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1. Introduksjon  
 
«Flipped classroom», eller omvendt undervisning på norsk, har blitt trend i 
utdanningssektoren de siste tiårene. I dette notatet går vi bak moteordet og diskuterer 
hvilke prinsipper for læring som ligger til grunn for denne tilnærmingen, og hvordan disse 
prinsippene kan brukes til å designe aktive undervisningsformer som støtter opp om 
studentenes faglige utvikling.  
 
Notatet består av fire deler. Del 1 inneholder en kort beskrivelse av de grunnleggende 
trekkene ved omvendt undervisning. Del 2 diskuterer det forskningsmessige grunnlaget for 
de læringsfremmende aspektene ved omvendt undervisning. Del 3 gir praktiske råd om 
hvordan du kan gå frem om du vil utvikle undervisningen i tråd med prinsippene for 
omvendt klasserom. Del 4 presenterer to eksempler fra Universitetet i Oslo der undervisere 
har brukt omvendt undervisning i sine egne emner.  
 
LINK ønsker å rette en spesiell takk til Kristin Vasbø (Institutt for lærerutdanning og 
skoleforskning) og David Jordhus-Lier (Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi) for deres 
bidrag til dette notatet.  
 
 
2. Hva er omvendt undervisning? 
 
Ideen om at undervisning er "omvendt", eller "flipped", henspiller på hvordan 
undervisningen organiseres. Historisk har mye av undervisningen i høyere utdanning 
foregått på følgende måte:  
 

1. Underviser gir en forelesning om et gitt emne.  
2. Studentene går hjem og jobber videre med fagstoffet på egen hånd. 

 

 
 
I denne konteksten har underviserens rolle ofte vært å gi en introduksjon til eller oversikt 
over et fagområde. Studentenes ansvar har vært å videreutvikle sine kunnskaper og 
ferdigheter i etterkant av undervisningen gjennom individuelt arbeid, for eksempel ved å 
lese pensumlitteratur, jobbe med teorier og begreper, foreta utregninger, gjøre analyser 
eller skrive akademiske tekster.  
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Hovedprinsippet i omvendt undervisning er at denne sekvensen snus på hodet – derav 
betegnelsen «omvendt» eller «flipped». I stedet for at introduksjonen til fagstoffet skjer på 
campus, legges dette som forarbeid til undervisningsøkten, som studentene forventes å 
utføre på egen hånd. Hva dette forarbeidet består av vil være fagavhengig, men det kan for 
eksempel handle om å gjennomgå læringsmålene for temaet, lese pensumlitteratur, se 
videoforelesninger, gjøre korte quiz i Canvas, skrive en kort oppsummering av relevant 
pensumlitteratur eller sentrale begreper, lese en case-beskrivelse eller formulere spørsmål 
om ting de lurer på. 
 
Hovedpoenget med disse forberedelsene er at studentene skal ha et faglig grunnlag for å 
jobbe mer aktivt med fagstoffet og prøve seg på mer avanserte oppgaver når de kommer til 
campus. Igjen vil det være fagspesifikt hvordan arbeidet på campus organiseres. Noen 
eksempler kan være å jobbe med utregninger som studentene erfaringsvis synes er 
utfordrende, analysere empiri ved hjelp av teorier og begreper, diskutere og analysere 
pensumlitteratur i smågrupper, eller å gi tilbakemeldinger på hverandres tekstutkast.  
 
Den grunnleggende strukturen blir dermed som følger:  
 

1. Studentene jobber med en innføring til fagstoffet i forkant av undervisningsøkten.  
2. Undervisningsøkten brukes til studentaktive undervisningsformer som gir studentene 

mulighet for å bearbeide fagstoffet i dybden og få støtte fra medstudenter og 
fagpersoner til oppgaver/tematikk som oppleves som utfordrende.  

 

 
 
 
Omvendt undervisning kan utfordre etablerte rolleforståelser hos både underviser og 
student. Underviserens rolle defineres ikke her gjennom forventningen om å "dekke 
pensum". I stedet tar underviseren rollen som en fagperson som tilrettelegger for at 
studenter engasjerer seg med fagstoffet på aktive og utfordrende måter, og som gir faglige 
innspill og veiledning underveis i prosessen. For studentene er det ikke mulig å ta rollen som 
"passiv tilhører", slik man ofte kan gjøre i en forelesningskontekst. Det forventes at 
studentene både forbereder seg i forkant og er aktivt deltakende i undervisningsøktene.  
 
Til sist må hver undervisningsøkt (og de relaterte forberedelsene) settes i sammenheng med 
den overordnede læringsprosessen som studentene skal igjennom i løpet av semesteret. 
Denne læringsprosessen utgjør en rød tråd som skaper sammenheng mellom de ulike 
undervisningsøktene: 
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3. Hvorfor omvendt undervisning?  
 
Et hovedpoeng med å vende om på den «tradisjonelle» strukturen for undervisning og 
etterarbeid er et grunnleggende premiss om at tiden studentene tilbringer på campus bør 
brukes på det fagstoffet som studentene opplever som mest krevende. Tiden studentene 
har sammen med hverandre og med underviser(e) er begrenset. Tanken er derfor at denne 
tiden bør brukes på tilrettelagte men faglig utfordrende aktiviteter, der studentene får 
‘bryne seg’ på fagstoffet med støtte fra medstudenter og fagpersoner. Samtidig får 
studentene selv ansvar for å sette seg inn i de delene av fagstoffet som det er rimelig å anta 
at de kan tilegne seg på egen hånd.  
 
