
«Flipped class-
room har blitt 
svært populær 
i høyere 
utdanning.» 

Fakta

Hoved 
budskap
E-kompendium er et 
nytt innovativt lærings-
verktøy som gir studen-
tene økt fleksibilitet for 
når og hvor det stude-
res. Dette gir varierte 
læringsmetoder og økt 
mulighet til å studere 
ifagstoffet interaktivt. 
E-kompendiene ble 
rangert av studentene 
som bedre enn andre 
læringsmetoder i ut-
danningen.

GOD LÆRING MED  
DIGITALT VERKTØY
Sykepleierutdanning. E-læringsverktøy ga
studentene økt faglig forståelse og fleksibilitet.

nformasjons- og kom-
munikasjonsteknolo-
giens utvikling og ut-
bredelse de siste ti 

årene gjør at vi står overfor en ny 
generasjon studenter. De er opp-
vokst med teknologi og mobile di-
gitale løsninger som en naturlig del 
av hverdagen, også i utdannings-
sammenheng. I tillegg har vi i dag 
en studentgruppe som er mer he-
terogen enn noen gang både når 
det gjelder alder, livssituasjon og 
erfaring. Dette øker behovet for 
studier som korresponderer bedre 
med den enkeltes behov for å kom-
binere jobb, familie og utdanning. 
Forskning viser at dagens studen-
ter ønsker, og forventer, fleksible 
studietilbud og krever digitale læ-
ringsressurser i utdanningen (1-3).

E-LÆRING. Ved sykepleierutdan-
ningen, Institutt for helsefag, ved 
Universitetet i Stavanger (UiS) har 
man i tett samarbeid med E-lærings-
avdelingen NettOp (UiS) og studen-
ter, utviklet et konsept som har fått 
betegnelsen e-kompendier. Konsep-
tet har blant annet til hensikt å møte 
studenters behov for fleksibilitet og 
digitale studietilbud. E-kompendie-
ne er et læringsverktøy som define-
res under samlebegrepet e-læring i 
betydningen «learning incorporating 
electronic media» (4). E-kompendie-
ne er pdf-filer som i tillegg til tekst, 
inneholder lyd slik at studentene 

I
ønske om en digital løsning som i ve-
sentlig grad kunne erstatte foreles-
ningene. PDF-teknologien, som e-
kompendiene er bygget på, gjorde 
dette mulig ved at e-kompendiene 
kunne lastes ned til egen datamas-
kin og personifiseres med egne nota-
ter i dokumentet. I tillegg er teksten 
opplest som lyd som kombineres 
med multimedierikt innhold, noe 
studentene også ønsket. Denne løs-
ningen gjør at e-kompendiene har 
ulike egenskaper som fungerer både 
på papir, på datamaskin og gir til-
gang til flere ressurser på nett.

Faglærer i de ulike undervis-
ningstemaene tok utgangspunkt i 
forelesningene og bearbeidet dis-
se til skriftlig tekst. Fagansatte ved 
E-læringsavdelingen NettOp bidrog 
med å utarbeide det interaktive 
innholdet samt redigere og ferdig-
stille E-kompendiene. E-kompen-
diene ble språkvasket og lest inn i 
studio av profesjonelle aktører.

AKTIV LÆRING. Det teoretiske 
rammeverket for utviklingen av e-
kompendiene baserer seg på at 
studenter lærer best ved å delta ak-
tivt i læringsprosessen og selv ar-
beide med fagstoffet (9).  Innførin-
gen av e-kompendiene ved 
sykepleierutdanningen muliggjør 
at studentene, før de møter faglæ-
rer, kan tilegne seg faglæ-
rers forelesning av emnet 
ved å lese eller lytte og 
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kan lytte til teksten, studere figurer, 
foto, video, animasjoner og løse ulike 
former for interaktive oppgaver (se 
figur 1).

NYTT KONSEPT. Det er utviklet 
mange ulike e-læringsverktøy i høy-
ere utdanning, blant annet for å øke 
faglig mestring (5), bedre læringspro-
sessen samt gjøre utdanningen mer 
fleksibel (6). Likevel efarer vi at e-
kompendiene representerer et helt 
nytt konsept innen e-læring og det 
har vakt betydelig oppmerksomhet 
ved internasjonale konferanser (7).  
Ved International Council of Nurses 
(ICN) kongressen om e-helse ble det 
etterlyst bruk av teknologiske løs-
ninger i utdanningen (8). Hensikten 
med denne artikkelen er å beskrive 
utviklingen og bruken av e-kompen-
diene, samt studentenes oppfatning 
av disse som læringsressurs i syke-
pleierutdanningen ved UiS.

 
UTVIKLING AV E-KOMPENDIENE. 
Ideen om e-kompendier oppsto på 
et gruppeintervju med studenter 
ved UiS der studentene uttrykte 
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Figur 1.
Eksempel på E-
kompendium.
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arbeide med interaktive oppgaver 
i e-kompendiene. På den måten 
kan de være forberedt og delta ak-
tivt i fagdiskusjoner med faglærer 
og medstudenter.

