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Forfatterne beskriver en blandet læringsmodell i anatomi der nettaktiviteter 
og forelesninger med oppmøteaktivitet kombineres. Ergoterapeutstudentene 
opplever at denne kombinasjonen er hensiktsmessig for egen læring. Det blir 
begrunnet med at de kan følge faget opp ved å gå på nettet dersom det er noe 
de ikke har fått med seg i forelesningene eller hvis de er syke, og på den måten 
få tilgang til innholdet.  

Innledning 

I 2004 startet utviklingen av læringsnettet Ergonet ved ergoterapeututdanningen 
på Høgskolen i Tromsø. Denne modellen ble utviklet for Betlehem University, 
og hensikten var å fremme praksiskunnskap hos en gruppe isolerte studenter i 
Gaza ( Jentoft, 2008; 2009). Teknologien bak læringsnettet i Tromsø ble etter 
hvert en utfordring fordi det var ustabilt og til dels utdatert. Et nytt læringsnett 
ble utviklet for å støtte og administrere læring, videre omtalt som LN2 (Lærings-
nett 2). Prosjektgruppa for LN2 hadde ambisjoner om å utvikle en moderne, 
åpen portal som skulle bygge på de teknologiske, faglige og pedagogiske  
erfaringene som er gjort ved bruk av Ergonet. Intensjonen har vært å skape en 
programvare der læring ved bruk av film som hjelpemiddel skal gi studentene 
mulighet til å analysere og reflektere over egen praksis.  
 
Anatomiundervisningen for ergoterapeutstudentene ved UiT Norges arktiske uni- 
versitet har i flere år blitt gjennomført i fellesskap med andre utdanninger. Dette  
har medført at ergoterapeutstudentene har hatt problemer med å koble den til 
eget fag og dermed anvende den i praksis. 
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Praksis i ergoterapeutisk fagutøvelse er en læringsaktivitet som tilrettelegges for å 
fremme forståelse av sammenhengen mellom teoretiske kunnskaper i ergoterapi, og  
praktisk handling. Studentene hadde uttrykt misnøye med anatomiundervisningen  
slik den ble gjennomført. Dette var den viktigste motivasjonen for faglærer i 
anatomi til å endre rammene for dette emnet i 2013. Nytt var det at anatomi-
undervisningen ble integrert i LN2, og nettbaserte læringsressurser ble føyd til 
undervisningen med oppmøteaktivitet. Problembasert læring (PBL) er en viktig  
pedagogisk plattform i ergoterapistudiet, og følgelig også i anatomiundervisningen.  
Det ble gitt forelesninger «face-to-face» (F2F) med bruk av PowerPoint, samspill 
og dialog. Hensikten med å utvikle nettstøttet undervisning i anatomi i tillegg til 
undervisning med oppmøteaktivitet, var å gi ergoterapeutstudentene mulighet 
til å koble anatomi til ergoterapifaget, koble anatomisk teori til ferdigheter, og gi 
mulighet til å anvende materialet gjennom hele studiet ved behov. 

Denne formen for blandet læring, eller blended learning, beskriver en kombinasjon  
av flere tilnærminger til læring for å kunne nå læringsmålene i et emne. I det 
ligger det at bruken av nettaktiviteter og klasseromsundervisning er integrert ut 
fra en pedagogisk hensikt, og at mellom 20 og 79 prosent av kurset er nettbasert  
(Arbaugh et al., 2010). Flere studier viser at studenter oppnår bedre resultat på  
eksamen når en blandet læringsmodell brukes, sammenliknet med ren klasseroms- 
undervisning eller ren nettundervisning (Arbaugh et al., 2010). 
 