Denne tilnærmingen bryter dermed med ideen om at undervisers rolle er «å dekke 
pensum». Man legger til grunn at studentene selv har ansvar for å gjennomgå relevant 
pensummateriale, mens undervisers oppmerksomhet dreies mot å støtte utvikling av en 
dypere forståelse av fagstoffet og mer komplekse ferdigheter og kompetanser. En slik 
dybdeforståelse vil typisk forutsette at studentene aktivt bearbeider fagstoffet. Slik aktiv 
bearbeiding vil ofte komme til uttrykk i læringsutbyttebeskrivelsene for et emne, og kan 
beskrives gjennom verb som å analysere, syntetisere, relatere teori til empiri, beregne, 
drøfte, hypotetisere, diskutere, sammenlikne, skape, vurdere, kritisere eller forsvare. Denne 
listen kan gjøres mye lengre, og ulike fagtradisjoner vil uttrykke dybdeforståelse og 
kompleksitet på forskjellige måter. Hovedpoenget er at studentene får muligheter til å 
praktisk bearbeide fagstoffet på avanserte måter.   
 
Denne tilnærmingen kan også gjøre det enklere å undervise grupper med varierte 
forkunnskaper, fordi man legger til grunn at studentene har gjort et minimum av forarbeid 
før de kommer til undervisningsøktene og dermed har et felles utgangspunkt for arbeid med 
fagstoffet på campus.   
 
Videre bygger ideen om omvendt undervisning på etablerte prinsipper om hvordan læring 
foregår, som er godt forankret i forskningslitteratur (samleref her). Her oppsummerer vi fire 
slike prinsipper:  
 
Studenter lærer mest gjennom aktiv bearbeiding av fagstoffet   

Korttidsminnet vårt har begrenset kapasitet, og for at ny informasjon skal finne veien over i 
langtidsminnet må vi sette ny kunnskap i sammenheng med det vi allerede vet. For å lage 
disse sammenhengene må vi utforske ny kunnskap fra ulike innfallsvinkler og relatere den til 
begreper, teorier eller empirisk kunnskap som vi allerede har tilegnet oss (ref). Omvendt 
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undervisning er en metodisk tilnærming som tilrettelegger for mer aktive 
undervisningsformer på campus der denne type læringsarbeid kan finne sted, fordi man i 
mindre grad bruker tid på «informasjonsoverføring» fra underviser til studenter, for 
eksempel i form av introduksjonsforelesninger.  
 
Studenter lærer mer når de jobber kontinuerlig med fagstoffet 

«Skippertaksmetoden» er et velkjent fenomen i høyere utdanning. Når studenter jobber 
systematisk med fagstoffet i løpet av semesteret, er det mer sannsynlig at de vil utvikle faglig 
dybdeforståelse og «knekke kodene» som de forventes å beherske i sine respektive 
fagområder (ref). Omvendt undervisning er en undervisningsform som krever at studentene 
jobber jevnt gjennom studieløpet, og som stiller eksplisitte krav til at studentene møter 
forberedt til undervisningen. Dette tilrettelegger for en jevn faglig progresjon, kombinert 
med at studentene generelt sett vil få mer ut av selve undervisningsøkten enn om de hadde 
møtt opp uforberedt.   
 
Studenter lærer mer når de får formative tilbakemeldinger underveis i læringsprosessen 

Mange studier viser at formativ vurdering er viktig for å styrke studenters læring (ref). 
Begrepet formativ vurdering viser til at studenter får tilbakemeldinger underveis i 
læringsprosessen om hvor de står faglig og hva de bør jobbe videre med. Omvendt 
undervisning tilrettelegger for formative tilbakemeldinger på to måter: For det første blir det 
enklere å gi studentene formative tilbakemeldinger fordi man som underviser får mer 
kontinuerlig informasjon om hva studentene faktisk mestrer (og ikke mestrer) når 
undervisningen er basert på studentaktivitet. I kontrast til dette gir for eksempel 
forelesningsformatet svært begrenset innsikt i hva studentene faktisk får med seg. For det 
andre vil man med bruk av omvendt undervisning «frigjøre» tid som ellers ville gått til 
informasjonsoverføring. Denne tiden kan for eksempel brukes til å tilrettelegge for 
medstudentvurdering der studenter kommenterer på hverandres arbeid, eller gruppearbeid 
der studentene analyserer tidligere eksamensoppgaver for å utvikle en forståelse av hva som 
kjennetegner et høyt faglig nivå. I dette F-LINK-notatet finner du mer informasjon om 
hvordan du kan integrere formativ vurdering i undervisningen.  
 
Undervisning har større effekt når den rettes mot det studentene sliter med  

Mange undervisere i høyere utdanning føler på «stofftrengsel» og utfordringer med å 
«komme gjennom pensum» på et tidsrom som ikke strekker til. Omvendt undervisning tar 
som utgangspunkt at undervisningstiden er begrenset, og at den derfor bør prioriteres slik at 
man fokuserer på det studentene opplever som mest faglig utfordrende. Forskning har vist 
at utbyttet av undervisningen kan styrkes når studentene får fokusere på ting de virkelig 
lurer på eller opplever som vanskelig (ref). Disse prinsippene operasjonaliseres gjennom 
omvendt undervisning ved at studentene selv får ansvar for å jobbe med introduksjons-
materiale på egen hånd, mens undervisningstiden med en fagperson primært brukes til å 
behandle de delene av fagstoffet som det er mer utfordrende for studentene å tilegne seg 
alene. Da vil man også i mindre grad oppleve at man går tom for tid før man kommer til de 
komplekse problemstillingene, fordi man har brukt mesteparten av tiden på enklere deler av 
fagstoffet.  
 
 

https://www.uio.no/link/ressurser/rapporter/feedback/index.html
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4. Hvordan gå frem om du vil "flippe"? 
 
I denne delen går vi trinnvis gjennom de viktigste avgjørelsene du må ta om du skal legge om 
undervisningen din til et "omvendt" format.  
 
Formuler konkrete læringsmål for hver undervisningsøkt 
 
Et godt utgangspunkt for planleggingen er å identifisere konkrete læringsmål for hver 
undervisningsøkt. Dette tydeliggjør hva studentene skal få ut av oppgavene de skal fullføre 
hjemme og på campus. Hvis man for eksempel møter studentene på campus en gang i uken i 
til sammen ti uker i løpet av et semester, så kan man formulere ti del-mål som beskriver hva 
studentene forventes å kunne etter hver uke.  
 
