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6 hovedpointer
Video er et godt værktøj til at få de studerendes opmærksomhed. Det viser 186 studerendes evaluering af
undervisningsforløb, hvor korte videoer med pensumgennemgang gennem et helt semester har været en del af
de studerendes forberedelse.
I dette afsnit kan du læse mere om
undersøgelsens 6 hovedpointer.
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#1 Video er et godt værktøj
til at understøtte læring
I undersøgelsen giver ca. halvdelen af de studerende udtryk
for, at video kan bidrage til øget
læring i forhold til traditionel
undervisning. De vurderer, at
de får en dybere forståelse for
pensum, at de har lært mere,

og at de vil klare sig bedre til
eksamen, end de ville have gjort
uden at se video. Dertil kommer, at 6 ud af 10 studerende
oplever, at de husker bedre
med video. Flere studerende giver i interviews udtryk for, at det

#2 Video
virker motiverende
visuelle element i videoerne gør
det lettere at forstå pensum.

Undersøgelsen viser, at videomediet virker motiverende på
mange studerende. 4 ud af 10
studerende oplever pensumgennemgang på video som
motiverende, og 7 ud af 10
studerende svarer, at de
har set minimum halvdelen
af de videoer, underviserne

har stillet til rådighed. Andre
undersøgelser (Yarbro et. al,
2014) viser, at unge generelt i
stigende grad bruger video til
at understøtte deres læringsproces. Det gælder både videoer produceret af underviser og
videoer, de selv finder. Derudover viser forskning (Hattie &

Yates, 2014), at alle lærer godt,
når input overføres multimodalt, gennem flere medier.
Stærk læring forekommer, når
ord og billeder kombineres og
gøres meningsfulde ved at aktivere forudgående viden. Alene
af den grund, er videomediet
interessant.

Jeg har lært mange teknikker, som jeg ikke vidste noget om før. At jeg kan spole frem og tilbage for
at få den nøjagtige brug af formler, har hjulpet mig langt hen ad vejen til at forstå og bestå faget.

Videoerne fungerede rigtig godt. Normalt er jeg ikke så god til at få læst, men videoerne fik jeg set hver gang
og fik en god forståelse for det, hvilket derved gav mig et bedre udgangspunkt, når timerne skulle starte.

Jeg forstår det meget bedre, når jeg først har læst og derefter ser videoen.
Jeg synes, det er en super god idé, jeg har haft megen gavn af det.

Først så jeg det som et supplement til undervisningen, men fandt ud af, at man bedre husker tingene efter
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at have set videoerne op til flere gange. Så forberedelsen til eksamen bliver også meget meget lettere med

Det er super godt - og hjælper med forståelsen af faget.

videoerne.

Det er også godt, at man kan se videoerne igen og igen, når man bl.a. læser op til eksamen.
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#3 Video kan frigøre tid til aktiviteter,
der fremmer de studerendes læring
I undersøgelsen er de studerende blevet spurgt om, hvordan
de bedst lærer det, de skal
kunne for at bestå eksamen.
De studerende mener, der
er mange læringsaktiviteter,
der har betydning for, om de
lærer det, de skal kunne for at
bestå eksamen. Fællestrækket
for de læringsaktiviteter, der
vurderes højest er, at det er
undervisningsformer, hvor de
studerende selv er aktive. Da
undersøgelser samtidig peger
på, at aktive læringsformer er
mere fremmende for læring
end passive læringsformer
(Michael, 2006), er der altså
gode argumenter for at tage
udgangspunkt i de studerendes
præferencer for aktive læringsformer ved tilrettelæggelsen af
undervisningen.
Som det ses i figur 2, ligger
det at læse en bog i den laveste
ende af de studerendes vurdering af, hvilke aktiviteter, der
bidrager mest til læring ift.

