hensætte de studerende i passivitet. Omvendt medvirker flipped classroom til at 

aktivere de studerende, jf. ibid(5): 

 

”The flipped classroom approach is designed to utilise in-class time to encourage students to be active 

participants …”  

 

I SDT lægges vægt på, at det læringsmiljø der opbygges, har betydning for motivationsniveauet. 

Det siges at følelsen af kompetence, autonomi og samhørighed er med til at motivere studerende på 

videregående uddannelser. Så hvis flipped classroom kan øge disse følelser, så vil motivationen øges, ibid(4): 

 

”Using SDT, we argue that the flipped classroom might improve student motivation if it creates a sense of 

competence, autonomy and relatedness.” 

 

Dette udfoldes i fire udsagn: 
 
”Proposition 1: Learning environments created by the flipped classroom approach are likely to satisfy student 
needs for competence, autonomy and relatedness and, thus, entice greater levels of intrinsic motivation.”  
 
De færreste drives af indre motivation, og de fleste af ydre motivation, som de næste udsagn vedrører. 
 
”Proposition 2: Learning environments created by the flipped classroom approach are likely to satisfy 
students’ needs for autonomy and, thus, entice greater levels of extrinsic motivation.” 
 
”Proposition 3: Learning environments created by the flipped classroom approach are likely to satisfy 
students needs for competence and, thus, entice greater levels of extrinsic motivation.” 
 
”Proposition 4: Learning environments created by the flipped classroom approach are likely to satisfy 
students’ needs for relatedness and, thus, entice greater levels of extrinsic motivation.” 

 
Essensen af de fire udsagn er, at flipped classroom fremgangsmåden fremmer de studerendes følelse af 

kompetence, autonomi og samhørighed, og dermed øger deres motivation. 

Se argumentationen for påstandene i bilag A. 
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Følelser i forhold til undervisningen 
 

Der opstår potentielt set positive følelser i forbindelse med et flipped classroom læringsmiljø, både i forhold 

til at der anvendes flipped classroom og video som sådan, og i forhold til iboende effekter af flipped 

classroom. 

 

I artiklen ”Students’ Perceptions and Emotions Toward Learning in Flipped Science Classroom” (Jeong J, 

González-Gómez D, 2016) gennemgås kildebaserede positive effekter af flipped classroom. Desuden beskrives 

et kursus med flipped classroom anvendelse, inkl. resultaterne af efterfølgende spørgeskemaundersøgelse. 

 

De kildebaserede positive effekter er: 

 

a) De studerende engagerer sig mere i deres egen læring 

b) Undervisningen bliver i højere grad på de studerende præmisser 

c) De studerende føler sig i højere grad ansvarlige for deres egen læringsproces 

d) Kombinationen af flere læringsformer giver i sig selv den studerende mulighed for at lære mere 

effektivt 

e) Der er en positiv effekt af at stille video-forelæsninger til rådighed 

f) Det er en fordel at underviseren kan bruge mere tid på samarbejde og vejledning i klassen, frem for at 

skulle bruge tiden på formidling gennem forelæsninger 

g) Den inverse fremgangsmåde giver mulighed for aktiviteter, der sætter den studerende i centrum 

   

Se bilag A, hvor punkterne a) – g) er underbygget. 

 

Spørgeskemaundersøgelsen og dens resultater: 

 

De studerende er gennemgående positive. Det spørgsmål der får den højeste positive score er: 

 ”Q6: The ability to rewind the video lectures helped me to learn” 

Det viser at muligheden for at gentage en formidling er vigtig, og måske at de studerende gerne vil kunne 

styre læringen selv. 

 

I de to spørgsmål: 

 ”Q14: I would take another course that followed the same scheme as the one followed in this 

 study” 

 ”Q15: The instruction methodology used in this course will be useful to apply in other subjects” 

Svarer langt hovedparten at de er enige eller meget enige. I Q14 er det ca. 69% og i Q15 er det 95%. Kun nogle 

ganske få er uenige. 

 

I undersøgelsen er der fokus på de studerendes oplevelser og følelser under et kursus hvor der anvendes 

flipped classroom. 

 ”The main objective of this research was to assess the students’ perceptions and emotions when 

 a flipped classroom setting is followed as instruction methodology”. 

 

At følelser har en stor betydning for læringen, underbygges af: 

 

”Thus, the constructivism theory is approaching to emotions as important dimensions in teaching and learning 

environments … positive emotional states foster the learning of science and increase the students’ 
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commitment as active learners, while negative emotions limit the ability to learn … students’ emotional 

rejection is one of the school failure’ causes ...” 

 

De studerende har angivet hvor tit de oplever bestemte positive henholdsvis negative følelser i forbindelse 

med kurset. Der er anvendt en 0-10 skala (gennemsnitlig score i parentes): 

 

Positive Negative 

 
Fun (7,10) 
Confidence (6,34) 
Enthusiasm (7,05) 
Tranquility (6,48) 
 

 
Nervousness (4,63) 
Concern (4,91) 
Boredom (2,52) 
Fear (4,37) 

 

Som det tydeligt fremgår, får de positive følelser højere score end de negative. Det kan tolkes sådan, at det er  

lykkedes at skabe et sjovt, engagerende og relativt trygt læringsrum. Det hedder da også: 

 

”Therefore, these findings support that the IIM contributes to achieve a significant learning ... and to increase 

the students’ commitment as active learners”. 

 

Alt i alt fremføres en række fordele ved flipped classroom. 

De studerende er meget positive overfor fremgangsmåden, og det tyder på, at den giver mening i deres 

verden. De rapporterer da også meget positive følelser ifm. undervisningen. Fun og enthusiasm scorer meget 

højt, hvilket rimeligvis må have medført en høj motivation og gode vilkår for læring. 

 

 

Kognitiv belastning (cognitive load) 
 
I en traditionel undervisning er det underviseren der sætter tempoet når viden formidles. Hvis viden formidles 
i et for højt eller langsomt tempo, så hæmmes den studerendes læring. I en flipped classroom undervisning er 
det fortrinsvist den studerende der styrer tempoet. 
 
Udsagnene om kognitiv belastning bygger på cognitive load theory (CLT), som refereret i (Lakmal Abeysekera 
& Phillip Dawson, 2015). Generelt er påstanden, at flipped classroom gør det muligt for den studerende at 
styre tempoet ifm. tilegnelse af viden, og dermed fremme sin egen læring. 
 
”Proposition 5: Student self-pacing of pre-recorded lectures may reduce cognitive load and help learning in a 
flipped classroom environment.” 
 
”Proposition 6: Flipped classroom approaches may provide more opportunities to tailor instruction to the 
expertise of students, enabling more appropriate management of cognitive load. 

 
Fordelene er størst for studerende der har svært ved stoffet, fordi de kan få gentaget ”forelæsningen” og i det 
hele taget danne deres egen ”læringssti”. Et eksempel kunne være at der ses en video, som afstedkommer at 
der klikkes tilbage til en tidligere video for at få samle op på baggrundsviden. 
 
De studerendes styring kan ses i modsætning til potentielle ulemper ved forelæsning i klassen, som  inspireret 
af bogen ”Flipped Learning - Mere end bare video” (Roland Hachmann og Peter Holmboe, 2014) kan være: 
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• Bestemmer ikke selv tempoet eller hvor længe fokus skal fastholdes 

• Når der bliver sagt noget, som man undrer sig over, så kan man tænke videre over det – og derved ikke 

følge med i undervisningen, eller følge med i undervisningen distraheret af det man undrer sig over. 

• De spørgsmål der stilles, passer måske ikke ind i til ens egen forståelse af emnet. Måske har den der 

spørger konstrueret en forståelse, som er inkompatibel med ens egen forståelse. 

• Forstyrrelser i klassen 

 
Det se altså ud til, at der med flipped classroom har fordele i forhold til kognitiv belastning: den studerende 

kan selv styre den kognitive belastning under tilegnelsen af viden, og kan derved opnå øget læring. 

 

 

Taksonomi 
 

I  (Roland Hachmann og Peter Holmboe, 2014) inddrages Bloms / Anderssons taksonomi, og hvordan den 
lærende enten benytter ”Lower Order Thinking Skills”, som ikke er så kognitivt belastende, eller ”Higher Order 
Thinking Skills”, som er mere belastende. 
 

 
Kilde: www.cleverconsulting.nu/2016/05/30/klog-paa-de-kloge-07-blooms-taksonomi/ 

 

Ud fra den forudsætning er det rationelt, at flipped benytter den inverse fremgangsmåde, hvor der arbejdes 

individuelt med aktiviteter der kræver ”Lower Order Thinking Skills”, og i klassens fællesskab med aktiviteter 

der kræver ”Higher Order Thinking Skills”. 

 

Mao. det vanskeligste (højt taksonomisk niveau) i læringsprocessen bør behandles i klassen, mens den mindre 

krævende overførsel af viden (lavt taksonomisk niveau) kan overlades til den studerendes individuelle 

forberedelse – forud for mødet i klassen. 

 
I (Eric Mazur, 2013) udtrykkes det malende: 
 
”Look, education is a two-step process. The first step is to transfer information. In the second step, the learner 
needs to do something with that information – build mental models, make sense of it, be able to see how that 
information and the knowledge embedded in it applies to the world around us. 
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… Rather  than doing step one, the transfer of information, in class and then letting the students make sense 
of that information out of class … I was going to focus on that second step in class and put the information 
transfer before.” 
 
Forudsat, at det lykkes de studerende at tilegne sig tilstrækkelig viden inden mødet i klassen, så kan der 

potentielt set ske en dybere og mere anvendelsesorienteret læring i klassen. 

 
 

Tilpasning til omgivelserne 
 

Samfundet forandrer sig i et stadigt hastigere tempo – grundet stærke kræfter som akkumulering af 

kommercielle interesser, den teknologiske udvikling og globalisering. 

Det betyder at nogle brancher oplever et løbende krav om tilpasning, eller ligefrem udsættes for disruption. 

