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Förord 

Enheten för pedagogisk utveckling och interaktivt lärande (PIL) fick i uppdrag från rektor att utreda 

förutsättningar för streaming och inspelning av föreläsningar. Svante Eriksson, pedagogisk utvecklare 

och Mia Mårtensson, projektassisten har förutom undertecknad varit engagerade i utredning på PIL-

enheten. 

Utredningen har haft en referensgrupp bestående av: Torbjörn Fraenckel, universitetsadjunkt, 

Journalistik, media och kommunikation; Erik Jonasson, universitetsadjunkt, Högskolan för scen och 

musik; Lars-Erik Jonsson; universitetslektor, Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; 

Erik Lundberg, teknisk samordnare, Serviceavdelningen, Gemensamma förvaltningen; Björn Magnus-

son, verksamhetsarkitekt, IT-staben, Gemensamma förvaltningen; Mikael Olsson, universitetslektor, 

Institutionen för biologi och miljövetenskap; Martin Rydmark, professor, Institutionen för biomedi-

cin, avdelningen för medicinsk kemi och cellbiologi; Kristina Ullgren, universitetsjurist, Universitets-

ledningens kansli, Gemensamma förvaltningen; Mattias von Feilitzen, pedagogisk utvecklare, Institut-

ionen för tillämpad informationsteknologi. 

Dessutom har utredningen stämt av vissa frågor med Göran Hilmersson, professor, Institutionen 

för kemi; Mattias Lindgren, webbredaktör, Externa relationer, Gemensamma förvaltningen; Thomas 

Lundén, universitetsbibliotekarie, Digitala tjänster, Universitetsbiblioteket; Ellen Åberg, universitets-

bibliotekarie; Digitala tjänster, Universitetsbiblioteket. 

Särskilda bidrag har lämnats av universitetsjurist Kristina Ullgren, som författat avsnitten om upp-

hovsrättsfrågor och juridiska utgångspunkter, samt universitetslektor Lars-Erik Jonsson som bidragit 

med ett inspel om informationsvägar i högre utbildning.  

Göteborgs studentkårer (GUS) har beretts möjlighet att lämna synpunkter. De framför att slutsat-

serna i rapporten är rimliga, att kostnadseffektiva lösningar bör eftersträvas samt att de plattformar 

som universitetet väljer bör vara oberoende av operativsystem. 

Slutligen har utredning vid platsbesök för att inventera lokaler mött och diskuterat förutsättningar 

för inspelning av föreläsningar med bl.a. Néstor Cordero, producent, Serviceenheten, Humanistiska 

fakulteten; Sven Gabrielsson, intendent, Handelshögskolans fakultet; Göran Lyckemark, fastighets-

chef, Sahlgrenska akademins kansli, Sahlgrenska akademin; Freddy Magnusson, intendent, Samhälls-

vetenskapliga fakultetskansliet, Samhällsvetenskapliga fakulteten. 

Undertecknad ansvarar för utredningens slutsatser och rekommendationer. Det hade inte varit 

möjligt att beskriva förutsättningar för streaming och inspelning av föreläsningar på ett välgrundat 

sätt utan det kunniga stöd som funnits under hela utredningsperioden.  

Ett stort tack till er alla!   

 

Göteborg i mars 2012 

 

 

Bengt Petersson 

Chef, PIL-enheten  
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Sammanfattning 

Utredningen redovisar förutsättningar för att sända föreläsningar direkt och på begäran. Förutsätt-

ningarna för sändning av föreläsningar behandlas väsentligen utifrån situationer när inspelningen 

sker i föreläsningssal. Perspektivet breddas något när föreläsningar med krav på dubbelriktad kom-

munikation och flera typer av åhörargrupper diskuteras. Utredningens bedömningar är grundade på 

synpunkter från verksamma studierektorer och programledare samt en inventering av befintliga 

föreläsningssalar och tillhörande teknisk utrustning. Utredningen har tagit del av styrdokument med 

relevans för de aktuella frågorna. De juridiska aspekterna har återkommande ventilerats i 

utredningens referensgrupp. Förutsättningar för genomförande diskuteras med bakgrund av de 

varierande behov av tjänster som efterfrågas. Tjänsternas utformning och omfattning är beroende av 

framtida universitetsgemensamma och institutionsspecifika prioriteringar.  

Utredning drar följande slutsatser och lämnar vissa rekommendationer: 

 Många verksamheters behov av att kunna direktsända och spela in föreläsningar för distri-

bution över Internet framkommer. Inte minst gäller det visning på begäran.  

 Det finns inte någon skyldighet för lärare att medverka vid inspelning av en föreläsning, om 

inte anställningen omfattar medverkan i distansutbildning. 

 Kostnadseffektivisering kan uppnås om ökad samordning av upphandling inom medieområdet 

sker. Samordning underlättas när det finns beslut om gemensamma standarder inom medie-

området vid universitetet. 

 I flertalet stora föreläsningssalar saknas fast inspelningsutrustning och annan nödvändig tek-

nik för att kunna sända och spela in föreläsningar. Utredningen rekommenderar att universi-

tetet definierar en investeringsram för verksamhetsåret 2013 som kan användas för uppbygg-

nad av inspelningsutrustning enligt en universitetsgemensam standard och i den omfattning 

man lokalt finner lämpligt. 

 Utredningen rekommenderar att universitetet i särskild ordning ser över och beslutar om vilka 

föreläsningssalar som är lämpligast för montering av fast inspelningsutrustning samt vilka 

föreläsningssalar som är särskilt aktuella för spegling av föreläsningar på campus. Ett 

riktmärke kan vara minst två utrustade föreläsningssalar för respektive campusområde. 

 Tjänsterna inom medieområdet bör definieras, så att det blir tydligt vad som ska göras, vem 

som ansvarar för detta och på vilken nivå medietjänsterna ska levereras.  Inte minst bör detta 

uppmärksammas när den nya stödstrukturen läggs fast i anslutning till den förändrade organi-

sationen. 

 Inom ramen för en framtida campusorganisation kan samordningsfrågor gällande utrustning, 

som även berör samordnad lokalanvändning (med koppling till lokalbokning och schemalägg-

ning via Time Edit), med fördel hanteras i campusorganisationen. 
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1 Inledning 

1.1 Uppdraget 

Enheten för pedagogisk utveckling och interaktivt lärande (PIL) fick i uppdrag från rektor att utreda 

förutsättningar för direktöverföring (streaming) och inspelning av föreläsningar med avseende på (RS 

2011:20, §5): 

 genomförbarhet avseende lokaler, inspelningsmöjligheter, etc. 

 juridiska aspekter, med avseende på lärares integritet, upphovsrätt, etc. 

 kostnader och eventuell kostnadseffektivisering  

Uppdraget ska redovisas till rektor senast 2012-03-20.  

1.2 Bakgrund 

Förutsättningar att spela in och sända föreläsningar diskuterades på Grundutbildningsberedningen 

(GRUB) utifrån ett förslag framfört av Handelshögskolans fakultet och Utbildningsvetenskapliga fakul-

teten (GRUB, 2011-11-07). Diskussionen fördes med bakgrund av studentkrav från Handels samt 

erfarenheter från Pedagogen, där ett flertal föreläsningar inom lärarutbildningen har direktsänts, 

vilket erhållit positiv respons från studenterna. 

