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Forord 

«Alle studenter har behov for et læringsmiljø som ivaretar deres læring på en best mulig 
måte. Mye av dagens undervisning er imidlertid best tilpasset studenter som er flinke til å 
jobbe individuelt og som har lite behov for tilrettelegging. Alle studenter er forskjellige, 
både i læringsstil, motivasjon og læringsstrategi.» 

Carl-Fredrik Sørensen underviste studenter ved Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap 
(IDI) ved NTNU, der det gjennom en periode på to år ble gjort store endringer på 
undervisningsform, fra ordinære forelesninger til «omvendt klasserom». Omvendt klasserom 
reverserer det tradisjonelle læringsmiljøet ved å levere undervisningsinnhold, gjerne online og 
utenfor klasserommet. Man flytter aktiviteter, inkludert det som tradisjonelt er betraktet som 
hjemmearbeid, inn i klasserommet. 

Rapporten gir et godt innblikk i teori og praktisk bruk av omvendt klasserom som pedagogisk 
metode. Den gir en god veiviser for hvordan endring av undervisningen fra forelesninger til mer 
studentaktiv læring kan gjøres, og hvilke resultater en slik endring medfører både for student og 
faglærer. Dette er interessant lesning for alle som er opptatt av undervisning. 

Universell har fulgt Carl-Fredrik Sørensen i denne prosessen, og ønsket å se om en mer studentaktiv 
læring kan føre til bedre inkludering, blant annet av studenter med funksjonsnedsettelser. Vi har 
blant annet tatt arbeidet i bruk i et Erasmus+ prosjekt om universell utforming av læring (se 
www.udll.eu). Her ble det tydelig at omvendt undervisning innehar elementer av universell 
utforming: Økt tilgang til læremateriell, økt studentaktivitet og bruk av multimedia som støtte for 
undervisningen, har ført til inkludering av studenter som har utfordringer med tradisjonell 
undervisning. Dette blir også belyst i rapportens siste del.  

Forsøket til Carl-Fredrik Sørensen hadde samtidig en svært menneskelig side. En student med 20 % 
synsevne og betydelige utfordringer i den tradisjonelle undervisningen, opplevde forsøket med 
omvendt klasserom som en stor positiv omveltning: På grunn av de pedagogiske sidene ved 
omvendt klasserom kunne denne studenten for første gang delta på lik linje med andre i studiet. 
Hva dette hadde å si både for læring og motivasjon kan dere lese om på Universells artikkel om 
innovative undervisningsformer og universell utforming 
(www.universell.no/inkluderendeundervisning). Der er det også en video av et foredrag holdt i 
fellesskap av den aktuelle student og faglæreren. Vel verdt å se nærmere på.   

Vil mer studentaktiv læring føre til bedre inkludering? Vi håper flere gode eksempler og kunnskap 
om dette tema kan gi oss flere svar på dette spørsmålet. Eksempelet til Carl-Fredrik Sørensen har i 
hvert fall vist stor nytteverdi for studentenes læring, og det gjelder uavhengig av eventuelle 
funksjonsnedsettelser. 

Oktober 2016 

Kjetil Knarlag 
Leder 
 

http://www.udll.eu/
http://www.universell.no/inkluderendeundervisning
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1. Innledning 

Denne artikkelen beskriver erfaringer fra undervisning i et stort emne ved Institutt for datateknikk 
og informasjonsvitenskap (IDI, NTNU), der det gjennom en periode på to år ble gjort store 
endringer på undervisningsform, fra ordinære forelesninger til omvendt klasserom. Emnet 
Programvareutvikling undervises normalt i fjerde semester og har mellom 300-350 studenter hvert 
år. Disse kommer fra 5-7 studieprogrammer ved NTNU, og kan representere et normalt mangfold 
av studenter ved et universitet. Studentene har forskjellig bakgrunn både kulturelt, geografisk og 
faglig. De har forskjellig motivasjon til faget og de tar i bruk ulike metoder for å tilegne seg 
kunnskap.  

I et emne på denne størrelsen vil det alltid være flere som har behov for tilrettelegging i 
undervisningen. Ofte er tilretteleggingsaspektet knyttet til spesialtilpasninger som for eksempel 
audio-visuelle hjelpemidler, men det er også interessant å se om selve undervisningsformen kan 
bidra til et mer inkluderende læringsmiljø.  

Artikkelen prøver å gi et ærlig bilde av hvordan både lærer og studenter tenker om dette emnet, 
om undervisningsform, om bruk av digitale virkemidler i undervisningen, om hvordan enkeltemner 
inngår i en større kontekst i en utdanning og hvordan enkeltemner kan være yrkesfremmende og 
jobbtrening. Universitetsavisa  skrev om endringen jeg hadde i emnet, høsten 20151. Artikkelen ble 
lest av mange og flere undervisningsinstitusjoner kontaktet meg i etterkant for gjesteforedrag. 

2. Om emnet Programvareutvikling 

Læringsmål for emnet Programvareutvikling er at studentene skal få innsikt i metodikk for 
systemutviklingsprosjekter. Studentene skal lære å spesifisere, konstruere, implementere og teste 
programsystemer av en slik størrelse at det krever samarbeid mellom flere personer.  

Den forventede generelle kompetansen etter å ha gjennomført emnet er at studentene skal kunne 
forstå betydningen av programvareutvikling som et yrke. Studentene skal kunne forstå og samtale 
om komplekse programvareutviklingsprosjekter og tilhørende tekniske og organisatoriske 
problemstillinger. 

Emnet er viktig for alle som på en eller annen måte vil være involvert i programvareutvikling. Emnet 
introduserer og dekker mange temaer knyttet til programvareutvikling som profesjon. Temaene er 
alle viktige for de som vil ha sitt arbeide knyttet til utvikling, testing og vedlikehold av programvare. 

Emnet har i en årrekke eid et prosjektløp, kalt Fellesprosjektet (FP), som har hatt elementer fra 
opptil fire samtidige emner fra fjerde semester. Studentene inndeles av læringspersonellet i 
grupper av 4-6 personer som leverer øvinger sammen, og som gjennom FP, utvikler en IT-løsning fra 
grunnen av. Gruppesammensetningen er delvis tilfeldig, men har i de senere år benyttet to viktige 
faktorer som grunnlag for hvilken grupper man plasseres i. Den første faktoren er at studenter som 

                                                      

1 http://www.universitetsavisa.no/student/2015/11/19/Studentene-fikk-bedre-karakterer-da-fagl%C3%A6rer-endret-
undervisninga-53280.ece 

http://www.universitetsavisa.no/student/2015/11/19/Studentene-fikk-bedre-karakterer-da-fagl%C3%A6rer-endret-undervisninga-53280.ece
http://www.universitetsavisa.no/student/2015/11/19/Studentene-fikk-bedre-karakterer-da-fagl%C3%A6rer-endret-undervisninga-53280.ece
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har de samme emnene, også jobber sammen i prosjektgrupper. Fire uker av FP er på fulltid for 
studenter som har alle emnene sine knyttet til FP (Programvareutvikling, Databaser, 
Brukergrensesnittdesign, og Kommunikasjon, Tjenester og Nett (KTN)).  Dette betyr at grupper som 
har færre emner knyttet til FP, dermed også har mindre tid. Den andre faktoren som har vist seg å 
være viktig for å sette sammen grupper, er motivasjon til den enkelte student for emnet. Bruken av 
motivasjon som en faktor for gruppesammensetning, har som regel medført til færre gnisninger og 
konflikter i gruppene. Hver enkelt student har i en spørreundersøkelse, angitt emner, motivasjon og 
ambisjonsnivå. Denne informasjon har så blitt brukt til å dele inn gruppene. 

Programvareutvikling er et fagfelt som kan passe til mange med funksjonsnedsettelser. Fagfeltet 
krever evne til abstraksjon og det å utføre systemutvikling og programmering på forskjellige nivå av 
IT-løsninger. Hovedverktøyet er datamaskiner koblet til skjerm, tastatur, mus og/eller andre 
input/output verktøy. Arbeidet kan være både individuelt eller gjøres i større eller mindre prosjekt 
eller grupper. 

