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Tidsplan for økta
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Hva er omvendt undervisning?
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Lærersentrert Studentsentrert

Instruksjon Læring
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Noen tanker..

• Omvendt undervisning er ikke det samme som 
nettundervisning eller fjernundervisning.

• Hver videolekse må følges opp av elevsentrert
undervisning på skolen. 

• Læringsarbeidet med lærer som aktiv veileder er 
ryggraden i metoden

• Videoene kan godt brukes i forbindelse med repetisjon 
og «overlæring».

• Terskelen for å gjøre videolekse er lavere enn leselekse 
(Long, 2016, Østerlie & Kjelaas, 2019)
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Hvilken forskning er gjort?

Mest i høyere utdanning.

Mye realfag, medisin, farmasi og teknologiske fag.

Enorm økning i antall artikler de siste år. 
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Hvorfor er omvendt undervisning 
effektivt for læring?
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Preflection (Dewey)

(Coulson, D., & Harvey, M., 2013)

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Refleksjonen starter før elevene kommer til læringssituasjonen (prefleksjon)Eksempel fra vårt motorikk-kursVi kommer tilbake til «scaffolding»
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Omvendt undervisning &
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FL and SDT

(Abeysekera & Dawson, 2015)

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Dette er teoretiske antakelser basert mye basert på SDT og tidligere studier, men like mye et «call for research».
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FL in and expectancy-value theory
• Expectancy-believes (EB) refer to one’s broad beliefs 

about one’s competence in a given domain 
• Subjective task values (STV)

– Attainment value (AV) is a person’s perceived importance of 
doing well on a task

– Intrinsic value (IV) is the level of enjoyment that a person 
perceives doing a task will offer

– Utility value (UV) is how the perceived usefulness in doing a 
task relates to current and future personal goals 

– Cost refers to the negative aspects of engaging in a task, 
such as the fear of failure or lost opportunities due to choosing 
one task over another 
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Resultat fra egen forskning

• Økt motivasjon
– Økt mestringsforventning (jenter)
– Fagets verdi – syn på faget
– Færre opplevde kostnader ved deltakelse (jenter)
– Stabilisering av indre motivasjon

• Økt kunnskap
– Mer prefleksjon
– Dybdelæring (dette kommer vi tilbake til)

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Økt prefleksjon: Om forberedelsesmaterialet er en video (i stden for tekst) og om det har en klar sammenheng med økta som kommer. 
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Omvendt undervisning i krø?

• Kompetansemålene i kroppsøving
– Trinn 1-4: 18 kompetansemål

• 7 mål delvis teoretiske eller krever undervisning med mye forklaring
• Eksempel: -setje namn på kroppsdelar og rørslemåtar

– Trinn 5-7: 15 kompetansemål
• 7 mål delvis teoretiske eller krever undervisning med mye forklaring
• Eksempel : -forklare kvifor fysisk aktivitet er viktig kvar dag

– Trinn 8-10: 15 kompetansemål
• 9 mål delvis teoretiske eller krever undervisning med mye forklaring
• Eksempel : -praktisere og forklare grunnleggjande prinsipp for trening

– VG 1-3: 22 kompetansemål
• 11 mål delvis teoretiske eller krever undervisning med mye forklaring
• Eksempel : -gjere greie for faktorar som påverkar motivasjonen til 

aktivitet og trening

• Kroppsøving er et kompetansefag!
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Omvendt undervisning i KRØ

• Opplagt bruk i fagets mer teoretiske emner. 
– Ønsket effekt: 

• Økt kunnskap uten å bruke tid til «teori»-undervisning
• Hva med bruk i andre praktiske emner?

– Ønsket effekt: 
• Mer tid til praktisk aktivitet, 
• Letter innlæringen av bevegelser og lek/spill. 
• Økt mestringsforventning

• Viktig å få god sammenheng mellom innhold i video og 
undervisningen. 

• En metode å bruke når det passer 
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Eks. Basketball:

Finn en video (eller lag en)

Zone defence

Gi den som lekse til neste økt

Øv!
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Eks. Svømming/livredning
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Må det være video?

(Akçayır, G., & Akçayır, M., 2018) 
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Lengde på videolekser?