1.3 Rapportens disposition 

Rapporten som helhet syftar till att belysa förutsättningarna och består av avsnitt med olika karaktär: 

a) utgångspunkter och avgränsningar, b) verksamhetsperspektiv, c) resonerande del samt d) slut-

satser och rekommendationer. Rapporten innehåller många tekniska termer och figurer. I bilage-

delen finns en ordlista samt en förteckning över symboler.   

1.4 Utredningens utgångspunkter och avgränsningar 

I utredningen fokuseras förutsättningar för distribution av föreläsningar med stöd av s.k. 

strömmande media. Det är således en mycket avgränsad del av existerande digitala tjänster som 

behandlas. De tekniska lösningar som tas upp kan användas i många pedagogiska sammanhang. 

Utredningens pedagogiska perspektiv avgränsas till föreläsningen som undervisningsform. 

Lagar och förordningar och universitetsgemensamma styrdokument samt andra direktiv utgör 

utgångspunkter för utredningen. Kommande strategiska överväganden vid Göteborgs universitet, 

organisationsförändringar och omställning av administrativa stödprocesser inom ”GU förnyas” kan 

förändra det ramverk inom vilken utredningen haft att arbeta under. 

1.4.1 Föreläsningen 

Att spela in en föreläsning i den ordinarie föreläsningssalen med studenter på plats är kanske sinne-

bilden av föreläsningar på nätet. Men att spela in en föreläsning före mötet med studenterna är 

också en vanlig form. Vi skiljer mellan föreläsningar:  

 Utan eller med deltagare i rummet där inspelningen sker 

 Före eller samtidigt som studenterna tar del av föreläsningen 
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Det finns olika typer av föreläsningar, vilket bör beaktas när förutsättningar för genomförande av 

inspelning och visning diskuteras. Vanligen handlar det om en av universitetet inspelad föreläsning 

som riktar sig till studenter, men föreläsningen kan vara aktuell även i andra sammanhang. Exempel 

på frågor som synliggör olika förutsättningar för genomförande är:  

 Vilka är åhörarna till föreläsningen? 

 Vilken verksamhet vid universitetet handlar det om? 

 Hur kommer föreläsningen att distribueras? 

 Hur länge är det aktuellt att kunna visa föreläsningen? 

 Vem är det som föreläser? 

När en föreläsning planeras, så riktas den till vissa målgrupper. Exempel på åhörare kan vara stu-

denter knutna till ett visst kurstillfälle, eller studenter från flera kurser som ingår i ett program. 

Föreläsningen kan också vara riktad till allmänheten. 

Åhörarna kan vara knutna till olika verksamheter inom universitetet, såsom undervisning, forsk-

ning och samverkan. En forskargrupp kan vilja spela in och sända en föreläsning inom forskarnätverk 

eller göra en populärvetenskaplig föreläsning som del av sin rapportering. 

Visningsformen är också av betydelse, d.v.s. om det handlar om en direktsänd föreläsning eller om 

att den ska visas på begäran. I det senare fallet sparas en mediefil, som åhörare ges möjlighet att ta 

del av vid ett senare tillfälle. 

Även tidsperspektivet kan vara av intresse att fastställa. Vid direktsändning är tidsaspekten klar-

gjord, eftersom föreläsningen inte sparas. För föreläsningar som sparas för senare visning bör 

tidsperspektivet tydliggöras. Handlar det om någon vecka? Eller ska den inspelade föreläsningen 

kunna visas under längre tid, innan den gallras bort ur det digitala mediearkivet? 

Vem är det som agerar föreläsare? Är det en vid universitetet anställd lärare som föreläser eller är 

det en extern föreläsare där särskilt upprättat uppdragsavtal anger de villkor som ska gälla för hur 

den inspelade föreläsningen får användas? 

 

 

Figur 1 Utredningen fokuserar föreläsningar i undervisningen 

I utredningen har strävan varit att fokusera föreläsningar som används i undervisningen. Men 

eftersom de diskuterade inspelningsresurserna används i flera sammanhang skulle det varit alltför 

ensidigt att helt utesluta situationer relaterade till forskning och samverkan, t.ex. föreläsningar vid 

större evenemang och populärvetenskapliga föreläsningar.  
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1.4.2 Tekniska utgångspunkter 

Det finns minst fem typer av tekniska tjänster som används vid universitetet för att distribuera före-

läsningar, 

 Lärplattform  

 E-mötestjänst  

 Videokonferens 

 Medieservrar 

 Molntjänster 

Göteborgs universitets lärplattform (GUL) är ett universitetsgemensamt verktyg som nås via med-

arbetarportalen. I GUL kan lärare distribuera och bädda in mediefiler, bl.a. kortare föreläsningar till 

väl avgränsade studentgrupper. Det förutsätts att användaren, lämpligen den föreläsande läraren, 

har tillgång till det inspelade materialet för uppladdning till aktuell aktivitet på lärplattformen. Bero-

ende på föreläsarens kunskaper, färdigheter och ambitionsnivå kan förberedelserna inför uppladd-

ning (inspelning och redigering) variera. En ordinarie tekniknivå för att använda GUL vid föreläsningar 

innebär tillgång till dator, webbkamera, mikrofon, ett redigeringsprogram, en webbläsare samt åt-

komst till Internet. Studentavdelningen är systemägare. GUL-gruppen ansvarar för användarutbild-

ning för lärare och administratörer. Infrastrukturella förutsättningar t.ex. avseende medieserver 

tillgodoses genom universitetet. Bland kända begränsningar vid användning av GUL är filernas 

begränsade storlek, kvalitetsnivå och filformat. Med stöd av GUL görs den inspelade och redigerade 

föreläsningen tillgänglig på begäran. Distributionen kan via lärplattformen enkelt administreras och 

t.ex. styras till avgränsade studentgrupper, avpubliceras vid ett bestämt datum och länkas in och 

integreras i ett för kursen relevant sammanhang.  

Universitetets lärare har tillgång till en e-mötestjänst (Adobe Connect Pro) via medarbetarporta-

len. De infrastrukturella förutsättningarna tillgodoses av Göteborgs universitet i samarbete med 

SUNET. Med e-mötestjänsten kan lektioner och föreläsningar spelas in, sparas och sändas till avgrän-

sade grupper. Tekniken är webbaserad och ställer i princip samma modesta krav på användare och 

teknik som lärplattformen GUL. Systemägarskapet för e-mötestjänsten har varit föremål för diskus-

sion, liksom vem som ska ge personal användarutbildning i Adobe Connect Pro. PIL-enheten 

anordnar utbildning för lärare som avser att använda e-mötestjänsten i undervisningen. Noterade 

problem med e-mötestjänsten, sedan den lanserades, har varit ljudöverföring, där en eller flera av de 

deltagande parterna under ett e-möte tappar kontakt. Andra kända begränsningar är att bild- och 

ljudkvaliten är anpassad för visning i en dator, snarare än visning med videoprojektor i stor sal. E-

mötestjänsten är särskilt lämplig när föreläsaren och studenterna är spridda geografiskt på var sitt 

håll.  E-mötet kan anordnas som direktsändning eller spelas in och visas på begäran. Med stöd av 

federerad autentisering samt uppkoppling via eduroam kan en förläsare genomföra sin föreläsning 

på valfri plats vid flertalet lärosäten i Sverige. Användning av e-mötestjänsten erbjuder många och 

flexibla möjligheter för den föreläsande läraren. Trådlöst nät ger emellertid inte alltid god kvalité 

beroende på antal samtidiga uppkopplade på samma trådlösa sändare. 