3. Erfaringer fra ordinær undervisning (2014) 

Emnets oppbygging har normalt sett vært fire timers forelesning, to øvingstimer samt seks timer 
med egenstudier. Normalt semesterløp har vært ordinær undervisning i uke 2-8, FP delvis på heltid 
over fire uker (belastning basert på antall fellesemner, maks fire emner), og ordinære forelesninger 
frem til semesterslutt (3 uker). 

Allerede fra semesterstart var oppmøtet relativt lavt, ca. 50% av studentene møtte på forelesninger 
den første uka, og oppmøte var deretter nedadgående til det laveste på ca. 10-15%. 

3.1 Teknologibruk 

Dette semesteret ble alle forelesninger videofilmet og gjort tilgjengelig for studentene etter endt 
forelesning. I tillegg ble alle presentasjoner og annet skriftlig materiell gjort tilgjengelig for 
studentene ved forelesningsstart. Til sammen ble 38 forelesningstimer filmet, og tilgjengeliggjort 
gjennom videoportal og Its learning. Også andre emnerelevante videoer ble gjort tilgjengelig. 

I forelesningene ble verktøyet LectureTools fra Echo360 benyttet. LectureTools er et verktøy som gir 
mulighet til interaksjon med studentene i og etter forelesningene, der studentene kan gjøre notater 
og stille spørsmål direkte knyttet til presentasjonsmaterialet. Verktøyet ble også benyttet til å gjøre 
tester på kunnskap, som en spørsmål/svar-kanal, og var også en måte å måle oppmøte på. Dessverre 
var bruken av verktøyet blant studentene relativt lavt, og etter hvert som semesteret gikk, var det 
omtrent ingen som benyttet denne kommunikasjonskanalen (antakelig på grunn av lavere oppmøte). 
En annen utfordring studentene hadde med bruk av verktøyet i forelesningssalen, var manglende 
tilgang til strøm slik at utstyret ikke kunne benyttes over to forelesningstimer. 
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Kahoot! er et annet mye benyttet verktøy som tilrettelegger for interaksjon med studenter og det 
ble arrangert flere av disse i forelesningene. Se NRK sine nettsider for en rapport fra en av 
gjennomføringene2. 

3.2 Tilbakemeldinger fra studenter etter gjennomført semester 

Studentene ga stort sett gode tilbakemeldinger for gjennomføring av emnet, bruk av digitale verktøy 
og det faglige opplegget. Hvert emne har en referansegruppe som representerer studentene som tar 
emnet, og tabellen under viser hvordan referansegruppen ga score til forskjellige tema. 
Referansegruppen har av naturlige årsaker, et mer informert forhold til læringsmål og fagopplegg, 
enn mange av studentene. 

VURDERING AV: 1 2 3 4 5 

Relevans (i forhold til læringsmål)     X 

Informasjon     X 

Forelesninger    X  

Øvingsopplegg     X 

Studentassistenter     X 

Veiledning/oppfølging     X 

Lærebøker/kompendier    X  

Tabell 1: Oversikt over studentenes tilbakemelding på emnet. 

Det ble også bedt om tilbakemeldinger fra studentene direkte, og noen hevdet at de ikke «skjønte» 
hensikt med teorien da det ble forelest. Først da de selv startet Fellesprosjektet fikk teorien substans 
og mening. Det var derfor mange som i etterkant ønsket at emnet burde være enda mer 
prosjektorientert.  

Videoene som ble tatt opp fra forelesningene ble lite brukt, ca. 3.5 visninger av video i gjennomsnitt 
pr. student, og hver video ble i gjennomsnitt sett av 29 studenter. Trenden på hvilke videoer som ble 
benyttet var svært nær oppmøte på forelesningene. Det er ukjent hvilke studenter som benyttet 
videoene, men fra en liten undersøkelse blant studentene, var det ofte de som hadde vært på 
forelesning som også benyttet video. Videoene kunne også være mer benyttet enn statistikken tilsier 
siden flere lastet ned videoene til egen datamaskin. En liten anekdote er at det også var mulig å laste 
ned lydfiler fra forelesningene. En student fortalte at han hadde benyttet lydfiler fra forelesningene 
når han trente og gikk turer i skogen. 

Det ble utarbeidet et rikholdig tilbud av lysark på Powerpoint og PDF. Lysarkene inneholder relativt 
mye tekst og reflekterer pensum på en god måte. Lysarkene fikk blandede tilbakemeldinger. Noen 

                                                      

2 http://www.nrk.no/viten/gameshow-i-forelesningssalen-1.11516268 

http://www.nrk.no/viten/gameshow-i-forelesningssalen-1.11516268
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likte godt at presentasjonene kunne benyttes direkte i eksamensforberedelser og som referanse ved 
prosjektarbeidet, mens andre synes det var for mye tekst på lysarkene slik at det ble vanskelig å få 
med seg hva foreleser sa. 

Flere studenter ga tilbakemelding om at forelesningene ble for passive og ønsket mer interaktivitet 
som for eksempel gjennom avstemningsverktøyet Kahoot!, og andre aktiviteter i klasserommet. 

3.3 Refleksjoner etter gjennomført semester 

Bruken av teknologi økte ikke deltakelse på forelesninger. Avskallingen i oppmøte fra gang til gang 
ble forklart av studentene til at emnet ble bortprioritert siden det ble oppfattet som lett, og derfor 
lett å utsette læring på. Jeg ga tidlig i semesteret beskjed om at vanskelighetsgraden på eksamen 
kom til å øke, samt at flervalgsoppgaver ville bli laget for å dekke mer av pensum på eksamen. Det 
kan også tenkes at det gir en motsatt effekt av videoopptak, gode lærebøker og presentasjoner i 
forhold til oppmøte. Tilgang på videoer av forelesningene muliggjør at studentene kan velge når de 
ønsker å ha forelesning.  

Alle emner med 7,5 studiepoeng har en forventet arbeidsinnsats på 12 timer pr. uke. Totalt vil en 
fulltidsstudent dermed studere 48 timer i uken. Undersøkelser av gjennomsnittlig arbeidsbelastning 
viser imidlertid at gjennomsnittet på dette studiet ligger rundt 30 timer i uka. I samtale med 
referansegruppe og andre studenter, ga de uttrykk for at de ikke var klar over forventet 
arbeidsbelastning. Fokuset var i stor grad på obligatoriske aktiviteter og eksamensforberedelser.  

Forelesninger som omfatter mye teori gjør at det kan være vanskelig å engasjere studenter over 2x45 
minutter. Til tross for at det er mange teoriforelesninger, rekker man ikke å gå like grundig gjennom 
all teori, og samtidig lage oppgaver for å trene på/praktisere teorien. En utfordring vi har som lærere, 
er å vite kunnskapsnivået og progresjonen på studentene. Ved manglende oppmøte allerede fra 
starten av semesteret, og det faktum at videoene heller ikke ble benyttet i stor grad, gir opphav til å 
spekulere på hva studenten gjør gjennom semesteret. Benyttes tiden til selvstudier? Er det kun 
obligatoriske arbeider som blir gjennomført? Eller utsettes læring til eksamensperioden? 

Tidspunktet for forelesningene spiller også en vesentlig rolle for oppmøte. Forelesninger på 
morgenen eller sent på ettermiddagen, samt forelesninger på mandager og fredager er spesielt 
oppfattet som ugunstige av både lærere og studenter. 

Interessen for og viktigheten av å utvikle et inkluderende læringsmiljø, samt å få opp engasjementet 
hos studentene, gjorde at jeg etter semesteravslutningen så følgende endringer som viktige: 

• Flere obligatoriske aktiviteter. Det er åpenbart at flere obligatoriske aktiviteter skaper en jevnere 

læring gjennom semesteret. 

• Enda mer prosjekt og gruppearbeid. Arbeid i grupper i et prosjektformat, medfører at flere blir 

involvert i læringsaktiviteter, både knyttet til teori og til praktisk arbeide knyttet til teorien. 