 

Derfor er det klogt at være vågen i forhold til omgivelserne, blandt andet fordi både aftagervirksomhederne 

og de studerende har ændret sig markant. 

Det er en væsentlig grund til, at vi i afdelingen arbejder med flipped classroom og video. Mange undervisere, 

studerende og aftagervirksomheder uddanner sig ved hjælp at videoer og læringsportaler som Udemy eller 

Pluralsight. Ved at vænne de studerende til, at uddannelse kan foregå på den måde, så forbereder vi dem 

samtidigt på aftagervirksomhedernes praksis.  

 

Er der digitale læringsplatforme, som jeres aftagere benytter sig af? 

 

Det er en yderligere fordel, at de studerende gennem læringsportalen Pluralsight får et værktøj til egen 

læring, som passer ind i uddannelsens fortsatte progression imod at lære at lære. 

 

Det bemærkes, at studerende anno 2019 er ”Natural Born Digital Natives”, som aldrig har kendt til andet end 

internettets muligheder og er hjemme i de digitale medier. De studerende er vant til visuel kommunikation, 

og finder det naturligt at bruge video i deres egen læring. Det underbygges af: 

 

”Samtalen og kommunikationen har flyttet sig fra at være stærk sprogbaseret (tale og skrift) til at være langt 

mere visuelt orienteret. Man taler om det såkaldte Visual Turn. … the medium of the page towards the 

medium of the screen … The Visual Turn underbygger ideen om, at vi i uddannelsesmæssige sammenhænge 

også bør arbejde med og styrke evnerne i at tilegne sig kompetencer til både at kunne lære fra og gennem 

multimodale udtryk …” (Roland Hachmann og Peter Holmboe, 2014) 

 

På Aarhus Universitet er der udviklet nye læringsformer. Jf. (Bjælde, O. E., Caspersen, M. E., Godsk, M., 

Hougaard, R. F., & Lindberg, 2015) har man på fakultetet Science and Technology ønsket at fremme 

indførelsen af blended learning og online learning: 

 

”.. help qualify the transformation of traditional teaching into blended and online learning.” 
 
Fakultetets model for læring, STREAM, benytter blandt andet flipped classroom, med out-of-class og in-class 
aktiviteter. Den bygger angiveligt på anerkendte læringsstrategier: 
 
”The STREAM model is based on well-tested and acknowledged teaching strategies for science higher 
education such as just-in-time teaching (..), active learning (..), flipped classroom, peer instruction (..), 
and socio-cultural theories used particularly to inform and qualify the apprenticeship between learners 
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(apprentice) and more experienced peers (co-learners and educators) (..).” 
 
Artiklen omhandler primært transformationen af kurser til STREAM modellen, men effekten af de 
transformerede kurser nævnes summarisk: 
  
”… the transformed modules have resulted in higher student satisfaction, increased flexibility in time, pace 
and place, and in some cases also improved grades, pass rates and/or feedback.” 
 
Det er også interessant at se, hvilke bevæggrunde fakultetet har haft, for at udvikle STREAM modellen:  
 
”.. bruge teknologien til at forbedre undervisningen eller give de studerende en række nye muligheder – eller 
måske begge dele.” (AU, 2018) 
 
Det skal blandt andet opnås ved: 
 

• ”en større grad af fleksibilitet ved at bruge video af undervisningen og online læringsstier og dermed 
lade de studerende kunne se og repetere svære dele af pensum – hvornår og hvor tit de vil, og hvor de 
vil.” 

• ”ved at aktivere de studerende til at bruge det, de har lært ved hjælp af online aktiviteter ...” 

• ”give de studerende bedre mulighed for forberedelse ved hjælp af online materialer og således at 
kunne benytte forelæsningerne mere effektivt til fx perspektiverende og uddybende diskussioner, 
refleksion, opfølgning på online aktiviteter og måske gruppearbejde” 

 

Det ser ud til, at der ligger en mulighed og en nødvendighed i at inddrage de digitale medier i undervisningen – 

det forventer både aftagere og studerende. 

 

 

 

 

Potentielle forhindringer og ulemper 
 

Hvad taler imod indførelse af flipped classroom? 

Potentielle forhindringer og ulemper blev undersøgt – så jeg kunne forsøge at imødegå dem. 

 

Forhindringer 
 

Det er vanskeligt at indføre flipped classroom hvis: 

 

• Der er modstand eller tvivl hos: 

o Studerende 

o Underviser på kurset  

o Kolleger 

• Der ikke er tilstrækkelige ressourcer, f.eks. fordi omfanget ikke er erkendt 

 

Hvis de studerende ikke har uhindret adgang til de videoer og andet materiale, som skal benyttes i deres 

forberedelse, så kan de ikke deltage i kurset, på en kvalificeret måde. 

I vores kursus har de studerende købt adgang til Pluralsight, ellers kun læringsplatformen.  
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Problemer 
 

Not business as usual 
 

De studerende har gennem mange år vænnet sig til andre undervisningsformer, så det er ikke forventeligt, at 

de uden videre mestrer den ny undervisningsform. 

Belært af (Thomas Kjaersgaard og Christian Wahl, 2015) med flere, er det nødvendigt at forberede de 

studerende på kursusformen, samt i øvrigt at benytte en klar struktur. 

 

Brug af andres videoer 
 

I (Roland Hachmann og Peter Holmboe, 2014) argumenteres for, at underviseren skal være hoveddrivkraften 

bag de videoer der distribueres til de studerende. Det skyldes faktorer som: 

• Relation 

o Lærerens kendte sprog o. lign. gør afkodning nemmere 

• Relevans 

o Skræddersyet, hvorved der undgås indhold der ikke er relevant eller passer (helt) ind 

• Indhold 

o Lærer kan tage udgangspunkt i elevernes ståsted og skabe identifikationsmuligheder 

o Eleven kan se sin egen læringsproces som udgangspunkt for arbejdet med videoen. 

• Kontekst 

o Videoen indgår i bestemte sammenhænge og fag og bør afspejle dette. 

 

Da vi primært benytter eksterne videoer, kan det altså give problemer ift. ovennævnte faktorer. 

 

Inverted / flipped 
 

Når den studerende forbereder sig individuelt ved at se videoer, der skal formidle det faglige stof, så er 

underviseren fraværende og der er ikke mulighed for at spørge ind til stoffet. Hvis noget er svært, eller 

ligefrem prohibitivt for læringen, så kan det betyde, at den studerende opgiver at forberede sig – og på sigt får 

en opgivende holdning til faget/kurset. 

 

 

 

Overvejelser om anvendelsen af videoer 
 

Som tidligere antydet, så står valget mellem egenproducerede videoer, eksterne videoer, eller et miks. 

 

Produktionen af egne videoer kan være den bedste løsning, men det er meget ressourcekrævende, og 

eksterne videoer er ofte billige og velproducerede. Hvis der benyttes eksterne videoer, så er det væsentligt at 

sikre, at videoerne passer ind i konteksten, herunder studieordning og hvad vi i det hele taget vil med kurset. 

Det er også vigtigt, at der ikke benyttes videoer med for høj sværhedsgrad, så forberedelsen opgives. 

 

Derfor er det, især ved eksterne videoer, nødvendigt at de stilladseres - som beskrevet i ibid(116): 
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”Når man benytter sig af videoer som faglige tekster i sin undervisning, er der gode grunde til at stilladsere 

videoerne gennem før-, under- og efteraktiviteter, som gør eleven aktiv i processen.” 

 

”FØRAKTIVITETER 

Føraktiviteter vil ofte være pejlemærker for eleven. Det kan være brainstorms, fastsættelse af formål, 

aktivering af baggrundsviden, afklaring af nye ord og begreber osv. Det er altså aktiviteter, der hjælper eleven 

til at danne en meningsforståelse for indholdet i videoen, således at så mange forståelsesbarrierer som muligt 

er ryddet af vejen, inden videoen afspilles.” 

 

Underaktiviteter afhænger af videoen, og hvordan instruktøren aktiverer seeren. Det kan fx være ved at stille 

forundringsspørgsmål, eller opfordre til afprøvning af demoer. 

 

Efteraktiviteter sikrer at der arbejdes med videoens indhold, fx i form af tilknyttede opgaver. 

 

Af andre forhold der skal overvejes, kan nævnes videoerne varighed, deres sprog og om der skal købes licens. 

 

 

 

Underviserens rolle 
 

Fra vores definition af flipped classroom har vi blandt andet, at der i klassen arbejdes med meningsforståelse 

og sociale aktiviteter. Samtidigt ligger den videns formidlende forelæsning inden mødet i klassen. Så det er 

klart at underviserens rolle må omdefineres. Eric Mazur siger, om underviserens rolle: 

 

”Rather than being the sage on the stage, the role of the instructor is going to be a coach or … the guide on 

the side. 

… I think the role of the instructor, rather than becoming the source of the delivery of knowledge, will become 
much more that of a facilitator, of a coach … Rather than just telling you what I know, I’m going to probe your 
knowledge and push you to build your own knowledge.” (Eric Mazur, 2013) 
 

Det implicerer at underviseren kommer i øjenhøjde med de studerende, og bliver en slags facilitator og 

træner der forsøger at få de studerende til at præstere. Med den studerende i centrum, og underviseren mere 

i baggrunden, så kan det lidt flot hævdes, at fokus skifter fra undervisning til læring. 

 

Den ændrede rolle falder i tråd med, at den traditionelle rolle (den vertikale lærertype) i forvejen er under 

pres, og måske til en vis grad outdated – i hvert fald er der ifølge Holm Sørensen brug for supplement: 

 

”Den horisontale lærertype sætter sig på niveau med eleverne og lærer sammen med dem, når de møder 

udfordringer. Den ideelle lærer rummer en kombination af disse lærertyper, dvs. er både i stand til at fungere 

vertikalt og horisontalt i forhold til eleverne.” (Sørensen et al., 2013) 

 

Holm Sørensen mener også, at traditionel undervisning med et hierarkiske forhold mellem underviser og 

studerende, er præget af industrisamfundet. I videnssamfundet flyder viden frit, og den studerende 

accepterer ikke uden videre et hierarki, hvor underviseren er den klogeste og den der bestemmer. 