Ashton, Koch og Rothberg (2014) beskriver en studie med blandet læring, der 
nettbaserte aktiviteter ble utviklet og tatt inn i et allerede eksisterende emne for 
tredjeårs ergoterapeutstudenter. Emnet – Pediatric Learning Disabilities – brukte 
i utgangspunktet PBL som pedagogisk strategi og flere nettaktiviteter ble så  
introdusert i emnet. Studien viser at den pedagogiske tanken som ligger bak det 
å ta inn nettaktiviteter i et emne med PBL, øker motivasjonen til studentene, og 
med det læringsutbyttet, blant annet fordi de opplever mer individuell og tilpasset 
læring (Ashton et al., 2014). Kember, McNaught, Chong, Lam og Cheng (2010) 
viser imidlertid til at å bruke blandet læring ikke nødvendigvis fører til bedre 
læringsutbytte. 21 emner med denne læringsformen, men der hovedvekten var 
på tradisjonell undervisning, ble undersøkt. Emnene var innen ulike disipliner 
som ingeniør, språk, kunst og naturvitenskap. Å publisere innhold og gi beskjeder 
fører ikke til økt læring, mener de. Hvis læreren derimot bruker nettstedet til å 
engasjere studentene i læringsaktiviteter og diskusjoner og får dem til å reflektere, 
øker studentenes læringsutbytte (Kember et al., 2010).   
 
I dette kapitlet undersøker vi hvilke læringsaktiviteter i emnet anatomi som bidrar 
til at ergoterapeutstudentenes opplever at praktisk kunnskap fremmes. Nilsskog er  
faglærer i anatomi og har utviklet den nettstøttede anatomiundervisningen. Nilsen 
gjennomfører studien og er studiens prosjektleder.
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Bakgrunn  

I første semester gjennomfører ergoterapeutstudentene ved UiT ni studiepoeng  
anatomiundervisning knyttet til naturvitenskapelige og medisinske emner. Stu-
dentene skal tilegne seg kunnskaper om oppbygging og funksjon av menneske- 
kroppen. Dette skal gi et grunnlag til å forstå hvordan menneskets fysiske kapasitet 
kan påvirkes av sykdom, alder, livserfaring og sosiale samt fysiske omgivelser.  
Studentene skal oppnå ferdigheter i bevegelsesanalyse. De må tilegne seg kunn- 
skaper om muskler, skjelett og biomekanikk, og må lære navnene på ulike typer 
bevegelser. Det legges vekt på at de skal kunne latinsk terminologi for å få bedre 
forutsetninger til å lese sykdomslære og forstå hva som står i pasientjournaler.  
Videre skal anatomiundervisningen knyttes til menneskets aktiviteter i dagliglivet, 
og på den måten kobles til ergoterapeutfaget. De må lære å forstå hvordan ulike 
aktivitetsmønstre hos mennesker kan påvirke menneskekroppen og dermed også 
den mentale helsen. Eksempler på dette er hvordan stress og traumer påvirker 
kroppen. Det legges  hovedvekt på nervesystemet og muskel- og skjelettsystemet 
i denne undervisningen. Det var viktig for faglærer å systematisere anatomistoffet 
på nye måter, og gjøre innholdet tilgjengelig for studentene på nett. Strukturering 
og avgrensing av stoffet har stått sentralt i arbeidet. Dette ble gjort med temaer i 
flere steg i en læringssti i Fronter. En læringssti består av en rekke presentasjons-
sider med ulike læringsressurser og oppgaver som skal løses underveis. 
 
Ytre faglige rammer ble laget med inspirasjon fra relevant, internasjonal litteratur 
i anatomi for ergoterapeuter. Essensen ble silt ut og tilpasset i en presentasjon for 
denne studentgruppen. Aktuelle filmer og eksempler som blant annet var hentet 
fra YouTube ble tatt inn. Bruk av film som hjelpemiddel skulle gjøre eksemplene 
levende, og gi studentene mulighet til å ta inn lærdom med flere sanser, samt 
repetere og trene observasjonsevnen. I tillegg ble læringsmål, delmål, pensum,  
oppgaver i ferdighetstrening og hjemmeoppgaver lagt ut i læringsstien. Ved å følge 
stegene i læringsstien kunne studentene forberede seg til undervisningen, finne 
filmlenker som berørte temaet, og løse oppgaver. Figur 1 viser steg 1 i læringsstien  
(Velkommen), og figur 2 viser steg 4 i læringsstien (Muskulatur – styrke og 
utholdenhet). Det var ett arbeidskrav knyttet til bevegelsesanalyse. En totimers 
skoleeksamen avsluttet emnet. 
 
