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«Til ethvert komplekst spørsmål

finnes det et svar som er 

klart, enkelt og feil.»*

* Internett-meme av ukjent opprinnelse, ofte feilaktig 

tilskrevet journalisten Henry Louis Menken. Min oversettelse.



Evidensbasert undervisning?

Sackett, D. L., & Rosenberg, W. M. C. (1995). The need for evidence-based medicine. 
Journal of the Royal Society of Medicine, 88, 620-624. 

En selvstyrt, livslang læringsprosess:
• Stille de rette spørsmålene
• Finne det beste evidensgrunnlaget
• Kritisk vurdere sannhet og nytte
• Anvende resultatene i praksis
• Evaluere anvendelsene



Omvendt undervisning i et nøtteskall

IN THE CLASSROOM: OUTSIDE OF THE CLASSROOM:

Teacher-centered, 
"information transmission" 

teaching

Student-centered learning 
activities

What happens in the traditional model:What happens in the flipped model:

flip



Virker omvendt undervisning?

Tja. Det kommer nok litt an på, 
og vi vet ikke så veldig mye om 
hva det kommer an på.



En metaanalyse av omvendt undervisning

Låg. T. & Sæle R. G. (2019). Does the flipped classroom improve student learning and
satisfaction? A systematic review and metaanalysis. AERA Open, 5, 
https://doi.org/10.1177/2332858419870489
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https://doi.org/10.1177/2332858419870489


Summary ES estimate - satisfaction

Hedge's g = .16, 95% CI [0.06, 0.25], k = 45



Moderatorer

k Summary ES 95 % CI

Test of preparation

No 132 0.31 [0.24, 0.37]

Yes 140 0.40 [0.33, 0.47]

Social activity

No 77 0.34 [0.25, 0.43]

Yes 195 0.36 [0.30, 0.42]



Publication (or small study) bias



Korrigerte estimater

Hedge's g = .24, CI [0.18, 0.31], k = 90  *

* Restricted to studies with 80% power to 
detect an ES of .30, assuming equal groups
and equal variances (N > 174).

Hedge's g = .17, CI [0.12, 0.22]  +

+ After removing asymmetry and imputing
presumed missing studies, using trim and 
fill.

På læring: På tilfredshet:

Hedge's g = −0.03 CI [−0.14, 0.08] +



Hvor stor forskjell er 0.2 standardaavik?

Tenk deg et kurs med 250 studenter, hvor
gjennomsnitsskåren på eksamen er 75 poeng (med et 
SA på 15), og man må oppnå 60 poeng for å bestå. 

• 15.8 %, eller omtrent 40 studenter vil stryke

Hvis vi forbedrer resultatene med 0.2 SA
• 11.5 %, eller omtrent 29 studenter vil stryke



Forbehold

Våre estimater er ikke "den sanne" effektstørrelsen.

Det er ENORM heterogenitet i materialet vårt, og vi 
kan forklare veldig lite av den med de moderatorene 

vi har forsøkt å kode.



Noen forsiktige konklusjoner

• Endring fra tradisjonell til omvendt undervisning vil mest 
sannsynlig føre til noe mer læring

• Læringseffekten kan styrkes dersom forberedelse 
sikres/testes/kontrolleres

• Det er ikke grunn til å forvente at studentene uten videre vil 
være mer fornøyd



Noen praktiske konsekvenser

• Prøv omvendt undervisning hvis du vil skape rom for mer aktiv 
læring

• Sørg for at studentene faktisk forbereder seg, og kontroller det 
gjerne

• Ha et godt teoretisk, empirisk og "omstendighetsbasert" grunnlag 
for de valgene du gjør når du utformer opplegget, og kommuniser 
det tydelig til studentene

• Ikke forvent (uten videre) uhemmet entusiasme fra studentene

• Evaluer gjennomføringen ved å måle LÆRING



Spørsmål? Kommentarer? Tips?


