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Læringsmål

Kjenne til prinsippene for læring hos voksne

Kjenne til hvordan vurdering og testing kan fremme læring

Kjenne til praktiske metoder for underveisvurdering og 
sluttvurdering

Kjenne til veilederen i vurdering og hvordan den brukes



Hva er læring?
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Fra ressursside om «flipped classroom», UiO: uio.bibsys.no

Modifisert Blooms taksonomi



Typiske trekk hos en

voksen som skal lære noe

Selvstyrt individ

Økende erfaring og
kunnskap

Klar for læring –
har identifisert kunnskapshull

Kunnskapen skal løse en 
utfordring - NÅ

Indre motivasjon

Hva skiller voksne fra skoleelever når det gjelder læring?

Oversatt infographic fra Adult Learners, UK, basert på Knowles, 1980.

Evne til selvrefleksjon



Hvorfor er vurdering av kompetanse viktig?
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How can physicians´ learning styles drive educational planning? E. Armstrong, R. Parsa-Parsi (2005).  Academic Medicine, 80:7, 680-684. 

Kolbs læringssyklus og erfaringslæring

Motivasjon for læring
Aktivere tidligere kunnskap

Fordypning i ny kunnskapTeste ut ny kunnskap
Læring i kontekst

Reflektere over erfaring
Tilbakemelding

Integrere med tidligere 
kunnskap

Organisere ny kunnskap
Forandre praksis



Testing av klinisk kompetanse

Gjør

MiniCEX

Viser hvordan

Stasjonseksamen, 
praktisk eksamen

Vet hvordan - kompetanse

Skriftlig/muntlig testing, vurdere 
innhold i internundervisning

Vet/kan - kunnskap 

Skriftlig testing, vurdere innhold i 
internundervisning

Millers pyramide, tilpasset fra www.researchgate.net

Summativ vurdering:
- Gi beslutningsgrunnlag for bestått/ikke-bestått
- Sluttvurdering

Formativ vurdering:
- Evaluere progresjon
- Fokusert på læring og tilbakemelding
- Underveisevaluering



Kan testing og vurdering fremme læring?

Test-Enhanced Learning: Taking Memory Tests Improves Long-Term Retention. H Roediger, J Karpicke (2006). Psychological Science. 17:3, 249-255.
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Nasjonal veileder: 
Kompetansevurdering av leger i spesialisering

www.helsedirektoratet.no

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/kompetansevurdering-av-leger-i-spesialisering


Vurdering av LIS har to hovedformål:

Gi LIS tilbakemelding underveis på utføring av arbeidsoppgaver og læringsaktiviteter:

for å fremme læring og refleksjon (formativ vurdering)

for å tilpasse videre læringsforløp (formativ vurdering)

Foreta sluttvurderinger av om kompetanse er oppnådd («summativ» vurdering)



Planlegging

En plan for vurdering av LM skal inngå som en integrert del av utdanningsplanen
for den enkelte spesialitet og for LIS

LIS skal få vurdering både underveis i utdanningen og til slutt

Supervisører og veiledere skal tilbys opplæring i kompetansevurdering



Gjennomføring

Kjernen i supervisørens vurderingsarbeid skal være læringsfremmende 
tilbakemeldinger til LIS knyttet til daglig arbeid

Veileder skal vurdere kompetanse hos LIS og gi muntlig tilbakemelding i 
regelmessige veiledningstimer

En helhetlig vurdering av et vurderingskollegium bør inngå som en del av 
vurderingsprosessen

Alle læringsmål skal godkjennes av leder etter anbefaling fra veileder og minst 
én supervisør



Hva inneholder god tilbakemelding?
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Forslag til metode for muntlig tilbakemelding

Supervisør spør hvordan LIS opplevde situasjonen og spør spesifikt om hva som gikk bra

Supervisør gir bekreftelse og peker på andre ting som gikk bra

Supervisør spør LIS om hva som kunne vært gjort bedre og gir råd om forbedring

Uklarheter oppklares, felles forståelse sikres

Supervisør og/eller LIS oppsummerer tilbakemeldingen, og sammen trekker de en 
konklusjon om hva LIS skal trene videre på
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Tilbakemelding er effektiv når den:

Referer til et mål
Er håndfast og forståelig 

Gir innsikt i hvordan bli bedre
Er brukervennlig (spesifikk og personlig)

Er betimelig
Er troverdig

Pågår kontinuerlig
Er ensartet/lik 



Tilbakemelding er ikke effektiv når den:

Er vag
Inneholder personkarakteristikker
Sammenligner med andre sitt nivå

Kommer for seint
Ikke er troverdig eller kommer fra lite troverdig kilde

Skjer sjelden eller aldri
Er framført på en dårlig måte



Ja, men hvordan gjøres underveisvurderingen i praksis?

Enkle sjekklister: Fire gode vaner, gjennomgang av innkomstjournaler og epikriser

Strukturerte observasjonsverktøy:
- Mini-CEX
- OSATS, DOPS, NOTSS
- Planlegging er essensielt – hva skal testes, hvordan, hvem, hvorfor?
- Hvordan ser en god prestasjon ut for en LIS på dette nivået?
- Hvordan kan vurderingen brukes til å fremme videre læring?

Situasjoner: Reelle kliniske situasjoner, simulering, gruppeveiledning med simulering

Annet:
Kursprøver
Vurdering av internundervisning, skriftlige arbeider
Tilbakemelding fra pasienter, 360-vurdering

https://www.ntnu.no/documents/1278299861/0/Veileder+aktiv+undervisning+Mini-CEX.pdf/2d13e67e-3269-4563-ac00-ebff6eb9fceb


Ta med hjem

Til grunn for læringsfremmende vurdering er god 
tilbakemelding – bruk anledningen godt når den byr seg

Omfavne alle muligheter til å bli vurdert –
du kommer til å lære mer!



Læringsmål?

✓Kjenne til prinsippene for læring hos voksne

✓Kjenne til hvordan vurdering og testing kan fremme læring

✓Kjenne til praktiske metoder for underveisvurdering og 
sluttvurdering

✓Ha kunnskap om veilederen i vurdering og hvordan den brukes



Spørsmål?
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