 

En af de måder læring kan faciliteres på, er ved at anvende peer instruction, fx ved at forståelsesspørgsmål 

diskuteres i små grupper. 
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Andre ideer til aktivering kan være, at studerende selv: 

• Udarbejder og gennemfører en præsentation af stoffet (forelæser) 

• Optager videoer, der indgår i undervisningen. 

 

 

Sammenfatning 
 

Flipped classroom definition 
 

Jeg betragter den inverse fremgangsmåde som det essentielle. Desuden er det vigtigt at have fokus det sociale 

og aktiveringen af de studerende. 

 

Potentielle positive effekter 
 

Der er mange potentielle fordele: 

• Øget motivation 

o Studerende mere aktive og engagerende 

o Tager i højere grad ansvar for læringen 

• Positive følelser i forbindelse med flipped classroom 

o Føler fx større entusiasme og glæde ved undervisningen 

o Positiv indstilling til læringsformen – foretrækker den 

• Den studerende kommer i centrum 

o Fokus på læring 

• Mere samarbejde og bedre socialt klima 

o Studerende lærer af hinanden 

o Bedre kontakt til underviser 

• Der arbejdes med det sværeste i klassen 

o Dybere læring 

• Den kognitive belastning kan tilpasses 

o Den studerende sætter selv tempoet 

o Videoerne er til rådighed for læring når det ønskes – stor fleksibilitet 

• Læringsformen og anvendelsen af videoer giver mening for den studerende 

o Føles mere naturligt end bog og forelæsning 

o Passer til videnssamfundet 

o Lever op til aftagernes forventninger 

  

Potentielle forhindringer og ulemper 
 

Jeg har ikke brugt lige så mange kræfter på forhindringer og ulemper – eller måske er der ikke så mange? 

En oplagt forhindring er modstand eller skepsis mod flipped classroom. Den kan være mere eller mindre 

underbygget, fx en mistanke om, at det er en forklædt besparelse – med nedskæringer i personalet til følge. 

 

Omvendt kan en anden forhindring være, at der ikke er ressourcer til at foretage transformationen til flipped 

classroom.  
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Især ved eksterne videoer er det et problem, at få videoerne og kursets indhold og studieordning til at passe 

sammen. 

 

Det største problem er dog, at den studerende er overladt til sig selv under vidensformidlingen. Det kan være 

brug for at stille spørgsmål her og nu, for at komme videre – og underviseren er absent. 

 

Anvendelse af videoer 

 

Det skal sikres at en række forhold er i orden, herunder at videoerne til forberedelsen har en tilpas længde. 

Desuden vigtigt at indse og forstå, at det anvendte video-materiale skal stilladsering. 

 

Underviserens rolle 
 

Rollen ændres radikalt til i mindre grad at være formidler, og i højere grad facilitator. 

 

Andre forhold der spiller ind 
 

Ved indførelse af flipped classroom i et kursus, vil der også være ”metakursus” forhold der gør sig gældende. 

Det kan være, at det ny undervisningsdesign virker som et kærkomment afbræk i den allerede tilvante studie-

hverdag, og derfor får studerende til at re-engagere sig i uddannelsen.  

Omvendt, kan vores studerende med diagnoser i autismespektret, føle det ubehageligt at der sker ændringer. 

 

Et aspekt er også, at den metalæring der er sket gennem deltagelsen i tidligere kurser, bliver udfordret og må 

rekonstrueres. Det kan være positivt/negativt afhængigt af valøren af den metalæring der bringes ind i 

sammenhængen. 

 

Der kan også fås en positiv effekt, hvis de studerende føler sig udvalgte, eller at de får særlig opmærksomhed. 
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Konklusion 
 

Anvendelse af flipped classroom anbefales! 

 

Anbefalingen sker på grundlag af den forberedende analyse, hvor de potentielle fordele ved flipped classroom 

er større end de potentielle ulemper. 

 

For at en konkret implementering kan blive en succes, bør følgende være i orden: 

 

a) Organisationen er parat! 

a. Er der konsensus om indførelsen, eller er der modstand? 

b. Er der tidligere eksperimenteret med andre undervisningsformer, og er der et rimeligt 

kendskab til IT 

b) Der er tilstrækkelige ressourcer til implementeringen! 

a. Det kan dreje sig om timer, kunnen og holdning til den ændrede underviserrolle 

c) Kurset egnet! 

a. Kan der findes eller produceres egnet materiale (videoer) til de studerendes forberedelse? 

b. Kan der forudses at være egnede aktiviteter til arbejdet i klassen  

d) De studerende er parate! 

a. Er de studerende helt uinteresserede i kursets indhold – for så kan det være vanskeligt at opnå 

fordelene omkring motivation og engagement 

b. Er de studerende indstillede på den omfattende forberedelse – eller kan de blive det? 

 

 

Der er opnået nyttig viden i forhold til design af kurser med flipped classroom! 

Fx at aktiviteterne i klassen gerne skulle fremme de studerendes følelse af kompetence, autonomi og 

samhørighed. 
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3. Undervisningsdesign og gennemførelse 
 

Kapitlet bidrager til besvarelsen af det overordnede spørgsmål:  

 b) Hvordan kan flipped classroom indføres i mit kursus? 

 

Den forberedende analyse er et afgørende input til design og gennemførelse af kurset. For at kurset skal blive 

vellykket må størstedelen af potentielle fordele nødvendigvis nås, ligesom forhindringer og ulemper 

overvejende må elimineres. 

 

Blandt de pejlemærker der har været, er: 
 

• Flipped classroom er ikke business as usual, så de studerende skal introduceres til læringsformen og 

støttes i at bruge den effektivt, og der skal være planer og struktur. 

• Videoer skal udvælges med omhu, og de skal stilladseres.  

• De studerende skal kunne mærke, at det udløser fordele i klassen, hvis de er velforberedte. 

• I klassen skal de studerende være i centrum, og så vidt muligt aktiveres, engageres og motiveres. 

• De studerende støttes i at være sociale, fx med gruppediskussioner og samarbejde om løsning af 

opgaver. Peer instruction og lignende er nærliggende at tage i anvendelse. 

• Video-materialet skal integreres i kurset, så der arbejdes i forlængelse af det.  

 

 

Design af flipped struktur 
 

”Helt lavpraktisk har vi konstateret og oplevet, at en gentagelsesstruktur og en genkendelighed i timens 

struktur og i arbejdsprocessen tilgodeser Flipped Learning-potentialer på en god måde. … en rammesætning, 

som på en gang er fast og samtidig så løs, at den kan udnyttes i stort set alle sammenhænge.” (Roland 

Hachmann og Peter Holmboe, 2014) 

 

Der beskrives et generisk forløb, som består af aktiviteter uden for klassen og aktiviteter i klassen - som det 

fremgår af figuren fra ibid(128): 

 

 
 

Den individuelle forberedelse uden for klassen består altså af at se video, og ideelt set foretage en form for 

bearbejdning af videoen. Desuden en parathedstest, der viser om den studerende er klar til mødet i klassen. 

Formålet er at sikre, at stoffet er forstået i tilstrækkelig grad inden arbejdet i klassen.  
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I klassen gennemføres en gruppeparathedstest, hvor de studerende i grupper ”… forsøger at nå frem til 

konsensus omkring det faglige fundament.” 

Dernæst arbejdes med opgaver i grupper. 

 

 

Forslag til struktur for Programmering 3 kurset 
 

Før mødet i klassen (before class) 

1. Gøre klar til at se videoer 

2. Gennemgå videoer 

3. Tage individuel parathedstest. 

 

På klassen (in class) 

1. Gennemgang af plan og læringsmål 

2. Gruppearbejde om emner fra sidste gang. Opsamling i plenum. 

3. Gruppeparathedstest. Opsamling i plenum. 

4. Præsentation af opgave 

5. Løsning af opgave i grupper af 2 

6. Gruppe præsenterer løsning for anden gruppe. Sammenligning af løsninger. 

7. Opsamling i plenum.  

* Punkterne 4-7 gentages. 

8. Opsamling på dagen arbejde. Punkter til diskussion / reaktioner fra studerende. 

9. Introduktion til hjemmearbejde inden næste gang 

10. Opfordring til at følge op på dagen 

 

Aktiviteter der lægges ind i forløbet efter behov: 

 

• Mini-forelæsninger med diskussion i klassen, planlagte eller just-in-time 

• Live coding – optages eventuelt 

• Studerende optager video med deres løsning, og lægger på Canvas 

• Peer instruction med spørgsmål og diskussion 

• Emner der er særligt relevante i eksamensprojektet 

 

Efter mødet i klassen (after class) 

1.  Se videoer optaget i klassen, etc. 

 

I det følgende nuanceres forslaget. 
 

Før mødet i klassen (before class) 
 

Ad. 1 Gøre klar til at se videoer 

Skal lægge grunden for at opnå optimalt udbytte af videoerne. Introduktion søger at besvare: 

• Hvordan passer videoerne ind i kurset, herunder hvilke læringsmål adresseres 

• Hvad handler det overordnet om, og hvad hvad skal der især lægges mærke til 

• Hvordan kan det vanskelige indhold forstås 
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• Forhold omkring hvordan eksemplerne kan efterprøves 

• Hvilke supplerende videoer der findes 

 

Introduktionen kan ske ved afslutningen af en session, eller det kan være et dokument eller en video, som skal 

læses/ses inden den studerende begynder at se videoerne. 

 

Ad. 2 Gennemgå videoer 

De studerende skal opfordres til at forholde sig aktivt til videoerne, så det bliver mere forpligtende end at se 

afsnit 37 af en serie på Netflix. Den aktive tilgang kan bestå af: 

• Refleksion og undren 

• Efterprøvning af eksempler 

• Eksperimenter inspireret af videoen 

 

Forinden er svagheden med at den studerende sidder alene med stoffet forsøgt imødegået. I vores kursus 

blev der opsat et diskussionsforum til hver session. 

 

Ad. 3 Tage individuel parathedstest.  