Ved å øke arbeidsmengden og gruppearbeid, blir tid der studentene kan jobbe sammen et 
logistikkproblem. Studentene vil ha behov for introduksjon av teori før, under og etter faser i 
prosjektet. Videoene som ble tatt opp gjennom semesteret, gir mulighet til å flytte 
teorigjennomgang fra klasserommet og faste forelesningstider. Videoene kan sammen med skriftlig 
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materiale som bok, web-ressurser og presentasjonsmateriell, gjøres tilgjengelig fra starten av 
semesteret. Dette frigjør dermed forelesningstimene til andre aktiviteter. 

4. Innovative læringsformer 

I forbindelse med tidligere stilling som IT-arkitekt ved NTNU, ble det anledning til å møte mange 
leverandører av IT-systemer og –tjenester som benyttes eller kan benyttes i undervisningen, og få 
demonstrasjoner av disse. Jeg deltok også i evaluering av prosjektforslag knyttet til innovasjon i 
utdanningen ved NTNU, der noen prosjekter hadde spesielt fokus på hvordan man kan ta i bruk 
digitale verktøy i undervisningen. God kontakt med Multimediesenteret ved NTNU, og muligheten til 
å treffe og lytte til innovative personer innenfor undervisning, inspirerte til å prøve ut nye 
læringsformer. Jeg vil spesielt trekke frem Professor Arne Krokan som er opptatt av fremtidens læring 
og smartere læring. Arne hadde ansvaret for Norges første MOOC (Massive Open Online Courses) og 
benyttet utstrakt videoer og digitale verktøy i arbeidet med sitt emne.  

Et annet miljø som jeg har jobbet tett med, er Universell ved blant annet Kjetil Knarlag og Elinor 
Olaussen. Jeg hadde gleden av å jobbe med Universell i forbindelse med etablering av politikk, 
prinsipper og retningslinjer for universell utforming av IT-løsninger for NTNU. Det å sette dagsorden 
på hvordan IT-løsninger bør utformes for å inkludere flest mulig, var en viktig tankevekker for min 
undervisning også. Opplevelsen av hvordan studenter valgte bort forelesninger og de tradisjonelle 
læringsformene, gjorde at interessen for inkludering også ble en del av min pedagogikk. Spørsmålet 
ble rett og slett hvordan det var mulig å aktivisere læring for flest mulig gjennom hele semesteret. 

Aktiv læring er dagsaktuelt i høyere utdanning, og kan inneholde både digitale og manuelle elementer 
i undervisningen. Aktive læringsformer kan være både individuelle og gjøres gjennom gruppearbeid. 
Problembasert læring er en metode som ofte blir benyttet i f.eks. legeutdanningen, og gjøres dette i 
grupper, kan en slik læringsform også kalles team/gruppebasert læring. Gruppene får tildelt en 
problemstilling, og må selv finne frem til relevante kilder til kunnskap og informasjon for å løse denne. 
Litt av bakgrunnen for den økte interessen i aktiv læring, er at undersøkelser knyttet til tradisjonelle 
læringsformer, viser at læringseffekten er lav for de fleste. Blooms taksonomi for læring, (se figur 
under), har blitt benyttet som en referanse for hvilke læringsformer som skaper mest læring, hvor 
tradisjonelle metoder for læring har minst effekt. Taksonomien er imidlertid omdiskutert siden den 
ikke er basert på empirisk forskning. 
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Tilgangen på digitale kunnskapsbanker og Internett, samt en økende grad av videoopptak, muliggjør 
at man kan flytte mye av teorigjennomgangen fra klasserommet til andre arenaer. Det er imidlertid 
diskutabelt hvorvidt digitalisering av tradisjonelle læringsaktiviteter medfører økt læring. 
Hovedfordelen med audio-visuelle hjelpemidler, er at man kan repetere så mange ganger man ønsker 
eller har behov for, man kan spole frem og tilbake, og man kan ha tilgang til hjelpemidlene overalt. 
Blooms taksonomi som illustrert i figuren over, viser imidlertid at de passive læringsformene 
forelesning, lesing og audio-visuelle hjelpemidler kun har en begrenset effekt på læringen. Aktive 
læringsformer har i mye større grad effekt for å bearbeide og beholde kunnskap over tid. Det er 
derfor blitt veldig aktuelt med andre typer undervisningsprogrammer eller pedagogiske strategier. 

Blended learning er for eksempel et formelt undervisningsprogram hvor en student delvis lærer 
gjennom å få faginnhold og instruksjon via digitale og online media med noen elementer av 
studentkontroll over tid, sted, retning og studiehastighet3. Studenten vil fortsatt benytte fysiske 
skolestrukturer, men klasseromsmetoder er kombinert med datastøttede aktiviteter.  

Omvendt klasserom (flipped classroom) er en pedagogisk strategi og en form av blended learning.  

Omvendt klasserom reverserer det tradisjonelle læringsmiljøet ved å levere undervisningsinnhold, 
gjerne online og utenfor klasserommet. Man flytter aktiviteter, inkludert det som tradisjonelt er 
betraktet som hjemmearbeid, inn i klasserommet. Studenten ser online forelesninger, deltar og 
samarbeider i online diskusjoner, eller gjør undersøkelser hjemme og engasjerer seg i begreper i 
klasserommet med veiledning av instruktøren/læreren (kilde: Wikipedia4). Dette kan illustreres som 
vist i figuren nedenfor (kilde: Echo360 og LectureTools). 

 

I emnerapporten for 2014, ble følgende tiltak til forbedringer foreslått: 

• Videoer bør kunne gjenbrukes, men bør stykkes opp i forhold til tema 

                                                      

3 Definisjonen er hentet fra Innosight Institute. http://www.innosightinstitute.org/innosight/wp-
content/uploads/2012/05/Classifying-K-12-blended-learning2.pdf  
4 https://en.wikipedia.org/wiki/Flipped_classroom  

https://en.wikipedia.org/wiki/Blended_learning
http://www.innosightinstitute.org/innosight/wp-content/uploads/2012/05/Classifying-K-12-blended-learning2.pdf
http://www.innosightinstitute.org/innosight/wp-content/uploads/2012/05/Classifying-K-12-blended-learning2.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Flipped_classroom
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• Lage mindre videoer innenfor forskjellige temaer. Invitere eksperter til studio, gi flere eksempler 
• Lage en emneportal med mulighet for å finne læringsobjekter knyttet til læringsmoduler. 
• Lage digitale modultester, enten som flervalgsoppgaver eller som obligatoriske innleveringer 
• Evaluere om det er behov for mer obligatorisk aktivitet i emnet. Dårlig deltakelse og til dels dårlig 

kvalitet på innlevert materiale, inkludert eksamen, bør være gode insitamenter for økt kontroll. 
• Vurdere forlengelse av fellesprosjekt, introdusere flere oppgavetyper, dekke større deler av 

pensum 
• Vurdere «omvendt klasserom» som hovedform for undervisning. Teori kan i stor grad 

tilgjengeliggjøres gjennom videoer og annet digitalt materiale. Undervisningen kan være 
problembasert der faglærer og undervisningsassistenter veileder i auditorium, og der felles 
problemstillinger kan tas i plenum. 

• Fortsette bruk av LectureTools, Kahoot o.l. verktøy. Skaper mer engasjement 
 

5. Omvendt klasserom (2015) 

Ved semesterstart i 2015, var mange elementer til stede for å implementere omvendt klasserom i 
emnet. Det fantes ca. 38 timer med video, et omfattende bibliotek av lysark og andre ressurser. Alle 
ressursene ble oppdelt i moduler basert på tematikk, og det ble utarbeidet case-oppgaver og 
øvingsopplegg knyttet til de viktigste modulene. Modulene ble planlagt og dokumentert i en Wiki, og 
siden etablert direkte i et læringsstøttesystem (LMS). Jeg valgte å teste ut Canvas LMS som en del av 
en pilot for Uninett, også fordi Its learning manglet mange elementer for å gjennomføre omvendt 
klasserom. 

Planen før semesteret var å redigere videoer ned i mindre elementer, samt spille inn nye og korte 
videoer til bruk i undervisningsopplegget. Dessverre ble tiden for knapp til å gjennomføre nye videoer 
og bearbeide de eksisterende. Videoene spilt inn i 2014 ble derfor i hovedsak benyttet direkte som 
forberedelser for studentene sammen med annet materiell i modulene. 