Veiledet praksis i fagutøvelsen inngår i emnet Vurdering av mennesket i aktivitet 
og deltakelse i andre semester. Studentene er plassert i ergoterapeutisk virksomhet 
i kommunehelsetjenesten og i somatiske institusjoner. Gjennom erfaringslæring 
skal anatomikunnskaper og ergoterapeutens rolle utforskes. Formålet med denne 
studien er å se nærmere på hvilke elementer i et nettstøttet emne i anatomi som 
bidrar til at ergoterapeutstudentene opplever at praktisk kunnskap fremmes.
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Metode 
 
Vi benyttet en kvalitativ tilnærming for å utvikle kunnskap om hvilke elementer  
i anatomiundervisningen som kunne koble studentenes læring med praktisk 
kunnskap, sett i deres perspektiv. Denne tilnærmingen er egnet når en søker å 
få en bedre forståelse av sosiale fenomener, blant annet holdninger (Thagaard, 
2009). 16 studenter gjennomførte undervisningen høsten 2013. Vi brukte to 
metoder: Studentenes skriftlige evaluering av anatomiundervisningen før de 
hadde gjennomført praksis, og fokusgruppeintervju med involverte studenter 
etter at de hadde gjennomført syv uker praksis. Presentasjonen er anonymisert, 
men alle sitatene er autentiske. 
 
Skriftlig evaluering
Studentene evaluerte undervisningen individuelt før de gikk ut i praksis. Ti av 16  
studenter besvarte skriftlig gitte spørsmål som faglærer hadde laget. Evalueringen  
ble gjort to dager etter at emnet var avsluttet, men før praksis. Tema for evalueringen 
omfattet studentenes opplevelse av anatomiundervisningen: om egeninnsats, 
om hva som hadde fremmet læring og hva som kunne ha vært gjort annerledes. 
Det ble videre spurt om bruken av læringsstien i Fronter kunne ha erstattet fore-
lesningene. Spørsmålene skulle belyse hvordan studentene opplever at de ulike 
læringsressursene i emnet har bidratt til læring. Og videre, om de har tanker  
om hvordan denne undervisningen kan bidra til å forstå praksissituasjoner  
i deres fremtidige yrkesutøvelse. 
 
Fokusgruppeintervju  
For å få frem både individuelle refleksjoner og i fellesskap reflektere over erfaringer  
fra praksis, ble fokusgruppeintervju valgt som metode for datainnsamlingen. Syv 
av 16 ergoterapistudenter møtte til intervju. Tema for fokusgruppeintervjuet  
var knyttet til om anatomiundervisningen med dens to elementer hadde bidratt 
til å forståelse i praksissituasjoner, og på hvilken måte den hadde gjort det. Hva 
fungerte bra, og hva fungerte dårlig for studentene? Datainnsamlingen ble  
utført våren 2014, etter at studentene hadde vært syv uker i praksis. Det ble 
gjort opptak av intervjuet som deretter ble transkribert.  

Analyse 
Det skriftlige materialet ble analysert og fortolket i tråd med hermeneutisk  
tenkning inspirert av Kvale (1997). Vi antok at studentene foretrekker nettbasert  
undervisning fremfor tradisjonell undervisning. Antakelsen ble gjort ut fra 
tanken om at studenter ofte jobber ved siden av studiene, og har andre forp-
liktelser. Dermed vil rene nettstudier, i forhold til tradisjonell undervisning og 
annen undervisning med oppmøteaktivitet, gjøre det lettere for studentene å 
kombinere en travel studiehverdag med andre aktiviteter. 
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Det ble i analysen sett etter utsagn som støttet eller avkreftet denne antakelsen  
(Miles og Huberman, 2014). Disse ble trukket ut, i tråd med Kvale (1997). 
Analysen fokuserte på å få frem hvilke elementer som hadde fungert bra med 
denne tilnærmingen til læring, og hva som hadde fungert mindre bra. 

 
Resultat 

Det ble gjort en tematisk analyse av studentenes utsagn. Etter analysen satt vi igjen  
med følgende tre kategorier. Disse er 
	 •	tradisjonell	undervisning	
	 •	blandet	læringsmodell		
	 •	nettbasert	undervisning		
 
F2F-undervisning  
I studentenes skriftlige tilbakemelding, som ble gjort før de gjennomførte praksis, 
kommer det frem at anatomiundervisningen har vekket deres nysgjerrighet til å 
lære mer om ergoterapi. De ønsker å forstå flere sammenhenger. Studentene frem-
holder at undervisningen de har fått fra forelesningene og ferdighetstreningen,  
er et viktig bidrag til kunnskap om anatomi. En student beskriver det slik: «Veldig 
motiverende lærer som viser og forklarer så bra at alle forstår og vil være involvert 
i timene.» 
 
