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Introduktion 
Vi har utvecklat en kurs som heter Medicinsk fysik. I nuläget är kursen en nätbaserad kurs där 
studenterna gör inlämningsuppgifter som sedan granskas och återkoppling ges. Syftet med 
projektet är att göra inlämningarna interaktiva genom att göra inlämningarna dynamiska i stället 
för statiska. Studenten leds fram med små frågor på en hemsida och länkar till läsmaterial och 
video på nätet. Studenterna måste också skriva svar med egna ord som granskas av lärarna. 
Denna typ av undervisning, på grund av att bara grundläggande behörighet krävs för att läsa 
kursen, innefattar grundstenarna i Bloom's reviderade taxonomy,  -- understand och remember 
[1]. Dock eftersom de ska skriva med egna ord så är det kreativa förståelsemönstret i Bloom's 
reviderade taxonomy samt det analyserande, applicerbart och evaluering av källor. Med denna 
nya form kan lärare se var i tankekedjan studenterna fastnar. På så sätt sker indirekta formativa 
utvärderingar [2] med jämna mellanrum som läraren kan ta hänsyn till under kursens gång. 
 
Projektets pedagogiska idé och den pedagogiska förnyelsen 
 
Projektet är en förnyelse av växelverkan mellan studenter (kursdeltagare) och lärare på kursen 
Medicinsk fysik. Den nya idén är att göra inlämningarna interaktiva genom att göra 
inlämningarna dynamiska i stället för statiska i form av en hemsida. Studenten leds fram med 
små frågor och länkar till läsmaterial och videoinspelningar på nätet. Med denna nya form kan 
lärare se var i tankekedjan studenterna fastnar.  Ett exempel följer: 
 
Syfte: Att studera fysikaliska mekanismer bakom ultraljud.  
 
Tidigare format var PDF dokument med några frågor som studenterna svarade på med egna ord 
på två A4 sidor. Den nya iden börjar med att en tom hemsida öppnas med en kort förklaring 
om dagens mål. Sedan trycker studenten sig vidare och får då ett par länkar att studera. Därefter 
kommer en eller flera frågor från oss, i form av "multiple choice". När studenten har svarat så 
spelas en liten snutt (30 sek-1 min) där en av lärarna går igenom de felaktiga och rätta svaren 
kortfattat. På vissa frågor ges svaren skriftligt och förklaringar varför vissa svar är fel.  Sedan 
fortsätter studenten äventyret och tar in mer läsmaterial och eller video. Till slut ber vi studenten 
skriva kortfattat (1 sida) om huvudprincipen bakom ultraljud och vad de tycker var intressant 
med denna teknik. Detta svar laddas upp på framsteg som sedan utvärderas av oss och 
återkoppling sker. På detta sätt använder vi oss av de nyaste webbaserade teknikerna och leder 
studenterna genom djungeln av källor på nätet, och de ofta komplexa fysikaliska principerna 
som många medicinska mättekniker bygger på. 
 
Att förverkliga detta projekt innebär att en hemsida skräddarsys på detta interaktiva sätt. Som 
en del av arbetet utvärderades olika plattformar, så som Moodle, Studentportalen och 
Lärplattformen Scalable Learning. Den sistnämnda kommer i huvudsak att användas och dess 
tillämpning på projektet utvärderas. 

Metod 
Uppsala universitet har upphandlat ett nytt e-lärandesystem (studium – Blackboard) som väntas 
tas i bruk inom ett år och studentportalen är en föråldrad ihoplappad lärplattform och har inte 
de funktioner vi är ute efter. Därför har jag använt plattformen ScalableLearning 
(www.scalable-learning.com) som är ett initiativ av David Black-Schaffer som är anställd vid 
universitetet. Denna sida är gjord för att göra det enkelt att bidra med material så som 
videoföreläsningar och frågor, enkäter osv.. Plattformen kan sedan analysera studenternas 
växelverkan med dessa inspelningar och frågor och utifrån detta skräddarsy en så kallad 
"review" session där eventuella frågor tas upp, eller om det finns en fråga där ovanligt många 
studenter fastnar. Dessutom går det att pausa en videoinspelning och ställa frågor eller bara 
notera för läraren att just det momentet i föreläsningen kändes svårt. 
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Dock bör betonas att denna plattform inte har alla de funktioner vi hade tänkt oss men det är 
det bästa alternativet vi har hittat hittills. Projektet kan ses som en utvärdering av detta system 
för våra ändamål. 
 

 
Figur 1.  Figuren visar startsidan för kursdeltagare där på vänster sida en 
lista med stödfrågor samt två videolänkar finns.  

Resultat 
 
Vi har lagt till videomaterial från valda källor (dvs inte av oss inspelade ännu) och skapat frågor 
som är tänkta att få studenterna att tänka i banor som hjälper dem förverkliga sitt lärande. 
Eftersom det finns en otrolig mängd fritt tillgängliga videoföreläsningar på många av de 
moment vi lär ut så har vi inte lagt stor vikt vid att själva spela in föreläsningar. Då tycker vi 
det är bättre att välja inspelningar som vi tycker är bra och ge dessa som förslag till 
kursdeltagarna. Dock kommer vi i viss mån att spela in eget material efter behov. 
 
Figur 1 visar huvudsidan på kursen på Scalable learnig. Till vänster visas en meny med 
stödfrågor och två videoinspelningar. Man kan komma igång direkt med att spela en video eller 
försöka sig på en fråga, i vilken ordning man vill. Figur 2 visar tydligare menyn till vänster. 
 