Ved presentasjon av emnet til studentene, oppfordret jeg spesielt til studentene om å gi konstruktiv 
kritikk av videoene, samt foreslå temaer som trengte mer gjennomgang. Dessverre kom det ingen 
tilbakemeldinger om videoene, eller ønske om nye videoer eller forelesninger. 

Jeg bestemte meg i samråd med undervisningsassistentene at emnet kunne gjennomføres som 
omvendt klasserom for å øke læringsutbytte gjennom hele semesteret. Formen jeg valgte var 
følgende: 

 Ingen ordinære forelesninger, men mulighet for studentene å etterspørre 
forelesninger/gjennomganger. 

 Modulbasert presentasjon av teori, gjennom video, lysark, bokreferanse i Canvas. Totalt 18 
moduler 

 Problembasert/gruppebasert læring 

 Studentene ble inndelt i 61 grupper 

 8 øvinger knyttet til Fellesprosjektet og 5 case-oppgaver (basert på tidligere 
eksamensoppgaver) som skulle gjøres i klasserommet. Totalt ble dette 13 innleveringer som 
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alle var obligatoriske. To gamle eksamensoppgaver ble splittet opp og fordelt på henholdsvis 
odde- og partallsgrupper. 

 Det var tilbud om veiledning i auditorium i ordinær forelesningstid hvor det var tre 
undervisningsassistenter + faglærer til stede 

 

Forberedelsene til emnegjennomføringen var å lage innhold til de 18 modulene.  Hver modul hadde 
et læringsmål, en bokreferanse, lysark og video fra tilsvarende fagstoff fra året før. Oppgavene som 
ble gitt var knyttet til læringsmålene, og hver gruppe måtte gjennomføre tilsvarende 
prosess/oppgaveløsning på to oppgaver. Case-oppgavene var tenkt løst i klasserommet, mens 
tilsvarende øving var tenkt gjennomført i øvingstimer og gjennom selvstudium. 

5.1 Erfaringer fra omvendt klasserom 

Semesteret startet med å introdusere studentene om omvendt klasserom og hvordan dette skulle 
fungere. I denne forelesningen ble studentene fortalt om hvordan de skulle jobbe, hvilke 
forventninger det var til tidsbruk og at det i stor grad ville være gruppearbeid gjennom hele 
semesteret: 

 Før forelesning: Les bok og andre ressurser, se video om temaet. 

 Under forelesning:  

o Arbeid sammen i grupper med ditt case og på oppgaver gitt. 

o Spør lærer/und-asser om assistanse 

o Gjør lærer oppmerksom på problematiske temaer 

o Bruk LectureTools QA for spørsmål 

 Etter forelesning 

o Fullfør refleksjonsrapport/temarapport 

o Peer-reviewing av andre grupper sine rapporter 

 
En utfordring i slike emner kan være manglende deltakelse i gruppearbeid og manglende fremdrift 
på oppgavene. Det ble derfor utarbeidet noen regler for hvordan gruppedynamikken skulle være: 

 Obligatoriske gruppearbeider 

 Forventning om at alle gruppedeltakere bidrar på lik linje 

 Fravær av gruppemedlemmer meldes til undervisningsassistenten 

 I rapporter: Navngi hvem som har deltatt i arbeidet (og hvem som ikke har bidratt). 

 Fravær kan medføre at man ikke får gå opp til eksamen 

 Fravær kan medføre oppfølgingsmøte med faglærer 

 Gyldig fravær: Sykdom og sosiale forhold 

 
I etterkant av denne forelesningen, ble studentene spurt gjennom LectureTools om hva de syntes om 
det foreslåtte opplegget. Totalt 59 studenter besvarte spørsmålet. Tilbakemeldingene var stort sett 
positive i forkant, og to studenter uttrykte dette slik:  
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«Dette virker som et spennende opplegg. Det blir en ny måte å jobbe med et fag på. Tror 
det vil gi veldig god læring.» 
 
«Synes det er en god ide å ha "flipped classroom" og å lære teori selv, mens det praktiske 
blir delvis gjort i klasserommet. Gleder meg veldig til å sette i gang med det.» 

 
Ikke alle var like positive, og en del var opptatt av sine dårlige erfaringer med gruppearbeid, og så 
dette som en risiko for gjennomføringen. Andre var igjen bekymret for å måtte fremføre foran hele 
klassen. Dette er noe man må tenke gjennom, da mange studenter kan ha gode årsaker til at dette 
er en spesiell utfordring. En student uttrykte dette slik: 
  

«Når det kommer til siste øving, og at du skal filme deg selv/gruppa når dere diskuterer 
hvordan det har gått blir jeg skeptisk og litt bekymret. Det samme gjelder å framføre foran 
hele klassen. Det er en del som har prestasjonsangst, og det blir urettferdig hvis ikke alle 
framfører.» 

 
En del tilbakemeldinger blandede, og preget både av usikkerhet, men også nysgjerrighet. En student 
uttrykte dette kort og greit på denne måten:  
 

Opplegget virker definitivt spennende på en god måte, men også litt skummelt i forhold 
til kravene som stilles. 

 

Dessverre var det relativt dårlig oppmøte på første forelesning (lang juleferie?), noe som medførte 
at mange av studentene mente at de manglet informasjon om hvordan det skulle jobbes. 
Informasjonen fra forelesningen ble imidlertid gjort tilgjengelig elektronisk, og lærerstaben var alltid 
tilgjengelig for spørsmål. 

Selve gjennomføringen ble omtrent som planlagt. Emnet benyttet to store undervisningsrom på 
Realfagbygget. Undervisningsrommene var auditorier som er lite egnet til gruppearbeid. Mellom 15 
og 20 grupper benyttet auditoriene jevnlig. De resterende gruppene var spredt på forskjellige 
grupperom på campus. Det var vanskelig å finne grupperom, men basert på tilbakemeldinger fra 
studentene, så benyttet de fleste gruppene forelesningstiden til gruppearbeid. Mange av gruppene 
sendte en «utsending» til start av forelesningene for å få informasjon. Studentene benyttet til noen 
grad LectureTools og Canvas for spørsmål.   

Studentene hadde muligheten til å «bestille» forelesninger, men dette benyttet de seg ikke av. Det 
var imidlertid to miniforelesninger etter forespørsel fra læringsassistentene. Etter en av disse, kom 
en student frem og sa litt forundret: «Du kan jo forelese». 

En viktig forutsetning for å lykkes med omvendt klasserom, er at studentene legger ned den 
nødvendige innsatsen hver uke. Tilbakemeldinger fra referansegruppen indikerer at arbeidsmengden 
var omtrent 12 timer i uka, tilsvarende antall belastningstimer. Dette var noe høyere enn for de andre 
emnene de tok i semesteret. Det kom noen klager på arbeidsomfanget, men det var i stor grad fra 
studenter som startet semesteret sent. Det er vanskelig å hente inn et tapt ukesverk, så dette gikk ut 
over forberedningstiden før forelesningene.  



 

16 

 

Resultatet fra omleggingen ga adskillig bedre prosjektresultater i Fellesprosjektet, og gode 
innleveringer på case-oppgavene. Læringsmålene for emnet ble oppfattet som oppfylt, både av 
referansegruppe og lærerstab. 

5.2 Tilbakemeldinger fra studenter etter gjennomført semester 

Referansegruppa ga tilbakemelding som vist under i tabellen. Det var stort sett gode 
tilbakemeldinger/score på alle tema, men noe lavere enn ved ordinær undervisning. De fleste var 
positive til endring i øvingsopplegg der de jobbet med samme problemstilling gjennom hele 
semesteret. 

VURDERING AV: 1 2 3 4 5 

Relevans (i forhold til læringsmål)     X 

Informasjon    X  

Forelesninger    X  

Øvingsopplegg    X  

Studentassistenter     X 

Veiledning/oppfølging     X 

Lærebøker/kompendier   X   

Tabell 2: Tilbakemeldinger fra referansegruppa angående de faglige rammene. 1 = laveste score 
(minst positiv) 5 = Høyeste score, mest positiv  

 

ARBEIDSMENGDEN: Liten Mindre OK Mye For mye 

Absolutt (i forhold til normen på 12t per uke)   X   

I forhold til andre emner    X  

Tabell 3: Tilbakemeldinger fra referansegruppa angående arbeidsmengde. 