Den muligheten e-kompendie-
ne gir genererer faglige diskusjo-
ner om hva som skal formidles når 
studentene møter faglærer. Berg-
mann og Sams beskriver i sin bok 
«Flip YOUR Classroom» (10) hvor-
dan de endret undervisningsmeto-
den. Fra å gjennomgå lett tilgjengelig 
fagstoff i klasserommet for deret-
ter å gi elevene hjemmearbeid med 
fagstoffet som var vanskelig, gikk 
de over til å presentere forelesnin-
gen som video og arbeide med fag-
stoffet som elevene syntes var kre-
vende i klasserommet. Slik oppsto 
begrepet «flipped classroom», eller 
«omvendt undervisning» som noen 
kaller det på norsk. Denne undervis-
ningsmetoden har blitt svært popu-
lær i høyere utdanning (11), og vi me-
ner at e-kompendier representerer 
et læringsverktøy som aktiverer bruk 
av denne metoden. Metoden gjør det 
mulig for faglærer i større grad å dis-
kutere komplekse og faglig utfordren-
de situasjoner i sykepleiefaget med 
studentene.

FORMIDABELT ARBEID. Fra arbei-
det med å utvikle e-kompendier star-
tet i 2009 og frem til høsten 2012 er 
det utviklet 102 e-kompendier, 648 il-
lustrasjoner og 185 interaksjoner. Det 
er med andre ord et formidabelt ar-
beid, både i nasjonal og internasjonal 
målestokk, som er lagt ned og fortsatt 
legges ned av vitenskapelig ansatte 
ved sykepleieutdanningen og 
NettOp. Fordi dette er et helt nytt 
konsept har det vært viktig å utføre 
FoU-arbeid knyttet til e-kompendie-
ne både for å undersøke hvordan stu-
dentene oppfatter e-kompendienes 
funksjonalitet, samt hvordan de opp-
fatter e-kompendiene som nyttige 
læringsverktøy sammenlignet med 
andre læringsressurser ved 
sykepleieutdanningen.

Studentenes erfaring med e-kom-
pendiene. I 2009 ble det opprettet 
samarbeid med Health E-Learning 
and Media (HELM) ved University of 
Nottingham, som har lang erfaring 
med e-læremidler, for å undersøke 

digitale læringsverktøyet har stu-
dentene ved sykepleieutdanningen i 
Stavanger fått et mer fleksibelt stu-
dietilbud og muligheten til å arbeide 
mye mer aktivt med fagstoffet. Selv 
om e-kompendiene kan fungere bå-

de som et supplement 
for andre læringsme-
toder ved sykepleiefa-
get og et substitutt for 
forelesninger ved ut-
danningen, ser vi po-
tensiale i å videreutvi-
kle e-kompendiene og 
bruke dem enda mer 
aktivt i forhold til be-
arbeiding av fagstoff 
og forberedelser til 

undervisning og eksamen. At stu-
denter lærer digitale ferdigheter og 
tar i bruk digitale verktøy ved utdan-
ningen er trolig også en nyttig forbe-
redelse til i en hverdag med utstrakt 
bruk av e-Helse. •   

studentens opplevelse av e- kom-
pendiene som læringsressurs. De ut-
førte fokusgruppeintervju med 14 sy-
kepleiestudenter ved UiS hvor målet 
var å identifisere e-kompendienes 
funksjonalitet, samt studentenes er-
faring med å bruke dem (12). Funne-
ne fra denne studien indikerer at e-
kompendiene fungerer meget bra til 
å søke, klippe, lime og kommentere i 
teksten, samt å skrive ut e-kompen-
diet. Interaktive oppgaver og lyd ble 
også vurdert meget bra. Funnene in-
dikerer at studentene brukte e-kom-
pendiene til å føre inn kommentarer, 
lage tegninger og lytte, gjerne flere 
ganger, til innholdet i e-kompendiet. 
Denne fleksible og varierte bruken av 
e-kompendiene førte til at studente-
ne opplevde kontroll over læringen 
og fikk god forståelse for fagstoffet. 
Særlig fremhevet studentene at e-
kompendienes tekst og lydfil gir flek-
sibilitet for når og hvor det studeres.

Det ble også utført et større kvan-
titativt forskningsprosjekt ved vår 
sykepleieutdanning hvor målet var 
å utforske i hvilken grad studente-
ne (n= 349) oppfatter e-kompendie-
ne i anatomi og fysiologi (A&F) som 
nyttige læringsverktøy sammenlig-
net med andre e-læringsverktøy og 
mer tradisjonelle undervisningsme-
toder (13). Funnene viser at e-kom-
pendiene ble rangert som bedre enn 
læringsmetodene, inkludert foreles-
ninger, oppgaveløsninger, gruppear-
beid, lærebok og digitale løsninger 
som podcast og diskusjonsforum på 
nett. Vi har foreløpig ikke data på om 
e-kompendiene vil influere positivt 
på eksamensresultatet. Ifølge Säljö 
(14) er slike studier vanskelige fordi 
utallige variabler vil influere på resul-
tatet. Det kan derfor være mer hen-
siktsmessig å studere læringspro-
sessen med tanke på motivasjon og 
læringsvaner da slike faktorer igjen 
kan påvirke eksamensresultatet. I 
hvilken grad e-kompendier vil påvir-
ke eksamensresultater er gjenstand 
for nye studier. 

VEIEN VIDERE. Både den kvalitati-
ve og den kvantitative studien indi-
kerer at studentene oppfatter e-
kompendiene som et meget godt 
læringsverktøy for teoridelen av sy-
kepleierstudiet. Ved å innføre dette 

→

«Funnene viser at 
e-kompendiene 
ble rangert som 
bedre enn de 
andre lærings 
metodene.»
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