I noen disipliner vil disse målene bygge på hverandre gjennom hele emnet. Matematikk og 
språkfag er typiske eksempler på fag som ofte organiserer fagstoffet på denne måten. I 
andre disipliner kan emner i større grad karakteriseres av ulike 'bolker' som kan være relativt 
ulike med tanke på tematisk og teoretisk innhold. En del samfunnsvitenskapelige og 
humanistiske emner er bygd opp på denne måten.  
 
Hovedpoenget med å formulere disse målene er at de gir et referansepunkt for å designe 
aktivitetene studentene skal gjøre hjemme og på campus. Det er enklere å formulere 
oppgaver når man har en klar idé om hva studentene skal få ut av dem. Se for deg studenten 
som spør "hvorfor skal jeg gjøre dette her?" eller "hva er poenget med denne oppgaven?". 
Svaret på disse spørsmålene danner deretter et utgangspunkt for resten av designprosessen.  
 

Identifiser graden av kompleksitet på de delene av fagstoffet som studentene skal gjennom 

Et underliggende designprinsipp er at studentenes arbeid med fagstoffet skal kjennetegnes 
av gradvis økende kompleksitet. Mens tiden man har sammen på campus skal fokusere på 
det studentene opplever som mest utfordrende med emnet, skal forberedelsene hjemme 
berede grunnen for disse oppgavene ved at studentene gjennomgår de enklere delene av 
fagstoffet selv. Et neste steg i planleggingen er derfor å kartlegge:  

- Hvilke deler av fagstoffet som kan klassifiseres som "introduksjonsstoff", som 
studentene kan forventes å sette seg inn i på egen hånd i forkant av undervisningen. 

- Hvilke deler av fagstoffet som er mer krevende, og som studentene kan ha størst 
utbytte av å jobbe med på campus med støtte fra medstudenter og underviser.  

 
En slik sortering bør ta utgangspunkt i de læringsmålene man tidligere har definert (se 
forrige punkt), og det vil som regel være hensiktsmessig å tenke differensiering av både 
kunnskap og de konkrete ferdighetene og kompetansene som studentene skal sitte igjen 
med. For eksempel kan man tenke seg at studentene på egen hånd kan sette seg inn i 
grunnleggende presentasjoner av begreper, teorier eller prosedyrer (for eksempel ved å lese 
pensumlitteratur eller se på en videoforelesning) mens man på campus blir bedt om å 
systematisk sammenlikne de samme begrepene/teoriene/prosedyrene, anvende dem på 
empiriske caser, eller kritisere dem.  
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I mange profesjonsutdanninger er bruk av case (kasus) en utbredt arbeidsform. Studentene 
kan for eksempel jobbe med kliniske problemstillinger som tar utgangspunkt i realistiske 
pasienthistorier (medisin, psykologi, odontologi, farmasi) eller med oppgaver som er typiske 
for profesjonsutøvelsen (f.eks. læreplanarbeid i lærerutdanningen eller prekenforberedelse i 
teologistudiet). Dersom man jobber casebasert kan studenter i forkant av undervisningen 
lese gjennom en casebeskrivelse eller praktisk oppgaveformulering, sette seg inn i 
grunnleggende kunnskap som forutsettes av oppgaven og starte med enkle analyser og 
oppgaveløsninger på egen hånd. Da kan man bruke tiden på campus til å jobbe med mer 
komplekse problemstillinger og arbeidsmetoder, og hjelpe studentene å skape 
sammenhenger mellom de ulike kunnskapskildene som ligger til grunn for oppgaven.  
 
 
Formuler oppgavene som studentene skal jobbe med på campus  
 
Når man differensierer fagstoffet og studentenes tilnærminger til emnets innhold etter grad 
av kompleksitet, er man samtidig i gang med å identifisere hvordan studentene kan jobbe 
med dette stoffet i når de kommer på campus. Hvordan disse oppgavene ser ut vil være 
fagavhengig og det vil dermed være stor variasjon på tvers av fagområder hva som er aktuelt 
å jobbe med på campus. Videre vil faktorer som gruppestørrelse og fysisk innretning på 
undervisningsrommet spille inn. Uansett utforming vil det generelle prinsippet være at 
undervisningen skal legges opp basert på studentaktive arbeidsformer som 'tvinger' 
studentene å engasjere seg i fagstoffet på avanserte måter. Noen eksempler på slike 
arbeidsformer kan være å:  

o løse praktiske case basert på kunnskap man har tilegnet seg hjemme 

o analysere empiri i lys av bestemte begreper eller teorier  

o utøve rollespill der man trener på praktiske ferdigheter 

o delta i debatter der man argumenterer for ulike faglige standpunkter 

o presentere pensumlitteratur for hverandre i mindre grupper  

o kommentere på hverandres tekstutkast  

o kontrollere hverandres utregninger/beregninger/andre oppgavesett  

o utforme spørsmål til faglige utsagn/korte tekster ('her er svarene, hva er 
spørsmålet') 

o lage quiz i grupper basert på fagstoffet man har vært gjennom hjemme – gruppene 
bytter deretter spørsmål og svarer på dem  

o diskutere etiske eller politiske problemstillinger som er relevante for fagstoffet 

o sammenlikne ulike teorier/begreper/empiriske case  
 
Denne listen er ikke uttømmende, og mange andre arbeidsformer vil være aktuelle. 
Hovedpoenget er at studentene skal kunne jobbe med fagstoffet på en måte som gir dem en 
dybdeforståelse av de disiplin- eller profesjonsfaglige kravene som forventes av dem i 
emnet. Det er også vanlig at disse studentaktive arbeidsformene kombineres med "mini-
forelesninger" der foreleseren rammer inn, løfter og kontekstualiserer studentenes bidrag.  
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Når man designer disse oppgavene kan det være nyttig å gå tilbake til verbene man har 
brukt i utformingen av læringsmålene (for eksempel å analysere, syntetisere, relatere teori 
til empiri, beregne, drøfte, hypotetisere, diskutere, sammenlikne, skape, vurdere, kritisere 
eller forsvare). Ved å forholde seg til konkrete verb og læringsmål kan man tydeliggjøre for 
seg selv hva man primært ønsker at studentene skal jobbe med, og hva de skal sitte igjen 
med etter at undervisningsøkten er over.  
 