Forelesningene var engasjerende og motiverende. Foreleserens fagkunnskaper, og evne  
til å formidle, var svært verdifull for studentene. Måten å undervise på blir frem-
hevet som svært bra: «Rolig og behagelig å høre foreleser prate. Veldig informativt,  
foreleser smitter over og vekker interesse.»

Studentene beskriver egeninnsatsen sin som tilstrekkelig i noen grad. En sier: «Har  
tatt litt skippertak, og det angrer jeg på. Føler at de andre i klassen har gjort mye.»

De praktiske øvelsene oppleves av studentene som veldig positive: «Ferdighets- 
treningene har vært det beste i anatomien. De har hatt god sammenheng med 
forelesningene.» De utvalgte sitatene viser at studentene, før de har vært i praksis, 
verdsetter den nære kontakten med foreleseren.

Blandet læringsmodell 
Etter at studentene har gjennomført praksis, blir dette bildet noe mer nyansert. 
Studentene verdsetter fortsatt F2F-forelesninger høyt, og gir uttrykk for det: 

Jeg tror faktisk ikke at jeg hadde klart å lært meg anatomi like godt som jeg har gjort 
uten å ha hatt foreleseren som har stått der og hatt de her forelesningene. For du får litt 
mer kjøtt på beinan, eller har noen knagger å henge det på (…). 
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Samtidig blir det sagt at kombinasjonen av F2F-forelesninger og nettaktiviteter 
er viktig. Studentene verdsetter fortsatt muligheten de hadde til nær kontakt med 
faglærer da undervisningen pågikk, noe som ga dem mulighet til å diskutere og 
spørre direkte. Samtidig anser de det som viktig å kunne følge faget opp ved å gå 
på nettet dersom det er noe de ikke har fått med seg i forelesningene, eller ved 
sykdom: 

Jeg syns det var veldig fint at vi hadde forelesning om det før vi gikk på nettet og gjorde 
etterarbeidet. For da fikk vi en bedre forståelse av de latinske begrepene. Da hadde vi 
foreleseren fysisk, to timer. Så skulle vi stille spørsmål underveis. For meg så var det 
veldig, veldig nyttig å ha foreleseren der fysisk. 

 
Kombinasjonen med F2F-forelesninger og nettaktiviteter ble, etter gjennomført 
praksis, oppfattet som viktig:  

Så jeg synes den kombinasjonen med først å få en dialog med læreren og så litt ekstra 
forklaring er bra. Og så har man samtidig det her at man kan gå tilbake og sjekke og vite 
hvor man finner materialet. Det er kjempeflott. 

 
Studentene gir flere konkrete eksempler på hvordan anatomiundervisningen kom 
til nytte i praksis, og hvordan den bidro til at de kunne forstå praksissituasjoner. 
Blant annet for å forstå hvilke deler av hjernen som rammes ved slag, og hvilke 
utfall det gir for pasienten: 

Jeg måtte lese journalen for å finne ut hva som feilte pasientene, og hva andre hadde 
observert. Og da var det anatomiord og -uttrykk som jeg lærte. Og også når jeg leste om 
sykdommer, så forstå hvilke deler av hjernen det rammer og da for å forstå hvilke utfall 
det hadde for pasientene. 

 
Det ble sagt at det var viktig å kunne beherske latinsk terminologi og anatomiske 
uttrykk i samtale med annet helsepersonell: 

Jeg hadde bruk for det når jeg snakket med anna helsepersonell, for eksempel fysio- 
terapeutene. Når de skulle forklare situasjoner eller diagnoser, så var det nyttig å ha litt 
kunnskaper om det. 

 
Og videre, å ha kunnskaper om biomekanikk ved tilpasning av rullestol: 

I forhold til å tilpasse rullestol, vite litt om biomekanikk. Å vite tyngdepunktet i kroppen.  
Hvor du plasserer personen i rullestolen, i forhold til hjulene, ikke sant? Hvor langt bak 
skal du sitte. 
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De utvalgte sitatene viser hvordan studentene opplever at kombinasjonen av 
F2F-forelesninger og nettaktiviteter er viktige når de er i praksis, og de gir flere 
eksempler på det. 
 
