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INTERVIEW MED ANNE BOIE JOHANNESSON OM FLIPPED CLASSROOM–UNDERVISNING

“En gang imellem tilbyder jeg en tavlegennemgang,  

hvis eleverne har ønsket det, eller hvis jeg ser, der er et behov.  

Men det er altid frivilligt, og typisk deltager kun en 

tredjedel af klassen. Resten arbejder bare videre.” 
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Hvorfor har du valgt at flippe din undervisning?
Mit udgangspunkt var, at jeg syntes, at eleverne lærte 
for lidt og var for uengagerede, når jeg lavede tradi-
tionel undervisning ved tavlen. Derfor ville jeg vende 
undervisningen på hovedet, så alle elever var aktive 
hele tiden, og så ansvaret for deres læring tydeligt lå 
hos dem. 

Min måde at flippe på er ikke den traditionelle, 
hvor læreren giver eleverne en video som lektie 
før timen. I stedet styrer eleverne selv, hvad de ser 
og hvornår. De ser typisk videoerne, når de skal 
udarbejde et produkt, som de mangler noget faglig 
viden for at kunne lave. Min undervisning er mindre 
lærerstyret end ved “almindelig” flipped classrooom.

Fortæl om din undervisning. Hvordan er en typisk time hos dig?
Jeg starter med kort at ridse op, hvor vi er nået til i 
det forløb, der er i gang. Derefter arbejder eleverne 
selvstændigt i grupper med opgaver eller produkter. De 
ser videoer med korte gennemgange af stoffet og/eller 
læser i deres grundbøger, og så snakker jeg med dem 
undervejs og hjælper, når det er nødvendigt. En gang 
imellem tilbyder jeg en tavlegennemgang, hvis eleverne 
har ønsket det, eller hvis jeg ser, at der er et behov. Men 
det er altid frivilligt, og typisk deltager kun en tredjedel 
af klassen. Resten arbejder bare videre.

Hvad gør du for at styrke elevernes motivation og engagement? 
Risikerer du ikke, at de skøjter for let hen over stoffet?
Det er helt afgørende, at al undervisning foregår i 
grupper. I God kemi C vælger man fire forløb på et 
skoleår, og eleverne arbejder i de samme grupper 
gennem et helt forløb, hvilket de sætter stor pris på. 
Gruppearbejdskontrakter og logbøger er grundlæg-
gende værktøjer for at få det til at fungere. 

Desuden er der et pointsystem i hvert forløb, hvor 
grupperne får point for forskellige elementer. Det er 
med til at motivere en del af drengene. Sidst, men 
ikke mindst, afsluttes hvert forløb med en individuel 
prøve. På den måde ved eleverne, at de alle bliver stil-
let til regnskab for at kunne stoffet.

Hvad synes eleverne om denne måde at arbejde på?
Tilbagemeldingerne er meget positive. De sætter stor 
pris på friheden i mine timer og at indholdet hele 

tiden varierer. De føler det som en tillidserklæring, at 
jeg lader dem styre arbejdet selv, og vil gerne leve op 
til den tillid. Jeg oplever også, at deres faglige niveau 
bliver væsentligt højere, specielt de svage elevers, 
fordi gruppemedlemmerne er gode til at hjælpe hin- 
anden - meget bedre end jeg ville kunne som ene lærer 
blandt 28 elever.

Hvilken rolle spiller it i din undervisning?
It spiller en stor rolle på grund af de samarbejds-
muligheder, det giver. Når eleverne arbejder selvstæn-
digt, betyder det meget, at de let kan navigere i materia-
let og finde det, de skal bruge, på en intuitiv måde. Jeg ser 
Flexbogens integration af videoer, links, opgaver og tekst 
som en rigtig fornuftig og appetitvækkende løsning.

Værktøjer som Google Docs er også vigtige i mine 
fag, fordi de lægger op til den kollaborative skrivning, 
som jeg forventer af grupperne. I de værktøjer er det 
nemt at give input til hinandens produkter, og det er 
nemt for mig at følge med og kommentere. 

Hvordan ser det gode digitale format ud?
Det gode digitale format er indbydende, nemt at navi-
gere i, lægger op til samarbejde og til, at alle på et hold 
kan følge med i alles arbejde. Og så skal læreren kunne 
sætte sit eget personlige præg på materialet ved at læg-
ge filer, opgaver, links, beskeder og videoer ind.

Når det er sagt, så bør man som lærer også over- 
veje at undervise eleverne i, hvordan man læser og 
annoterer på en skærm. Ellers risikerer man, at deres 
udbytte af de digitale læremidler bliver dårligere end, 
hvis de havde tilsvarende læremidler på papir.

Til sidst: Har du nogle gode råd til lærere, der gerne vil flippe 
deres undervisning?
Ja,  kast jer ud i det! Det vigtigste er at være meget klar 
med hensyn til målene for undervisningen, tidsplan, 
rammer og faglige krav. Sørg for, at alle materialer 
er tilgængelige på en overskuelig måde, og at elev-
erne er helt klar over, hvor de skal hen, og hvad de 
bliver bedømt på. Brug ikke meget tid på selv at lave  
videoer. Det vigtigste er, at eleverne er helt klar over, 
at ansvaret for at lære stoffet ligger hos dem. Og at de 
samtidig ved, at læreren altid vil hjælpe på netop den 
måde, som den enkelte elev har brug for.