 
Formuler oppgavene som studentene skal jobbe med i forkant av undervisningsøkten 
 
Et sentralt poeng ved valg av forberedelsesoppgaver er at det som gjøres hjemme på et eller 
annet vis skal berede grunnen aktivitetene på campus. Det er derfor viktig at man tenker 
helhet og sammenheng mellom læringsmål, hjemmeoppgaver og oppgavene som skal løses 
på campus. Deretter skal forberedelsesoppgaven utformes på et vanskelighetsnivå som gjør 
at det er rimelig å forvente at studentene kan løse dem på egen hånd. Noen eksempler på 
slikt forarbeid kan være å:  

o lese en eller flere pensumtekster 

o se en video/høre på en podcast som foreleseren selv har laget 

o se en eksternt produsert video som er tilgjengelig på internett 

o skrive en kort tekst der man redegjør for et sentralt begrep/ teori/ case med egne 
ord 

o gjennomføre en quiz i Canvas 

o gjøre matematiske utregninger  

o lese gjennom en case-beskrivelse 

o sette seg inn i empirisk materiale 

o lese gjennom tidligere eksamensoppgaver  

o påbegynne oppgaver av mer kompleks art (som deretter følges opp på campus) 
 
 
En annen måte å tenke rundt disse oppgavene på er at de kan rettes mot ulike faglige 
formål. Her er noen eksempler: 
 

o Testing av forkunnskaper/forståelse. Til dette formålet kan man for eksempel bruke 
korte quiz/flervalgsoppgaver, kortsvarsoppgaver med fritekst, eller be studentene 
lage en kort videopresentasjon om et sentralt begrep/en teori eller lage et tankekart. 
En slik oppgave kan gi underviseren verdifull informasjon om hva studentene forstår 
(eller ikke forstår). Undervisningstiden kan dermed brukes på en mer målrettet måte, 
ved at man bruker mindre tid på det studentene ser ut til å mestre og mer tid på det 
som er utfordrende. I tillegg gir slike oppgaver studentene verdifull informasjon om 
hva de selv mestrer og hva de bør jobbe videre med.  

o Forberedelse til konkrete oppgaver i undervisningsøkten. Dersom man skal øke det 
faglige nivået og kompleksiteten på det som skjer i undervisningen, hjelper det at 
studentene møter med et minimum av faglige forkunnskaper. Til dette formålet kan 
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man bruke videoforelesninger, podcast, lesing av pensumlitteratur eller lesing av 
case-beskrivelser. Studentene kan for eksempel få i oppgave å sette seg inn i sentrale 
begreper og teorier, som i seminarene vil brukes i mer komplekse oppgaver (som 
empiriske analyser eller konkrete utregninger).  

o Tydeliggjøring av kvalitetskrav i faget. Denne type forberedelser handler om å 
bevisstgjøre studentene på hva slags faglige kriterier som er viktige i emnet, og hva 
de innebærer i form av praktiske ferdigheter og kompetanser. Til dette formålet kan 
man for eksempel be studentene analysere tidligere eksamensoppgaver ("Les denne 
A-oppgaven og forklar hva som gjør den til en svært god besvarelse") eller lage et 
utkast til vurderingskriterier til eksamen ("Eksamen vil være i X-format. Hvilke 
vurderingskriterier tror du vil være sentrale?").  

o Formativ vurdering. Når hovedformålet er å gi studentene læringsfremmende 
vurdering, vil forberedelsene og det som skjer i undervisningen inkludere muligheter 
til å få og gi tilbakemeldinger på studentenes arbeid. Da kan for eksempel studentene 
forberede kommentarer til hverandres tekstutkast/løsningsforslag hjemme, som de 
presenterer og diskuterer i grupper i seminarene.  

 

 
Oppsummert ser designprosessen slik ut: 

 
I praksis vil en slik designprosess ikke være så lineær som denne modellen antyder, og det er 
vanlig at man går frem og tilbake mellom de ulike stadiene i planleggingsfasen. Et 
hovedpoeng er imidlertid at de ulike delene må stå i en tydelig sammenheng – det vil si at 
det er en tydelig kobling mellom hjemmeoppgavene og det studentene skal gjøre på 
campus, og disse oppgavene må ha en klar sammenheng med det tiltenkte formålet med 
undervisningen.  
 
 
Praktiske tips til gjennomføring av omvendt undervisning  
 

• Start semesteret med å forklare studentene hvordan undervisningen legges opp, hva 
som forventes av dem, og hvorfor du velger å undervise på denne måten. Det er 
viktig å kommunisere at undervisningen baseres på at studentene har forberedt seg.  

• Legg opp til en systematisk "flipping" gjennom hele semesteret. Det fungerer ofte 
ikke så godt å flippe i noen uker/undervisningsøkter og ikke i andre. 

• Husk å lage gode koblinger mellom studentenes hjemmearbeid og det som skal skje i 
undervisningen.  

identifiser læringsmål sorter fagstoffet definer oppgaver til 
undervisningsøkten

definer 
hjemmeoppgaver
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• Start forsiktig – omlegging til omvendt undervisning kan være tidkrevende. Det er for 
eksempel ikke nødvendig å starte med produksjon av videoforelesninger, dersom det 
finnes relevant pensumlitteratur som studentene kan lese. Dersom man har en 
undervisningsøkt på to timer, kan man også velge å "flippe" den ene timen og 
beholde den andre i et mer klassisk forelesningsformat.  