Vid ett antal institutioner och andra enheter vid universitetet finns anläggningar för videokonfe-

rens. De är av varierande ålder och erbjuder olika funktioner och kapacitet. Systemägarskapet för 

dessa anläggningar är organisatoriskt utspridd. Ansvaret för förvaltning och support åligger de en-

heter som införskaffat utrustningen och som erbjuder videokonferenstjänsterna. Den klassiska 

videokonferensen är en direktsänd överföring, t.ex. en föreläsning, mellan två eller flera parter som 
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har videokonferensutrustning i båda ändar. Det blir allt vanligare att lärosäten komplettera video-

konferenstekniken med serverstöd och lagring, vilket innebär att föreläsningen kan visas på begäran 

och utan krav på videokonferensanläggning för uppspelning. Hittills har det saknats en samordning 

av dessa resurser över fakultetsgränser. Nu finns en GU-gemensam IT-tjänst som serviceavdelningen 

är systemägare för. Det är en öppen och skalbar tjänst till vilken institutioners moderna videokonfe-

rensanläggningar kan kopplas. Det är serviceavdelningen som är systemägare av de universitets-

gemensamma medietjänsterna. Systemet medger lokal lagring av mediefilerna. En sådan videokonfe-

renstjänst är särskilt intressant när man ställer höga krav på säker distribution och god kvalitet på 

bild- och ljud samt tvåvägskommunikation. 

Utöver lärplattform, e-mötestjänst och videokonferens finns det ytterligare resurser för att distri-

buera föreläsningar vid universitetet. Ett okänt antal medieservrar finns redan i funktion. Medieserv-

rar finns uppsatta både vid gemensamma förvaltningens avdelningar och vid fakulteterna. Några för 

utredningen kända är bl.a. Helix-, Real-, Flash-, Windowsmedia och Quicktimeservrar som används 

för att sända videofilmer mm. InfoGlue, d.v.s. universitetets webbplats erbjuder möjligheter att 

publicera videofilmer. Det finns ingen enhetlig organisering av dessa resurser, utan varje system-

ägare avgör separat hur tjänsten ska utformas. De här diskuterade medieserverlösningarna är bero-

ende av serverspecifikt användarstöd. Det saknas ofta ett öppet användargränssnitt som lärare kan 

administrera själva, t.ex. när en fil ska märkas, laddas upp eller när man vill styra hur och när den 

inspelade föreläsningen ska göras tillgänglig eller tas bort. Det är en klar begränsning för bredd-

användning i undervisningen av medieservrarna. En fördel med dessa resurser är att de på olika sätt 

går att kombinera med andra existerande tjänster vid universitetet. Syftet med dem är vanligen inte 

att de ska användas i den reguljära undervisningen. 

Även en framväxande användning av molntjänster bör uppmärksammas. Med en molntjänst avses 

när processorkraft, lagring och funktioner tillhandahålls som tjänster över Internet. Med en externt 

placerad medieserver kan användare styra och ta del av medieströmmen på Internet. Exempel på 

molntjänster är iTunes U, YouTube, Google+, Skype, Vimeo, Bambuser, Echo360 m.fl. Användningen 

av molntjänster är ett tydligt uttryck för verksamhetens behov, eftersom de tekniska lösningar som 

tillhandahålls vid universitet av olika skäl inte anses motsvara lärares önskemål och specifika krav. 

Bruket av molntjänster föranleder frågor, bl.a. om villkor för och nyttjanderätt till distribuerat 

mediematerial, IT-säkerhet, beroendet av externa parter för undervisningens bedrivande, framtida 

önskemål om utbildning och support av dessa tjänster mm. 

1.4.2.1 Några teknikrelaterade styrdokument 

En väl fungerande infrastruktur för digitala tjänster utgör en nödvändig förutsättning. Den teknik som 

nyttjas vid distribution av föreläsningar är digital, d.v.s. att analoga bild- och ljudsignaler görs om till 

digital information, som i sin tur komprimeras och paketeras av datorer, för att därefter sändas via 

IT-relaterade protokoll över Internet.  

Därmed är universitetets IT policy en del av det ramverk som styr bruk och distribution av nät-

burna föreläsningar. IT-policyn anger bl.a. att gemensamma IT-tjänster ska eftersträvas inom Göte-

borgs universitet. Vidare sägs att systemägaren ansvarar för att verksamhetsnytta uppnås, att säker-

hetskrav uppfylls, att budget samordnas så att tillräckliga resurser finns, att verksamheten kvalitets-

säkras, att systemet värderas mot gällande lagar, förordningar och övrigt regelverk samt att det 

säkerställs att användare har tillräcklig kunskap om systemet och dess användning i verksamheten. I 

policyn anges även att universitetet ska främja och stödja utvecklingen av IT-tjänster för undervisning 
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och lärande, såväl verktyg som läromedel/ undervisningsmaterial. Vidare ska personal erbjudas ut-

bildning för att uppnå den IT-kunskap som krävs för att utföra arbetsuppgifterna. 

I handlingsplanen för miljö och hållbar utveckling uppdras åt serviceavdelningen att samverka 

med IT-ledning och IT-service 1, samordna och standardisera system, teknik och resurser för elektro-

niska möten och videokonferenser för kärnverksamhetens behov samt att sprida kunskap bland uni-

versitetets medarbetare om användning av elektroniska möten och videokonferenser. 

Universitetsgemensamma riktlinjer för upphandling och avtalsskrivning är förknippat med 

anskaffning, uppdatering och support av teknisk utrustning och relaterade tjänster. Utredningen har 

utgått från det allmänna antagandet att kostnadseffektivisering kan ske om samordnade avrop av 

inventarier och AV-utrustning kan göras. 

1.4.3 Juridiska utgångspunkter 

I lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk regleras den ensamrätt och 

övriga omständigheter som tillkommer författare, kompositörer, konstnärer och andra upphovsmän 

till sina litterära eller konstnärliga verk. 

Med litterära verk menas böcker, tidningar, dikter och andra framställningar samt datorprogram 

inbegripet manus till föreläsningar. Med konstnärliga verk avses verk skapade med en konstnärlig 

ambition såsom konstverk, filmverk och musikaliska verk. 

Upphovsrätt uppstår i och med verkets tillkomst, helt formlöst d.v.s. utan någon registrering eller 

andra formaliteter och utgör ett rent efterbildningsskydd. Med detta menas att skyddet avser att 

skydda sättet på vilket upphovsmannen beskriver en händelse och inte själva händelsen. När det 

gäller föreläsningar så handlar det om på vilket sätt som läraren genomför undervisningen i form av 

dels sitt egna föreläsningsmanus och dels t.ex. power point-presentationer och annat studiematerial. 

 Den litterära eller konstnärliga prestationen måste nå s.k. verkshöjd för att omfattas av skyddet 

och med det menas att prestationen måste visa på ett visst mått av självständighet och originalitet. 

Skyddet omfattar även andra former av verket än den form som upphovsmannen ursprungligen gett 

verket t.ex. en romans filmatisering.  

