
Modulnavn: En kunnskapsbasert tilnærming til undervisning 

Denne modulen gir en praktisk innføring i kunnskapsbasert praksis, undervisning i 

kunnskapsbasert praksis og hvordan bruke forskningsbasert kunnskap i planlegging og 

gjennomføring av undervisning. I modulen vil erfaringsutveksling om hvordan best mulig 

legge til rette for kunnskapsbasert praksis og hvilke pedagogiske grep vi kan iverksette for å 

motivere og engasjere studenter stå i fokus. Modulen er relevant for alle som underviser 

studenter, på bachelor, masternivå og ph.d. nivå. Målgruppen er ansatte som ønsker å bli 

inspirerte, og tryggere, i å gjøre undervisningen sin kunnskapsbasert, enten de underviser 

om kunnskapsbasert praksis eller i andre tema/fagområder. 

Sentrale spørsmål i kurset er: Hva betyr kunnskapsbasert praksis? Hvordan og hvorfor skal vi 

jobbe kunnskapsbasert? Hvordan kan jeg som underviser legge til rette for kunnskapsbasert 

undervisning og praksis?    

Nøkkelbegrep: 

• Kunnskapsbasert praksis 

• Kritisk tenkning 

Modulansvarlig: Hans Lund, HVL-FHS  

Opptakskrav: alle ansatte i faglige undervisningsstillinger og ph.d. kandidater ved HVL kan 

søke.  

Omfang: 40 timer 

Organisering av modulen: Det arrangeres tre samlinger på campus Kronstad, og deltakere 

jobber selvstendig med nettbasert selvstudie i etterkant av første samling:  

1. Introduksjon til kurset og kunnskapsbasert praksis (4 timer), 10.januar 

2. Nettbasert selvstudie om kunnskapsbasert praksis (estimert tid: 12 timer). 

3. Kunnskapsbasert tilnærming til undervisning (kl. 09: 00 – 15:00, 12 timer), 2. og 3. 

februar 

4. Arbeidskrav (6 timer) 

5. Deltakere presenterer egne resultater og erfaringer, (kl. 09: 00 – 15:00, 6 timer), 21. 

mars 

Frivillig: gratis deltakelse på internasjonal konferanse om en kunnskapsbasert tilnærming til 

undervisning, campus Kronstad, Bergen 31. mai. 

Læringsplattform: Canvas 

Sted: Campus Bergen 

Undervisningsspråk: Norsk 

Læringsutbyttebeskrivelse 

Etter gjennomført modul kan deltakerne: 



 

Kjenne til hva kunnskapsbasert praksis er (alle trinnene: refleksjon, spørsmålsformuleringer, 

litteratursøk, kritisk vurdering, anvendelse og evaluering) 

Kjenne til og ta i bruk ulike metoder for å undervise i kunnskapsbasert praksis 

Kjenne til og ta i bruk ulike metoder for å få til en kunnskapsbasert tilnærming i egen 

undervisning 

Bli bevisst betydningen av bruk av forskningsbasert kunnskap i undervisning og en 

kunnskapsbasert tilnærming til undervisning  

Læringsaktiviteter 

Kurset består av tre samlinger av til sammen fire dager. Mellom første og andre samling skal 

deltakerne ha gjennomgått digitale ressurser om kunnskapsbasert praksis i det digitale 

læreverket i Canvas kalt KBP på tvers (introduksjon, refleksjon, spørsmålsformulering, 

litteratursøk, kritisk vurdering og anvendelse). Deltakere må skrive et kort notat om 

ressursene.  

På andre samling skal deltakerne utforske og dele egne erfaringer for å identifisere hvordan 

best få til undervisning i kunnskapsbasert praksis og hvordan få til en kunnskapsbasert 

tilnærming til all undervisning. Deltakerne vil også få presentert relevant forskning om beste 

praksis innen undervisning i kunnskapsbasert praksis. Imellom andre og tredje samling må 

deltakerne reflektere over utfordringer de opplever innen undervisning i kunnskapsbasert 

praksis. Refleksjonene skal danne grunnlag for en presentasjon de skal holde for hverandre 

på tredje samling.  

På tredje samling skal deltakerne gjennomføre presentasjonen. Presentasjonen skal handle 

om egne erfaringer og mulige løsninger for hvordan best undervise i kunnskapsbasert praksis 

og få til en kunnskapsbasert tilnærming til all undervisning. Deltakerne får tilbakemeldinger 

på presentasjonen på samlingen. Siste versjon av presentasjonene (deltakerne kan redigere 

denne etter tilbakemeldinger) og et notat der deltakerne evaluerer kurset skal leveres inn i 

etterkant av seminaret.  

Vurdering 

Det er fire arbeidskrav knyttet til kurset:  

1. Notat 1: Fylle ut brukertest matrise om to selvvalgte moduler i KBP på tvers.  

2. Obligatorisk deltakelse på alle samlingene (80 % tilstedeværelse) 

3. Presentasjon på 10 min på tredje samling  

4. Notat 2: Levere inn siste versjon av presentasjonen og en kort evaluering av kurset. 

Evalueringen inneholder egner refleksjoner over deltakelse på kurset.  

Deltakerne vil få respons på alle skriftlige og muntlige arbeidskrav gjennom undervisningen 

og aktivitetene i gruppen.  

Meld deg på modulen her! 

Søknadsfrist: 03.01.2023 

https://www.survey-xact.no/LinkCollector?key=VGY9Z6MTSJC2


 

 

 

Litteratur:  

 
Albarqouni, L., Hoffmann, T., Straus, S., Olsen, N.R., Young, T., Ilic, D., et al. (2018). Core 

Competencies in Evidence-Based Practice for Health Professionals: Consensus 
Statement Based on a Systematic Review and Delphi Survey. JAMA network open, 
1(2). https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2018.0281   

Dawes, M., Summerskill, W., Glasziou, P., Cartabellotta, A., Martin, J., Hopayian, K., Prozolt, 
F., Burls, A. &  Osborne, J. (2005). Sicily statement on evidence-based practice. BMC 
Medical Education, 5(1), 1. https://doi.org/10.1186/1472-6920-5-1  

Rohwer, A., Motaze, N. V., Rehfuess, E., & Young, T. (2017). E-learning of evidence-based 
healthcare (EBHC) to increase EBHC competencies in healthcare professionals. 
Campbell Systematic Reviews, 13. https://doi.org/10.4073/csr.2017.4 

Bala, M.M,, Poklepović, P.T., Zajac, J., Rohwer, A., Klugarova, J., Välimäki, M., Lantta, T., 
Pingani, L., Klugar, M., Clarke, M., Young, T. (2021). What are the effects of teaching 
Evidence-Based Health Care (EBHC) at different levels of health professions 
education? An updated overview of systematic reviews. PLoS One, 16(7). 
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0254191  

 

Ressurser:  

• KBP på tvers i Canvas (alle deltakere får tilgang ved oppstart av kurs) 

• Læringsbiblioteket ved OsloMet som gir tilgang på oppsummert forskning om 

undervisning: Forskning på digitalisering og læring i helsefagene - Om læringsbiblioteket 

(laeringsbiblioteket.no) 
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