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Syftet med detta anförande är att presentera utvecklingen och användning av Reusable Learning 
Object (RLO) som stöd i undervisningen vid University of Nottingham, England.  
 
Definition av lärobjekt 
Under senare år har flera engelska universitetsbibliotek och akademiska institutioner börjat 
publicera Reusable Learning Objects, vilket kan beskrivas som självständiga lärobjekt på 
svenska. I dagsläget finns ingen överenskommen definition av RLO men enkelt kan sägas att en 
RLO är något som existerar och som kan användas samt återanvändas i ett 
inlärningssammanhang. Definitionen som School of Nursing institutionen vid University of 
Nottingham använder sig av lyder:   
 

An interactive WWW-based resource on a single learning objective which can be used in 
multiple contexts. 

 
I praktiken är lärobjekten små bitar av e-lärande som fokuserar på ett speciellt ämne (t.ex. 
avancerad litteratursökning eller handhygien) och innehåller 10-15 minuter av inlärningsmaterial. 
Lärobjekten består antingen av text och/eller bilder samt är oftast ackompanjerad av en 
röstinspelning. Endast en vanlig webläsare med t.ex. Macromedia Flash eller Macromedia 
Director behövs för att använda ett lärobjekt. Flash eller Director behövs för att se animationerna. 
Lärobjekten eftersträvar interaktivitet, vilket innebär att studenten måste klicka sig fram för att 
komma vidare och vissa lärobjekt innehåller även delprov som måste klaras innan studenten kan 
gå vidare.  
 
Centre of Excellence in Teaching and Learning Collaboration (CELT) är ett projekt som bl.a. 
sammanför utvecklingen av lärobjekt inom hälsovetenskap, utvärderar användandet av lärobjekt, 
hjälper akademisk personal att utveckla och använda lärobjekt samt forskar inom lärobjekts 
pedagogik. CELT tilldelar priser till universitet och akademisk personal för insatser i arbetet med 
lärobjekt. 2005 blev University of Nottingham tillsammans med University of Cambridge och 
London Metropolitan University tilldelade en gemensam summa på £3 300 000. Detta ledde till 
att University of Nottingham kunde satsa mer på området genom att bilda arbetsgruppen School 
of Nursing Educational Technology Group (SONET), vilken leder utvecklingen och arbetet med 
lärobjekt vid universitetet.  

 



   

Utvecklingen av lärobjekt 
Institutionen School of Nursing vid University of Nottingham började använda sig av 
självständiga lärobjekt redan 2002, men arbetet har avancerat enormt sedan 2005. Vid University 
of Nottingham finns det ett sextiotal lärobjekt i olika ämnen, allt från kliniska kunskaper till 
referenshänvisning.   
 
Lärobjekten har utvecklats utifrån tre aspekter: student- eller personalorienterad samt portalt e-
lärande. Idéen till lärobjekten härstammar från Computer-Aided Learning (CAL) program. När 
CAL programmen utvärderades visade dessa att studenterna inte kunde ta in all information p.g.a. 
de långa informationsfyllda passen framför datorn (programmen kan vara upp till 2 timmar). 
Arbetsgruppen SONET började arbeta utifrån ett studentorienterat perspektiv och skapade korta 
självständiga lärobjekt. De första lärobjekten som skapades behandlade biologi och statistik. 
SONET fortsatte sedan att skapa lärobjekt i andra ämnen. Vid institutionen läser många 
vuxenstuderanden och studenter utan tidigare studievana, och institutionen kände ett behov av att 
hjälpa dessa studenter med information om studieteknik. Lärobjekt för detta skapades genom ett 
samarbete mellan SONET och det medicinska biblioteket. SONET utgår även från ett 
personalorienterat perspektiv för e-lärande. SONETs tanke var att om personalen är involverad är 
det troligare att studenterna uppmanas att använda lärobjekten. Tanken är att akademisk personal 
ska vara involverad i skapandet och utvecklingen av lärobjeken eller medverka som peer 
reviewed experter för att granska innehållet. Varje termin e-mailar SONET en uppdaterad lista av 
tillgängliga lärobjekt till kursansvariga och många av dem väljer att använda lärobjekten som 
komplement till kurser baserade med lärplattformar som t.ex. WebCT, Blackboard och FirstClass. 
CAL programmen är endast tillgängliga via universitetets datorer. SONET valde att skapa ett 
portalt e-lärande vilket möjliggör åtkomst från vilken dator som helst med Internet-uppkoppling.   
 
SONET eftersträvar att berörda parter är delaktiga vid framställningen av lärobjekten. SONET 
sätter ihop en grupp bestående av akademisk personal (numera tillsätts även studentgrupper) och 
gruppen börjar med att definiera vilket ämne lärobjektet ska behandla. Gruppen skriver ned 
resultaten och sedan sänds detta iväg till en peer review grupp för kommentarer. Arbetet skickas 
tillbaka till utvecklaren vid SONET för att vidareutveckla idéerna för att sedan gå tillbaka till 
peer review gruppen. Innan lärobjekten publiceras på SONETs websida får en studentgrupp 
möjlighet att kommentera användarvänligheten av lärobjekten. 
 
Fördelar med användningen av lärobjekt 
Lärobjekten är endast tänkt som stöd och komplement till undervisningen och är inte tänkt att 
ersätta face-to-face undervisningen. Majoriteten av lärobjekten är till för att förbättra och 
fördjupa inlärningsprocessen och förhöja den student-centrerade inlärningen. Lärare kan använda 
lärobjekten i undervisningen för att illustrera specifika ämnen i ett multimedia format vilket är 
mer engagerande för studieovana studenter, eller ge studenterna möjlighet till förberedande 
'läsning' inför lektioner eller handledningar. Lärobjekten ser till studentens behov i första hand 
och lämpar sig för kurser med student-centrerad inlärning. Lärobjekten möjliggör också att 
studenten på egen hand kan förbereda inför en lektion eller gå igenom redan undervisat material.  
 
Biblioteket och lärobjekt 
Under våren 2008 har biblioteksteamet inom Medicine and Health Sciences arbetat med att 
uppdatera det lärobjekt som rör avancerad informationssökning samt bidragit med expertis till det 
lärobjekt som rör referenshantering (konferens demonstration av lärobjekt). Utifrån bibliotekets 
synpunkt kan lärobjekten ses som stöd i den undervisning som möjliggör och syftar till studenters 
utveckling av informationskompetens. 
 