Parathedstesten bør omhandle det vigtigste, og det som er vanskeligt. Dens formål er, at den studerende 

reflekterer over videoernes indhold, og finder ud af, om der er behov for at arbejde mere med dem. 

  

På klassen (in class) 
 

Ad. 1. Plan og læringsmål præsenteres 

Et af de anbefalede mønstre i (CHRISTIAN KÖPPE, RALPH NIELS, ROBERT HOLWERDA, LARS TIJSMA, NIEK VAN 

DIEPEN & TURNHOUT, 2015)  er PATTERN CONTROLLED PACING, som udledes til, at der skal være en klar plan 

for hver session, og at den skal overholdes. Derved undgås at mødet i klassen bliver for uforpligtende og løs. 

 

Ad. 2. Gruppearbejde om emner fra sidste gang. Opsamling i plenum 

I stedet for at underviser repeterer, aktiveres de studerende. Før eller under gruppearbejde, kan man  

analysere hvad der var svært / let, og så arbejde ekstra med det svære – som også tages op i plenum. 

 

Ad. 3. Gruppeparathedstest. Opsamling i plenum 

Den individuelle parathedstest gentages, men ved at svarene diskuteres gruppevis. Den enkelte studerende vil 

opleve at klare sig godt, hvis testen er forberedt hjemme. De studerende aktiveres, og lærer af hinanden. 

Plenum skal medvirke til, at der opnås et fælles fundament som basis for refleksion og løsning af opgaver. 

 

Ad. 4. Præsentation af opgave 

Præsentation som tydeliggør opgavens relevans i forhold til emnet og videoerne. 

Inden opgaveløsningen skal det sikres, at alle hører til en gruppe, og at underviser kender grupperne. 

Ideelt set skal opgaven passe til den studerendes forudsætning (individualiseres), fx ved: 

• Indeholde grundlæggende del, så de fagligt udfordrede kommer i gang og får succesoplevelser 

• Alternativt en mulighed for at tilgå hjælperessourcer, så opgaven kan løses med eller uden hjælp. 

• Challenge del til de dygtigste 

 

Ad. 5. Løsning af opgave i grupper af 2 

Aktiv sparring af grupperne – så der opnås indsigt i hver studerendes niveau. 
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Ad. 6. Gruppe præsenterer løsning for anden gruppe. Sammenligning af løsninger. 

To grupper præsenterer deres løsninger for hinanden, og diskuterer fordele og ulemper – for eventuelt at nå 

frem til en optimal løsning. 

 

Ad. 7. Opsamling i plenum.  

Hvis underviseren gennemgår sin vejledende løsning, så kan de studerende føle, at det er ligegyldigt om de 

når frem til en løsning eller ej. Så måske skal det snarere være, som i mønstret USE STUDENT SOLUTIONS 

(CHRISTIAN KÖPPE, RALPH NIELS, ROBERT HOLWERDA, LARS TIJSMA, NIEK VAN DIEPEN & TURNHOUT, 2015), 

fx ved at to grupper fremlægger deres løsning, og fordele og ulemper ved løsningerne så diskuteres i plenum.  

 

Ad. 8. Opsamling på dagen arbejde. Punkter til diskussion / reaktioner fra studerende. 

Underviser spørger til reaktioner på dagen. Desuden diskuteres om læringsmål er nået, og hvor der var 

vanskeligheder. Den studerende opfordres til at arbejde videre med læringsmålene.  

 

Ad. 9. Introduktion til hjemmearbejde inden næste gang 

Målet er at den studerende motiveres til at forberede sig. 

 

Ad. 10. Opfordring til at følge op på dagen 

Se videoer der er lagt op, arbejd videre med opgaver og læringsmål. 

 

Efter mødet i klassen (after class) 
 

Håbet er at de studerende er blevet så aktive, at de arbejder videre efter mødet i klassen. 

 

 

Verifikation af designet 
 

Vurderingskriterier for designet bør være: 

• I hvor høj grad fremmer det fordelene ved flipped - og eliminerer ulemperne 

• Om det er realistisk at gennemføre med de ressourcer der er til rådighed 

 

Inden implementeringen, blev designet gennemgået og drøftet med de pædagogiske it-konsulenter Karina 

(kac) og Søren Mikael (smk). Vi fik også hjælp til at komme i gang med opbygningen i Canvas. 

 

 

 

Brug af video 
 

Eksterne videoer 
 

Vores overordnede tilgang har været, at kursets læringsmål og faglige indhold skulle bibeholdes – og der så 

skulle findes videoer, som var dækkende for det. Selv med den intention vil video-materialet have en 

afsmitning på kursets faglige indhold, hvilket kan en fordel, hvis videoerne øger viden eller fremstiller den på 

en særlig god måde. 
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Nogle udfordringer ved eksterne videoer er: 

• At finde egnede videoer der dækker stoffet, og som didaktisk passer ind 

• Sikre, at de ikke har forstyrrende elementer i forhold til sprog, kultur, tempo, etc. 

• Foretage kildekritik 

 

Vi har brugt videoer fra Pluralsight læringsplatformen – som er kendt for høj kvalitet og anerkendte 

instruktører. Så selv om vi har brugt videoer fra en række Pluralsight-kurser, ved vi at niveauet er i orden. Men 

det er stadig nødvendigt at være opmærksom på: 

• Der er mange instruktører med hver sin didaktiske stil, som skal kaperes af den studerende 

• Mange videoer er plukket fra større kurser - med risiko for, at noget er indforstået. 

 

Det, at Pluralsight er en læringsplatform, medfører: 

• der er supplerende ressourcer, fx er videoerne transskriberede. 

• der er administrator-adgang. Det er fx med muligt for at se, hvor lang tid den enkelte studerende har 

brugt på at se videoerne. 

 

Eksempel på kursets videoer 
 

De første gange benyttes videoer fra kurset ”Accelerated C# Fundamentals” af Scott Allen: 

 

 

 

Med Scott Allen får vi en førende ekspert, som er MVP – fra wikipedia: 

According to Microsoft, the Microsoft Most Valuable Professional 

(MVP) award is given to "technology experts who passionately share 

their knowledge with the community." 

 

Scott Allens læringstilgang kan være præget af, at han er amerikaner og 

at han som MVP’er måske ikke forholder sig kritisk til Microsofts 

produkter. 

 

I introduktionen anføres: ”… this course is designed to give C++ and Java developers an accelerated 

introduktion to C# on the .NET platform.”  

Da Java anvendes på 1. og 2. semester, passer kurset overordnet ind i vores kontekst. 

 

Jeg har analyseret nogle af videoerne, som var godt tilrettelagte og velproducerede. Der var dog også 

ulemper, såsom: 

• Alt præsenteres uden angivelse af det væsentlige, så det er svært at se skoven for bare træer. 

• Der er ingen kritik, fx præsenteres C# konstruktioner som der er delte meninger om. 

 

Den mere detaljerede analyse af videoerne kan ses i bilag C. 

 

Til nogle dele af Programmering 3 kurset blev det vurderet, at de eksterne videoer ikke var tilstrækkelige, 

hvorfor Ronni og jeg producerede supplerende videoer. Behovet skyldtes: 

• Pluralsight-videoerne gennemgik teori med overblik og enkeltdele, men der manglede anvisning på, 

hvordan det skulle kombineres til praktiske løsninger. 

• Store emneområder, hvor der var brug for overblik og relation til vores kursus 
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Gennemførelse af kurser 
 

Opbygning i Canvas 
 

Gennemførsel, efterår 2018. Kurset er opbygget med alle sessions i Canvas: 

 

 
 

Hver session er opdelt i forhold til Before class, In class og After class. Eksempelvis session 01: 

 

 
 

Alle sessions har en grundig Preparation Path side med introduktion og vejledning til sessionens videoer, og til 

forberedelsen i det hele taget. I syllabus henvises til Preparation Path som startpunkt. 

Indhold i Preparation Path er lignende:  
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Der er gennemgående hovedafsnit: 

• Introduktion 

• Hvordan du arbejder med videoerne 

• Indholdet af videoerne 

• Hovedafsnit ud fra sessionens emne, her: Specielt om assemblies 

• Materiale til Session 01 (Before Session) 

 

Preparation path siden er central i forberedelsen – den indeholder også links til alle forberedelsesressourcer, 

herunder læringsmål, diskussionsforum (Session 01 Questions) og parathedstest (Session 01 Check). 

 

 
 

In Class afsnittet indeholder det materiale der skal bruges i klassen, og er som sådan mere specifikt fra session 

til session. To elementer er dog gennemgående: 

• Introduktion og plan for dagen (her: Session01.pptx) 

• Sessionens læringsmål (her: Session 01: Learning goals) 

 

Bemærk at der til en af opgaverne er hints, som kan hjælpe den fagligt udfordrede studerende. 

 

 
 

I klassen opfordres de studerende til at arbejde videre. Materialet til dette samles i After Session afsnittet. 

Ovenfor er der en side med forslag til aktiviteter, samt to supplerende videoer. 
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Efterår 2018 - kurser 
 

Klasser og undervisere 
 

Dmab0917: 

Ry for at være en usædvanlig velfungerende klasse og næsten uden fagligt udfordrede studerende. Meget 

højt karaktergennemsnit ved foregående eksamen. Ca. 1/5 kvinder. 

Underviser: Lars (lrl) 

 

Dmaa0917: 

Mere sædvanlig klasse med mere fravær og flere fagligt udfordrede studerende. Ingen kvinder. 

Undervisere: Ronni / Lars (lany). Ronni fik nyt job, hvorfor han knap halvvejs inde i kurset blev afløst af Lars.  

 

Der var studerende med diagnoser i begge klasser (typisk diagnoser i autisme-spektret). 

 

Tidligere erfaringer 
 

Arbejdet begyndte med at drage nytte af tidligere erfaringer. Der var kursusevalueringer fra Rasmus´ to 

foregående kursusforløb, som pegede på to problemstillinger: 

 

• Stoffet fra forberedelsen blev i for høj grad gennemgået i klassen. 