 

I forbindelse med sluttrapport for Fellesprosjektet, ba vi om tilbakemelding om hvordan studentene 
hadde opplevd omvendt klasserom. Tilbakemeldingene kan grovt sett deles inn i tre kategorier: 
Fornøyd, blandet, misfornøyd, og funnene er samlet i vedlegg 1. Tilbakemeldingen ble gitt fra 
gruppene, og det kan derfor være slik at noen grupper er splittet i synet på omvendt klasserom.  

Studentene som var generelt positive rapporterte om bedre læreprosesser, bedre struktur, mer 
fleksibilitet i læringen, tettere samarbeid mellom studentene og mellom studentene og faglærerne, 
økt motivasjon på grunn av deltakelse og den praktisk tilnærmingen til casestudiene, og ikke minst 
at dette stilte krav til studentene. Noen uttrykte dette slik: 

«Det har vært et bra og lærerikt opplegg. Studentene blir i større grad aktivisert i 

undervisningen, og våre erfaringer er at læringsutbyttet er høyere enn i mange andre fag som 

praktiserer ordinær undervisning. Det kreves enda mer av studenten, og for enkelte kan dette 

være et problem. Å stille forberedt til timene og sørge for kvalitet og rettferdig arbeidsfordeling 

kan være problematiske oppgaver, men igjen er det uvurderlig erfaring å ta med seg videre. 

Man lærer å jobbe i gruppe og tilpasse seg andre i mye større grad.» 
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De som var negative til opplegget fokuserte blant annet på tidsbruk, og at det var lite tid til 
egenstudier i dette opplegget. Andre reagerte på kravene til forberedelse, og at dette var en 
utfordring både for arbeidet i gruppene. En gruppe uttrykte dette slik:  

«Flipped classroom må byttes ut med vanlig forelesning slik at elevene har grunnleggende 

kunnskap før de begynner med øvinger. Det som skjer i praksis med flipped classroom er at 

ingen gjør “leksene” sine og kommer til gruppa/forelesningen uten å kunne noen ting.» 

En god del reaksjoner var blandet, og inneholdt både ros, ris og forslag til forbedringer som kan være 
vel verdt å ta med seg videre. Her ble gjerne argumenter om motivasjon, læringsutbytte og tidspress 
holdt opp mot hverandre, men særlig tanker rundt valgmuligheter ble fremmet som forslag. En 
gruppe uttrykte dette på følgende måte: 

Med så mange alternativer for å forberede seg til casearbeidet (og flere av de var veldig 

tidkrevende), var det tidvis vanskelig/utfordrende å velge den beste måten å lære seg pensum. 

Kanskje hadde vanlige forelesninger med gruppearbeid utenfor denne tiden (f.eks. en miks av 

øvings/caseoppgaver) gjort faget mer oversiktlig? 

Med tanke på den store studentmassen i dette emnet, og det at studenter har ulike preferanser rundt 
hvilke metoder for læring som fungerer best,  

5.3 Refleksjoner etter gjennomført semester 

Effekten av endringen fra ordinær undervisning til omvendt klasserom kan være vanskelig å måle 
objektivt og kvantitativt selv om det er flere parametere som kan benyttes. Det eneste synlig 
resultatet for studentene er karakterer på eksamen. Andre parametere som kan være interessant å 
se på er studentfrafall, oppmøte og prosjektresultater. Figuren under viser forskjell på 
eksamensresultater fra 2014 til 2015. Eksamener kan imidlertid være vanskelig å sammenligne, og 
tilsvarende med studentkullet. Subjektivt mener faglærer at eksamen fra 2015 var vanskeligere enn 
den fra 2014.  

Karakterer: Endringen fra 2014 til 2015 viser for ordinær eksamen, en markant forbedring i de to 
beste karakterene, men også en økning i antall studenter med de to dårligste karakterene. Antall 
stryk økte en del, men inntrykket ved sensur, er at F-studenter ofte besvarer lite av oppgavene og 
virker noe uforberedt. Figuren under viser fordelingene for 2014 og 2015. 
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Karakterfordeling ordinær (2014-2015) 
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Det kan derfor være interessant å se på karakterfordeling på kontinuasjonseksamen. I denne 
fordelingen har studentene en markant forbedring av resultater som vist i figuren under.  

Karakterfordeling kont (2014-2015) 
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Forklaringsmodellen til de to fordelingene kan ha mye bias i forhold til hvilke studenter som tar 
eksamen, hvor mange som tar eksamen på nytt for å forbedre karakterer, forberedelsestid, 
vanskelighetsgrad på eksamen etc. Inntrykket fra faglærer er at studenter som har hatt middels 
resultat tidligere, har forbedret innsats og karakter, mens studenter som har prioritert bort emnet, 
eller har lagt ned liten innsats gjennom semesteret, har gjort det dårligere enn ved ordinær 
undervisning. 

Prosjektresultater: Prosjektresultatene var i 2015 adskillig bedre enn i 2014. Alle gruppene klarte å 
produsere et kjørende system med til dels bra kvalitet.  

Frafall: Frafallet i 2014 var på 19 studenter som startet med øvingsopplegget, mot kun 2 studenter i 
2015. Dette er en veldig interessant observasjon, men vanskelig å konkludere om dette skyldes 
endring i undervisningsopplegg. 

Informasjon: Basert på tilbakemeldinger fra studentene, blir det aldri god nok informasjon – det er 
vanskelig å sikre at alle mottar riktig informasjon om opplegg. 

Videolengde: Videoene fra ordinære forelesninger er på 2x45 minutter. Dette er veldig lang tid, og 
vanskelig å gjenbruke direkte. Slike videoer bør redigeres slik at pauser og aktiviteter er fjernet fra 
videoene, og at eventuelt nye temaer i forelesningen kommer som en egen video. Normalt bør 
videoene ikke være lengre enn 5-15 minutter. 

Videoantall: Hvor mange er det behov for, og hvor mange klarer studentene å håndtere? Figuren 
under viser en statistikk over videobruk for 2014 og 2015. Det er interessant å merke seg at 
videobruken økte kraftig fra 2014 til 2015. Samlet ble forelesningene sett flere ganger på video i 2015 
enn samlet bruk av ordinære forelesninger+video i 2014. Det er også viktig å merke seg at de mest 
sette videoene er de første, mens de siste videoene er lite brukt. Dette kan henge sammen med at 
studenter blir trøtte/leie av å bruke video, eller at det nærmer seg eksamenstid i øvrige fag. 
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Det at studentene ikke benytter alle videoene henger nok sammen med flere aspekter. Antall videoer 
er et tema, innhold/tematikk for forelesningen et annet. Studenter som tenderer til å velge bort 
forelesning som læringsform, velger ofte også bort video av samme årsak. Det er derfor viktig å velge 
ut/spille inn videoer i et antall som er håndterbart for læring gjennom semesteret og som 
forberedelse til eksamen. 

Kvalitet: Kvaliteten på videoene som ble benyttet er brukbar, med god lyd, presentasjonsvisning samt 
video av foreleser. Man kan velge størrelse på visning på presentasjon og foreleser. Undersøkelser 
har imidlertid vist at videoer med «talking heads» er bedre enn på avstand. Et godt web-cam på et 
kontor kan være like bra som profesjonelle videoer, spesielt siden disse ofte blir mindre formelle enn 
studiobaserte videoer. Dette gjelder både for foreleser og for student.  

Oppgaver: Valg av øvings- og case-oppgaver var basert på større prosjekter og i så måte i tråd med 
læringsmålene. Det kan imidlertid være interessant å planlegge oppgaver til småtemaer og 
fagmoduler med digital innlevering av disse. Dette gir mulighet for læringsanalyse og dermed 
mulighet for å tilrettelegge for andre læringsmoduler som omhandler tema som studenter ikke 
behersker fullt ut. Arbeidsmengden var passe i forhold til antatt tidsbruk for emnet, men det ble 
antakelig for mange innleveringsfrister å forholde seg til for studentene. Sannsynligvis ville to-ukers 
frist på innlevering være bedre enn ukentlige innleveringer, det gjør det lettere for studentene å 
planlegge arbeidet samt ta høyde for eventuelt fravær. 