eksamen, og video vurderes
højere, end det at læse en bog.
Derudover er det interessant,
at en underviser, der forklarer ved tavlen, heller ikke er i
hverken top 3 eller 5, når man
spørger de studerende.
De studerendes svar kan hænge sammen med de fag, der er
med i undersøgelsen, men de
viser, at de studerende foretrækker interaktive aktiviteter
i klassen frem for foredrag.
Mange peger samtidig på, at de
nødigt vil undvære oplæg fra
underviseren på klassen.
En undersøgelse af undervisningspraksis på Erhvervsakademi
Aarhus (eVidenCenter, 2015)
viser, at der i en vis udstrækning
er sammenfald mellem de studerendes præferencer og undervisningen på Erhvervsakademi
Aarhus. Undervisningen er
karakteriseret ved læring i
aktivt samarbejde, med stort
fokus på gruppearbejde, underviserstyret klassedialog, oplæg

og lavt fokus på evaluering.
Individuelt arbejde og evaluering
af de studerendes læreproces
benyttes i mindre grad, hvilket
er i kontrast til de studerendes
præference for disse aktiviteter.

Derfor anbefales det at se video
som et supplement til de øvrige
læringsaktiviteter, der delvist
kan erstatte underviserstyret
pensumgennemgang af basisstof. Derved kan der frigøres

tid på klassen til de aktiviteter,
som de studerende mener, de
lærer mest ved. Det forudsætter
dog, at Flipped Classroom-metoden benyttes, som den er
tænkt. Dvs. pensumgennem-

gang foregår uden for undervisningen, som en del af den
studerendes forberedelse.

Feedback er afgørende

Den New Zealandske læringsforsker John Hattie fandt i sin
forskning frem til, at feedback
er en af de stærkest virkende faktorer i forhold til faglig
læring og præstation. Han giver
nogle anvisninger til, hvordan feedback kan gives på en
hensigtsmæssig måde, idet der
er brug for forskellig feedback
afhængigt af, hvor man er i
læreprocessen. Det kræver, at
man som underviser arbejder
systematisk med feedback og
afsætter tid og ressourcer. Video kan være med til at frigive
tid i klassen, som kan bruges til
feedback.

Undervise andre
Tegne modeller
Læse en bog
Test
Projektarbejde i grupper
Se en video
Underviser forklarer ved tavle
Tage noter
Diskutere
Repetere
Løse opgaver med andre
Feedback
Opgaver individuelt
Afprøve i praksis
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Andel af studerende, der har svaret enig/meget enig
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n=186

Figur 2 - Hvilke aktiviteter mener de studerende, de lærer mest af?
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#4 Video kan øge
de studerendes forberedelse
I undersøgelsen vurderer over
halvdelen af de studerende, at
muligheden for at få gennemgået
pensum på video har gjort, at
de i det gennemførte undervisningsforløb var bedre forberedt
end normalt. Samtidig indikerer
en før- og efter-måling af de studerendes forberedelsesvaner, at
andelen af studerende, der primært forbereder sig ved at læse
pensum er faldet. Derudover er
andelen, der primært forbereder
sig ved at se en video, steget
i løbet af det semester, hvor
video har været en del af de

studerendes forberedelse. Det
er særligt de yngre i aldersgruppen 21-24, der primært forbereder sig ved hjælp af video. Interviews med studerende peger
på, at de i forberedelsen enten
bruger videoen som en genvej
i stedet for at læse pensum,
eller som en hjælp til at læse og
forstå pensum. Man kan være
kritisk ift., at video af nogen
bruges som en genvej, idet de
fleste nok vil hævde, at man
ikke kan lære det samme ved at
se en video på 5 minutter, som
man kan ved at læse et kapitel

på 30-40 sider. Omvendt kan
video måske være med til at
fange og motivere nogle af de
studerende, som ellers ikke
ville have forberedt sig, enten
fordi de har svært ved at læse
pensum, eller fordi de mangler
motivation. Det kommer alle til
gode i undervisningen, da flere
er forberedte.