Det blev det, fordi en del studerende ikke havde forberedt sig. De studerende, der havde forberedt sig, 

var utilfredse med, at der blev spildt tid på at gentage stoffet i klassen. 

• Der var ikke nok opgaver, og måske var de ikke gode nok. 

I flipped classroom spiller opgaver en anderledes og mere central rolle, og der er mere tid i klassen til 

opgaveløsning. Derfor er der behov for andre og flere opgaver end ved traditionel undervisning. 

 

Sammen med Jørgen og Ronni blev der aftalt at håndtere de to problemer: 

• Der blev afsat timer til udvikling af opgaver 

• Det blev aftalt, at vi ubetinget tager udgangspunkt i, at de studerende har forberedt sig, og altså ikke 

gennemgår stoffet i klassen også. 

 

Introduktion til flipped classroom 

 

Allerede ved afslutningen af det foregående semester blev de studerende præsenteret for flipped classroom 

læringsformen. PowerPoint præsentation fremgår af bilag D. 

 

Formålet var, at de studerende skulle vænne sig til ideen, og gerne få en positiv indstilling. Hovedbudskaber: 

 

• Det er en ny læringsform, så det er ikke: Business as usual 

• Bevæggrunde for at indføre flipped classroom 

• Det er ikke et eksperiment – vi har prøvet det før! 

• Det bliver interessant og spændende! 

 

Under overskriften Muligheder for dig argumenteres for fordele ved flipped classroom: 

• Lære at lære – på en relevant ny måde 
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• Adgang til kvalitetsvideoer 

• Forberedelse mere interessant 

• Instruktion i dit tempo og flere gange 

• Aktiv i klassen og hjælp til det svære 

 

Der slås på hvor afgørende det er at forberede sig, og der snakkes om hvad forberedelsen indebærer. 

 

Allerede inden første session skal de studerende se videoer / forberede sig. 

I første session gentages flipped classroom rationalerne, og det diskuteres hvordan der kan arbejdes med 

videoerne hjemme. 

 

Hændelser og indtryk 
 

Brugen af eksterne videoer 

Det var et stort arbejde at få de eksterne videoer fra Pluralsight passet ind i vores sammenhæng. Det var 

nødvendigt at introducere dem og fortsætte assimileringen i klassen, herunder også understøtte hvordan 

eksempler kunne afprøves, og relatere til indhold fra uddannelsens tidligere semestre. 

 

Finde sin rolle som underviser 

Det var svært og til tider frustrerende at finde sin rolle som underviser i flipped classroom designet.  

I en de første sessioner, var en af de stærke grupper fraværende. Da jeg spurgte klassekammeraterne, fik jeg 

oplyst, at de syntes det var nemmere at blive hjemme og arbejde med materialet! Det lød måske rationelt, 

men det gik efterhånden op for alle, at det var end god ide at møde op i klassen. 

Nogle af de ting underviseren kan bidrage med er: 

 

• Styre aktiviteterne i henhold til planen 

• Svare på spørgsmål 

• Præsentationer, demoer og live-coding 

o Initieret af situationen – svære eller særligt interessante emner 

o Supplerende til videoerne fra forberedelsen 

• Stille forståelses- og undringsspørgsmål for at få de studerende til at reflektere over indholdet 

• Facilitere diskussioner og medvirke til konklusioner 

• Støtte og diskutere opgaveløsningen 

• Inspirere til at arbejde videre med emner og opgaver 

 

Der er brug for, at underviserens faglighed er synlig. Denne synlighed kan være baseret på praksis- eller 

forskningserfaring, som udfoldes og kobles til teorien gennem refleksion.  

 

Faglige diskussioner i klassen 

Jeg oplevede gruppe-parathedstesten som en succes. Den lå tidligt i hver session, så de studerende blev 

aktiveret hurtigt – hvilken gav engagement til resten af dagen. Men først og fremmest udløste spørgsmålene 

gode faglige diskussioner blandt de studerende, om vigtige pointer fra dagen stof. Endelig bidrog testen til at 

gruppedeltagerne nåede et fælles niveau, som blev efterprøvet i klassens plenum. 

 

Opgaver 

Der blev arbejde godt med opgaverne, og alle kom typisk i gang – så jeg syntes opgaverne var en succes, og at 

den ekstra indsats for at forbedre opgaverne havde virket. Nogle årsager kunne være: 
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• De var konstruerede, så de passede ind i sammenhængen, og pointer blev tydeliggjort 

• De var praksisnære og/eller relevante for eksamensprojektet 

• Spænd fra lette initiale opgaver til challenge opgaver, så alle blev tilpas udfordrede. 

 

Der var opgaver og supplerede videoer, der fængede så meget, at der blev arbejdet videre after class, men 

gennemgående skete der ikke så meget. 

Det afhang også af tidsintervallet mellem kursusgangene, og mængden af video-forberedelse til næste gang. 

De studerende skulle altså navigere mellem after class og before class aktiviteter. 

 

Video i forberedelsen 

Det er min vurdering at der blev brugt mere tid på forberedelse, end ved et traditionelt kursus. For langt de 

fleste studerende var det mere populært at se video end at læse i en bog. 

Til nogle sessioner var der over 2 timers video, hvilken nogle studerende klagede over – især hvis kursusgange 

lå tæt. Nogle havde svært ved at holde sig vågne, så der er grund til at overveje videoernes samlede længde. 

 

Sideeffekt af videoer 

Kursets videoer blev husket, idet de studerende brugte dem i forbindelse med deres eksamensprojekt. 

Desuden gav adgangen til Pluralsights brede udvalg af videoer anledning til, at de studerende har set videoer 

fra mange andre video-kurser, end dem der var en del af kurset. Det lader til at de studerende var blevet mere 

autonome i tilegnelsen af viden og færdigheder – noget der peger frem mod kommende semestre og 

skabelsen af egen faglig identitet.  

 

Skift af underviser midt i kursus 

Det ikke planlagte skifte af underviser betød, at flipped classroom aktiviteterne ikke blev synkroniseret helt. I 

dmaa0917 klassen var der således ikke gruppearbejde omkring parathedstesten. 

Nogle studerende var frustrerede over skiftet i sig selv, hvilken også skal ses i lyset af autisme-diagnoserne.  

 

Engagement og aktivitet 

Gennemgående oplevede jeg engagement og aktivitet i klassen som jeg syntes var større end på andre kurser.  

 

Nogle eksperimenter 

 

Parvis opgaveløsning 

Opgaverne blev løst to og to, og i nogle tilfælde blev løsningen diskuteret med en anden gruppe. Derved kom 

der en diskussion om fordele og ulemper ved forskellige løsninger. 

 

Udnytte de dygtigste studerendes kunnen 

Der var et stort fagligt spænd mellem de studerende, og dermed et stort potentiale i at få de dygtigste til at 

hjælpe de mindre dygtige i deres læring (peer instruction). Men de dygtigste lavede opgaver sammen. Derfor 

prøvede jeg at sammensætte parrene til opgaveløsning, så de bestod af en dygtig og en mindre dygtig. 

Umiddelbart var det lovende, fordi den dygtige var engageret i at forklare den mindre dygtige, hvordan 

opgaven kunne løses. Men jeg gentog ikke eksperimentet, fordi der var modstand mod at blive sat i grupper. 

 

Studerende præsenterer stoffet 

Ved teori gennemgange er det ofte svært at engagere de studerende – især når det gælder resume af emner 

fra sidste gang. Jeg har med held prøvet at overlade gennemgangen til de studerende, fx ved at udlevere en 

PowerPoint præsentation, som skulle fortolkes, og dernæst præsenteres for klassen. 
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Optage aktiviteter fra klassen 

Jeg optog demo, hvor indholdet var nødvendigt, for at de studerende kunne arbejde med emnet. Det var 

nyttigt fordi vi fik et fælles udgangspunkt, og jeg kunne henvise til videoen, når nogen var gået i stå.   

 

Det viste sig dog at tage lang tid at redigere optagelsen. Det kan løses ved, at kvalitetskravene sænkes, så det 

bliver mere overkommeligt at producere videoer, og der kan udgives flere aktuelle videoer.  

Der er dog den risiko, at hvis en stor del af aktiviteterne i klassen efterfølgende lægges på Canvas, så fristes 

flere til at blive hjemme, nu der også er mulighed for at se videoerne. 

 

 

Forår 2019 - kursus 
 

Klasse og undervisere 
 

Dmaa0218: 

Klassen lå et sted mellem de tidligere karakteristikker af klasser. Der var ingen kvinder i klassen. 

 

Undervisere: Delt mellem Lars (lany) og Lars (lrl). 

 

Justeringer 
 

Som følge af spørgeskemaundersøgelsen vedrørende kurserne efteråret 2018, blev følgende ændret: 

 

• Af frygt for at de studerende skulle finde forberedelsesarbejdet for omfattende, og måske opgive på 

forhånd, blev det gjort klart, at det primære var at gennemse videoerne. 

Desuden blev det tydeliggjort, at det ikke var et krav at afprøve (kode med på) eksemplerne fra 

videoerne, og at den individuelle parathedstest var et tilbud – ikke et krav. 

• Mere live-coding 

• Altid gruppeparathedstest 

 

 

 

Konklusion 
 

Der er opstillet et generisk design for flipped classroom, og der er givet et eksempel på, hvordan det kan 

opbygges i Canvas og hvordan det kan gennemføres.  
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4. Evaluering 
 

Spørgeskemaundersøgelse efterår 2018 
 

Der blev svaret anonymt via spørgeskema i Microsoft Forms. Der blev opsamlet statistik for hver klasse, som 

blev udmøntet i en samlet statistik inkl. grafisk fremstilling. 

 

Svarprocenten var i alt: 42 (57) = 73,68 % ~74 %. 