Upphovsmannen är den eller de som tillsammans har skapat verket och utgörs alltid av fysiska 

personer d.v.s. det är läraren eller om det är flera lärare som upprättar ett undervisningsmaterial 

tillsammans, så är det lärargruppen. Det är möjligt att överföra verket på annan fysisk eller juridisk 

person t.ex. en arbetsgivare med att denne då inträder som rättighetshavare. Av detta följer att 

läraren är upphovsman och universitetet är rättighetshavare till t.ex. en powerpoint-presentation.  

Rättigheterna varar i 70 år efter upphovsmannens död. För verk med två eller flera upphovsmän 

varar skyddstiden fram till den sist avlidne upphovsmannens dödsår.  

1.4.3.1  Den ekonomiska och den ideella rätten 

Den upphovsrättsliga ensamrätten består av en ekonomisk rätt och en ideell rätt.  

Den ekonomiska rätten, som även brukar benämnas förfoganderätt, utgörs av en ensamrätt att 

framställa exemplar av verket, mångfaldigande, vilket avser all slags reproduktion av verket, och av 

en ensamrätt att förfoga över och göra verket tillgängligt för allmänheten, tillgängliggörande. 

  

                                                           
1
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Ett verk kan tillgängliggöras på fyra olika sätt, 

 överföring till allmänheten  

 offentligt framförande 

 offentlig visning  

 spridning av exemplar  

Det krävs samtycke från upphovsmannen respektive rättighetshavaren för att annan ska ges rätt att 

förfoga över verket. 

Vad avser den ekonomiska rätten finns det ett antal inskränkningar i upphovsmannens och i före-

kommande fall rättighetshavarens ensamrätt. Inskränkningarna innebär en rätt för vem som helst att 

under vissa givna förutsättningar nyttja ett upphovsrättsskyddat verk utan att tillstånd behöver in-

hämtas från upphovsmannen eller rättighetshavaren. Som exempel kan nämnas privat nyttjande och 

rätt att citera ur verk. 

Vidare finns bestämmelser om s.k. avtalslicens vilket innebär en rätt att under vissa givna förut-

sättningar nyttja ett verk utan upphovsmannens samtycke mot att upphovsmannen ersätts för detta. 

Det s.k. Bonus-avtalet som avser kopiering av förlagsutgiven litteratur för undervisningsändamål vilar 

på reglerna avseende avtalslicens. 

Den ideella rätten har sin grund i den personliga koppling som upphovsmannen anses ha till sitt 

verk. Den s.k. namngivningsrätten innebär att upphovsmannen ska anges i den omfattning och på 

det sätt som god sed kräver när exemplar av hans eller hennes verk framställs eller när verket görs 

tillgängligt för allmänheten. Den ideella rätten omfattar också en s.k. respekträtt som innebär en rätt 

för upphovsmannen att motsätta sig såväl ändringar i verket som medför att hans eller hennes litte-

rära eller konstnärliga anseende eller egenart kränks, som att verket görs tillgängligt för allmänheten 

i sådan form eller i sådant sammanhang att hans eller hennes litterära anseende eller egenart kränks.  

Inskränkningarna i den ekonomiska rätten som t.ex. kopiering för privat bruk och citaträtten på-

verkar inte den ideella rätten. Detta innebär att den ideella rätten ska respekteras fullt ut i samband 

med nyttjande med stöd av någon av inskränkningarna. Den ideella rätten kan inte överlåtas, dock 

kan den efterges.  

1.4.3.2 Överlåtelse av upphovsrätt 

Det föreligger en omfattande avtalsfrihet på upphovsrättens område där upphovsmannen råder över 

överlåtelser och upplåtelser av den ekonomiska rätten. Det principiella förhållningssättet är att reg-

lerna till största delen är dispositiva. 

Upphovsrätten är konstruerad som en förmögenhetsrätt där upphovsmannen fritt kan förfoga sitt 

verk genom såväl muntliga som skriftliga avtal. Detta innebär att upphovsmannen kan ingå avtal om 

överföring av de rättigheter som tillkommer honom till annan t.ex. arbetsgivare, förlag och 

producenter.   

1.4.3.3 Upphovsrätten i anställningsförhållandet m.m. 

Upphovsrätten till ett verk tillkommer alltid den fysiske person som har skapat verket och denne 

benämns upphovsman. En juridisk person kan aldrig vara upphovsman. En juridisk person kan dock 

inträda som rättighetshavare med att helt eller delvis förvärva rättigheterna från upphovsmannen 

eller i förekommande fall även från annan rättighetshavare. 

Frågan om upphovsrättens övergång i anställningsförhållanden är inte specifikt reglerad i lagstift-

ningen. Utgångspunkten är att samma regler gäller i ett sådant sammanhang som för upphovsrätten i 
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övrigt. Upphovsrätten uppstår hos den anställde som upphovsman och övergår till arbetsgivaren 

igenom anställningsavtalet. Övergången av upphovsrätten kan ske uttryckligen genom att det särskilt 

anges i anställningsavtalet, men också underförstått genom en tolkning av de arbetsuppgifter som 

anses ingår i det aktuella anställningsförhållandet. 

Det kan konstateras att beträffande datorprogram finns en specialregel där det anges att upp-

hovsrätten till ett datorprogram övergår till arbetsgivaren om datorprogrammet skapats av en 

arbetstagare som ett led i hans eller hennes arbetsuppgifter eller efter instruktioner av arbetsgiva-

ren. 

 En allmän princip med avseende på upphovsrättens övergång genom ett anställningsförhållande 

är den s.k. tumregeln som tillämpas i det fall där det saknas uttryckligt avtal.  

Tumregeln lyder enligt följande: ”Arbetsgivaren får inom sitt verksamhetsområde och för sin 

normala verksamhet utnyttja sådana verk som tillkommer som ett resultat av tjänsteåligganden 

gentemot arbetsgivaren. Arbetsgivarens rätt avser utnyttjanden för de ändamål som kan förutses vid 

verkets tillkomst. I den mån verket måste ändras för att ändamålet med dess tillkomst i anställningen 

ska uppnås är ändringen tillåten”. 

Kort uttryckt förvärvar arbetsgivaren, i avsaknad av klar reglering med annat innehåll, upphovsrät-

ten till verk som den anställde presterar i ett anställningsförhållande eller som följer av ett särskilt 

åtagande gentemot arbetsgivaren och som krävs för arbetsgivarens normala verksamhet. Förutsätt-

ningarna utgår ifrån rådande förhållandena vid tidpunkten för verkets skapande. Det nämns också att 

tumregeln ofta betraktas som tillämplig inom ramen för fasta och varaktiga anställningsförhållanden 

och då verket skapats som led i ett sådant anställningsförhållande. 

Upphovsrätten övergår inte på arbetsgivaren, trots ett fast anställningsförhållande, i större ut-

sträckning än vad som är nödvändigt sett från ”produktionstidpunkten” och arbetsgivarens normala 

verksamhet.  

Frågan i vad mån arbetsgivaren har befogenhet att ändra i verket anses följa av att förvärvet in-

nefattar en rätt att anpassa verket till det tillåtna nyttjandet. 

En kort sammanfattning av tumregeln innebär att upphovsrätten övergår till arbetsgivaren i den 

omfattning som behövs för att arbetsgivaren skulle kunna nyttja verket på det sätt som arbetsgivaren 

och arbetstagaren på ömse sidor har kunnat förutse med beaktande av: villkoren i anställningsavta-

let, arten och omfattningen av arbetsgivarens verksamhet samt sedvana på området.  