Jeg kan jo se, at dem, der normalt ikke forbereder sig, har set videoerne. Det gør, at de i det mindste ved,
hvad vi snakker om, når vi laver gruppearbejde, og det synes jeg er godt, selvom jeg selv foretrækker at læse
en bog.
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Forud for undersøgelsen var
der en antagelse om, at video
var mere egnet til nogle typer
af studerende end andre. De
studerendes præferencer for
video er derfor i undersøgelsen
blevet undersøgt i forhold til en
lang række baggrundsvariabler
som køn, alder, uddannelsesmæssig baggrund, foretrukken

læringsstil, fagligt niveau og
IT-færdigheder. Der kan ikke
påvises nogen signifikant sammenhæng mellem præference
for video og nogen af disse
variabler. Det betyder, at de
studerende, på tværs af disse
variabler, motiveres af video.
Video er dermed ikke kun for de
stærke eller de svage studerende,

men det har en bred appel. De
kvalitative undersøgelser, der er
blevet gennemført som supplement til spørgeskemaundersøgelsen blandt de studerende,
peger på, at video appellerer
bredt, men har mange forskellige anvendelsesmuligheder afhængigt af hvilken studerende,
der er tale om.

Til illustration af, at video i
denne undersøgelse er blevet
brugt på mange forskellige
måder af de studerende, ses
i figur 3 en matrix, som viser brug af video i forhold til
de studerendes motivation
og egen vurdering af fagligt
niveau.

MOTIVATION

#5 Video appellerer bredt, men
anvendes forskelligt af de studerende

HØJ

• Video som hjælp til at læse/
forstå pensum i lærebog
• Repetition i forbindelse med
eksamen

• Repetition
• Supplement til bog,
foretrækker bog

LAV

• Kan flyttes/motiveres ved
hjælp af video?

• Video i stedet for bog?
• Hæve bundniveau/øget
forberedelse?

LAVT

HØJT

FAGLIGT NIVEAU
Figur 3 - Studerendes brug af video ift. forskellige niveauer af motivation og fagligt niveau
Kilde: Udviklet på baggrund af kvalitative interviews og undervisererfaringer i pilotprojektet.

Jeg tror, at det er den store mellemgruppe af studerende, som vil få noget ud af video. De vil gerne, men har
svært ved det ved egen hjælp. Det gør, at de ikke selv kan komme videre, og så forsvinder motivationen. De
stærke, som er meget motiverede og aktive, skal nok få læst pensum og melde sig på banen, hvis de ikke forstår. De skal nok kræve min tid. Adjunkt, Tilde Mathiasen Kornum.
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Denne kategorisering er et
forsøg på at illustrere undervisernes vurdering af, hvordan
de studerende har brugt videoerne sammenholdt med interviews med udvalgte studerende
efter undervisningsforløbenes
afslutning. Det antydes, at de
fagligt dygtige/motiverede
studerende foretrækker at læse
en bog, og at de primært ser videoen som et nyttigt redskab til
repetition ifm. eksamen. Studerende, som har faglige udfordringer, men høj motivation
har forklaret, hvordan video
har været en hjælp til at læse

og forstå pensum i lærebogen.
Derudover bruger de video ifm.
repetition til eksamen. For nogle
studerende, som mere har en
udfordring med motivation end
med fagligt niveau, kan video
være en genvej – en hurtigere
måde at forberede sig på. Hvis
alternativet er ingen forberedelse, kan video måske medvirke til at hæve bundniveauet
og skabe muligheden for et vist
forberedelsesniveau, fordi flere
studerende har et forudgående
kendskab til det, der skal arbejdes med på klassen. Endelig er
der studerende, som fagligt er

svage og som mangler motivation. Disse studerende er svære
at nå, men en hypotese kunne
være, at det er lettere at flytte
dem og få dem til at forberede
sig ved hjælp af video end ved
hjælp af en bog, fordi videomediet virker mere motiverende
og/eller overskueligt for dem
end en bog. Dermed er det også
sagt, at man må forvente samme
udfordringer med at motivere
ikke-motiverede studerende til
at se video, som man oplever i
forhold til at få dem til at læse
pensum.
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#6 Underviser og implementeringsform
ser ud til at have afgørende betydning
Undersøgelsen havde mange
hypoteser om, hvilke studerende video appellerer mest til,
bl.a. deres alder, uddannelsesmæssige baggrund og foretrukne læringsstil. Den variabel, der
viser størst udsving i forhold til
de studerendes oplevede motivation og læring i forbindelse