 
Dmab0917 med 29 studerende. 
Antal besvarelser: 24 
Svarprocent 82,76 % ~83 % 
 

 
Dmaa0917 med 28 studerende. 
Antal besvarelser: 18 
Svarprocent 62,29 % ~62 % 
 

 

Spørgsmålene 
 

Spørgsmålene kan opdeles i emnerne 

• Introduktion til flipped classroom (1) 

• Forberedelse / videoer (2-11) 

• Undervisningen i klassen (12-22) 

• Aktiviteter efter møde i klassen (23-24) 

• Underviseren (25-26) 

• Generelt – flipped classroom (27-28) 

 

Spørgsmålene kunne besvares som enten multiple choice – one answer eller som fritekst. Samtlige spørgsmål 

fremgår af bilag B. 

 

Resultater  
 

Nogle af væsentligste resultater præsenteres. 

 

Introduktion til flipped classroom 

 

Det var lykkedes at give de studerende et godt kendskab inden starten. 
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Forberedelse / videoer 

 

Det lykkedes at forberede materialet til de studerende i Canvas: 

 

 
 

Der var stor enighed om, at videoerne bidrog til læringen: 

 

 
 

 
 

Videoerne er et populært læringsmedie, både når vi bruger de eksterne, og når vi selv laver dem. 
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De studerende har forberedt sig i rimelig grad – og formentlig mere end vi kender fra traditionel undervisning: 

 

 

 
Svarene i spørgsmål 7 viser at næsten 80% selv svarer, at de var forberedte, svarende til: 

• Fik set videoerne og var godt forberedt hver gang 

• Fik set videoerne og var godt forberedt næsten hver gang 

• Fik set videoerne de fleste gange 

 

Det kunne tolkes sådan, at det er lykkedes at få de studerende til at arbejde mere med stoffet, og at de som 

en konsekvens heraf, alt andet lige, har nået et bedre fagligt niveau med flipped classroom. 

 

Mange studerende har oplevet at mangle en at spørge, når ”forelæsningen” derhjemme var svær: 

 

 
 

Den fagligt udfordrede kan måske føle det uoverskueligt og opgive. 

Derudover må vi konstatere, at de diskussionsfora vi havde sat op til formålet, ikke blev anvendt. 

 

På spørgsmålet om, hvad der kunne gøres ved problemet, foreslår nogle at Google det og andre at spørge i 

klassen. Men en del har brug for svar straks - en enkelt svarer ligefrem: 

 ”Helst med det samme, men dette er umuligt. Derfor foretrækker jeg ikke flipped classroom. Jeg 

 har behov for sparring.” 
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Et af de mest konstruktive svar er: 

 ”Ideen med spørgsmålsforummet er god nok, men man har brug for svar i det moment du sidder 

 og ser videon, og det tror jeg ikke på at du får via den. I min optik ville det bedste være at se 

 videon sammen med andre, så man løbende kan spare omkring hvad man hører - evt efter hvert 

 segment. ...” 

 

Kendskabet til problemet har betydet, at vi har kunnet diskutere det med de studerende.  

 

Undervisningen i klassen 

 

I forhold til, at aktiviteterne i klassen gerne skulle være sociale, er det interessant at se svarene ifm. 

gruppearbejde: 

 
 

Næsten 50% er meget positive i forhold til gruppearbejde, og kun ca. 10% er negative, så modstand mod 

gruppearbejde har ikke været et større problem – og måske har undervisningsformen gjort gruppearbejde 

mere populært end ellers. 

 

Holdningen til aktiviteterne i klassen er generel positiv, det gælder også opgaverne: 

 
 

Det ser ud til at satsningen på at lave flere og mere differentierede opgaver er lykkedes. Som tidligere nævnt 

er opgaverne ekstra vigtige i flipped classroom – så brug ressourcer på at lave gode opgaver! 
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Der var også en positiv opfattelse af underviserens mini-forelæsninger. 

 

 
 

Men det mest populære er helt klar, når underviseren viser i praksis, hvordan tingene kan gøres: 

 
 

Over 50% var meget positive i forhold til live-coding, hvor underviseren viser, hvordan en løsning kan 

programmeres. 

I de efterfølgende spørgsmål med tekstsvar er der da også mange der giver udtryk for, at de gerne vil have 

mere live-coding, fx: 

 ”Personligt synes jeg Live-coding virkede meget godt, og jeg synes de var meget udbytterig.” 

 

Aktiviteter efter møde i klassen 

 

Det viser sig, at de studerende ikke har arbejdet ret meget med aktiviteterne efter mødet i klassen. 

 

Underviseren 

 
Resultatet tyder på: 

• Underviseren er stadig meget vigtig for læringen 

• Der kan findes en rolle, som giver mening for de studerende 



41 
 

Flipped classroom 

 

Håbet om, at de studerende kommer mere i dybden med stoffet, når der anvendes flipped classroom, støttes 

ikke af de studerende: 

 
 

Til gengæld foretrækker et stort flertal af de studerende flipped classroom frem for traditionel undervisning: 

 
De studerende giver altså i denne undersøgelse udtryk for, at de lærer mest med flipped classroom. Det svarer 

til resultatet i den spørgeskemaundersøgelse der tidligere er refereret til i underkapitlet: ’Potentielle positive 

effekter’. 

Det er tankevækkende, når uddannelsen ellers udelukkende benytter traditionel undervisning. 

Som minimum antyder det, at det er på sin plads at ”eksperimentere” videre med flipped classroom. 
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Spørgeskemaundersøgelse forår 2019 
 

Der er foretaget en tilsvarende spørgeskemaundersøgelse for den ene klasse i foråret 2019. 

Resultaterne er også nogenlunde som tidligere. 

Dog angiver langt de fleste i denne undersøgelse, at de kommer mere i dybden når undervisningsformen er 

flipped classroom: 

 

 
 

Også i denne undersøgelse foretrækker langt de fleste flipped classroom også her: 

 
 

 

Der er i denne spørgeskemaundersøgelse tilføjet tre spørgsmål med tekstsvar: 

- 28. Hvad synes du var det bedste ved kurset? 

- 29. Hvad synes du var det værste ved kurset? 

- 30. Hvad kunne gøre kurset bedre? Overvej f.eks. din egen forberedelse, underviserens rolle, 

materialer osv. 

 

Svarene til de tre spørgsmål er temmelig spredte, men nogle af de holdninger der går igen er: 

 

28. Hvad synes du var det bedste ved kurset? 

 ”Materialet: Alt vi har brug for er nemt at finde på canvas og der er forståelses øvelser, 

 dybdegående videoer og kan følge med hjemmefra i mit eget tempo” 

 

29. Hvad synes du var det værste ved kurset? 

 ”Der var for meget video materiale til nogle af kursusgangene” 

 

30. Hvad kunne gøre kurset bedre? ... 

 ”Jeg kunne godt have brugt mere tid på forberedelse.” 
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Sammenfatning 
 

De mange positive resultater bekræfter min oplevelse af, at de studerende har været mere engagerede og 

positive end ved traditionel undervisning. 

Nogle af de vigtigste resultater fra spørgeskemaundersøgelsen er: 

 

• Der var stor tilfredshed med videoerne. 

De studerende angiver, at videoerne bidrog til, at de fik lært det faglige indhold. 

• De studerende accepterede i overvejende grad at forberede sig inden mødet i klassen. 

Omkring 80% angiver at de var forberedte de fleste gange, eller bedre. 

• Det sociale aspekt blev formentlig fremmet af undervisningsformen. 

Det ses blandt andet af, at de studerende overvejende var positive over for gruppearbejde.  

• Der var tilfredshed med opgaverne. 

• De studerende oplevede underviserens indslag som relevante for deres læring. 

Det gælder også forelæsningerne, men især når der blev live-coded. 

• Underviseren er stadig meget afgørende for de studerendes læring. 

Næsten alle angiver at underviseren har bidraget til: ”... min forståelse af det faglige indhold.”. 

• Uklart, om der blev opnået en dybere læring med flipped classroom. 

I de to spørgeskemaundersøgelser er de studerendes svar ret forskellige.  

• Et stort flertal mener de får det bedste læringsudbytte ved flipped classroom undervisningsformen! 

 

Et basalt spørgsmål er, om der opnås øget læring, når undervisningsdesignet er flipped classroom? 

Subjektivt set, ser der ikke ud til at være den store forskel i eksamensresultaterne, men der er grund til at tro, 

at nogen har fordel af flipped classroom og derfor klarer sig bedre, mens andre klarer sig dårligere. Det 

understøttes af følgende udtalelse fra Holm Sørensen om brugen af digitale medier i undervisningen: 

 

 ”Hun fremhæver således, at ingen teknologier er neutrale, og at de ligesom andre tilgange 

 favoriserer nogle elevtyper frem for andre”. (Sørensen et al., 2013) 

 

Det er mit indtryk at 2-4 studerende i min klasse udviklede sig meget positivt. De var flittige i forhold til at 

gennemgå videoer og forberede sig, og fik derfor også meget ud af aktiviteterne i klassen. 

 

Vi har naturligvis brugt spørgeskemaernes resultater i videreudviklingen af kurset. 

 

 

Kritik 

 

Evalueringen af kurserne tyder på, at flipped classroom er bedre end den traditionelle undervisningsform. 

 

Ud fra en alternativ-betragtning kan det anføres, at der er brugt ekstra ressourcer på kurserne, og hvis der 

blev brugt ekstra ressourcer på et traditionelt kursus, så ville en tilsvarende spørgeskemaundersøgelse 

formentlig også være positiv. 

 

Alligevel vil jeg mene at flipped classroom har iboende fordele, herunder at øge de studerendes følelse af 

kompetence, autonomi og samhørighed. Hvis der opnås øget engagement og motivation vil det give øget 

læring og tilfredshed. 
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5. Afsluttende refleksioner 
 

Selv om nærværende arbejde er positiv overfor flipped classroom, så vil det være interessant at arbejde mere 

med overordnede spørgsmål som: 

 

• Er flipped classroom bedre end traditionelt undervisningsdesign? 

• I hvilke situationer (kurser) er flipped classroom særlig gavnlig at anvende? 

• Hvilke effekter er det der opnås, og hvad udløser dem? 

