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Presentation Notes
Behovsanalys och integrering av digitalt läromedel för anatomiundervisning – Complete AnatomyEva-Lena Klaasma, programansvarig röntgensjuksköterskeprogrammet, Dick Delbro, seniorprofessor MV, Samuel Edelbring, universitetslektor/docent i medicinsk pedagogik.Denna trio kan ses som en projektgrupp som haft ansvar för att kalla till arbetsgruppens möten och workshops.
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DeltagareI projektet sattes en arbetsgrupp samman bland annat programansvariga, lärare, studenter och studentamanuenser från de olika programmen på de båda institutionerna (Hälsovetenskaperna och Medicinska vetenskaperna) deltagit samt även personal från Högskolepedagogiskt centrum (HPC) och Biblioteket (Campus Almby och Campus USÖ) deltagit.
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Redovisning av projektets genomförande och resultat i relation till projektplanUnder hösten 2020 togs initiativet att se över ett fakultetsgemensamt digitalt läromedel i anatomi och fysiologi vid Örebro universitet. Det har identifierats pedagogiska utmaningar hos studenterna inom ett område som är gemensamt för flera utbildningar på båda institutionerna.Inte minst blev detta aktuellt när vi under våren 2020 övergick till distansundervisning på grund av pandemiläget.All korrespondens kring projektet, möten, presentationer från leverantörer och workshops har under hela projektet skett digitalt via ZOOM och Teams. 
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För att möta olika delar av utmaningarna…För att möta olika delar av utmaningarna, både de pedagogiska, ekonomiska samt organisatoriska, så gjordes gemensam sak av detta projekt mellan de båda institutionerna HV och MV. I projektet har MV sökt pedagogiska medel för detta och erhållit dessa medan HV´s enheter har gått in med egna medel för att möjliggöra denna satsning. En utmaning i det här var hur och var denna plattform skulle förvaltas, möjligheterna för detta finns inte på institutionsnivå. Så, tillsammans med representanter från Universitets Biblioteket togs beslutet att de förvaltar och det är vi mycket tacksamma för. Även IT-avdelningen har varit behjälpliga i det då de har gjort det möjligt för anställda att hämta det via Software Center alternativt Self Service. Studenterna kan hämta det via Bibliotekets databaser. Utifrån en gemensam behovsinventering där delar av arbetsgruppen, och representanter från Biblioteket, så kontaktades vi av fyra förlag/företag som sedermera presenterade sina produkter. Under hela den här processen har vi haft representanter från Biblioteket med (som i sin tur haft kontakt med IT i vissa frågor) för att lyssna in utifrån sina perspektiv om hur de kan möta studenterna (och för den delen också lärarkollegor) efter att processen är klar. Universitetet har också haft möjlighet att under en provperiod haft tillgång till de olika digitala resurserna för att både lärare och studenter skulle kunna prova på och jämföra dessa och ligga till grund för en utvärdering. Där har flera lärare provat en eller flera av resurserna och även använt delar i sin undervisning för att få in studenternas perspektiv på plattformen. Utvärderingen genomfördes både skriftlig och muntligt. Alla som provade på dessa olika plattformar kunde skicka in sina synpunkter via Biblioteket som sammanställde det. Den muntliga återkopplingen kom från både studenter och kollegor till arbetsgruppen. Utifrån de inkomna utvärderingarna har representanter från HV och MV sammanställt dessa och presenterat för proprefekter på respektive institution. Profprefekterna har sedan tagit beslut om vilken plattform (resurs) som skulle köpas in. 
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Valet av plattform (eller resurs) föll på den som bäst passade våra behov som finns på våra olika program som representeras på HV och MV och som gav ett mycket bra samlat helhetsintryck i både presentation och även i kommentarerna från studenter och lärare. Valet föll således på Complete Anatomy som levereras av 3D4Medical/Elsevier. De arbetar med ständiga förbättringar och uppdateringar vilket gynnar både oss och studenterna. 
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Möten och workshopProjektet har genomförts dels i en arbetsgrupp där deltagare från båda institutionerna medverkat, dels i mindre konstellationer beroende på frågan som skulle diskuteras. Under planerings- och genomförandestadiet har respektive institutions proprefekt varit delaktiga, även programansvariga, lärare, studenter och amanuenser vid de olika programmen har varit delaktiga i olika utsträckning.  Vid fyra tillfällen har det förlag som valet föll på, Elsevier/3D4Medical, genomfört workshops för lärare och studentamanuenser vid båda institutionerna för att förmedla grunderna i hur Complete Anatomy kan användas i utbildningen. Det fanns möjlighet att delta vid flera av dessa workshops om man så önskade.  För att nå ut med detta på bästa sätt till medarbetarna på institutionerna samlades de flesta i arbetsgruppen tillsammans med representant från HPC för att få inspiration till hur detta kunde genomföras. Denna grupp samlades i workshops vid två tillfällen. Trots att det identifierades ett behov av pedagogisk utveckling så lyckades inte arbetsgruppen tillsammans med studentamanuenserna uppbåda en större satsning från lärarhåll. Det kan såklart se olika ut beroende på institution, program men också på enhetsnivå vilka förutsättningar är, eller har varit, för att få tid att arbeta med att sätta sig in i plattformen (resursen). På någon enhet har undervisande lärare haft en introducerande genomgång för hur studenterna kan använda resursen i just den kursen, det har varit ett uppskattat moment. 
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Sammanfattande resultatDeltagarna i arbetsgruppen har insett och förstått värdet av denna resurs (plattform) i våra olika utbildningar och varit goda ambassadörer för att förmedla detta till övriga lärarkollegiet och även studenter. Även den återkoppling som kommit projektgruppen till känna har varit positiv, det gäller både lärare och studenter.  En reflektion som vi vill lyfta i sammanhanget med resultatet av implementeringen, och som också kan ha haft påverkan på hur mycket Complete Anatomy har använts i undervisningen det senaste året, är den generellt ökade arbetsbelastningen och omställningen till distansundervisning.Reflektioner kring hur projektets resultat kan vidareutvecklasSlutsatsen i skrivandets stund är att vi trots utmaningarna att genomföra detta under de annorlunda förutsättningar som Covid-19 medförde där all kommunikation skulle ske digitalt, med samverkan över institutionsgränser och flera ämnen lyckades vi integrera en digital resurs (plattform). Det gäller även kommunikationen med studenterna.  Vi ser möjligheterna och tror att digitala resurser kan möta delar av utmaningarna vi står inför men det återstår fortfarande en pedagogisk utveckling för att växla in värdet optimalt hos både lärare och studenter.  
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Tack för att ni lyssnade…Har ni några frågor?
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