• Dersom du ønsker å lage videoforelesninger: fokuser på innhold som ikke blir 
utdatert, slik at videoene kan gjenbrukes over flere semestre. Lag gjerne flere, korte 
videosekvenser med et (eller noen få) hovedpoeng(er) i hver videosnutt, i motsetning 
til lange videoer på 45 minutter.  
 

• Når undervisere skal prøve ut omvendt undervisning for første gang, er et typisk 
spørsmål hvordan man får studentene til å komme forberedt. Svaret på dette er vær 
konsekvent med å gjennomføre undervisningen som om studentene har forberedt 
seg. Dersom man gjør om på undervisningsopplegget fordi noen kommer uforberedt, 
vil studentene oppleve at det å ikke gjøre forarbeidet ikke får noen konsekvenser. 
Hvis man derimot gjennomfører undervisningen slik den er tenkt, vil det fort bli 
tydeliggjort for studentene hva deres ansvar for læringsprosessen består av.  

• Å organisere studentdrevne kollokviegrupper kan være et nyttig verktøy for å støtte 
studenters forberedelser til undervisningsøktene.  

• Vær tålmodig. Det tar ofte en runde eller to før man blir fornøyd med 
undervisningsdesignet. Ta notater underveis og dokumenter hva som fungerer godt 
og hva som bør justeres.  

 
 
5. Bruk av omvendt undervisning: to eksempler fra UiO 
 
Eksempel 1: Fokus på begrepsforståelse og –anvendelse  
Underviser: David Jordhus-Lier, Professor, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi  
Emne: SGO1001 Innføring i Samfunnsgeografi 
 

Innføring i samfunnsgeografi 
I dette emnet brukes omvendt undervisning til å stimulere studentene til aktiv drøfting og 
anvendelse av sentrale fagbegreper. Studentene må forberede seg til hver 
undervisningssamling ved å se videoforelesninger og lese pensumtekster. I 
undervisningssamlingene gjør studentene individuelle, gruppe- og plenumsbaserte oppgaver 
av både skriftlig og muntlig art. Studentene får faglige tilbakemeldinger fra både lærere og 
medstudenter på samlingene. I tillegg oppfordres studentene til å danne kollokviegrupper på 
3-5 studenter. Arbeid i disse gruppene danner grunnlag for diskusjonsoppgaver som 
gjennomføres på samlingene.  



 11 

 

Hvordan ble omvendt undervisning utviklet i dette emnet? 
 
Jordhus-Lier forteller at han ønsket å bruke omvendt undervisning på dette innføringskurset 
fordi det er et emne som tilbys til studenter på mange forskjellige nivåer. 
Undervisningsmetoden ble dermed delvis en strategi for å jobbe tettere med studentene, å 
gi studentene et større eieforhold til stoffet, øke begrepsforståelsen, samt å skape en rød 
tråd gjennom det som før var et relativt eklektisk innføringsemne.  
 
Undervisningsdesignet som presenteres her er resultatet av flere omganger med mange små 
justeringer. Som første grep ble antallet forelesninger og seminarer redusert og ukentlige 
samlinger med to forskjellige grupper (maks. 40 personer) innført. I den obligatoriske 
introduksjonsforelesningen får studentene oversikt over emneopplegget og informasjon om 
at undervisningen forutsetter aktiv deltakelse og forberedelser i forkant av hver samling. 
Resten av semesteret har studentene ukentlige tre-timers samlinger der de må lese 2-3 
kapitler fra en norsk fagbok og/eller ser på videoer hvor forskjellige faglærere sammenfatter 
innholdet til kapitlene.  
 
For å tilrettelegge for det nye opplegget ble det foretatt en reduksjon av pensum-
litteraturen og andelen norskspråklig litteratur ble økt.  Jordhus-Lier forklarer at et 
tilgjengelig pensum, gjerne på morsmålet, var vesentlig for å gjøre studentene godt 
forberedt for interaktiv læring på innføringsnivå. Samtidig forventes det av studentene at de 
virkelig har tilegnet seg stoffet på forhånd og kan bruke det i samlingene.  
 
Samlingene har et tydelig fokus på studentaktivitet og størstedelen av de 3 timene brukes til 
individuelle, gruppe- og plenumsoppgaver. Samlingene følger følgende opplegg: 
 
Forarbeid 

• lese kapitler fra norskspråklig læreverk (pluss noen tilleggstekster) 
• se videoforelesninger på 10-20 minutter av ulike faglærere 

o Eksempel: Forelesning av Kristian Stokke - 
https://www.youtube.com/watch?v=OduiC1BGcaI 

 
Under samling 

Emne   SGO1001 Innføring i samfunnsgeografi 
Institutt  Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi (SV) 
Poeng   10 ECTS 
Tidsramme  Går over et semester, 13 uker  
Nivå    Bachelor 
Klassestørrelse Mellom 25-65 studenter 
Læringsformer   1 to-timers introduksjonsforelesning 

12 ukentlige tre-timers samlinger (obligatorisk oppmøte i 9 av 12 
som krav for å få gå opp til eksamen) 

Vurderingsformer 6 timers skoleeksamen (20 flervalgsoppgaver, 3 kortsvaroppgaver, 
2 langsvaroppgaver) 
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• Oppstart: Quiz fra mentimeter.com (et studentresponssystem). Dette kan brukes på 
forskjellige måter: 

o Bruk av tvetydige spørsmål med flere riktige svar som stimulerer diskusjoner 
og som utfordrer studentene til å bruke pensumskunnskapen til å reflektere 
over ulike fenomener 

o Nøye og detaljerte spørsmål som hjelper underviseren til å teste om 
studentene har lest og skjønt pensum. Hvis man lar studentene svare som et 
lag, for eksempel på basis av kollokviegrupper, kan denne quizen får en 
konkurransekarakter. Fordelen er at studentene utvikler en sterk 
gruppefølelse og det blir viktig for dem å forberede seg godt. Samtidig går 
man glipp av de reflekterende mulighetene som mentimeter gir. 