Utredningen har tagit del av den pågående nationella diskussionen om upphovsrättsliga frågor 

och högskolornas nyttjanderätt till utbildningsmaterial som lärare tagit fram i och för anställningen 

och som används i undervisningen.  

1.4.3.4 Närstående rättigheter 

I upphovsrättslagen finns ett skydd som avser ”framföranden av litterära eller konstnärliga verk eller 

ett uttryck av folklore”. Den utövande – d.v.s. den uppträdande – konstnärernas ensamrätt har såle-

des gjorts beroende av att de antingen framför ”ett litterärt eller konstnärligt verk” eller ”ett uttryck 

av folklore”. Sådana ”kollektivt” ägd folklore är i de flesta fall litterära eller konstnärliga verk, men 

formuleringen täcker även in sådant som eventuellt inte betraktas som verk. En lärares framförande 

av sitt egna manus vid en föreläsning omfattas av denna regel.  

Skyddet omfattar varje ”framförande av ett litterärt eller konstnärligt verk” – utan någon som 

helst värdering av framförandets närmare (konstnärliga) beskaffenhet. Alla uppträdanden som inte 

kan kallas för framförande av ett litterärt eller konstnärligt verk faller utanför skyddet.  
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Något krav på originalitet och särart ställs inte, motsatsvis till den ”egentliga” upphovsrätt”, utan 

själva åstadkommandet av framförandet – föreläsningen - är tillräckligt för att uppnå gränsen för 

skydd. Lärarens prestation kan liknas vid en artists framförande. 

Flera av bestämmelserna avseende upphovsrättens övergång till t.ex. en arbetsgivare gäller även 

för de närstående rättigheterna. 

1.4.3.5 Distributionsformen betydelse 

Av regelverket följer därtill att det föreligger en distinktion mellan en ordinär föreläsning i 

föreläsningssal där skillnader föreligger med hänsyn till tillämpning av regelverket med hänsyn till hur 

distributionen av föreläsningarna sker, d.v.s. genom, 

 Direktsändning 

 Visning på begäran 

När en föreläsning sänds, utan att någon fil sparas, definieras detta som direktsändning. Det juridiska 

regelverket skiljer sig inte här i någon väsentlig mening från situationen med ordinarie föreläsning i 

sal. Föreläsaren kan endera vara upphovsman till det framförda verket, d.v.s. den egna föreläsningen 

eller enbart framföra någon annans föreläsning. Den vanligaste situationen torde dock vara att före-

läsaren har sammanställt föreläsningen utifrån både eget och annans material. 

I de fall som filen med föreläsningen sparas för senare visning på begäran kommer detta att inne-

bära att en rad andra frågor avseende tillämpningen av det upphovsrättsliga regelverket måste beak-

tas. Förutom frågor om upphovsrätt tillkommer att den sparade filen på en av universitetets medie-

servrar är att betrakta som en medieprodukt med tillhörande producent- och utgivaransvar i anslut-

ning till publicering.  

1.4.4 Lokalmässiga utgångspunkter 

Vid inspelning av föreläsningar hjälper oss fyra fysiska platser att synliggöra olika förutsättningar för 

distribution med stöd av strömmande media, 

 Föreläsningssalen 

 Åhörarplatsen 

 Studion 

 Datorarbetsplatsen 

Föreläsningssalen ska vara utformad så att föreläsarens budskap går fram till de åhörare som finns på 

plats. Utredningen har identifierat ca 40 salar vid Göteborgs universitet som har mer än 100 

sittplatser. Efter inventering kan konstateras att dagens föreläsningssalar vid universitetet vanligen 

saknar ändamålsenlig inspelningsutrustning för distribution av föreläsningar. Tilläggas bör att även 

mindre salar är både vanliga och lämpliga inspelningsplatser av föreläsningar.  

Åhörarplatsen kan finnas i samma lokal som föreläsningssalen, men behöver inte vara det. Så är 

fallet när åhörarplatserna är för få i föreläsningssalen och man väljer att ”vidga rummet” genom att 

spegla föreläsningen till en grupp som befinner sig i en annan sal på campus. I nätburen undervisning 

är det vanligt att åhörarna finns på geografisk distans, t.ex. på ett lärcentrum i en kommun.  Åhörar-

platsen kan även vara en dator uppkopplad till Internet. 

Studion är ett rum som utformats och inretts för optimal upptagning av bild och ljud. Det finns 

endast ett fåtal sådana lokaler vid vårt universitet, bl.a. på Konferenscentrum Wallenberg, vid Huma-

nisten och på IT-fakulteten. En studio kan även vara utrustad med bild- och ljudmixer och annan tek-
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nisk utrustning. Det inspelade materialet kan tas om hand och efterredigeras innan det publiceras. 

Studios nära verksamheten styrs och utformas av de behov som framkommer i nära anslutning till 

undervisningen. 

Slutligen, lärarens datorarbetsplats erbjuder möjligheter för inspelning, redigering och distribut-

ion av föreläsningar. Med datorarbetsplats avser vi här de IT-resurser som lärare allt oftare får till-

gång till som del av tjänsten, bl.a. bärbara datorer, pekplattor och smarta telefoner. Dagens datorer 

klarar att hantera webbkameror, mikrofoner, mjukvaror för redigering och sändning. De kan således 

användas för att vidaresända den inspelade föreläsningen. I detta sammanhang är implementeringen 

av DAFGU med tillhörande bas- och tilläggstjänster av intresse när utredningen diskuterar förutsätt-

ningar för direktsändning och visning på begäran.  

I nuvarande regler för hantering av investeringar och lokalprojekt framgår att investering i datorer 

och AV-utrustning i undervisningslokaler finansieras inom nämndernas investeringsramar samt att de 

inte hanteras av fastighetsavdelningen. 

1.4.5 Övrig personal och tjänster 

Förutom den föreläsande läraren finns ytterligare personal och tjänster som bör uppmärksammas. 

Eftersom inspelning av föreläsningar är teknikberoende, så är IT-avdelningens existerande bas- och 

tilläggstjänster en förutsättning att ta hänsyn till vid sändning av föreläsningar. Personal som under-

håller förekommande AV-utrustning i de föreläsningssalar där föreläsningen ska spelas in och de 

stödtjänster som förvaltning, campusområden, fakulteter och institutioner erbjuder, är av synnerlig 

vikt. Slutligen, och inte minst, behövs personal som kan ge den föreläsande läraren stöd i tekniker att 

framföra budskapet och för utformning av medieproduktionen. Möjlighet att använda den 

kompetens som finns inom enheten Medieteknik eller att använda interna och externa tjänster, när 

särskilda krav på inspelning och sändning ställs, bör noteras.  

1.4.6 Publicering och arkivering 

Universitetets policy för information och kommunikation är ytterligare en utgångspunkt. I policyn 

anges tre principer av särskild betydelse: öppenhet, kvalitet och samhällsengagemang. Det digitala, 

multimediala material som publiceras ska ha en tydlig avsändare och följa universitets grafiska profil.  

I dialog med Universitetsbiblioteket har förutsättningar för e-publicering via universitetets 

elektroniska arkiv GUPEA diskuterats. En registrering i GUPEA innebär att mediefilen blir sökbar med 

hjälp av ämnesord mm. 

