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Hei!



Vår 2021: SHoT

Helse og trivselsundersøkelsen (SHoT) v21: 45 prosent 
av studentene sliter med alvorlig psykiske plager under 
koronapandemien. Situasjonen ble beskrevet som akutt 
og med et krav om handling (1).

- 7 av 10 studenter vurderer den digitale 
undervisningen som dårligere eller mye dårligere 
sammenlignet med tradisjonell undervisning.

- 8 av 10 studenter oppgir manglende kontakt med 
medstudenter og mindre engasjerende forelesninger 
som de viktigste utfordringene (2). 

- Hvordan bidra til å bedre ensomhet, sosial isolasjon, 
svak studiemotivasjon og redusert læringsutbytte?

1 + 2

Helhetlig fokus: 
•Les om SHoT 2018: Kraftig forverring av studenters psykisk helse
•Les om SHoT 2014: Hver sjette student føler seg ensom

https://khrono.no/sann-har-studentene-hatt-det-under-koronapandemien/574217
https://khrono.no/studentene-mener-kohortene-er-kommet-for-a-bli/579634
https://khrono.no/sann-har-studentene-hatt-det-under-koronapandemien/574217
https://labrador.khrono.no/sit-shot-2018-sio/shot-2018-kraftig-forverring-av-studenters-psykisk-helse/236131
https://labrador.khrono.no/helse-shot-shot2014/hver-sjette-student-foler-seg-ensom/179062


Ervervelse av kunnskap

• Notater til øving i grupper eller alene: enklere for studentene og for læreren?

• Anonymitet gir trygghet: språklige feil eller faglige svakheter ingen hindring i å 
etterspørre svar og veiledning. 

• Men kan denne anonymitet være en ulempe? Skal vi ikke ha en åpenhetskultur –
det er vel helt greit å vise svakhet?

• Blir det for enkelt å velge den digitale «dialogen» i skriftform, fremfor fysisk 
muntlig?

• Hvordan imøtekomme ulike behov og hjelpe den enkelte student til å hjelpe seg 
selv?

• Verdifullt i seg selv å aktivisere studentene (hva skjer om de ikke er aktive?)



Gode
forklaringer: 

Ulike
resultater…



Vår 2021: 
RAB1400, 10 SP

Klassen: 44 studenter fra radiografi, 1 år.

Undervisningsform: Digitale forelesning på
Zoom og fysisk oppmøte i øvingslab, gruppevis. 

Digitale ressurser: Bokskapet (forelesninger, 
oppgaveløsninger) og Canvas. 

Lærerressurser: Emneansvarlig og
interne/eksterne forelesere og lærere på lab.

Kontakt: Canvas, mail, telefon, fysisk på ukentlig
seminar og Curipod



Utfordring: 
Ferdighetstreninger
med munnbind, 
i små grupper som
eneste fysiske
oppmøte….



Utfordring: sorte skjermer 
(Inspirasjon: BliMe fra NRKSuper)



Utfordring: 
våge stille
spørsmål







Utfordring: Imøtekomme 
informasjonsbehov for eksamen

For RAB1400 v21 hadde ikke Curipod 
søkefunksjonen som finnes i dag. 

Oppsummeringen ble gjennomført som
en Q&A, og jeg oppsummerte alle 
spørsmål og svar fra Curipod i et eget
dokument (32 sider) til studentene. 

Det tok noen timer, men jeg fikk til
gjengjeld ingen spørsmål på mail etter
dokumentet var publisert i Canvas.



Utfordring: psykososial ivaretakelse



Curipod 
RAB1400

● Åpen og privat chat: privat ble ikke brukt. 

● (Nesten) Alle spørsmål om emnet ble stilt her, i stedet 
for mail, telefon eller SMS.

● Spørsmålene og svarene var tilgjengelig for alle, 
unngikk (nesten) repeterende spørsmål.

● Positivt: Tilgjengeligheten og leken visuell utforming.

● Lavterskel å bruke. Krevde ikke opplæring.

● Q&A gir en rask og god oversikt. Informasjon om 
spørsmålene med høyest score gir 
foreleser/studentene enkelt info om hva de fleste 
opplever som utfordrende.

● Medstudentstøtte og lærerstøtte: psykososial 
ivaretakelse: bonus!



Høst 2021: 
RAB1200, 10 SP

• Klassen: 80 studenter fra radiografi, kjemi og 
elektronikk

• Undervisningsform: omvendt klasserom, 
hybridløsning for oppmøte.

• Studentene forberedte seg, og møtte til seminar 
og gruppearbeid med lærerressurser (2 lærere).