• Fulgt av en blanding av: 
o 10-15 minutters monologer fra faglærer, repetisjon av begreper 
o Mikroskrivingsoppgaver (f.eks. hver student skal skrive alt han/hun vet om et 

faglig begrep i 2 minutter) 
o Summegrupper (f.eks. studentene får spørsmål som skal diskuteres i små 

grupper i 2-3 minutter, svarene oppsummeres skriftlig eller ved hjelp av 
mentimeter.com, deretter blir svarene diskutert i plenum) 

• Gruppeøvelser i tidligere dannede kollokviegruppene (4-6 studenter) 
o ca. 30-45 min hvor studentene skal bruke begreper, forståelser og 

forklaringer de har fått i pensum til å løse en ny oppgave som ikke står i 
pensum  

o Ofte brukes materiell fra nett, nyhetsmateriell eller lengre 
populærvitenskapelige presentasjoner av noen fenomener, for eksempel, 
gentrifisering, globalisering (se eksempler i figur 1 og 2)  

• Avsluttende plenumsdiskusjon (bruk av tavle) 
 

https://www.uio.no/tjenester/it/utdanning/srs/
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Figur 1: Eksempel 1 av SGO1001 gruppeøvelser 
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Figur 2: Eksempel 2 av SGO1001 gruppeøvelser 

 
Vurdering til semesterslutt 
Etter siste samling blir studentene vurdert med en skoleeksamen som samsvarer med de 
arbeidsformene de har brukt under samlingene. Eksamen består av flervalgsoppgaver (30%; 
bredde forståelsen av hele pensum; ligner på quiz-formatet), kortsvaroppgaver (30%; 
definere begreper i maks. 200 ord, formatet ligner på mikroskriving) og langsvaroppgaver 
(drøftinger, formatet ligner på gruppeoppgaver). Mot slutten av semesteret tilbys et eget 
seminar til eksamensforberedelse for å tydeliggjøre forskjellene mellom disse formatene.  
 

Gode råd fra Jordhus-Lier 
 
Jordhus-Lier understreker at det er utfordrende å lage gode videoforelesninger. De blir lett 
for lange, for monotone og har for lite interaksjon. Særlig hvis videoforelesningene bare er 
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en sammenfatning av pensumlitteratur som studentene uansett skal lese, så kan de miste 
motivasjon for å se på videoene.  
 
Hvis man ønsker å bruke videoforelesninger, anbefaler Jordhus-Lier å investere tid i å lage 
videoer i samme stil/grafisk profil (se eksempler på youtube-kanalen til Institutt for sosiologi 
og samfunnsgeografi). Man kan for eksempel spørre alle underviserne som bidrar til et emne 
om å skrive et manus på 1000 ord (ca. 10 min video) om de temaene og begrepene som står 
sentralt i pensum. Det er viktig at disse er ikke bare parafraseringer men komplementerer 
pensumlitteraturen. Jordhus-Liers erfaring er at det er mer sannsynlig at slike 
komplementerende videoer brukes av studentene enn rene sammenfatninger. Studentene 
forteller at de vanligvis ser på video først og leser tilhørende tekst etterpå. 
 
Videre understreker Jordhus-Lier at mm omvendt undervisning holder det det lover 
avhenger av oppmøte og forberedelse. Det hjelper å gjøre oppmøtet obligatorisk, men dette 
reduserer studentenes tidsmessige fleksibilitet. Omvendt undervisning krever en «buy-in» 
fra studentene. De må venne seg til en kultur som krever mye forberedelse, lojalitet til sine 
kollokviegrupper og en verdsetting av muntlige tilbakemeldinger under samlingene (i 
kontrast til skriftlig kommentarer). Studentene kan oppleve det som en «sjokkinnføring» når 
de møter opp til første seminaret og begynner med omvendt undervisning og gruppearbeid 
fra første stund. Jordhus-Lier anbefaler å ha en vanlig forelesning/seminar i begynnelsen 
hvor studentene kan forberedes på opplegget, og hvor studentene kan danne 
kollokviegrupper. Studentene kan også velge navn til gruppene sine, som kan brukes i 
Canvas og i mentimeter-quiz. 
 
Jordhus-Lier forteller at det er tids- og arbeidskrevende å legge om til omvendt undervisning. 
En viktig del av arbeidet er å bestemme seg for hva slags forberedelser studentene skal 
gjennomføre. Det kan være nok å lage en skreddersydd pensumliste som gir studentene 
mulighet til å anvende begrepene fra litteraturen i drøftingsoppgaver og andre aktiviteter 
under samlingene. Generelt anbefales det å ha litt mer tilgjengelige tekster på pensumlista i 
det omvendte undervisningsformatet, fordi det blir mye mer gjennomsiktig og 
eksponerende i en omvendt undervisningssituasjon hva studentene egentlig har skjønt. 
Jordhus-Lier påpeker at når man først har investert tid i å legge om et emne til omvendt 
undervisning, er hans erfaring at dette blir arbeidsbesparende i de påfølgende semestrene. 
 
Formatet tilbyr stor fleksibilitet underveis i samlingen, men forarbeidet og opplegget krever 
struktur og rammer. Jordhus-Lier understreker at hvis man er en underviser som trives med 
å snakke og interagere med studentene, så trenger man ikke være redd for å ta i bruk 
omvendt undervisning. Hvis man trenger litt mer struktur, så er det mulig å lage en 
hybridløsning med forelesninger og mer interaktive arbeidsformer der bare en del av 
samlingene blir omvendt. 
 
