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Flipped learning 
Lærervejledning udarbejdet af CIU med afsæt i SOSU SYDs produktbeskrivelse 
 

Overordnet 

1. Det skal være inspiration for elevernes forforståelse. 
2. Underviser kan bede eleverne vende tilbage til foregående opgave/film eller andet, 

hvis det opleves, at de har svært ved at forstå formålet med opgaven 
3. Underviser kan med fordel ændre og/eller lave sin egen flippede learning video, 

eller H5P produkt, der kan lægges ind i forløbet (ideer modtages gerne) – Bemærk: 
kun ejeren af Google Sitet kan ændre på indholdet – kontakt SOSU SYD herom. 

 
Hjemmeside 

https://sites.google.com/view/intro-til-det-digitale-element/intro-digitale-element 

Det overordnede element er en hjemmeside, som er bygget op med en intro side, en side 
fra klasseværelset, en side fra grupperummet og en side fra naturfagsrummet. Derudover er 
der ved naturfagsrummet yderligere undersider med forskellige naturfagsforsøg.  

På hver side er der en introduktion til opgaven/emnet for den del af rummet, samt et 360 
graders billede som eleverne skal gå ind på og lave de forskellige opgaver.  

 
Klasseværelset 

https://sites.google.com/view/intro-til-det-digitale-element/klassev%C3%A6relset 

På siden med klasseværelset er der et 360 graders billede, hvor der er en tavle – på tavlen 
er der hhv et 1 tal og et 2 tal. Eleverne skal starte med 1 tallet, hvor de skal skrive deres 
læringsmål. Derefter skal de på 2 tallet gå ind og kigge de forskellige notes. Hver note er 
oplæst, så selv læse-udfordret elever kan følge med. Når eleverne er færdige med det, så 
skal de gå videre til den næste side som er grupperummet.  

 
Grupperummet 

https://sites.google.com/view/intro-til-det-digitale-element/grupperummet 

På siden med grupperummet er der en tavle, på tavlen er der igen tal. Eleverne skal starte 
ud med at se grublevide-tegningen og derefter skal de skrive deres grublerier ind i padlet’en 
som også er på tavlen. Grublerierne skal foregå jf ”brainstorming rundt om bordet”. Når de 
har grublet og skrevet deres grublerier ned, så skal de gå videre ud i rummet, hvor der er 
forskellige opgaver i forskellige farver. Her kan de vælge, om de vil starte med grøn og gå 
videre til gul og så grøn eller omvendt. Farverne visualiserer differentieringen af opgaver. Når 
eleverne mener de har viden nok til at fortsætte til naturfagslokalet kan de gøre dette.  

 
Naturfagslokalet 

https://sites.google.com/view/intro-til-det-digitale-element/naturfagslokalet 

På siden med naturfagslokalet er der et 360 graders billede, som viser naturfagsrummet. Her 
er der forskellige billeder og videoer som kan inspirere eleverne til at udforme et forsøg eller 

https://videnscenterportalen.dk/ciu/katalog/flipped-learning-i-360/
https://sites.google.com/view/intro-til-det-digitale-element/intro-digitale-element
https://sites.google.com/view/intro-til-det-digitale-element/klassev%C3%A6relset
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arbejde videre med et forsøg der kan øge deres viden ift osmolaritet. Siden har 4 undersider, 
der hver især består af et forsøg, 1 kartoffelforsøg, et blodforsøg, et gærforsøg et 
vingummiforsøg og et selvvalgt forsøg, hvor eleverne kan anvende deres kreative ideer hvis 
de har lyst. Alle forsøg har hhv. en opgavedel og en vidensdelingsdel – de 4 forsøg har også 
alle en fremgangsmåde, på nær det selvvalgte forsøg, der skal eleverne selv udtænke 
fremgangsmåden.  

Sidst men ikke mindst, så er der en padlet, hvor eleverne skal skrive deres fund ind i og 
videndele med de andre i klassen. 

 