Frågor om hur mediefiler ska arkiveras och gallras har uppmärksammats. Göteborgs universitet är 

som statlig förvaltningsmyndighet skyldig att följa det regelverk som gäller för allmänna handlingar, 

bl.a. Arkivlagen (1990:782) och Arkivförordningen. I Arkivhandbok för universitetet (2006-10-27) 

anges bl.a. vilka handlingar som ska arkiveras. Det bör poängteras att ljud- och bildupptagningar som 

ingår i myndighetens bibliotekssamling inte är att betrakta som allmänna handlingar.  

1.5 Utredningens genomförande 

Utredningens bedömningar är bl.a. grundade i synpunkter från verksamma studierektorer och pro-

gramledare. Synpunkterna har inhämtats genom enkät och intervjuer. Dessutom har en inventering 

gjorts av stora föreläsningssalar och AV-utrustning för inspelning av föreläsningar.  
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Kollegor som representerar ett spektrum av expertis inom fältet har inbjudits att delta vid åter-

kommande referensgruppsmöten. De juridiska aspekterna har ventilerats, såväl utifrån gällande re-

gelverk och policies i inom högskolan. 

I syfte att låta intresserade universitetslärare ta del av utredningen har delar av underlaget disku-

terats med företrädare för nätverket Samverkande IT-pedagoger (SIP). Det är lärare med särskilt in-

tresse för IT i högre utbildning som engagerat sig i nätverket. 

På motsvarande sätt har Göteborgs universitets studentkårer (GUS) inbjudits att yttra sig över ut-

redningen. De framför att kostnadseffektiva lösningar bör eftersträvas samt att de plattformar som 

universitetet väljer bör vara oberoende av vilket operativsystem som används. 

Vidare har utredningen gjort en förenklad omvärldsanalys och tagit del av tidigare studier ge-

nomförda vid universitetet, bl.a. PIL-rapporter. Information om andra lärosätens sätt att distribuera 

föreläsningar på nätet har noterats, samt nationella tjänster som kan komma att erbjudas av SUNET.  

1.5.1 Webbenkät 

En av de första aktiviteterna var att i dialog med referensgruppen och SIP utarbeta en enkät som rik-

tade sig till studierektorer och programansvariga vid samtliga fakultetsnämndsområden. Enkäten 

ställde frågor om verksamhetens behov av tjänster avseende fyra kommunikationsformer: a) direkt-

sändning, b) visning på begäran, c) förinspelat material samt d) tvåvägskommunikation. 

Efter en förfrågan till fakultetskanslierna erhölls e-postadresser till 157 lärare med uppdrag som 

studierektor eller programansvarig. Formuläret utformades och distribuerades som en webbenkät 

(se bilaga 1).  

Data insamlades under perioden 2011-12-08 till och med 2011-12-14 och sammanställdes för dis-

kussion och tolkning i utredningens projekt- och referensgrupp.   

1.5.2 Intervjuer 

I resultatet från enkäten beskrev respondenter intressanta erfarenheter och ambitioner relaterade 

till föreläsningar i olika ämnen. Utifrån sådana resultat valde utredningen att följa upp några särskilt 

intressant fall. Resultatet från intervjuerna inkluderades sedan i tolkningen av verksamhetens behov, 

intresse och erfarenhetsredovisning av inspelade föreläsningar. 

1.5.3 Platsbesök 

Parallellt med att intervjustudien genomfördes utfördes platsbesök för att etablera kontakt med an-

svariga och för att erhålla en allmän bild över föreläsningslokaler samt för att inhämta specifik status 

på AV- och videokonferensutrustning.  

1.5.4 Möten med referensgrupp och nätverk 

Under utredningsprocessen fram till ett första utkast, som innehöll förslag till beskrivningar och slut-

satser, träffades referensgruppen återkommande. Sex möten genomfördes under perioden 2011-11-

30 till och med 2012-02-20. Dessa har varit värdefulla för att ”vrida och vända” på frågeställningar 

och beskrivningar av förutsättningar som utredningen haft anledning att ta ställning till. Projektgrup-

pen genomförde även tidigt under utredningen ett möte (2011-12-02) med lärarna i nätverket Sam-

verkande IT-pedagoger för att diskutera webbenkätens utformning. 
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1.6 Avgränsningar och definitioner 

Den inspelade föreläsningen kan sändas direkt eller spelas in och lagras på en server för att sedan 

visas på begäran. Med strömmande media (streaming media) avses att bild- och/eller ljud komprime-

ras och spelas upp efterhand som det tas emot. Det går att slumpmässigt välja avsnitt ur mediefilen. 

Vid s.k. progressiv nedladdning kan användare ta del av det innehåll som är nedladdat, men kan inte 

hoppa framåt till de avsnitt som ännu inte har hämtats. Efter uppspelning av strömmande media 

finns normalt sett inget kvar på mottagarens dator. 

När universitetsgemensamma infrastrukturfrågor för strömmande medier baserad på videokonfe-

rensteknik diskuteras, benämner vi dem ”kommunikations- och medieplattformen” (KOMP). 

Utredningen diskuterar förutsättningar för genomförande utifrån två former att distribuera före-

läsningar: a) direktsändning och b) visning på begäran. De direktsända föreläsningarna, som både kan 

sparas eller inte sparas för visning på begäran, diskuteras som envägs- respektive tvåvägskommuni-

kation. Föreläsningar som sänds på begäran diskuteras i termer av oredigerat respektive redigerat 

material.  

  

Figur 2 Distributionsformer av föreläsningar 

Det är vanligt att direktsända föreläsningar sparas tillfälligt på en server, även om syftet med detta 

inte är att visa föreläsningen vid ett senare tillfälle. En sådan mediefil skulle, om den inte raderas, 

kunna användas för senare visning.  

1.6.1 Direktsändning 

Direktsändningen kännetecknas av att åhöraren kan ta del av föreläsningen med minimal tidsfördröj-

ning (synkron överföring). Direktsända föreläsningar kan vara envägs- respektive tvåvägskommunika-

tiva lösningar, där man kan välja att spara en fil för visning på begäran eller inte.  

I figurens mitt (se nästa sida) finns föreläsaren, åhörarna och inspelningsutrustning. Till vänster 

visas andra salar dit föreläsningen speglas. Högra sidan visar studenter som tar del av föreläsningen 

via Internet. Längst ned sparas inspelningen på en medieserver. 
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Figur 3 Direktsändning som en- eller tvåvägskommunikation, med eller utan lagring 

Envägs: Åhörarna saknar möjlighet att kommunicera med den föreläsande läraren under pågående 

sändning.  

Tvåvägs: Det finns former för direktsända föreläsningar som siktar in sig på två- eller flervägs-

kommunikation. Den föreläsande läraren och studenterna kan befinna sig på olika geografiska platser 

och möts över Internet i realtid med ljud och bild. 

1.6.2 Visning på begäran 

Med visning på begäran menas att den inspelade föreläsningen sparas och kan distribueras vid ett 

senare tillfälle. De mediefiler som sparas kan distribueras i oredigerad form respektive anpassas i 

pedagogiskt syfte.  