 

Overvejelser vedrørende analyser 
 

I den forberedende analyse af flipped classroom er undersøgt potentielle positive effekter, forhindringer og 

ulemper, samt forhold omkring anvendelsen af videoer og transformation af underviserens rolle. 

Denne analyse kunne udvides med flere emner, og det ville være meget interessant at inddrage flere kilder. 

 

Kursusgennemførelserne er evalueret, men også evalueringen kan udvides og uddybes. 

 

Mit foreløbige katalog over yderligere analyser indeholder: 

 

• Kan der konstateres en sammenhæng mellem indsats og eksamensresultat? 

Dette kunne være i forhold til tidsforbrug på kursets videoer eller fremmøde i klassen. 

• Hvor meget forbereder de studerende sig, og hvad karakteriserer deres forberedelse? 

Indtil videre har vi kun de studerendes oplysninger fra spørgeskemaundersøgelsen. 

• I hvilket omfang og hvordan bruger aftagerne læringsplatforme og video? 

I vores regis kunne det være at analysere anvendelsen af Pluralsight i virksomhederne.  

• Karakteristika for, om et kursus er egnet til flipped classroom 

• Karakteristika for, om klasser (studerende) er parate til flipped classroom 

• Karakteristika for, om en video er egnet eller ej 

 

Kan det måles om flipped classroom giver en øget læring? 

 

Hvis flipped classroom medfører, at de studerende får en dybere viden og bedre færdigheder, så er det et 

afgørende argument for at anvende læringsformen i større udstrækning. 

Et approksimeret mål for dette kunne være, om der opnås bedre eksamensresultater? 

 

Der kan opstilles følgende generelle hypotese: 

• De studerende opnår bedre eksamensresultater, hvis de deltager i et kursus, hvor 

undervisningsdesignet er flipped classroom – frem for et tilsvarende kursus, hvor 

undervisningsdesignet er traditionelt. 

 

I vores kontekst, vil den specielle hypotese være: 

• De studerende opnår bedre eksamensresultater, hvis de deltager i et Programmering 3 kursus, hvor 

undervisningsdesignet er flipped classroom – frem for et tilsvarende Programmering 3 kursus kursus, 

hvor undervisningsdesignet er traditionelt. 
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Hvordan kan hypotesen efterprøves, og hvornår er der opnået evidens? 

 

En metode til at efterprøve hypotesen kunne være: 

1) Eksamensresultaterne for to 2. semester klasser opsamles 

2) De to klasser gennemfører Programmering 3 kurset på 3. semester 

a) I den ene klasse anvendes et traditionelt undervisningsdesign 

b) I den anden klasse anvendes et flipped classroom undervisningsdesign 

3) Eksamensresultaterne for de to 3. semester klasser opsamles 

4) Statistisk beregnes den relative ændring i karaktererne fra 2. til 3. semester 

a) Hvis den relative ændring er signifikant bedre for flipped classroom klassen, så støtter det 

hypotesen (signifikant bedre skal kvantificeres). 

 

Selv hvis metoden anvendes og 4 a) er positiv, så er der langt fra opnået evidens for hypotesen. Det kan i 

princippet opnås, enten ved mange gentagelser for så vidt Programmering 3 kurset, og/eller ved mange 

lignende forsøg med andre kurser.  

 

Det kan overvejes, om der med rimelighed kan opnås statistisk evidens, da der er mange ubekendte. 

Omstændighederne omkring de to klasser vil, alt andet lige, være forskellige på en række punkter, fx: 

• Forskellige censorer 

• Forskellige undervisere inkl. god/dårlig kemi med klassen 

• Forskelligheder i studerendes udvikling hen over semestrene kan give skævheder mellem klasserne 

• Forskellige forudsætninger ift. de teknologier og sprog, som anvendes i Programmering 3 

 

Det kan naturligvis hjælpe at lave et forsøgsdesign, hvor fx de to første punkter er elimineret. 

 

En anden kritik er, at eksamensresultaterne ikke nødvendigvis er et mål for, om der er sket øget læring. Måske 

er eksamen for grov en måling, eller den øgede læring er af en type, der ikke måles til eksamen.  

 

 

Videreudvikling af kurser 
 

Jeg får løbende tanker om design og undervisning i Programmering 3 kurserne, fx: 

 

• Overveje flere mønstre fra (CHRISTIAN KÖPPE, RALPH NIELS, ROBERT HOLWERDA, LARS TIJSMA, NIEK 

VAN DIEPEN & TURNHOUT, 2015)  

• Finde en løsning på akilleshælen, altså at den studerende ikke kan få svar på sine spørgsmål under 

”forelæsningen” hjemme. 

• Delvist overlade styringen af undervisningen til de studerende, fx gennem afstemninger. 

• Bruge peer instruction hvor der ”stemmes” om svar på spørgsmål, og hvor studerende med forskellige 

svar, derefter diskuterer sig frem til det rigtige svar. 

• Jævnlig gennemgå læringsplan med den enkelte studerende. Diskutere status, næste skridt, etc. 

• Løbende vurdering af eksterne videoer og behov for egenproducerede videoer 

• Bruge flere videoer fra undervisningen i klassen som læringsressource 
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Bilag 
 

A: Argumentation for positive effekter 
 

Bilag A Indeholder: 

• Motivationsbegrebet i SDT 

• Øget motivation begrundet i SDT 

• Begrundelse for de kildebaserede positive effekter 

• Kognitiv belastning (cognitive load) begrundelse 

 

Motivationsbegrebet i SDT 
 

Af (Lakmal Abeysekera & Phillip Dawson, 2015) fremgår det, at motivationsbegrebet bearbejdes indgående i 

SDT. Det sker ikke kun ved en opdeling i indre og ydre motivation (intrinsic / excentric motivation), men også 

ved at nuancere begrebet i forhold til: 

 

• at opstille et kontinuum for motivationens autonomi 

• at opdele den ydre motivation yderligere, fx ved at skelne mellem det jeg vil kalde ’selvvalgt ekstern 

motivation’ henholdsvis ’autoritetsmotivation’. 

 

’Selvvalgt ekstern motivation’ kan være den motivation der drives af ønsket om at opnå et fremtidigt job, hvor 

uddannelsen er et middel til at nå målet - noget jeg især genkender fra de lidt ældre studerende. 

’Autoritetsmotivation’ er den adfærd, der drives af ønsket om at leve op til underviserens krav. 

Der argumenteres for, at typen (kvaliteten) af motivation også er afgørende. Målet er at opnå en indre 

motivation, eller mere realistisk en ekstern motivation, der er autonom eller i det mindste baseres på ”de 

rigtige” motiver. Flipped classroom er så et middel til at nå dette mål. 

 

 

Øget motivation begrundet i SDT 
 

Ifølge SDT medvirker følelsen af kompetence, autonomi og samhørighed til en øget motivation, og disse 
følelser faciliteres med flipped classroom. Dette detaljeres i fire udsagn, som gennemgås i det følgende. 
 
”Proposition 1: Learning environments created by the flipped classroom approach are likely to satisfy student 
needs for competence, autonomy and relatedness and, thus, entice greater levels of intrinsic motivation.”  
 
Begrundelser er, at den større aktivering medfører at den studerende i højere grad føler kompetence, 
autonomi og samhørighed. 
 
Desværre drives de fleste af ydre motivation frem for indre motivation. 
 ”They study not because of an inherent or intrinsic desire to study. No, they study because they 
 want to pass the test.” (Eric Mazur, 2013) 
De følgende påstande vedrører da også ekstern motivation. 
 



48 
 

”Proposition 2: Learning environments created by the flipped classroom approach are likely to satisfy 
students’ needs for autonomy and, thus, entice greater levels of extrinsic motivation.” 
 
Begrundet i: 
”The flipped classroom approach through its treatment of students as active participants is likely to satisfy 
students’ need for autonomy …” 
 
”Proposition 3: Learning environments created by the flipped classroom approach are likely to satisfy 
students needs for competence and, thus, entice greater levels of extrinsic motivation.” 
 
Begrundet i: 
”The flipped classroom approach focuses on creating learning environments that support students to be in the 
centre of the learning process. That is, students are provided with an opportunity to be in charge of the 
creation and dissemation of knowledge through active participation. According to research … students feel 
more competent when they are active participants in the creation and dissemination of knowledge …” 
 
”Proposition 4: Learning environments created by the flipped classroom approach are likely to satisfy 
students’ needs for relatedness and, thus, entice greater levels of extrinsic motivation.” 

 
Begrundet i: 
”Through the encouragement of active participants and autonomy, the flipped classroom approach is likelly to 
provide learning environments that encourage students to establish small learning groups, increasing the level 
of peer-to-peer relatedness they experience. … greater interaction between the instructor and students, 
enhancing students’ experience of relatedness to the instructor”. 
 

 

Begrundelse for de kildebaserede positive effekter 
 

De kildebaserede positive effekter er: 

a) De studerende engagerer sig mere i deres egen læring 

b) Undervisningen bliver i højere grad på de studerende præmisser 

c) De studerende føler sig i højere grad ansvarlige for deres egen læringsproces 

d) Kombinationen af flere læringsformer giver i sig selv den studerende mulighed for at lære mere 

effektivt 

e) Der er en positiv effekt af at stille video-forelæsninger, mv. til rådighed 

f) Det er en fordel at underviseren kan bruge mere tid på samarbejde og vejledning i klassen, frem for at 

skulle bruge tiden på formidling gennem forelæsninger 

   

Punkterne a) – f) underbygges således: 

 

a) 

”.. the inverted instruction methodologies are gaining attention in higher educations by claiming that flipping  

the classroom engages more effectively students with the learning process.” 

 

b) 

I flipped classroom regis er der mulighed for at bruge tiden i klassen på aktiviteter, hvor den studerende er i 

centrum (”... student-centered learning activities …”) og på undervisning, der relaterer sig til spørgsmål fra 

studerende (”… delivering just-in-time lectures to address specific questions.”) 
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c) 

”A main character of this instruction methodology is that students have more responcibility in the learning 

process …”. 

 

d) 

”A flipped classroom setting could also be understood as a combination of both traditional and online 

education by employing in- and out-of-class time, accomplishing more efficient learning opportunities …”. 

