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Inledning 
Vid förra årets konferens presenterade Susanne Partanen ett projekt från Nottingham, 
”Självständiga lärobjekt som stöd i undervisningen – Användningen av Reusable Learning 
Objects vid University of Nottingham som stöd i undervisningen” (Partanen, 2008)). Hon beskrev 
hur produktionen av lärobjekt gick till vid School of Nursing, University of Nottingham och 
presenterade också en utvärdering hur studenterna hade uppfattat de nya lärobjekten. I England 
har man kommit långt med produktion av lärobjekt men vi vill gärna presentera vad som händer 
här i Sverige på Karolinska Institutets Universitetsbibliotek.  

Syfte 
Syftet med vårt utvecklingsprojekt har varit att göra ett digitalt lärobjekt av lathunden ”Vad är 
en vetenskaplig artikel?” (Hanson, 2002) men även testa verktyg för framtida produktioner. I vår 
presentation vill vi inleda med en begreppsförklaring av vad som avses med ”lärobjekt” men 
också ge en bakgrund till utvecklingen av lärobjekt, behovet av dessa och huruvida det är något 
som vi bibliotekarier bör lära oss att producera. 

Begreppsdefinition och fördelar med lärobjekt 
Med lärobjekt menar vi läromedel presenterade i digital form och med någon form av 
interaktivitet för användaren. Behovet har uppkommit både genom distans- och 
vuxenutbildningens utbredning samt den snabba webbutvecklingen. På KI finns 
distansutbildning för vissa program så behovet finns hos oss men vi tycker också att det är viktigt 
med en transparens mellan Distans och Campus. Det vill säga alla studenter ska ha möjlighet att 
komma åt lärobjekt när det passar dem.  
 
Fler söker sig också till högre utbildning men resurserna ökar inte nödvändigtvis. Det kan 
medföra minskad möjlighet att ha lärarledda lektioner till alla tillfällen. Resursallokering krävs 
så att man utnyttjar lärarkrafterna där de mest behövs till exempel till mer analytiska 
sammanhang medan man lägger ut studiematerial på webben som studenten med fördel själv kan 
arbeta med. Ur pedagogisk synvinkel ger lärobjekten fler variationer i lärandet med både bild, 
ljud, tal och interaktivitet. Att ett ”blandat lärande” också stärker inlärningen kan man läsa i en 
nypublicerad rapport från U.S Department of Education, ” Evaluation of Evidence-Based 
Practices in Online Learning” (U.S. Dept of Education, 2009). Man har gjort en metaanalys där 
man ställt sig frågan ”Blir lärandet annorlunda i en online-kurs jämfört med "face-to-face-
undervisning”. 
 

“The overall finding of the meta-analysis is that classes with online learning (whether 
taught completely online or blended) on average produce stronger student learning 
outcomes than do classes with solely face-to-face instruction.” 

Vad detta beror på kan man ju spekulera om. En viktig faktor är antagligen att med ”blandat 
lärande” så tillfredsställer man studenter med olika lärstilar. Det man i studien anger som 
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viktigast är dock inte att mediet i sig egentligen betyder så mycket utan snarare att i en ”blandat-
lärande-kurs” tenderar den totala tiden som man ägnar åt inlärning att öka. 

Att producera lärobjekt är också utvecklande för oss bibliotekarier som idag behöver hitta nya 
roller i biblioteksmiljön. På vår avdelning Lärande & Webb ser vi en utvecklingstid framöver där 
vi inventerar behov, testar verktyg och producerar lärobjekt för det som känns mest optimalt. 

Utvecklingsprojektet 
Sedan 10 år tillbaka har artikeln ”Vad är en vetenskaplig artikel? (Hanson, U. Ch., 2002) funnits 
tillgänglig i fulltext först på Spri:s sedan på Karolinska Institutet, Universitetsbibliotekets 
webbplats. Det har visat sig vara en av de vanligaste frågorna på vetenskapliga bibliotek enligt 
egen erfarenhet och utsagor från kolleger. Artikeln är en lathund som skapades för att underlätta 
för studenter som ställer frågan och för att ge stöd åt personal som arbetar i kundtjänst eller med 
undervisning. I samband med en uppdatering av texten kände vi ett behov av att göra en ännu 
mer attraktiv produkt för studenterna som vi tagit upp i inledningen men framförallt det 
pedagogiska perspektivet för att stödja fler inlärningsstilar och ge tid till reflekterande tänkande. 
Vi ville både öka det visuella uttrycket genom en mix av ljud, bild och text och även addera 
interaktiva övningar för reflektion och kunskapskontroll. Vi beslutade göra en digital guide som 
komplement till fulltexten. 
 
Studenterna skulle vara i fokus i Guiden och driva dramaturgin framåt med sina frågor som vi 
känner igen från kundtjänst och undervisning och få svar av en guide i form av en bibliotekarie. 
Extra bonusmaterial skulle de få av en erfaren forskare, lärare och kliniker som kunde bidra med 
lite mer personlig touch från forskningsfältet. Den ursprungliga texten beskrev huvudsakligen 
kriterierna för vad som anses vara en originalartikel men i vår guide tyckte vi att det också var 
viktigt att sätta originalartikeln i sitt sammanhang i forskningsprocessen, den vetenskapliga 
publiceringsprocessen och tillämpningen i verkligheten av publicerat material. 
 
Ursprungligen hade vi för avsikt att använda oss av Macromedia Flash för att producera guiden, 
vilket kräver programmeringskompetens. Denna kompetens fanns inte tillgänglig för oss just då 
och vi undersökte istället vilka andra verktyg som med lätthet skulle kunna användas för oss icke 
programmeringskunniga; inte bara för detta utvecklingsarbete utan även för framtida projekt. Vi 
tyckte det också var dags för oss bibliotekarier som arbetar med undervisning att själva kunna 
ansvara för utveckling av digitalt undervisningsmaterial och inte vara beroende av 
programmerare.  
 
Vi valde det nyligen prisbelönta verktyget Articulate Presenter. Programmet används som ett 
plug-in till Power-Point, vilket är en stor fördel eftersom de flesta har kunskap i detta program. 
Med Articulate blev det också möjligt att enkelt skapa interaktiva övningar och kreativa 
presentationssätt genom de mallar som verktyget erbjuder. Den slutliga produkten publiceras och 
omvandlas då till Flash-format.  
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Demonstration av Guiden: http://kib.ki.se/vetartikel/player.html  
 

Framtiden 
Vi försöker nu implementera guiden i undervisningen men hur den kommer att uppfattas av 
studenterna har vi ännu inte hunnit utvärdera. Vad som skulle vara intressant att undersöka är en 
jämförelse mellan artikeln i fulltext och den digitala guiden men också om man utnyttjar något 
av medierna tillsammans med face-to-face-undervisning och hur utfallet skulle bli då. Redan när 
vi gjorde guiden fanns tankar om en Fokusgrupp som sedermera blev en Gästbok i själva guiden. 
Vi hoppas få många kommentarer där som ger uttryck för studenternas uppfattning. Om vi går 
vidare med någon undersökning är i dagsläget inte bestämt. 

Vi räknade med att den samlade kunskapen och erfarenheten av att utveckla digitalt 
undervisningsmaterial skulle kunna utnyttjas till fler produktioner och det har också skett. Fler 
kolleger har nu skapat lärobjekt i olika sammanhang. Den här terminen startar ett nytt 
Mastersprogram på KI ”Master Programme in Medical Education” och till denna finns nu flera 
lärobjekt, bland annat om vetenskapligt skrivande och informationssökning. 
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