Fysisk tilrettelegging: De fleste studenter ønsker å jobbe sammen fysisk. Det betyr at mange 
oppgaver krever grupperom/fysisk tilrettelegging. Dette kan være krevende i den nåværende 
bygningsmassen på mange campuser, samtidig med at kullene er relativt store. I emnet 
programvareutvikling var det 61 grupper med behov for et sted å arbeide sammen. 
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6. Omvendt klasserom som strategi for inkluderende 
læringsmiljø 

Alle studenter har behov for et læringsmiljø som ivaretar deres læring på en best mulig måte. Mye 
av dagens undervisning er imidlertid best tilpasset studenter som er flinke til å jobbe individuelt og 
som har lite behov for tilrettelegging. Alle studenter er forskjellige, både i læringsstil, motivasjon og 
læringsstrategi. En studie rapportert på forskning.no5, viser at passiv undervisning skremmer vekk 
nytenkende personligheter. Løsningen deres er å snu undervisningen på hodet. Først forelesninger 
over nett hjemme, så samtaler med åpne og utfordrende spørsmål og prosjektarbeid på 
universitetet.  

Det er derfor interessant å finne ut hvem den typiske student er og hvordan man lærer. Det er fire 
forskjellige dominante personlighetstrekk ifølge Jung6. Mange bedrifter gjennomfører i forbindelse 
med ansettelser, kartlegging av personlighetstype på søkere, og prøver å finne et best mulig treff i 
forhold til den antatte personlighetstypen som passer til stillingen. Dette kan være kontroversielt 
siden noen personlighetstrekk ofte omfattes som «bedre» enn andre. Jung-typene som kartlegges i 
for eksempel Myers-Briggs7, har følgende akser:  

• Introvert vs. ekstrovert? 

• Sanser vs. intuitiv 

• Føler vs. tenker? 

• Oppfattende vs «dømmende» 

Basert på disse fire aksene, er det 16 personlighetstyper med forskjellige styrker og svakheter. 

Undersøkelsen sier imidlertid lite om intelligens, arbeidsevne, konsentrasjonsevne, hukommelse, 
læringsletthet, evne til abstraksjon vs. detaljkunnskap, læringsstil, samarbeidsevne etc. Et 
inkluderende læringsmiljø bør kunne omfatte en pedagogikk som innbefatter alle personlighetstyper. 
Hvis man i tillegg legger på forskjellige funksjonsnedsettelser som konsentrasjonsvansker, 
læringsvansker, lese- og skrivevansker, og forskjellige andre fysiske/psykiske midlertidige eller varige 
funksjonsnedsettelser, så er det en formidabel utfordring å tilfredsstille alle med et fast pedagogisk 
opplegg.   

Læringsstil påvirker karakterer 

I en annen artikkel på forskning.no om læringsstil8, hevder forfatterne at læringsstil påvirker 
karakterer. I denne artikkelen er det tre hovedtilnærminger til læring 

• Overflatetilnærming: Studenten pugger for å huske til eksamen 

                                                      

5 http://forskning.no/pedagogiske-fag-psykologi/2016/03/personlighetskrise-i-forelesningssalen 
6 https://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Jung  
7 https://en.wikipedia.org/wiki/Myers%E2%80%93Briggs_Type_Indicator  
8 http://forskning.no/pedagogiske-fag-skole-og-utdanning-sosiale-relasjoner/2010/12/laeringsstil-pavirker-karakterer 

http://forskning.no/pedagogiske-fag-psykologi/2016/03/personlighetskrise-i-forelesningssalen
http://forskning.no/pedagogiske-fag-psykologi/2016/03/personlighetskrise-i-forelesningssalen
https://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Jung
https://en.wikipedia.org/wiki/Myers%E2%80%93Briggs_Type_Indicator
http://forskning.no/pedagogiske-fag-skole-og-utdanning-sosiale-relasjoner/2010/12/laeringsstil-pavirker-karakterer
http://forskning.no/pedagogiske-fag-skole-og-utdanning-sosiale-relasjoner/2010/12/laeringsstil-pavirker-karakterer
http://forskning.no/pedagogiske-fag-skole-og-utdanning-sosiale-relasjoner/2010/12/laeringsstil-pavirker-karakterer


 

23 

 

• Strategisk tilnærming: Studenten motiveres av gode karakterer og er effektiv i læringsløpet. 

• Dybdetilnærming: Studenten er indre motivert og søker etter mening med fagstoffet. 

Det vil være helt naturlig for studentene å velge tilnærming basert på interesse for emnet, 
vanskelighetsgrad og hvor viktig emnet anses av den enkelte i deres studieforløp. Som faglærer vil 
man nok som regel ønske seg studenter av de to siste hovedtilnærmingene, og kanskje spesielt den 
siste. Semesteret er lagt opp til å gi mulighet for en dybdetilnærming i alle emner med opptil 12 
belastningstimer pr emne. Læringseffekten av planlagt tidsbruk vil imidlertid være basert på 
forkunnskaper, evne til å relatere det nye stoffet til hva man har lært tidligere, og åpenbart 
vanskelighetsgraden i det nye stoffet.  

For noen typer fagstoff er det åpenbart at bare lesing og et enkelt øvingsopplegg (som ofte kan 
«kokes»), ikke vil gi tilstrekkelig læring. En overflatetilnærming vil ofte ikke gi tilstrekkelig forståelse 
for anvendelse av kunnskap på nye problemstillinger. Studenter som er veldig eksamensfokusert vil 
øve seg på eksamen ved å se på gamle eksamensoppgaver, og benytte dette som trening for 
eksamen. I emnet som omtales i denne artikkelen vil øvelse selvsagt gi god effekt. Omvendt 
undervisning fokuserer på praktisk arbeid med fagstoffet, og har veiledning tilgjengelig i 
klasserommet. Store emner vil kreve flere undervisningsressurser. Dette emnet hadde sju 
undervisningsassistenter som gjorde en solid innsats i veiledning, evaluering og tilrettelegging for 
studentgruppene. I store emner som Programvareutvikling, er det omtrent umulig å ha personlig 
kontakt med enkeltstudenter. Grupper er enklere å forholde seg til, både med tanke på 
spørsmålsmengde og evaluering, men også når det gjelder direkte kontakt. 

7. Universell utforming av undervisning 

Omvendt klasserom kan oppfattes som et mer inkluderende læringsmiljø enn tradisjonell 
undervisning. Dette kan henge sammen med flere faktorer:  

 Tilgang til multimediale kilder til kunnskap gjennom læringsobjekter som bøker, lysark, 
forelesninger, video, notater og web-ressurser. Dette gir stor valgfrihet for studentene og 
kan tilpasses læringsstil og læringsstrategi. Universelt utformede læringsobjekter i 
forskjellige digitale eller analoge formater gir i tillegg studenter med et 
tilretteleggingsbehov, flere måter å tilegne seg kunnskap på. Videoer kan gjennomgås 
uavhengig av tid og rom, og kan repeteres.  

Variasjon og valgmuligheter er to kjerneelementer av den pedagogiske tilnærmingen til 
universell utforming, universell utforming av læring (UUL – på engelsk UDL – Universal 
Design for Learning). Dette når man godt gjennom bruk av metodikken omvendt klasserom, 
slik vist over.  

 Tilgang til læring gjennom gruppearbeid (peer instruction, team-basert læring). 
Gruppebasert læring kan gi økt læringsutbytte for de fleste. Studenter med forskjellige 
læringsstrategier og stiler kan samarbeide om å forstå og benytte fagstoffet. Det er 
imidlertid viktig at arbeidet ikke blir individuelt fordelt mellom gruppemedlemmene fremfor 
å oppnå et resultat gjennom dialog og samarbeid. Gruppearbeid gir også flere kilder til 
informasjon, vel å merke om man alle byr på ulike (individuelle) tilnærminger til og 
forståelse av fagstoffet.  
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 Tilgang til læring gjennom problembaserte oppgaver (identifisere hva som trengs av 
kunnskap for å løse en oppgave). Det kan for mange studenter være veldig lærerikt å jobbe 
med problemstillinger uten for mange instruksjoner og stramt opplegg med tanke på hvilket 
fagstoff som benyttes. Det er viktig i dagens arbeidsliv å kunne finne frem til og tilegne seg 
relevant informasjon og kunnskap raskt. De fleste vil jobbe med nye problemstillinger som 
krever kreativitet og evne til å se løsninger som ikke er beskrevet tidligere. 