 

e) 

”Precisely, the features positively perceived by the students in a flipped classroom setting are referred that 

the possibility to watch video-lectures and other supporting materials before the class contributes to succeed 

in the proposed learning goals ...” 

 

f) 

"On the other hand, as mentioned before, the possibility of taking out of class time lectures allowed the 

instructor to do more students-centered activities, such as peer discussions and other collaborative activities. 

This collaborative learning during face-to-face instruction is meaningful to students’ cognition and retention, 

and constitute an important advantage of the IIM ..." 

 

g) 

Den inverse fremgangsmåde giver mulighed for aktiviteter, der sætter den studerende i centrum, fx: 

• Gruppediskussioner – peer discussion / learning 

• Individuel eller gruppevejledning – face-to-face instruction 

• Forelæsninger initieret af studerendes problemer – just-in-time lectures 

 

Med den studerende er i centrum, er det naturligt at hævde, at der opnås et større engagement – den 

studerende er mere engageret i læringsprocessen og tager større ansvar for den. 

 

Kognitiv belastning (cognitive load) begrundelse 
 
Udsagnene om kognitiv belastning bygger på cognitive load theory (CLT), som refereret i (Lakmal Abeysekera 
& Phillip Dawson, 2015). Generelt er påstanden, at flipped classroom gør det muligt for den studerende at 
styre tempoet ifm. tilegnelse af viden, og dermed fremme sin egen læring. 
 
”Proposition 5: Student self-pacing of pre-recorded lectures may reduce cognitive load and help learning in a 
flipped classroom environment.” 

 
Begrundet i: 
”… by encouraging students to manipulate the pace of these videos we argue there may be gains in learning, 
as learning pacing can help manage cognitive load … Learners can pause, rewind, fast forward and skip any 
parts of a lecture video in an attempt to better manage their working memory.” 
Samt: 
”From a cognitive load perspective, self-paced preparatory work might better manage working memory than 
traditional lectures.” 
 
Fordelene er størst for studerende der har svært ved stoffet, fordi de kan få gentaget ”forelæsningen”. 
Ydermere kan de danne deres egen ”læringssti”, fx ved at hoppe tilbage til en tidligere video, for at få 
gentaget stof, der aktualiseres i den nuværende video. 
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”Proposition 6: Flipped classroom approaches may provide more opportunities to tailor instruction to the 
expertise of students, enabling more appropriate management of cognitive load. 

 
Begrundet i: 

• De studerendes forberedelse kan differentieres: 
”… flipped classroom educators can provide multiple versions of difficult material, tailored to the diversity 
of prior knowledge of the students – or, if they do not have time to make new materials, they can attempt 
to rely on learner pacing and repetition.” 

• Arbejdet i klassen kan (mere eller mindre individuelt) tilpasses: 
”Even simple tools like pre-class quizzes can be used by flipped classroom educators to identify common 
areas of difficulty or clusters of expertise within the class … These sorts of pre-class analytics data can 
inform in-class activity design in a timely manner, and flipped classroom educators can tailor activities and 
guidance to suit expertise levels of students in class.” 

 

 

B: Spørgsmål – spørgeskema efterår 2018 
 

Svartyper 

• Multiple choice – one answer (mc) 

• Fritekst (f) 

 

For multiple choice spørgsmålene, var gennemgående svarmuligheder: 

  
For enkelte spørgsmål, var der andre svarmuligheder – hvilket angives sammen med spørgsmålene. 

 

Spørgsmål 
 

1. (mc) Det har været tydeligt for mig fra starten hvordan undervisningsformen (flipped classroom) var. 

 

2. (mc) Materialet til min forberedelse var let at finde i Canvas? 

 

3. (mc) Indholdet i "preparation path" siderne var brugbart for min forberedelse. 

 

4. (mc) Videoerne fra PluralSight bidrog til min forståelse og læring af det faglige indhold. 

 

5. Jeg kodede med under forberedelse hver gang. 

(mc) 

 

6. (mc) Videoerne som underviseren i faget selv havde lavet, bidrog til min forståelse og læring af det faglige 

indhold. 

 

7. (mc) I hvor høj grad fik du dig forberedt til hver undervisnings gang, Inkl. set videoerne? 
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• Fik set videoerne og var godt forberedt hver gang 

• Fik set videoerne og var godt forberedt næsten hver gang 

• Fik set videoerne de fleste gange 

• fik set videoerne nogle gange 

• Fik set videoerne få gange 

• Har ikke set nogen af videoerne fuldt ud 

 

8. (mc) Fik du lavet quizzen forud for undervisningen? 

• Fik lavet quizzen og var godt forberedt hver gang 

• Fik lavet quizzen og var godt forberedt næsten hver gang 

• Fik lavet quizzen de fleste gange 

• Fik lavet quizzen nogle gange 

• Fik lavet quizzen få gange 

• Har ikke lavet nogen af quizzerne fuldt ud 

 

9. (mc) Sad du ofte med ubesvarede spørgsmål, når du så videoerne? 

• Ofte 

• Nogle gange 

• aldrig 

 

10. (f) Hvis du oplevede at sidde med spørgsmål til videoerne, hvordan kunne du så ønske dig at disse spørgsmål 

kunne besvares? 

 

11. (mc) Hvordan var din følelse oftest når du mødte op i klassen? 

• Jeg var velforberedt 

• Jeg var velforberedt 

• Jeg var for lidt forberedt 

• Jeg var ikke forberedt 

 

12. (mc) De fleste lektioner startede ofte med gennemgang af elementer fra forrige lektion. Den afsatte tid til denne 

gennemgang var passende 

 

13. (mc) De fleste lektioner startede ofte med gennemgang af elementer fra forrige lektion. De valgte elementer til 

gentagelse var de rette. 

 

14. (mc) Undervisning i faget og din læring. 

Jeg synes at quizzen var relevant i forhold til den måde jeg lærer på. 

 

15. (mc) Undervisning i faget og din læring. 

Jeg synes at gruppearbejdet var relevant i forhold til den måde jeg lærer på. 

 

16. (mc) Undervisning i faget og din læring. 

Jeg synes at opgaverne var relevant i forhold til den måde jeg lærer på. 

 

17. (f) Hvad er din oplevelse af opgaverne som I fik i klassen - begrund gerne. 

 

18. (mc) Undervisning i faget og din læring. 

Jeg synes at forelæsningerne var relevant i forhold til den måde jeg lærer på. 
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19. (mc) Undervisning i faget og din læring. 

Jeg synes at demoerne var relevant i forhold til den måde jeg lærer på. 

 

20. (mc) Undervisning i faget og din læring. 

Jeg synes at live-coding var relevant i forhold til den måde jeg lærer på. 

 

21. (f) I forhold til ovenstående spørgsmål omkring undervisnings elementer har jeg følgende gode ideer eller 

kommentarer. 

 

22. (f) Følgende undervisningselementer vil jeg gerne have mere af i undervisningen? 

 

23. (mc) Jeg fik lavet de aktiviteter der var beskrevet som aktiviteter efter undervisningen. 

 

24. (mc) Jeg fik anvendt det materiale som var på Canvas under "after session" 

 

25. (mc) Underviserens rolle i undervisningen er vigtig for min forståelse af det faglige indhold 

 

26. (mc) Underviseren i faget har bidraget til min forståelse af det faglige indhold. 

 

27. (mc) Undervisningsformen "flipped classroom" har medført at jeg har arbejdet mere i dybden med fagets 

elementer end ved traditionel undervisning. 

 

28. (mc) Jeg synes selv jeg opnår det bedste læringsudbytte ved følgende undervisningform 

• Flipped classroom (som denne) 

• Traditionel undervisning 

• Andet 

 

29. (f) Har du yderligere ønsker eller kommentarer til undervisningen, herunder din egen forberedelse, 

underviserens rolle, materialer osv. er du velkommen til at skrive det her. 

 

 

C: Analyse af udvalgte videoer 
 

Jeg har analyseret afsnittet ’C# - Types’, som består af 17 mindre videoer. Indhold/struktur: 
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Gennemgående fordele – hele video-afsnittet 

Det er informativt og har gode kode demonstrationer/eksempler, som er gennemtænkte ift. understøttelse af 

den tidligere introducerede teori. 

Der er god brug af lyd og billede, hvor der fx tegnes på skærmen for at visualisere det talte.  

Klarog tydelig US-engelsk – som de studerende formodes at være vante til. 

 

Forhold, der kan opfattes som både fordele og ulemper 

Grundighed. Ulempen er at alt er med, også det mindre væsentlige – the tricky parts (specielle 

sprogelementer) gennemgås også, hvilken er interessant for den erfarne, men måske får den uerfarne til at 

opgive. 

Specifikt er brugt unit test til at vise, om kodeeksempler er korrekte eller ej. Det er på den ene side en god ide 

/ det rigtige at gøre, men samtidigt bringer det et ekstra emne på banen, som også skal kaperes af den 

studerende. 

 

Ulemper 

• Alt præsenteres uden direkte angivelse af hvad der er væsentligt – risiko for, at det bliver svært at se 

skoven for bare træer. 

• Ikke kritisk, fx præsenteres sproglige konstruktioner, som er en del af C#, men hvor det er diskutabelt 

om de er hensigtsmæssige. Jeg har således set en Udemy-video om emnet, hvor der blev taget 

begrundet afstand fra nogle af konstruktionerne. 

• Mange delemner – risiko for at miste overblikket. 

• Det forudses at mange af kodeeksemplerne ikke kan ”køre” nøjagtig som vist i videoen. Det skyldes 

primært, at der er brugt en ældre version af Visual Studio (der kommer ofte nye versioner). Desuden 

kan der være andre mere specielle forhold der gør, at eksemplet ikke kan afprøves. 

 

Analysen skønnes at være nogenlunde repræsentativ for de videoer der benyttes på kurset. Den giver input til 

forhold man skal være opmærksom på i planlægningen og gennemførelsen af kurset. 
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D: Præsentation – introduktion flipped classroom 
 

      

    