Överst i figur 3 visas en vanlig föreläsningssituation som spelas in. Där finns föreläsare, åhörarna 

och inspelningsutrustning. Underst visas en föreläsare som spelar in sin föreläsning i studio eller da-

torarbetsplats. I mitten redigeras och sparas mediefilen för senare sändning till studenter över Inter-

net (längst till höger). 

 

Figur 4 Visning på begäran, som oredigerad eller redigerad medieproduktion 

Oredigerad: Det är inte ovanligt att en direktsändning kombineras med att inspelningen sparas, så att 

föreläsningen - vanligen oavkortat - kan visas i efterhand. 

Redigerad: Föreläsningen spelas in, redigeras och sparas för senare sändning. Bearbetningen av 

mediefilen sker med särskild mjukvara lokalt på dator eller på nätet som en molntjänst.  



 

13 

 

2 Verksamhetsperspektiv 

2.1 Resultat från enkät och intervjuer 

Resultat från webbenkäten bygger på 78 svar av 157 tillfrågade. Målgruppens storlek varierar vid 

fakulteterna, liksom svarsfrekvensen. Vid Sahlgrenska akademin har 21 av 26 svarat (76%), medan 

det är 5 av 15 (33%) som lämnat sin syn vid Handelshögskolans fakultet. Det förekommer att studie-

rektorer har samordnat sitt svar och låtit en av kollegorna besvara enkäten för de övriga. Någon 

bortfallsanalys har inte gjorts. 

Tabell 1  I vilken utsträckning tror du att ditt område eller program skulle han användning för …  
Skala: 1 = Ingen användning alls, 6= Mycket stor användning. Medelvärde. N=78, Bortfall=79 

Kommunikationsform Medelvärde (M) Antal svar Vet ej 

A. Direktsändning  3,64  72  6 

B. Visning på begäran  4,46  71  7 

C. Förinspelat material  4,11  74  4 

D. Tvåvägskommunikation  4,07  73  5 

Tabellen visar att ”Visning på begäran” anses mest intressant av de fyra formerna, medan ”Direkt-

sändning” ofta ses som minst intressant. Medelvärden från de åtta fakulteterna skiljer sig något åt. 

Sahlgrenska akademin ger tillsammans med Humanistiska fakulteten, IT-fakulteten, Naturvetenskap-

liga fakulteten, Samhällsvetenskapliga fakulteten och Utbildningsvetenskapliga fakulteten högst me-

delvärde för ”Visning på begäran”. På Handelshögskolan erhåller ”Förinspelat material” högst medel-

värde (M=3,8) av de fyra formerna. Det är generellt lägre värden från Handels. Konstnärliga fakulte-

ten ger på motsvarande sätt högst medelvärde för ”Tvåvägskommunikation” (M=4,3). Lägsta note-

rade medelvärde (M=2,5) kommer från Samhällsvetenskapliga fakulteten för formen ”Direktsänd-

ning”. Högsta medelvärdet (M=5,1) finner vi från Sahlgrenska akademin för ”Visning på begäran”.  

De svarande pekar på två tidsperioder varje år då behovet förväntas vara allra störst. Det är sep-

tember-oktober respektive december-januari. 

Den statistiska sammanställningen indikerar intresse på många håll. Med stöd av lämnade kom-

mentarer synliggörs mer i detalj hur och i vilka sammanhang de inspelade föreläsningarna kommer 

att användas.  Även om flertalet svarande är positiva till att spela in föreläsningar för visning med 

strömmande media, så finns det företrädare som ställer sig tveksamma till värdet av sådan verksam-

het. Man uttrycker vissa problem och farhågor, som vi återkommer till längre fram. 

2.1.1 Synpunkter på direktsändning 

I enkäten fick vi flera förslag till situationer där direktsändning kan användas för att underlätta och 

förbättra undervisningen. Ett användningsområde som ofta tas upp är distanskurser, där 

distansstudenter med hjälp av denna teknik skulle få möjlighet att ta del av samma undervisning som 

studenter på campus. Detta skulle minska skillnaderna mellan campus- och distanskurser avsevärt. 

Frågan är dock i vilken utsträckning distansstudenter har möjlighet eller vilja att anpassa sig efter 

campuskursernas scheman. En viktig anledning till att man väljer att läsa på distans är den flexibilitet 

det erbjuder. Det kan vara ett krav för att man som t ex yrkesarbetande ska ha möjlighet att studera 

överhuvudtaget. 

Ett annat viktigt användningsområde som framkommer i enkätsvaren är samarbeten med andra 

lärosäten i eller utanför Sverige. Med tillgång till direktsändningsmöjligheter kan studenter på olika 
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orter ta del av samma föreläsningar utan att förflytta sig fysiskt. Ett exempel är barnmorskepro-

grammet som samläser med motsvarande utbildning vid Högskolan i Skövde. Tidigare har studen-

terna från Skövde fått resa till Göteborg då och då under terminen, vilket är både kostsamt och 

tidsödande. Om föreläsningarna istället kunde direktsändas skulle behovet av dessa resor minska 

betydligt. 

På lärarutbildningen i engelska vid humanistiska fakulteten reser studenterna till Washington eller 

Brighton på två veckor under kursens gång medan några stannar kvar i Göteborg. Detta innebär 

oundvikligen att det uppstår vissa skillnader i undervisningen och de föreläsningar man får ta del av. 

Med hjälp av direktsändning skulle lärosätena kunna dela föreläsningar med varandra och skapa stort 

mervärde för studenterna. 

Naturvetenskapliga fakulteten är i färd med att skapa ett nordiskt masterprogram i biodiversitet 

och statistik. Det är ett samarbete mellan nio lärosäten i Norden. Det mesta av undervisningen ska 

ske på distans med några få träffar för större exkursioner och laborationer. Även här skulle man 

kunna dra stor nytta av möjligheten att direktsända föreläsningar och andra aktiviteter inom ramen 

för utbildningen. 

På utbildningar med stora studentgrupper, som t ex lärarutbildningen, blir man ofta tvungna att 

hålla samma föreläsning både två och tre gånger eftersom det saknas tillgång till lokaler som har 

plats för alla studenter på en gång. I den situationen är det användbart att kunna direktsända före-

läsningen till en eller flera andra salar. 

Höstterminen 2009 antogs 700 studenter till lärarutbildningen. Kjell Härnqvistsalen rymmer 300 

åhörare. Detta skulle ha inneburit att man tvingats ha tre föreläsningstillfällen på första kursen 

(LAU110) för var och en av de 19 föreläsningarna, totalt 57 tillfällen. Genom att direktsända föreläs-

ningarna till en annan sal i samma byggnad behövde man bara ha två tillfällen per föreläsning, alltså 

totalt 38. 

Genom att sända föreläsningen över nätet möjliggjordes även för andra deltagande lärare i kursen 

att följa föreläsningen vid sitt skrivbord, vilket anses vara ett effektivt sätt att kunna knyta an till 

dessa i sina egna föreläsningar. Lärarna uppfattade detta som mycket positivt för kursens innehålls-

liga fokus. 

Med möjlighet till tvåvägskommunikation inbyggt i systemet kan studenter som befinner sig på 

annan ort ges möjlighet att ställa frågor under pågående föreläsning. Det kan ske antingen via en 

chatfunktion eller via mikrofon. Sådan kommunikation ställer emellertid höga krav på lärarens för-

måga att ”hålla flera bollar i luften samtidigt” och inte tappa fokus. 

