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Elæring 



• Målgruppe:   Våre egne studenter 

• Pedagogisk setting:  “Blended learning” 

velge verktøy - forelesninger, kurs, PBL, TBL, 

KBL, seminarer, elæring ... - som gir best mulig læring 

Undervisningsmessig ramme: 



Strategi I: 

 

Benytte e-læring der IT har særlige fortrinn:  

•  Bilder – f.eks. røntgen, hudsykdommer,  

 øyesykdommer.  

•  Lyd – f.eks. til trening av stetoskopi 

•  Film - f.eks. kasuistikker, prosedyrevisualisering 

•  Animasjon – visualisering av prosessdynamikk   

 f.eks. fysiologi, sykdomsprosesser 

•  Simulering – forstå prosesser, konsekvenser av  

 intervensjoner 

•  Lenking – knytte stoff sammen i læringshierarkier,  

 sømløs overgang fra oversiktslæring til dybdelæring 

•  Testing – bygge opp under selvregulert læring og  

 kunnskapskonstruksjon 



Strategi II: 

Bygge elæring rundt klare pedagogiske prinsipper: 

 

•  Studentaktiviserende undervisning (eks: virtuelle pasienter, interaktive  

  undersøkelser) 

•  Mengdetrening (eks: kasuistikkdatabaser) 

•  Spirallæring (implementeres for gjennomgående fag, eks: klinisk  

  kommunikasjon) 

•  Klinisk kompetanseutvikling (eks: prosedyrevideoer, simulering) 

•  Vertikal fagintegrasjon (basalfag - parakliniske fag – kliniske fag) 

•  Fagkonsolidering (fragmenterte fag kan få virtuelle hjem) 

•  Undervisningskonsistens (“faculty development”: felles kunnskapsgrunnlag,  

  prosedyrer) 



• medisin 

• informatikk 

• pedagogikk 

• kommunikasjonsvitenskap 

• usability engineering 

E-læringsutvikling – et tverrfaglig arbeid 



E-læringsseksjon, organisert direkte under dekanus: 

• 2 overingeniører 

• 1 professor i medisinsk informatikk 

 

Prosjektbudsjett drøyt 1 million – en årlig utlysing av midler. 

 

E-læringsutvikling – ressurser 



• Interesserte lærere     a prosjekter initieres fra grunnplanet 

• Tid       a    tilby midler til frikjøp eller innleie    

• Nysgjerrighet    a    omforme eget fag, utforske det tverrfaglige 

• Utholdenhet    a    1 år er ikke mye 

• Motor     a    koordinering og framdrift 

• Integrasjon   a    lærerne må aktivt bruke og referere til elæringen 

• Forankring   a    organisatorisk forankring er på sikt nødvendig 

• Evaluering og forbedring   a    en krevende, kontinuerlig prosess 

 

E-læringsutvikling – suksesskriterier 



http://elæringhelse.no 



Eksempler fra porteføljen - bildedatabaser 



Eksempler fra porteføljen - bildedatabaser 



Eksempler fra porteføljen - videoer 



Eksempler fra porteføljen - animasjoner 



Eksempler fra porteføljen - simuleringer 



Eksempler fra porteføljen – virtuell mikroskopi 



Eksempler fra porteføljen – virtuell mikroskopi 



Eksempler fra porteføljen – virtuelle pasienter 



Eksempler fra porteføljen - ferdighetstrening 



Eksempler fra porteføljen - lenkesamlinger 



Eksempler fra porteføljen – integrerte elæringsprogram 



Eksempler fra porteføljen – integrerte elæringsprogram 



Eksempler fra porteføljen – integrerte elæringsprogram 



Eksempler fra porteføljen – integrerte elæringsprogram 



Eksempler fra porteføljen – integrerte elæringsprogram 



Digital eksamen 



Hva var galt med den gamle eksamenen? 
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Funn og anbefalinger 

• Lav reliabilitet på sensur (stor variasjon mellom sensorer) 

Mer presise spørsmål og sensurveiledning 

Evalueringsskjema med poengskala (”rating scale”) for 

muntlige prøver 

• Lav content validity (mangefull dekning av læringsmål) 

Større antall spørsmål 

• Lav sampling validity (ujevn tematisk fordeling) 

“Blueprinting” (mal) av temafordeling 

• Overvekt av faktaspørsmål 

Forskyve spørsmålene mot høyere nivå i Blooms 

taksonomi ved kombinasjon av ”ferdigsvar” (... eks 

multiple choice ...) og ”konstruerte svar” (... eks. case 

based short answer...) 



Fakultetets reaksjon – komplett revisjon av eksamen 

• OSCE (Objective Structured Clinical Examination) 

Samlebånd med 13 praktiske stasjoner 

med dukker, skuespillere, video, labutstyr. 

Predefinert, detaljert skjema for “observasjonsscoring”. 

7 minutter pr stasjon. 

• Digital skriftlig eksamen 

• MiniCEX – klinisk eksamen med 4 virkelige pasienter 

Eksempel – avsluttende eksamen: 



Fakultetets reaksjon – komplett revisjon av eksamen 

• OSCE (Objective Structured Clinical Examination) 

Samlebånd med 13 praktiske stasjoner 

med dukker, skuespillere, video, labutstyr. 

Predefinert, detaljert skjema for “observasjonsscoring”. 

7 minutter pr stasjon. 

• Digital skriftlig eksamen 

• MiniCEX – klinisk eksamen med 4 virkelige pasienter 

Eksempel – avsluttende eksamen: 



Gjennomgangstema = Klinisk beslutningstaking = Sekvensielle oppgaver 
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Gjennomgangstema = Klinisk beslutningstaking = Sekvensielle oppgaver 



I praksis ser det slik ut:    1 nivå i treet 

= 1 deloppgave 

= 1 innlevering 

 

akkumulert sykehistorie 

 

fasit og nye opplysninger 

 

 

 

miniessay spørsmål 

 

 

multiple response 

spørsmål 

 

 

 

multiple choice 

spørsmål 



Typisk eksamenssett 

• 4 - 12 oppgaver 

• hver oppgave har 2 – 8 deler 

• hver del har 1 – 15 spørsmål 

• i alt ca 100 spørsmål på 4 timer 



Praktisk gjennomføring av digital eksamen 

• Web-basert eksamen 

• 200 dedikerte bærbare maskiner med minimert Windows OS 

• Dedikert 802.11a trådløst eksamensnett i flere lesesaler 

• Implementert i snaut 50% av medisinstudiet, mer underveis 

• Gjennomført >20 digitale eksamener siste 1,5 år  



Kvalitetssikring - medisinsk 

Kollegaer 

Eksamenskommisjon 

Forfatterteam 

Seniorstudenter 

... 

... ... 

... ... 



Digital sensur 

• Etter eksamen 

 

• Under eksamen  

- simultan sensurering ved OSCE-eksamen 

 

 

• Til dels svært komplisert fordeling av spørsmål 

og oppgaver på sensorene 



Digital sensur 

• På web 

• Flervalgssvar rettes automatisk 

• Essaysvar rettes manuelt 



Sensur – online, real-time 

Simultan digital sensur 

på avsluttende eksamen i 

medisin 

Kontinuerlig monitorering av 

resultatene under eksamen 



Psykometriske analyser 

Inter-rater analyse 

• Bias 

• Marginal homogenitet 

• Konkordans (Cohen’s kappa) 

 

Item analyse - klassisk test teori 

• Item facility 

• Item discrimination 

• Reliabilitet (Cronbach’s alfa) 
 



Forskningsamarbeid 

under ansettelse 
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