Mindre stramt opplegg gir rom for valgmulighet og autonomi som er svært nyttig for 
studentens motivasjon. Tilnærmingen ivaretar også sammenhengen mellom det man lærer i 
utdanning og det man trenger av kunnskap og ferdigheter i arbeidslivet. Begge poengene 
eksemplifiserer «Multiple Means of Engagement», et viktig element i konseptet universell 
utforming av læring. 

 Økt motivasjon gjennom sosialt faglig fellesskap. Mange studenter har lite kontakt med 
andre studenter og det er spesielt vanskelig i store emner å finne et arbeidsfellesskap. 
Omvend klasserom der det benyttes gruppebaserte oppgave, kan forhindre ensomhet og 
depresjoner, gjennom at man får nye bekjente og venner som man kan samarbeide med, 
både i gjeldende og i andre felles emner. 

 Økt motivasjon og læring gjennom tilbakemeldinger og refleksjon. I Flipped Classroom er 
det tettere relasjon mellom faglærer og student, og flere arena for dialog både mellom 
faglærer og student og mellom studentene for øvrig. Når man har demonstrert kunnskap og 
blir vurdert, har man som student større mulighet for tilbakemelding om hva som fungerer 
og ikke fungerer etter hensikten, og tips til hva som kan heve kvaliteten på deres arbeid. 
Samtidig er det rom for tilbakemeldinger fra studentene til faglærer, noe som gjør at 
faglærer får verdifull tilbakemeldinger på hva studentene trenger for å lære. Samarbeid med 
andre studenter gjør også at den enkelte kan få innspill på sin atferd og idéer, som kan gi 
enda en kilde til kunnskap og vekst.  

Motivasjon er en nøkkelfaktor for all læring, men særlig viktig for studenter med 
utfordringer med å holde konsentrasjon og overblikk. De trenger også et faglig fellesskap 
som rettesnor og motivasjonskraft, noe i grunnen alle studenter gjør. Motivasjon og 
målstyrt læring er bærende elementer i teorien bak universell utforming av læring (UUL/ 
UDL) 

 Økt tilgang til læring gjennom statisk informasjon og repetisjon. I en klassisk undervisning 
skriver faglærer på tavla og tar det vekk etterpå. Når man benytter omvendt klasserom som 
tilnærming blir alle oppgaver tatt vare på, og man kan gå tilbake for å repetere fagstoffet 
når det er behov, for eksempel i forbindelse med eksamen. Foruten å være bra for 
studentenes læring og akademiske vekst er dette nyttig når studentene skal benytte 
fagstoffet i praksisperioder eller senere i arbeidslivet.  

 

For mer informasjon om omvendt klasserom, les rapporten Borgunn Ytterhus (NTNU, Fakultet for 
samfunnsvitenskap og teknologiledelse) har skrevet med sine erfaringer, tips og råd om omvendt 
klasserom9. 

                                                      

9 Borgunn Ytterhus, «Flipped –classroom – noe for deg? Rapport 63 i Rapportserie for sosialt arbeid og helsevitenskap. 
ISSN 1504-1840 
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8. Vedlegg: Studentenes tilbakemeldinger på undervisning og 
undervisningsmetodikken «flipped classroom». 

8.1 Tilbakemeldinger når undervisningsopplegget ble presentert: 

Positive tilbakemeldinger 

 Virker som et bra opplegg. Bra, omfattende. Høres bra ut. Virker bra. Dette blir sikkert bra! 

 Krever jevn innsats, men dette skal vi da få til.  

 Det blir veldig interessant. :) Det virker interessant og arbeidsomt. Sikkert lærerikt. Blir 
sikkert kult. 

 Dette virker som et spennende opplegg. Spennende, blir en ny måte å jobbe med et fag på. 
Opplegget virker nytt og spennende. Det høres spennende ut. Uvanlig, men spennende. 
Spennende, tror det vil gi veldig god læring, motiverende. Spennende med gruppearbeid 
fremfor tavlestirring. 

 Veldig spent på hvordan dette vil fungere, men har troen på at det blir bra. Interessant, 
håper det vil fungere godt. 

 Opplegget virker spennende, ettersom det er bygget opp på en gjennomtenkt og strukturert 
måte. 

 Litt uvanlig bruk at forelesningstimene men det kan bli gøy. 

 Kan være spennende med et veldig praktisk øvingsopplegg. Uvanlig, men bruken av Lecture 
Tools virker veldig bra. 

 Det virker som et interessant og praktisk rettet øvings- og forelesningsopplegg.  

 Gruppearbeid er en god måte å "sikre" deltagelse på gjennom press fra andre 
gruppemedlemmer.  

 Informativt.  

 Synes det er en god ide å ha "flipped classroom" og å lære teori selv, mens det praktiske blir 
delvis gjort i klasserommet. Gleder meg veldig til å sette igang med det. 

 Virker krevende, men også veldig lærerikt, ser fram til dette!  

 
Negative tilbakemeldinger: 

 Rapport og filming virker tungvint. Filming av utviklingen av rapport og presentasjon høres 
ut som en dårlig idé. 

 Har ikke god erfaring med gruppearbeid. Kan bli utfordrende å jobbe i grupper. 

 Uvanlig, unødvendig med obligatorisk presentasjon foran hele klassen. 

 Tungvint, stress og for avhengig av andre mennesker.  
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 Når det kommer til siste øving, og at du skal filme deg selv/gruppa når dere diskuterer 
hvordan det har gått blir jeg skeptisk og litt bekymret. Det samme gjelder å framføre foran 
hele klassen. Det er en del som har prestasjonsangst, og det blir urettferdig hvis ikke alle 
framfører. 

 Shempedårlig. Meh. Virker litt rotete/uoversiktlig.  

 Virker utfordrende, aldri gøy å være forsøks-kaniner for helt nye opplegg fordi det oftest blir veldig 
forvirrende og dårlig i starten (henv. til Matte1). 

 

Blandet tilbakemelding:  

 Mye jobb. Overambisiøst?  

 Det kan bli bra og det kan bli dårlig, men det vil tiden vise. Kan bli spennende kan bli dårlig. 
Vanskelig å si noe om det før vi har prøvd det ut! 

 Er ganske uvanlig i forhold til andre fag, ganske spennende. 

 Øvingsopplegget virker svært omfattende, men det er veldig nytt og utfordrende, og skiller 
seg fra de andre øvingsopplegga jeg har hatt i tidligere, mer teoretiske fag. Høres bra ut, 
men virker veldig krevende. Høres spennende ut, men virker som mye arbeid. Krevende, 
uvanlig. Virker veldig ålreit, men omfattende. 

 For at det skal fungere godt, må folk dukke opp. 

 Uvanlig. Uvanlig og arbeidskrevende, men spennende. 

 Skummelt, spennende. Agnostisk. 

 Krevende. Omfattende, uoversiktlig, for mange plattformer. 

 Opplegget virker definitivt spennende på en god måte, men også litt skummelt i forhold til 
kravene som stilles. 

 Virker spennende. Kommentar: Greit at prosjekt presentasjonen bør filmes for sensor, men 
syns ikke at en gruppe bør bli tvunget til å enten stå foran klassen eller vise film-klippet i 
timen. 

 Gruppearbeidet høres litt skummelt ut, med noen fallgruver, men ellers greit. 

 

8.2 Tilbakemeldinger i etterkant av undervisningen 

Positive tilbakemeldinger:  

 Idéen med flipped classroom er god, særlig det å ha videoer fra gamle forelesninger 
tilgjengelige er veldig greit med tanke på innlæring.  

