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Oversikt over presentasjonen
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› Elisabeth

› Utdanningsforskning (definisjon)

› Signatur pedagogikk

› Coherence – Teori-praksis forholdet

› Hensikt med prosjektet EduMedLab

› Metode

› Studiedesign

› Resultater

› “Hvem” er EduMedLab?
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Elisabeth 

› Molekylærbiolog.

› Fast ansatt fra 2010. 

› Underviser:

› BIO130 Hematologi og hemostase

› BIO128 Immunologi

› Er «min» undervisning på campus relevant  og praksisnær?
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Utdanningsforskning - definisjoner

Utdanningsforskning kan ikke klassifiseres etter fagområde, ettersom forskningen utøves innen 
flere fagdisipliner og av ulike profesjoner (Aasen et. al 2007). 

Utdanningsforskning sees derfor som et forskningsfelt, som er mer spesialisert og mer tverrfaglig 
enn utdanningsdisipliner (Langfeldt 2004:9). 

Følgende definisjon er lagt til grunn for kartleggingen av utdanningsforskning i Norge i 2009, 
2011, 2013 og 2016:
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Signatur pedagogikk (Lee S. Schulmann 2005)

› Representerer

› en karakteristisk måte å undervise og lære på i en profesjonsutdanning og 

› hva som er de sentrale elementene i utdanningen for å utvikle det som 
anses som kjernekompetansen innenfor de ulike profesjonene.

› The Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching (USA) 

› 5 profesjoner (medisin, sykepleie, juss, ingeniør, teolog)

› Resultat: Identifiserte unike lærerplaner, instruksjonspraksis, 
vurderingstilnærminger, og ulike styrker og svakheter

›  fortsatt pågående pedagogiske reformer i profesjonsutdanningene i USA
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Bakgrunn

Signatur pedagogikk

› Innen juss er det f.eks. å lese case og på den måten knekke koden om 
hvordan en jurist tenker når en skal løse saker, +…..

› Det å finne ut hva som er signaturpedagogikken i bioingeniørutdanningen er 
dermed en måte å finne ut hvilke deler av studiet som er spesielt viktig. 

› Et av hovedmålene med EduMedLab er å undersøke signaturpedagogikken til 
studieprogrammer innen bioingeniørfag i Norge, søke etter «best practice» og 
utdanningsinnovasjon – på campus og i veiledet profesjonspraksis (WPI-II)
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Bakgrunn
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Signatur pedagogikk for CLS i USA

7

Bakgrunn

October 2006  Volume 37 Number 10  LABMEDICINE

«Teori-praksis forholdet» - Coherence (JC Smeby, K Heggen 2014)

› «Teori-praksis forholdet» i profesjonsutdanning er blitt mer komplisert på 
grunn av høyere akademiske ambisjoner og mer komplisert profesjonell 
praksis (Laursen 2015) (The Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching (USA)). 
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Bakgrunn

CAMPUS

PRAKSIS
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Coherence – sammenheng teori-praksis?

› HVL studenter har rapportert en oppfatning av et "gap" mellom teori og 
praksis.

› Nyutdannede fra HVL rapporterer mangel på kompetanse som trengs for å 
møte utfordringene i yrket. 

› Omfanget av disse tilbakemeldinger forblir imidlertid spekulative…

› I WPI-II berøres aspekter av teori-praksis sammenheng - i samarbeid med 
praksisområdet (arbeidsliv), studenter og lærere. 

› I WPIII foreslår vi innovative løsninger for å begrense det eventuelle
oppfattede “gapet” mellom teori og praksis.
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Bakgrunn

Det primære forskningsspørsmålet

Kan vi sikre relevans og oppnå økt kvalitet i utdanningene ved å 

(i) definere en signaturpedagogikk og 

(ii) avdekke elementer av excellence og innovasjon i utdanningsprogrammer? 