I Figur 3 visas ett exempel på en stödfråga. Om användaren väljer rätt alternativ så visas en 
grön text med ordet CORRECT till höger (syns ej i bilden). Återkoppling sker också i form av 
små pratbubblor över varje alternativ där vi har skrivit in varför olika alternativ är rätt, fel, 
praktiska, opraktiska osv. 
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Figur 2. Figuren visar en meny över stödfrågor. 
 

 
 
Figur 3. Figuren visar en av stödfrågorna. Det finns flera rätta svar i detta 
exempel. Om kursdeltagaren har svarat rätt står det med gröna bokstäver 
CORRECT till  höger (syns ej i  bilden). Återkoppling ges på alla svaren som 
kan erhållas genom att föra muspekaren över svarsalternativet.  
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Figur 4 visar hur det ser ut när en fråga har lagts in i en video (som är tagen från youtube.com). 
Studenten kan välja och får reda på om svaret är rätt eller fel och kan sedan fortsätta med 
inspelningen. Här skulle det passa om vi gjorde små inspelningar där vi förklarar varför ett 
alternativ är rätt eller fel.  
 

 
 
Figur 4. Figuren visar ett exempel på en fråga som har lagts in i minut 01:05 
i en videoinspelning från youtube.com. Nedanför videon kan studenten 
alltid lägga in en kommentar, ställa en fråga eller konstatera en förvirring. 
 
Figurer 5 och 6 innefattar en sammanställning av vilka studenter som har gjort vad på 
inlämningen. Det skulle vara av intresse att se hur många gånger en student tryckte på fel svar 
innan det rätta visas. Detta kan vara ett mått på svårighetsgraden på frågan. 
 

 
Figur 5. Figuren visar grafiskt till  vilken grad studenten har gått igenom de 
olika momenten på inlämningen. Jag kan ej visa upp namnen på 
studenterna av uppenbara skäl som annars står till  vänster om grafen. 
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Figur 6. Sammanställning av vem som har klarat av vilken uppgift. 

Utvärdering 
Vi kommer att ställa följande frågor i den vanliga kursutvärderingen: 
 

• Har du haft nytta av stödfrågorna på inlämning   7? 
 

• Var nivån på stödfrågorna       för låg       lagom       för hög 
 

• Var antalet stödfrågor         för lite       lagom     för mycket 
 

• Var det någon delfråga där du hade behövt mer stödfrågor? 
 

• Här kan du fylla i dina allmänna synpunkter om stödfrågorna 
 
Den återkoppling vi har fått från kursdeltagarna kommer att användas för att utveckla 
lärplattformen och tillämpas på de sju andra inlämningarna på kursen. I bilagan kan svaret på 
dessa frågor hittas. Vi har sammanställt kommentarerna nedan: 
 
Positiva kommentarer från utvärderingen: 
 

• Fortsatt med att skapa fler stödfrågor med hjälp av den nya plattformen, de gör 
verkligen skillnad!  

• Jag tror den nya plattformen som vi fick prova på var ett perfekt verktyg.  
• Jag arbetar helst med en sak i taget, och hade därför tyckt att det varit lättare om 

alla inlämningsuppgifter gavs samtidigt i början av kursen, istället för att portioneras 
ut över veckorna. Bra med tipsen när man hovrar med musen över en stödfråga  
kanske bör man göra tipsen mer tydliga.  

• Fortsätt som ni gör! Kanske även få den extra sajten (på inlämning 7) på andra 
avsnitt i boken också. tyckte den var väldigt bra!  
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• Mestadels bra feedback. Välutformade uppgifter. Stödfrågorna kommer bli superbra 
när de finslipats lite och finns för alla uppgifter.  

• Att ni gav oss sidor och länkar att läsa kring varje avsnitt. Även att man kunde lämna 
in inlämningarna nån dag senare, uppskattas mycket. Ni var snabba på att svara på 
mejl. På inlämning 7 var den extra sajten väldigt bra! Lärde mig mycket på filmerna 
och stödfrågorna. Bra antal frågor på de olika avsnitten.  

Svaga sidor från utvärderingen: 

• Saknar interaktivitet och kan därför uppfattas som lite tråkigt och svårt att 
genomföra.  

• Mer interaktivitet när det gäller inlämningsuppgifterna, stödfrågorna är ett mycket 
bra steg framåt.  

Kursdeltagarna verkar vara mycket nöjda med detta initiativ och vill se mer av detta 
och fortsatt utveckling. De påpekar även att de skulle vilja att innehållet var ännu mer 
interaktivt, vilket vi är lyhörda för.  

Slutsatser 
Vi tror att leda studenterna steg för steg genom komplexa fysikaliska principer och mättekniker 
kan göra stor skillnad för deras förståelse. Speciellt eftersom vi inte kräver fysikkunskaper som 
behörighet för kursen. Det är viktigt att studenterna inte bara svarar på frågor med källor så 
som kursboken och ett fåtal källor på nätet som är den traditionella stilen, utan att uppgifterna 
kommer till liv och processen blir mer som en skräddarsydd student-lärare tutor relation. Vi har 
tagit första steget i denna riktning genom att ta i bruk lärplattformen Scalable-learning. I 
framtida utveckling kommer vi att försöka oss på lärande-träd dvs. om en student svarar fel så 
får denne nya frågor i ställer för att börja om eller en ny videoinspelning. 
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