• Digitale ressurser: Bokskapet (forelesninger, 
oppgaveløsninger) og Canvas. 

• Kontakt: Canvas, mail, telefon, fysisk på ukentlig 
seminar og Curipod







Den enkleste måten å bruke 
Curipod : et forum hvor 
studentene hjelper hverandre







Forklar det 
sympatiske og 

parasympatiske 
nervesystemet





Live Q&A:
Still spørsmål, 
score og svar

Få spørsmål 
fra alle 

studentene

Publiser i podden:

Studentene 
svarer

Publiser i podden:

Lærer svarer

Publiser i podden:

Studentassistenter 
svarer

Svar på 
spørsmålene i 

timen 

(umiddelbart 
eller 

avslutningsvis)

De 5/10 spørsmålene 
flest lurer på: 

Lager en forelesning for 
oppsummering



Oversikt over 
antall spørsmål
/ innlegg i
Curipod for 
RAB1200 H21



Tekst: Gruppe 12, Curipod 

Plan

https://oslomet.curipod.com/oslomet/topics/2aTMj6fmIBQJGjxFNguF/discussion/snippets/hGUcJFuUqGsQjCil590U


Plan thorax

Illustrasjon fra Curipod: 
svar på oppgavene finner dere i kommentarfeltet

Illustrasjon Curipod: Ina

https://oslomet.curipod.com/oslomet/topics/2aTMj6fmIBQJGjxFNguF/discussion/snippets/oJMv6KYwGyIHdsferAQK
https://oslomet.curipod.com/oslomet/topics/2aTMj6fmIBQJGjxFNguF/discussion/snippets/rAriWitkigUOfxQsPdvT


Vena Cava inferior

Lever / Hepar 

Splen / Milt 

Bukspyttkjertelen / Pancreas

Magesekken / Ventrikkelen 

Tynntarm / Ilium

Tykktarm/Colon - ascendens, transversum

Tykktarm/Colon - decendens, sigmoideum

Aortas bifukatur

Coecum/Appendix / Blindtarm

Nyrene / Renis

Urinlederne / Ureter 

Urinblæra / Vesica urinaria

Abdomen: 
organer i coronalt, sagitalt og axialt
nivå i røntgenbilder

Publisering i Curipod, gruppe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13,14, 15, RAB1200: 051121

https://oslomet.curipod.com/oslomet/topics/2aTMj6fmIBQJGjxFNguF/discussion/snippets/BE4qDlVDb7dkQhm6guDg
https://oslomet.curipod.com/oslomet/topics/2aTMj6fmIBQJGjxFNguF/discussion/snippets/DGj5YTrSWhOFBptehpmK
https://oslomet.curipod.com/oslomet/topics/2aTMj6fmIBQJGjxFNguF/discussion/snippets/thJxHtEzGtjPLPjU7DtC
https://oslomet.curipod.com/oslomet/topics/2aTMj6fmIBQJGjxFNguF/discussion/snippets/vpcaxoJ4ySL2LaEuHGLv
https://oslomet.curipod.com/oslomet/topics/2aTMj6fmIBQJGjxFNguF/discussion/snippets/L5hkBnA01PClrLITnL9P
https://oslomet.curipod.com/oslomet/topics/2aTMj6fmIBQJGjxFNguF/discussion/snippets/kAtGwP6Sv60JEcTXii68
https://oslomet.curipod.com/oslomet/topics/2aTMj6fmIBQJGjxFNguF/discussion/snippets/PYMvUie8dWengKSDupSm
https://oslomet.curipod.com/oslomet/topics/2aTMj6fmIBQJGjxFNguF/discussion/snippets/xRW34QFRyP6iD8N3tSty
https://oslomet.curipod.com/oslomet/topics/2aTMj6fmIBQJGjxFNguF/discussion/snippets/PVymZRPwecR7IJ4iZk56
https://oslomet.curipod.com/oslomet/topics/2aTMj6fmIBQJGjxFNguF/discussion/snippets/TxpHAOYQUJnpdTq3tQ77
https://oslomet.curipod.com/oslomet/topics/2aTMj6fmIBQJGjxFNguF/discussion/snippets/gR90nnwuqlDfhpzgojEJ
https://oslomet.curipod.com/oslomet/topics/2aTMj6fmIBQJGjxFNguF/discussion/snippets/63YP3QuRSKx0damFqzrp
https://oslomet.curipod.com/oslomet/topics/2aTMj6fmIBQJGjxFNguF/discussion/snippets/xNkMUlpBcHBLIMfxZlJV