Sekundære målsetninger:

› Økt samsvar mellom teori og praksis (coherence)

› Ta i bruk gode innovative utdanningsløsninger 

› Stimulere til økt samskaping: veiledere, studenter, lærere

› Stimulere til økt samskaping på tvers av utdanningene

 Uteksaminere bioingeniører av topp klasse

Hensikt 
EduMedLab
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Metoder - EduMedLab

› Respondere: Studenter, praksisveiledere, lærere, ledere (7 utdanningsinstitusjoner (case))

› Forskningsetikk – generell vurdering og godkjenning før oppstart

› NESH (Den nasjonale forskningsetiske komite for samfunnsvitenskap og humanoira)

› Personvernombudet for forskning (NSD)

› Datainnsamling

› Mixed methods - Kvantitative og kvalitative 

› Gjennomgang av skriftlige materiale: studieprogrambeskrivelse, utdanningsplaner, 
pensum, undervisningsverktøy, ferdighetstrening,..

› Spørreundersøkelser – digital - Åpne og lukkede spørsmål (Hellevik 2002 og Joahnnessen et al 2016)

› Ustrukturert observasjon av undervisning på campus og praksisstudier (Fangen 2010. Thagaard
2013. Hellevik 2002. Vedeler 2000.)

› Intervju (Kvale og Brinkmann 2015 og Tjora 2017)

› Semistrukturerte gruppeintervju og dybdeintervju (individuelle). Intervjuguide. 
Transkribering og analyse. 

11

Metoder

EduMedLab – oversikt og ett eksempel
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WPII: 

› Hovedmål: Å få innsikt i studentenes læringserfaring før/i/etter ekstern praksis 
med mål om økt kvalitet, relevans og fremme læringsprosesser.

› Sekundære mål: Engasjere veiledere og lærere i nært samarbeid til å 
gjennomgå og iverksette tiltak for å forbedre læringsmiljø, relevans og 
læringsutbytte I praksisstudiene.
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Studiedesign

Resultat

› Ingen akademiske målbare resultater (artikler) 

Men… 

 7/7 utdanninger deltar i det andre nasjonale EduMedLab møtet (nå på fredag)

 3 nasjonale spørreskjema utvikles (rettet mot praksisstudiet)

› Målgrupper: (i) Studenter, (ii) praksisveileder, (iii) lærere

› Kvalitetsikres og valideres og piloteres i 2018 

› Mål: Tas i bruk ved 7/7 utdanninger fra 2018? 2019? 

 2 søknader om ekstern bevilgning er sendt forskningsrådet (2016, 2017: avslag).

› En mini-review basert på søknaden er tenkt: Innsendes ila 2018?
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Resultater
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EduMedLab

› Kirsti Hokland (UiT)

› Eli Kjøbli (NTNU)

› Anne Synnøve Røsvik (NTNU-Å)

› Gry Sjøholt (HVL)

› Turid Aarhus Braseth (HVL)

› Irene Nygård (HVL)

› Elisabeth Ersvær (HVL)

› Vigdis Landsverk (UiA)

› Anne. K. Kvissel (UIA)

› Mette Lundstrøm Dahl (HiØ)

› Annette Veberg Dahl (HiØ)

› Vivi Volden (OsloMet)
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Hva kan vi gjøre for å oppnå følgende:

Diskuter tre og tre. 

1. Hvordan skal vi stimulere til økt grad av medskaping for utvikling av
bioingeniørutdanningene? (Praksisveiledere og studenter som medskapere)

2. Hvordan kan vi stimulere til medskaping mellom utdanningene ?
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* Medskaping - «Medskaping inneber mellom anna at alle 
deltakarane i eit møte er vel førebudde på å kome med 
konkrete innspel.»
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Hvordan kan vi stimulere til økt grad av medskaping for utvikling av
bioingeniørutdanningene?

17

Hvordan kan vi stimulere til økt samarbeid mellom utdanningene ?
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Takk for oppmerksomheten