med inddragelse af video som
en del af undervisningen, viser
sig imidlertid at være hvilken
underviser, de har haft.
Der kan ligge mange ting i
”underviseren”. Det kan både
handle om underviseren som
person, som formidler, om

måden hvorpå underviseren
inddrager videoerne som en
aktiv del af undervisningen, og
underviserens evne til motivere de studerende til at bruge
videoerne. Skeptikere til Flipped
Classroom-metoden hævder, at
video gør undervisere overflødige på sigt, men det bekræf-

ter denne undersøgelse ikke.
Selvom dele af undervisningen
digitaliseres og foregår uden for
undervisningslokalet, indikerer
undersøgelsen, at det stadig er
det, underviseren gør omkring

videoerne, der er afgørende.
I variablen ”underviser”, kan
videoernes kvalitet også spille
ind. Det er en parameter, som
ikke indgår i denne undersøgelse. Her er det imidlertid interes-

sant, at flere af de medvirkende
undervisere har produceret
videoerne sammen og benyttet
de samme videoer, men vurderes meget forskelligt af de
studerende.

14. Muligheden for at få gennemgået pensum på video gør, at jeg:
Underviser

8

5

DYGTIGE UNDERVISERE ER VIGTIGST FOR LÆRINGSUDBYTTET
4

John Hattie er professor og leder af Melbourne Education Research Institute på University of
Melbourne, Australien, og forskeren bag en af verdens største uddannelsesundersøgelser.
En af hovedkonklusionerne er, at underviseren er helt afgørende ift. elevens læring. Hatties
forskning bekræfter dansk forskning på området:

2

7

6

Lærerens undervisningshandlinger er den faktor, der i størst udstrækning forklarer elevernes
tilvækst i læring og er vigtigere end for eksempel klassestørrelse og niveauspredning.

3

1
0%

Kilde: Dansk Clearing-house for uddannelsesforskning, 2008.
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Figur 4 - Studerendes vurdering af videos effekt på motivation og læring
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Det er ikke muligt ud fra data
at konkludere, hvad det præcist er, der kendetegner den
gode underviser og den gode
implementering, men et kig på
de studerendes svar på spørgs-

målet: ”Hvad der har været det
bedste i de netop gennemførte
undervisningsforløb” viser, at
svarene for underviser 7 skiller
sig markant ud fra de øvrige
ved, at 6 ud af i alt 15 kom-

mentarer går på underviseren.
Udover, at de studerende fremhæver, at <underviser 7> er en
fantastisk underviser, nævnes
video som det bedste, der er
sket i 6 ud af 15 kommentarer.

Her er det interessant, at John
Hattie i sin forskning fandt
frem til, at lærere er en af de
stærkeste faktorer i forhold til
læring. Han nævner betydningen
af ”passion” hos en lærer. Iflg.
Hattie drejer det sig om:
”… en bestemt form for passion
- en passion der er baseret på
et ønske om at have en posi-

tiv indvirkning på alle elever i
klassen”. (Hattie, 2013, s. 18).
Præcist dette nævnes af en af
de studerende, og det kan være
en mulig forklaring på, hvorfor
denne undervisers studerende
giver udtryk for, at de bliver
mere motiveret og har lært
mere end de øvrige underviseres studerende. For alle 8 med-

virkende undervisere gælder, at
flere studerende nævner video
som det bedste, der er sket,
mens underviseren bliver fremhævet for 3 af de 8 undervisere.
Underviserens rolle i forbindelse
med den gode implementering
er derfor et område, der bør
undersøges nærmere.