 Vi mener det var spesielt bra at faget ikke hadde klassiske forelesninger, men heller 
oppgaver vi hele tiden skulle gjøre sammen før fellesprosjektet. Dette gjorde ikke bare at vi 
ble kjent med hverandre før selve prosjektet (som fikk det til å gå mye raskere), men vi lærte 
mye mer av å jobbe med hverandre enn vi hadde gjort i en forelesning. 
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 Det var en interessant vinkling med en mer praktisk tilnærming til faget. Vi følte at hvis man 
bidro på oppgavene og jobbet med de, var stoffet veldig fort lært/forstått. Dette forutsatte 
også at man så gjennom forelesninger og stoff før hver uke, noe som til tider ble litt mye, 
sammen med innleveringer og andre fag. 

 Det som var fint med gjennomføringen av forelesningene var å få tid til å jobbe med cases 
og øvinger i forelesningene i stedet for å høre på to timers teori.  

 Vi mener at det er mye bedre å kunne se videoforelesninger når vi selv har lyst, og heller 
jobbe med det praktiske som en mer “obligatorisk” ting. 

 Øvingsopplegget var både lærerikt og nyttig. Det å gjøre øvingene i forelesningstimene har 
både positive og negative sider. Det blir enklere å møte opp til faste tider, og ikke prøve å 
finne flere møtetidspunkt utenfor timeplanen hvor alle kan møtes og jobbe. Det blir ofte 
bedre jobbing i forelesningen hvor man har studentassistenter som hjelper til enn om man 
sitter på et grupperom. Det å bruke forelesningstiden til øvinger fører jo til at man faktisk 
mister forelesningen som man egentlig skulle ha hatt. Da må man være disiplinert og lære 
seg stoffet helt på egen hånd. Alle har forskjellige læringsmåter. De som lærer best i 
forelesninger, kan da gå glipp av en del. Det kan føre til at man lærer seg bare akkurat det 
øvingene spør om og man kan miste den store helheten. Det er vanskelig å si hva som er 
best, men hvis man skulle gjort alle øvingene i de fire ukene som er tiltenkt prosjektet, ville 
de ikke blitt like bra som nå. 

 Vi synes egentlig flipped classroom¬opplegget var veldig bra. Det er mye mer motiverende å 
møte opp i en time der det er forelesninger ved ønske, men krever forberedelser og så 
gruppearbeid i timene. Det gir også et strukturert opplegg for når man skal gjøre øvingene. 
Ulempen er at gruppen man kommer i blir veldig avgjørende for arbeidet man må legge ned, 
og trivsel hele semesteret. De som kommer i en gruppe med folk de kjenner og som er flinke 
og bidrar mye har det kjempelett, men de som kommer på en gruppe der alle ønsker å gjøre 
minst mulig kan få det ganske kjipt. 

 We also like the new learning style called ‘flipped classroom’ we used in this semester. It 
assists us with flexibility and freedom to work the way we want. 

 Det har vært et bra og lærerikt opplegg. Studentene blir i større grad aktivisert i 
undervisningen, og våre erfaringer er at læringsutbyttet er høyere enn i mange andre fag 
som praktiserer ordinær undervisning. Det kreves enda mer av studenten, og for enkelte 
kan dette være et problem. Å stille forberedt til timene og sørge for kvalitet og rettferdig 
arbeidsfordeling kan være problematiske oppgaver, men igjen er det uvurderlig erfaring å ta 
med seg videre. Man lærer å jobbe i gruppe og tilpasse seg andre i mye større grad. 

 
Negative tilbakemeldinger: 

 «Flipped classroom-modellen er et særdeles lite gunstig prosjekt som ikke hører hjemme på 
et universitet» 

 Flipped classroom må byttes ut med vanlig forelesning slik at elevene har grunnleggende 
kunnskap før de begynner med øvinger. Det som skjer i praksis med flipped classroom er at 
ingen gjør “leksene” sine og kommer til gruppa/forelesningen uten å kunne noen ting. 
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 Det har vært svært mye felles organisert, obligatorisk arbeid, og lite tid til å drive med 
egenstudier 

 Det kanskje største problemet med hvordan forelesningene ble gjennomført, var at man la 
opp til at studentene skulle forberede seg til alle forelesninger, der man skulle jobbe med 
stoffet. Dette ble ikke alltid gjort, noe som førte til at man kanskje heller brukte tiden man 
hadde til å jobbe, på å skumme gjennom relevant pensum, og få gjort unna oppgavene. 
Dette kan være problematisk, fordi studentene som ikke ser på forelesninger på nettet, eller 
leser pensum (hverken fra bok eller slider) ikke har oversikt over pensumet i det hele tatt, 
selv om studenten kan svare på oppgavene som ble gitt fra uke til uke. For andre fag vil 
dette tilsvare en student som aldri er i forelesning, og som gjør samtlige øvinger i gruppe 
med andre studenter. Dette fremmer ikke læring! 

 Mange av oss var enige i at tanken med “flipped classroom” hadde et godt potensiale, men 
var ikke blitt gjennomført på en helt riktig måte, og at det kanskje ikke passet helt for dette 
faget. Ideen om at man skal gjennomføre øvinger i forelesningstimene for å lære seg teorien 
er bra, særlig i et fag med så mye “tørr” teori. Her fikk vi imidlertid alt for mye frihet, og lite 
til ingen retningslinjer å gå etter i forhold til de konseptene vi drev med. 

 Vi synes ikke at Flipped-Classroom funket spesielt bra. Når foreleser ikke foreleser, altså at 
han har så mye tid (i forhold til om han skulle forelest) skulle han vært flinkere til å drive 
koordineringen mellom fagene. 

Blandede tilbakemeldinger: 

 Vi syns at det kunne blitt gjennomgått litt mer teori i forelesningene, i stedet for å løse case, 
men alt i alt syns vi flipped classroom har fungert greit. 

 Vi i gruppe xx opplevde det som rart at vi ikke hadde forelesninger i faget og at vi plutselig 
fikk beskjed om å lære hele pensum på egen hånd gjennom caseoppgaver og øvinger.  

 Det er knapt med tid til å se på videoforelesninger på grunn av at det er så mye annet som 
må gjøres. Det at man har mulighet til å få hjelp i forelesninger synes vi er et bra tiltak, og vi 
syns studassene har vært veldig flinke, tilgjengelige og hjelpsomme. 

 Vi ville gjerne hatt litt mer vanlig gjennomgang av pensum i forelesningstimene. For 
eksempel kunne man hatt 2 timer i uka med gjennomgang av pensum og 2 timer med 
jobbing med øving/case. 

 Måten det ble gjennomført på ga gode muligheter for learning-by-doing, i og med at mange 
fagrelevante oppgaver måtte inn underveis, men muligheten for å gjennomgå alt pensum på 
egenhånd på siden var begrenset.  

 Vi har et splittet syn på det hele. Vi lærte gjennom det vi gjorde, men samtidig føles det som 
det mangler en del siden vi ikke har hatt tid til å gå gjennom pensum så grundig på egen 
hånd (forelesninger, kapitlene i boka osv.). 

 Øvingsforelesningene og nettforelesningene fungerte bra. Angående casene i 
øvingsopplegget til TDT4140, syntes vi disse ble litt vel abstrakte og savnet at disse var mer 
rettet mot de faktiske problemstillingene ved fellesprosjektet. Vi syntes også at 
arbeidsmengden i dette faget var i overkant stor, og fant det vanskelig ˚å ha nok tid til ˚ å 
levere gode oppgaver. Dette gjaldt både opplegget med cases og hele teorien med “flipped 
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classroom”. Læringsutbyttet av fellesprosjektet var til gjengjeld veldig stort, og det hele var 
en fin måte å bli flinkere på, både erfaringsmessig og som del av en gruppe. 

 Flipped classroom fungerte greit. Det var motiverende å jobbe mer med stoffet i stedet for å 
sitte i forelesninger. Likevel er vi enige om at det kunne vært bedre om det hadde vært en 
variasjon av forelesninger og flipped classroom. Øvingsforelesningene var greie. 

 Med så mange alternativer for å forberede seg til casearbeidet på Canvas (og flere av de var 
veldig tidkrevende), var det tidvis vanskelig/utfordrende å velge den beste måten å lære seg 
pensum. Kanskje hadde vanlige forelesninger med gruppearbeid utenfor denne tiden (f.eks. 
en miks av øvings/caseoppgaver) gjort faget mer oversiktlig. 
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