Nettbasert undervisning 
Før praksis sier alle studentene unisont at nettbasert undervisning alene ikke kan  
erstatte forelesningene: «Forelesningene er mye bedre enn Fronter.» Samtlige stu-
denter fremholder forelesningene med oppmøteaktivitet som avgjørende, og svært 
motiverende og engasjerende for egen læring. Etter praksis blir nettressursene, 
samt kombinasjonen med F2F-forelesninger viktigere for studentene Samtidig 
uttrykker studentene allikevel at de ikke ønsker ren nettbasert undervisning i 
anatomi. Følgende sitat om nettundervisningen kan tjene som eksempel: 

Det var en god måte i kombinasjonen, fordi det kom som et veldig flott tillegg. Og ikke 
bare sånn brevkurs, det synes jeg er i tynneste laget (…). 

 
De utvalgte sitatene viser at studentene opplever at ren nettbasert undervisning 
ikke bidrar tilstrekkelig til læring.  
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Diskusjon  

Begrensninger i denne studien ligger i at resultatene er basert på bare ett emne, 
anatomi, og med et lite utvalg informanter der bare 16 studenter deltok. Ti studenter  
besvarte den skriftlige evalueringen, og syv studenter deltok i fokusgruppeintervjuet.  
Vi vet ikke om det er de samme studentene som deltok i disse kartleggingene, og 
om svaret hadde blitt annerledes dersom det hadde vært tilfellet. 
 
Studien viser ergoterapeutstudentenes opplevelse av den nettstøttede anatomi-
undervisningen, og hvordan den bidrar til å forstå praksissituasjoner. Studentene har 
fått opplæring i anatomi som er aktuell for egen studiesituasjon, og for fremtidig  
utøvelse av ergoterapiyrket. Gjennom analysen kommer det frem at det viktigste  
bidraget til å lære anatomi før studentene har gjennomført praksis, er forelesninger  
med oppmøteaktivitet. Det overrasket oss at studentene rangerer forelesninger 
foran nettaktiviteter, ut fra tanken om at dagens student er vokst opp med digital 
teknologi som en del av sitt dagligliv. Det kan knyttes til Wilhelmsen, Ørnes, 
Kristiansen og Breivik (2009) som viser til at utdanningssystemets syn på bruk 
av datateknologi og læring blir utfordret av dagens studenter. Deres kontinuerlige  
bruk av data anses som en viktig faktor for utviklingen av intellektuelle og kognitive  
egenskaper. Dagens student er ikke lenger den studenten som det tradisjonelle 
utdanningssystemet har designet for læring, ifølge Wilhelmsen et al. (2009). 
 
Studentene opplever forelesningene som svært verdifulle for læringen. Det kan  
tolkes ut fra at det er menneskemøtet som fremmer læring. Ifølge Thornquist (2009) 
er det i all kommunikasjon et innholdsaspekt og et relasjonsaspekt. Kroppsspråk 
spiller en viktig rolle i kommunikasjonen. Ansiktsuttrykk, øyekontakt, stemmens  
klang, berøring og stillhet er viktig for å kunne forstå den andre, sier forfatteren. 
Kroppsspråk kan til en viss grad erstattes med uttrykksikoner som følger med 
ulike programmer på nettet, og som gjør det lettere å finne en forståelse i dialogen,  
men det vil aldri kunne erstatte kroppsspråket helt. Ifølge Thornquist (2009) er 
man i dialogen ikke bare konsentrert om emnet, men også om hverandre.  
 