13. HVAD ER DET BEDSTE, DER ER SKET
I DET NETOP GENNEMFØRTE UNDERVISNINGSFORLØB?
• At <underviser 7> virkelig er en dygtig underviser!
• <underviser 7>s tålmodighed og evne til at lære fra sig.
• <underviser 7> er den bedste lærer, jeg nogensinde har haft. Undervisningen fungerer
perfekt, og dette er der bred enighed om på klassen.
• Rigtig god og meget forberedt undervisning, fra en meget kompetent underviser:
<underviser 7>.
• At have en underviser der virkelig brænder for, at eleverne skal lære og være med alle
mand, er simpelthen fantastisk. <underviser 7> er den bedste underviser, jeg har haft.
Og det nye med <underviser 7>´s videoer er bare så super for mig som ikke altid kan
holde koncentrationen til at læse så mange sider i en bog. De videoer må gerne komme
i de andre fag også.
Kommentarer til underviser nr. 7.

13. HVAD ER DET BEDSTE, DER ER SKET
I DET NETOP GENNEMFØRTE UNDERVISNINGSFORLØB?
• Videooptagelser er det bedste der er sket og gjorde undervisningen varieret og mere
spændende. Jeg fik rigtigt meget ud af dem.
• Indførelsen af videoer. Videoerne til opgaveløsning før/efter skat samt leasing, har
været en stor hjælp.
• Det var rigtig godt med videoundervisning, det fik jeg en del ud af. Men derudover fik
jeg meget ud af at skulle løse opgaver og afleveringer.
• Video. Ville ønske vi havde det fra starten af.
• Videoerne!
• At der bliver lavet videoundervisning.
Kommentarer til samtlige undervisere.
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Undersøgelsens
hovedresultater i tal

43 %
43 %: Andelen af studerende, der bliver
mere motiveret af pensumgennemgang
på video sammenlignet med traditionel
undervisning.

72 %
72 %: Andelen af studerende, som har set
mindst halvdelen af videoerne.
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60 %
60 %: Andelen af studerende, der husker
bedre med video.

54 %
54 %: Andelen af studerende, der oplever,
at de er bedre forberedt end normalt.

47 %
47 %: Andelen af studerende, der mener,
de har lært mere ved at have adgang til
videoerne.

56 %
56 %: Andelen af studerende, der mener, at
det at se en video gør, at de lærer det, de
skal kunne for at bestå eksamen.

76 %
76 %: Andelen af studerende, der er enige i,
at metoden frigør tid til øvelser/opgaver.

46 %
46 %: Andelen af studerende, der mener, at
det at læse en bog gør, at de lærer det, de
skal kunne for at bestå eksamen.
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Konklusion
Erfaringsopsamlingen i denne
undersøgelse peger på, at video
kan være et nyttigt værktøj til
at øge de studerendes læring
og motivation. Derfor er anbefalingen, at video og Flipped
Classroom-metoden bliver en
integreret del af de undervisningsformer, der arbejdes med
på Erhvervsakademi Aarhus.
Undersøgelsen peger også på,
at underviseren og underviserens implementering af video,
som en del af undervisningen, er
afgørende i forhold til de studerendes evaluering af udbyttet.
Selve videoerne er med andre ord
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kun en lille del af det, der skal til
for at opnå en effekt af Flipped
Classroom. Der skal fokus på,
hvordan video kan indtænkes
i et didaktisk design, der sikrer, at videoerne bruges mest
hensigtsmæssigt i samspil med
de øvrige læringsaktiviteter, der
praktiseres på Erhvervsakademi
Aarhus.
Det skal overvejes hvilke aktiviteter, der skal erstatte pensumgennemgang i klassen, for at
de studerende skal føle, at de
får noget mere værdifuldt. Det
kan f.eks. være flere opgaver og

mere og bedre feedback. Derudover giver video bedre mulighed
for differentiering, idet de studerende kan lære i eget tempo.
I de efterfølgende afsnit kan du
læse mere om de erfaringer,
studerende og undervisere har
gjort sig. Du kan også læse,
hvilke anbefalinger der gives på
baggrund af projektet og få konkrete bud på, hvordan du kommer i gang, hvis du som underviser har lyst til at eksperimentere
med Flipped Classroom-metoden.
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