Til sist mener Jordhus-Lier at det er en stor fordel å la studentene danne sine egne, faste 
kollokviegrupper. Hans erfaring er at det fungerer godt når kollokvier organiseres i etablerte 
og varige grupper. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=HSF4XSC9q-k
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Eksempel 2: Fokus på koherens og progresjon 
Underviser: Kristin Beate Vasbø, førsteamanuensis, Institutt for lærerutdanning og 
skoleforskning 
Emne: PPU3510D Praktisk-pedagogisk utdanning, deltid 

Praktisk-pedagogisk utdanning 
I dette emnet brukes omvendt undervisning i tett sammenheng med seminarundervisningen 
og bruk av Canvas. Hovedformålet er å skape koherens og progresjon i løpet av et 
deltidsemne som går over tre semestre. Undervisningen gis hovedsakelig i form av 
forelesninger, digitale læringsmoduler og seminargrupper. Undervisningen i seminarene 
vektlegger studentaktive arbeidsformer, der det veksles mellom studentinnslag, diskusjoner, 
case-arbeid, og andre praktiske oppgaver. Studentene må arbeide med hjemmeoppgaver 
forut for de obligatoriske seminarene på campus. I Canvas er det tilrettelagt for at 
studentene deltar aktivt og at de selv produserer relevant innhold som kan deles i 
diskusjonstråder (for eksempel case fra praksisperiodene, undervisningsopplegg de har 
utviklet selv, egne refleksjoner knyttet til fagstoffet). I seminarundervisningen bygger 
arbeidet på forberedelsesoppgavene og knyttes tett opp til læringsutbyttebeskrivelsene for 
emnet generelt og profesjonsutøvelsen spesielt. 
 

 

Hvordan ble omvendt undervisning utviklet i dette emnet? 
Omvendt undervisning ble innført i dette emnet på grunn av utfordringer knyttet til at 
studentene studerer deltid. Studentene er sjelden på campus og mange sliter med å få 
oversikt over et komplekst emne. Det var vanskelig å få til gode læringssituasjoner i 
seminarene og kvaliteten på gruppesamtalene var veldig svak, fordi mange studenter ikke 
hadde vært på forelesningene eller lest pensum på forhånd. Dette førte til grupper 
sammensatt av studenter med veldig varierende kunnskap og lite felles grunnlag for en god 
faglig diskusjon.  
 
Vasbø bestemte seg derfor for å omstrukturere emnet slik at studentene i større grad skulle 
holde læringstrykket oppe både i og mellom samlingene. Et viktig skritt besto av å innføre en 

Emne   PPU3510D Praktisk-pedagogisk utdanning (del 1 og 2) 
Institutt  Institutt for Lærerutdanning og skoleforskning (UV) 
Poeng   60 ECTS 
Tidsramme  Går over tre semestre  
Nivå    Lærerutdanning (bachelor + master)s 
Klassestørrelse Totalt ca. 200, ca. 30-40 studenter per seminargruppe 
Læringsformer   14 Forelesninger  

14 Seminarer  
Digitale læringsmoduler 
Praksisopplæring 

Vurderingsformer Semesteroppgave 
 5-timers videocaseeksamen 

30 dager praksis 
FoU oppgave 
Hjemmeeksamen 
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ny emnestruktur i Canvas, som i større grad skulle støtte opp om studentaktivitet mellom 
samlingene og gi en helhetlig faglig ramme rundt studieprogrammet. I Canvas finner 
studentene tematiske introduksjonstekster, videoforelesninger, pensumlitteratur, lenker til 
aktuelle mediesaker og oppgaver knyttet til seminarene. Alle forelesningene som skjer på 
campus strømmes og tas opp, og legges ut i Canvas i etterkant av undervisningen. 
Underviserne bruker også Canvas til å engasjere studentene mellom undervisningsøktene på 
campus, for eksempel gjennom bruk av diskusjonstråder og hverandrevurderingsfunksjonen. 
Hovedpoenget med disse endringene var å skape struktur, sammenheng og klarhet for 
studenter som mangler fysiske møteplasser og hjelper dem å ta styring over sin egen 
læringsprosess.  
 
Parallelt med dette tiltaket ble en hybridform av omvendt undervisning innført i 
seminarundervisningen, mens forelesningene fortsatte som vanlig. Pedagogikkseminarene, 
som opprinnelig varte i fire timer, ble redusert til tre timer med undervisningstid og 
studentene fikk i stedet en ekstra time til forberedelser. Fordi studentene møter forberedt, 
er det mulig å gå rett til aktive undervisningsformer i seminaret etter en kort innledning. 
Reduksjonen av undervisningstid fra fire til tre timer oppleves derfor ikke som et stort 
problem av underviserne.  
 
Hovedformålet med forberedelsesoppgavene er at studentene skal ha et felles faglig 
grunnlag når de møtes i seminarene for å jobbe sammen med oppgaver. Oppgavene 
publiseres i Canvas 14 dager før hvert seminar. Eksempler på oppgaver som studentene skal 
forberede hjemme inkluderer:  

• Studentene beskriver en situasjon fra praksisperioden hvor de opplevde 
vanskeligheter med å motivere en elev/klasse i undervisningen. Denne 
praksisfortellingen deles i en diskusjonstråd i Canvas, hvor studentene kan lese og 
kommentere hverandres innlegg. I selve seminaret velger studentene en av disse 
praksisfortellingene som utgangspunkt for gruppediskusjoner om motivasjon for 
læring.  

• Studentene leser 4-5 utvalgte avisartikler og hører på nyhetsinnslag om en sak som 
er relevant til lærernes profesjonsetikk. De leser også relevant pensumlitteratur om 
temaet. Deretter tar de notater om sine egne refleksjoner knyttet til den aktuelle 
saken, basert på to spørsmål fra underviseren. Seminaret begynner med en 
innledning hvor underviseren rammer inn artiklene. Etterpå diskuterer studentene 
hvilke etiske dilemmaer de har identifisert i saken og analyser casen basert på en 
modell for profesjonsetikk fra forskningslitteraturen. Resultatene deles på en digital 
tavle (https://padlet.com/). 