Based on our data from single watching sessions, a rule of thumb for maximum video length
would be in the range of 12-20 minutes. But in general how students interact with online 
videos is more complicated than can be represented by a “however-many-minute rule.” 
(Lagerstrøm et.al., 2015)
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Interaksjon i leksa

• Quiz
• Notere 3 spm
• Beskriv et begrep med egne ord
• Svar på et refleksjonsspørsmål

Hva annet?

Brukernavn
Presentasjonsnotater
En viktig del for å øke refleksjonen i prefleksjons-fasen, samt viktig for å øke seer-tiden.
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Men jeg kan ikke å lage video...
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Til arbeid!
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Oppgave 1

Skann denne QR-koden:

• Gjør som det er beskrevet.
• Felles diskusjon omkring denne måten å jobbe på.

https://flipgrid.com/nkul2020
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Omvendt undervisning fremmer:

• Mer rom for elev-aktive arbeidsmåter
• Mer tid og støtte til samarbeidsaktiviteter
• Digital læringsstøtte (scaffolding)

Men..

• Lærerens rolle endres 
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Motivasjon, scaffolding & samarbeid for 
dybdelæring..

..basert på et sosiokulturelt læringssyn

Gillies & Boyle (2005)
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(Instructional) scaffolding

Gillies & Boyle (2005)

Preflection prompts as scaffolding

What the child is able to do in collaboration today he will
be able to do independently tomorrow (Vygotsky)

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Videoene (og andre ressurser) i OU blir en del av «scaffoldet» (Preflection prompts), spesielt om de har interaksjonsmomenter som starter prefleksjoner. Samt at videoene kan være støtte underveis i undervisningen.
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Lærerens rolle

Selander (2017)

Tør vi slippe taket?? (eller er det det vi gjør?)
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Motivasjon og dybdelæring

Udir sin definisjon på dybdelæring

Vi definerer dybdelæring som det å gradvis utvikle 
kunnskap og varig forståelse av begreper, metoder og 

sammenhenger i fag og mellom fagområder. Det innebærer 
at vi reflekterer over egen læring og bruker det vi har lært 
på ulike måter i kjente og ukjente situasjoner, alene eller 

sammen med andre.
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Frey, Fisher & Hattie (2017):
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Pellegrino & Hilton, 2012
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Tochon (2010)
• Deep learning is sustainable and requires a different style of teaching.
• Deep learning “engages students intellectually, socially, and 

emotionally”
• Deep teaching is learner-centered. 
• It builds on the intrinsic motivation of the learner, authentic documents, 

and new information technologies when appropriate, conditional to 
integrating philosophical depth in their processing. 

• Deep teaching is based on meaningfulness for the learner and is 
project-based. 

• The approach is contextualized and situated. 
• Meanings are embodied in action.

Dahl & Østern (2019)
• Performativ læring der læring er en skapende prosess
• Kroppslig, relasjonell, skapende, affektiv og kognitiv læring.
• Alt på en gang der dybden kommer av avhengigheten mellom de ulike 

«læringene»



34

Eks «Friluftsliv»

Si elevene skal lære om Allemannsretten 
(kompetansemål i kroppsøving)

Video med informasjon om Allemannsretten (prefleksjon).

Elevene kan da etter å ha sett videoen og kanskje diskutert 
hva loven gir av rettigheter, muligheter og plikter, memorere 
teksten.
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Praktisk: Ut på tur, og erfare hva lovteksten har for 
muligheter og begrensninger. Gå, fryse, sanse, oppleve, 
erfare, samarbeide, delta, motivere, oppdage, reflektere 
(scaffolding).

Når elevene tar ned teltet 
ser de hvordan gresset er 
blitt påvirket. 
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Om elevene er motiverte for å bedrive friluftsliv over tid, ut 
fra rammene som «allemannsretten» gir vil de kunne 
oppleve økt velvære og bedret fysisk og psykisk form. En 
erfart og sanset sammenheng (meanings are embodied in action).

En elev blir med i den lokale 
DNT-gruppa og deltar i 
integreringstiltak. Erfart, 
sanset, relasjonelt, affektivt.. 
Det er plutselig en 
sammenheng mellom 
lovteksten og sosiale 
strukturer!
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Hva er så dybdelæring?

Dybdelæring modereres av 
motivasjon, engasjement, affeksjon, erfaringer, 

sansinger og relasjoner 
(+?) 

Omvendt undervisning er et rammeverk for læring 
som fremmer og legger til rette for dette.
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