Tjørve et al. (2010) viser til et prosjekt der de undersøkte studentresponsen og 
læringskvaliteten fra tre forskjellige undervisningsformer: En ordinær forelesning 
i auditoriet med PowerPoint-presentasjon, en filmatisert versjon av den samme 
forelesningen og en kortversjon (podcast) av det samme. De finner at studentene er 
mer fornøyd med undervisning i auditoriet, enn med en film av samme forelesning.  
Forfatterne antar at dette skyldes mangel på motivasjon hos studentene. Halland 
(2004) sier at et godt tilrettelagt studieopplegg bidrar til å holde fokus på den 
aktiviteten som en anser som nødvendig for å nå sine mål. Forfatteren beskriver 
hvordan man kan påvirke kvaliteten på læringsaktiviteten og bidra til lærelyst ved 
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å tilrettelegge for best mulig læring. Tilretteleggingen kan blant annet ta form av 
å skape motivasjon, noe som igjen inspirerer og bidrar til energi, pågangsmot og 
arbeidslyst, ifølge Halland (2004). Han viser videre til hvordan motivasjon er et 
sentralt tema for læring fordi det handler om drivkrefter som har sitt utspring i 
interesse, engasjement og tidligere erfaringer. Lærerens fagkunnskaper i anatomi 
og evne til å formidle faget til studentene er ut fra det et viktig bidrag til student-
tilfredshet og læring. Oblinger og Hawkins (2006) tar til orde for at læring er en 
aktiv prosess som krever motivasjon og sosialt engasjement, og at teknologien er 
et viktig bidrag for å understøtte denne læringen. Samtidig bidrar teknologien til 
å utvide det fysiske rom som læringsarena og gir muligheten til å skape et lærings-
fellesskap og nye læringsmuligheter. 
 
Det kom, ifølge faglærer, få henvendelser fra studentene om pensum og praktiske 
forhold mens emnet pågikk. Studentene fant opplysninger og informasjonen 
som de trengte i læringsstien. Ergoterapeutstudentene fremholder at de verdsatte 
systematikken i nettaktivitetene der opplysninger og informasjon om emnet var 
gjort tilgjengelig i læringsstien. Dermed trengte de ikke bruke tid på å finne ut av 
praktiske forhold som for eksempel læringsmål, pensum og timeplan, men fant 
det de trengte på nettet. De kunne blant annet se forelesningene flere ganger, 
noe som ble påpekt som spesielt viktig. Faglærer tolker det slik at systematik-
ken i læringsstien, kombinert med god tilrettelegging av anatomiundervisningen, 
er betydningsfull for studenttilfredsheten og er et viktig element i studentenes 
læring.  

Evalueringen som ble gjort før studentene hadde gjennomført praksis, nyanseres 
etter at de har vært i praksis. Selv om studentene i fokusgruppeintervjuet fortsatt 
påpeker at F2F-forelesninger er det mest verdifulle bidraget til deres anatomi-
kunnskaper, oppleves også kombinasjon av nettaktiviteter og forelesninger som 
viktig. Det blir begrunnet ut fra at de da kan gå tilbake og se på forelesningene 
som ligger i læringsstien etter at de har deltatt på dem fysisk, og slik få repetert 
innholdet der. Avstanden i tid til undervisningen som ble gitt før praksis, gjør at 
innholdet i læringsstien aktualiseres. 
 
Pizzi (2014) beskriver et emne i mental helse for ergoterapeutstudenter, der en 
tilnærming med blandet læring ble brukt. Han viser til at arbeidet med å utvikle 
denne læringsformen er utfordrende, men samtidig svært verdifull med tanke på  
studentenes læring. Semesteret blir bedre organisert og oversiktlig for studenter  
og lærere, og tilgangen på læringsressurser og informasjon, samt muligheten til 
repetisjon øker læringsutbyttet for studentene. Pizzi (2014) mener at blandet 
læring er en av de viktigste pedagogiske tilnærmingene for å fremme læring hos 
studenter. Forfatteren sier at det er viktig at utøvere av ergoterapifaget har det i 
tankene, og fortsetter å skape innovative og kreative praktikere som kan møte 
fremtidens behov. 

Nytt på nett – anatomi for ergoterapeutstudenter
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Konklusjon

Utvalget er for lite til å kunne konkludere, men svarene viser en tendens som det er  
viktig å være oppmerksom på når man utvikler nye emner. Tilgangen på nettbaserte 
læringsressurser gir mulighet til repetisjon, og bidrar til å støtte opp om den 
tradisjonelle undervisningen som studentene oppfatter som viktig for egen læring. 
Studentenes evne til klinisk forståelse fremmes ved refleksjon over erfaringer fra 
praksis. Et bevisst forhold til hvordan ulike læringsaktiviteter bør kombineres, vil 
være et viktig bidrag til økt læringsutbytte for studentene.  
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