• Studentene leser pensumlitteratur om undervisningsplanlegging og hvordan man kan 
tilrettelegge for elevers læring. De får også i oppdrag å gå gjennom den nasjonale 
læreplanen for faget de underviser i. Seminaret starter med en kort repetisjon av 
læreplanteori. Deretter jobber studentene i grupper med å utarbeide et to-ukers 
undervisningsopplegg i eget fag. Seminaret avsluttes med en plenumsdiskusjon om 
hva slags muligheter og utfordringer gruppene opplevde i designprosessen.  

 
Vurderingsformer 

https://padlet.com/
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Emnet vurderes gjennom en videocase-eksamen, en semesteroppgave og en FoU-oppgave, i 
tillegg til at studentene må bestå praksisperiodene. I seminarundervisningen forsøker man å 
designe oppgaver som gjør at studentene kan øve seg på de samme kunnskapene, 
ferdighetene og kompetansene som vurderes på eksamen. Underviserne legger også vekt på 
knytte sammenhenger mellom det som skjer seminarundervisningen og den praktiske 
profesjonsutøvelsen. Dette hjelper studentene til å oppleve oppgavene som meningsfulle og 
motiverende.  
 

Gode råd fra underviseren 
Vasbø forteller at det er det veldig verdifullt å jobbe sammen i lag med andre undervisere, 
dersom man har mulighet til det. Dette et spesielt viktig hvis man ønsker å legge et stort 
emne til omvendt undervisning, som deltidsstudiet i PPU. Hun anbefaler også å skrive korte 
evalueringer om hvordan ting har gått etter hver undervisningsøkt. Underviserne på PPU 
deltid har brukt Dropbox som en ressursbank der alle evalueringene samles over tid, og 
underviserne bruker disse evalueringene aktivt til å justere opplegget underveis.   
 
Videre vektlegger Vasbø at det er viktig å lage gode oppgaver som har forskjellige lag: en 
forberedelsedel og en del som jobbes med i undervisningsøkten på campus. Disse to lagene 
må ha en sterk og tydelig sammenheng. Hun forteller at følgende to spørsmål har vært 
nyttige for henne i planleggingsprosessen:  

• Hvorfor skal studentene gjøre akkurat disse forberedelsesoppgavene?  
• Vil det være mulig for studentene å løse oppgavene som skal utføres i seminaret uten 

å forberede seg? (hvis svaret er ja, re-design oppgaven) 
 
Hun understreker at de ikke er så viktig om forberedelsesoppgavene er basert på video eller 
tekst – det kritiske punktet er om det som skjer hjemme og det som skjer på campus henger 
sammen. Hun anbefaler også å unngå å gi studentene oppgaver bare til å "fylle opp tiden". 
Alle oppgavene må ha klart mål og en tydelig hensikt.  
 
En annen erfaring de har gjort seg på studiet er at studentene gjerne vil ha variasjon i 
undervisningsformatet. En tilbakemelding fra studentene er at de synes det er kjedelig hvis 
seminaret alltid følger det samme mønsteret.  
 
Vasbø forteller også at det er viktig å kommunisere tydelig hva som forventes av studentene. 
I Canvas har de publisert en introduksjon til omvendt undervisning, så studentene får en kort 
innføring i undervisningsformen og hva den krever av dem. I tillegg opprettholder 
underviserne en dialog med studentene underveis i studiet om hvorfor de jobber på denne 
måten og hva som forventes av dem. Dette skaper en tydelig struktur for studentene og har 
også ført til at det har blitt færre klager på arbeidsmengden. Underviserne er også eksplisitte 
på ovenfor studentene at den ekstra timen de har fått til forberedelse ikke er den eneste 
innsatsen som forventes av dem, og at de i tillegg må bruke tid til å lese pensumlitteratur og 
orientere seg på Canvas.  En risiko med å være veldig tydelig på hva forberedelsen krever, er 
også at det kan føre til en situasjon der studentene bare leser det som er nødvendig og 
sjelden leser noe utover det.  
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En erfaring de har gjort seg på PPU deltid er at det kan det være utfordrende for undervisere 
at man ikke har noen plan B i en omvendt undervisningssituasjon. I verste fall kan det føre til 
at underviseren må gjennomføre et seminar basert på diskusjoner med et svakt faglig 
fundament, dersom få studenter har forberedt seg. Dette oppleves som ubehagelig og lite 
tilfredsstillende for underviserne.  
 
En mulighet til å sikre at studentene forbereder seg til seminar er å differensiere 
studentgruppen ved å spørre i begynnelsen av seminaret hvor mange som har gjort 
forberedelsesoppgavene. De som ikke har forberedt blir deretter bedt om å samle seg i en 
egen gruppe. I praksis vil disse studentene ofte oppleve at oppgavene blir mindre 
interessante, fordi gruppene som har forberedt seg får mulighet til å engasjere seg i 
fagstoffet på helt andre måter. Vasbø opplever at dette skaper en viktig motivasjonsfaktor 
og at studentene da begynner å stille forberedt, fordi de vil unngå "kjedelige" oppgaver 
under samlingen. 
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6. Ressurser for å lage egne videoforelesninger 
 
Captura 
 
Med Captura kan du ta opptak av lyd og skjermbilde fra maskinen, og filme ved bruk av 
webkamera. Tilgjengelig gjennom UiO: 
 
https://www.uio.no/tjenester/it/lyd-video/captura/ 
 
 
OBS Studio  
 
Et gratis, open-source verktøy for opptak og strømming av video: 
 
https://obsproject.com 
 
 
OpenShot 
 
Et gratis program for videoredigering (NB! Kan ikke brukes til å ta opptak).  
 
https://www.openshot.org 
 

https://www.uio.no/tjenester/it/lyd-video/captura/
https://obsproject.com/
https://www.openshot.org/
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