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Fakulteten för ‘Medicine and 
Health Sciences’

Forskningen sträcker sig från genetik, management inom
hälso- och sjukvvård till specifika sjukdomar
Examen i:

Omvårdnad
Obstetrik
Fysioterapi
Näringslära
Medicin
Farmakologi

Division of Nursing
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Definition av RLO

Självständiga lärobjekt

“an interactive WWW-based resource on a single 
learning objective which can be used in multiple 
contexts”

Vad är en RLO?
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Vad är en RLO?
Fokuserar på ett speciellt ämne

Utgår från ett definerat 
pedagogiskt behov

Inte beroende av externa källor 

Innehållet är koncentrerat

Kan bli paketerat och utgivet på
flera olika plattformar

Tidigare: CAL Program
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Studentutvärdering av CAL
‘Can do it at own pace and in your own time- can go back if 
unclear about anything, good for revision.’(cohort 1997)

‘CAL good presentation as lectures took a long time and 
concentration is lost.’(cohort 1995)

‘It’s hard staring at a screen for so long’(cohort 1997)

‘CAL packages in moderation are good because you have to find 
the answers yourself.’(cohort 1997)

(Student quotes from Wharrad et al 2000)

Centre of Excellence in Teaching 
and Learning 

For:
Reusable Learning Objects

http:www.rlo-cetl.ac.uk
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‘Grupptänkande’

Miniprojekt
Grupporienterat
Stöd
Workshops
Kommunikation

Utveckling

Framställa en specifikation

Utforma ett förslag

Identifiera pedagogiska behov/definiera ämnet
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RLO specifikation

SONET Applied Research 
Centre & CETL base
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Flexibelt användande
Förberedelse inför föreläsning/handledning
Repetition innan examen - återanvändning
Hjälpa studenter med svåra ämnen

Kliniska studier
Biologi/farmakologi

Kan användas i undervisningssammanhang för
att illustrera specifika ämnen
Fylla kunskapsluckor
I WebCT kurser (lärplattformar)
Visa på skillnader
Uppmuntra till forsatt professionell utveckling
Stilla nyfikenheten

Kontext

Teknisk plattform
Personalutveckling

Fördelar och utmaningar

Kursplan
Vilka kurser – vilken nivå
Var passar det in
Vad mer behövs för att ‘integrera’ RLO

Underlätta för studenterna
När och hur ska dem användas
Hur passar det in med allt annat dem ska lära sig
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Utvärdering av ‘Referencing your 
work with Harvard’ 

Hur lätt var det att
använda detta
lärobjekt?

Very easy
Easy

Not easy
Difficult

Hur hjälpsamt har
detta lärobjekt varit
för att lära dig detta
ämne?

Är du student eller
personal?

Student

Staff

Other -
Google

Staff - other
university

Very helpful
Helpful

Not helpful
Unhelpful
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What did you like most about 
this learning object?

it is very simple to use. it is visually appealing. technically it is 
lovely. content wise, it has various errors (staff)

Simple and intuitive to use, excellent! Saves wading through 
pages of info. (student)

it clarified a few issues about referencing that I wasn't sure 
about (student)

ease of use and informative. plain and easy to understand. 
(student)

Mer information

www.nottingham.ac.uk/nursing/sonet/rlos
www.nottingham.ac.uk/nursing/lola
www.rlo-cetl.ac.uk

SONET (bimonthly forum for sharing e-learning 
ideas and practice) sonet@nottingham.ac.uk
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Demonstration

http://www.nottingham.ac.uk/nursing/sonet/rlo
s/studyskills/lit_search_advanced/index.html