Inom masterprogrammet i språkteknologi samarbetar man med andra lärosäten och har därmed 

behov av att kunna direktsända föreläsningar. Sändningarna sker med hjälp av Adobe Connect via det 

trådlösa nätverket. Under föreläsningen har studenterna haft möjlighet att, via nätet, ställa frågor in 

till salen och detta ses som en viktig funktion. Man har även haft seminarium med presentation av 

arbeten över nätet. Studenter från Uppsala deltog via varsin dator och studenter från Göteborg fanns 

i föreläsningssalen.  

2.1.2 Synpunkter på visning på begäran 

När en föreläsning spelas in, laddas upp och sparas på en server kan den göras tillgänglig för stu-

denter, lärare och allmänhet. Studenter, som varit frånvarande p.g.a. sjukdom eller förvärvsarbete, 

kan ta del av föreläsningen som de missat. Studenter på distansutbildning kan ta del av 

campuskursens föreläsningar med bibehållen flexibilitet inför en tentamen eller att studenter önskar 

att se om föreläsningen. 
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En annan möjlighet med att spela in och spara föreläsningar är att dela dem med varandra mellan 

kurser, institutioner och kanske till och med fakulteter. Detta ger särskilt mervärde när en 

gästföreläsare tagits in och fler än de som var närvarande vid föreläsningstillfället kan ta del av före-

läsningen. 

Vissa institutioner har samarbetspartners utanför universitetet. Samma teknologi som gör det 

möjligt att spela in och sända video gör det möjligt att ta emot från andra. På det viset kan man en-

kelt låna material av sina samarbetspartners för att använda i undervisningen. 

Under vårterminen 2010 fick studenterna på LAU110 möjlighet att se föreläsningar över nätet i 

syfte att göra det lättare för studenterna att följa undervisningen. En del studenter hade långt till 

universitetet. Genom att göra föreläsningarna tillgängliga via Internet behövde man inte längre tänka 

på att lägga föreläsningar och seminarier på samma dag. Detta underlättade mycket vid schemalägg-

ningen. Farhågor fanns att studenterna skulle sluta komma på föreläsningar och efterföljande semi-

narier. Dessa besannades dock inte. Studenterna fortsatte att komma i ungefär samma utsträckning 

som tidigare. Däremot uppskattade de möjligheten att ta igen missade föreläsningar. 

På barnmorskeprogrammet har man planer på att spela in en kort film om hur man handhar en 

förlossning.  Filmen ska vara ca 10 minuter lång och med hjälp av en modell av ett underliv visa hur 

en förlossning går till. För att kunna göra detta behöver man, förutom att kunna filma i närbild med 

bra ljus, även kunna redigera. Detta ställer ytterligare krav på utrustning och support som inte finns 

vid enkel inspelning av en föreläsning eller liknande. 

Naturvetenskapliga fakulteten har uttryckt önskemål om att ha exkursionsområden inspelade på 

video för seminarier och för visning över nätet. Exkursioner blir ett allt mer sällsynt inslag i under-

visningen p.g.a. kostnaden. Den här typen av filmer skulle bli ett viktigt pedagogiskt verktyg. 

2.1.3 Problem och farhågor 

Den vanligaste invändningen mot att distribuera föreläsningar på nätet är en rädsla för att studen-

terna ska sluta komma till universitetet om de ges möjlighet att se föreläsningarna hemifrån.  

En annan invändning är att föreläsningen som undervisningsform bygger på tvåvägskommunikat-

ion mellan lärare och studenter och att dialogen går förlorad genom att studenterna inte längre in-

finner sig vid föreläsningarna.  

Vidare uttrycks oro över hur lärarna kan komma att reagera på att bli inspelade när de föreläser. 

Oron gäller bl.a. vart materialet kan hamna om det läggs ut på Internet. Man framför även att lärare 

kan tänkas göra invändningar rörande rättigheter till undervisningsmaterialet och känna obehag inför 

att stå framför en kamera.  
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3 Resonerande framställning 

Med bakgrund i utredningens utgångspunkter och insamlade verksamhetsbehov följer en resone-

rande framställning om förutsättningarna för genomförande av föreläsningar som direktsänds re-

spektive visas på begäran. I referensgruppens dialog har förutsättningarna beskrivits och ventilerats. 

Den resonerande framställningen knyter an till de förda diskussionerna. Dessutom breddas och för-

djupas tematiken genom att kollegorna i gruppen har lämnat enskilda yttranden och skriftliga bidrag 

eller på andra sätt inspirerat till ytterligare belysning av utredningens frågeställningar. 

3.1 Pedagogik och kompetensutveckling 

Utredningen har tagit intryck av den aktuella diskursen om studenters lärande och användning av 

föreläsningen som pedagogisk form samt inspel om informationsvägar i högre utbildning (se bilaga 

2). Under begrepp som ”flip education”, ”flipped classroom” och ”flipped instruction” ryms olika sätt 

att vända på undervisningen så att studenterna själva tillgodogör sig information utanför undervis-

ningstiden, så att undervisningstiden i ökad utsträckning kan användas till att kommunicera med 

studenter. Ett sätt är att spela in föreläsningar som studenterna ser via nätet före lektionen, vilken 

sedan kan ägnas åt diskussion och frågor istället för ren föreläsning. Tanken är att man ska göra en 

pedagogisk vinst och utnyttja lärarens kunnande på bästa sätt, samt ge studenterna en djupare 

förståelse för ämnet. I dessa sammanhang är väl fokuserade och relativt korta föreläsningar som 

läraren gjort, utan närvarande studenter vid själva inspelningstillfället, en vanlig form. 

En föreläsning i föreläsningssal med många studenter samlade inbjuder vanligen inte till dialog, 

men möjligheten att ställa frågor finns beroende på föreläsarens öppenhet för detta. På samma sätt 

kan en direktsänd föreläsning via Internet inkludera tillfälle till chat med föreläsaren. En föreläsare 

kan stanna upp, ta en paus och fördjupa ett avsnitt, om det framgår att studenterna har svårt att 

följa resonemanget. Med en chatfunktion är ett sådant arbetssätt också möjligt vid direktsändning. 

Ur pedagogisk synvinkel framträder ytterligare tillfällen att tillrättalägga och anpassa föreläsningen 

när den är inspelad för senare visning på studentens begäran. Studenten kan ta del av föreläsningen 

när det passar i tiden och har dessutom möjlighet att se den flera gånger samt att stanna upp och 

reflektera vid särskilt intressanta passager. Läraren får tillfälle att redigera materialet, t.ex. digital 

uppmärkning av föreläsningens avsnitt. Med modern redigeringsteknik går det även att bygga in 

stopp där studenten avkrävs någon form av återkoppling vid progressiv nedladdning, t.ex. svara på 

en fråga som uttalas under den inspelade föreläsningen, innan studenten kan lyssna på 

fortsättningen. 

PIL-enheten har i uppdrag att medverka i universitetets kvalitetsarbete i syfte att utveckla och 

stärka den högskolepedagogiska kompetensen och förmågan att variera undervisningsformerna. Det 

sker bl.a. genom att synliggöra existerande praktiker och visa vägar till pedagogisk utveckling. I en 

rapport om varierad undervisningsformer(Pareto & Leric 2011) konstateras att det finns en bety-

dande variation av former för undervisning, d.v.s. alternativ till föreläsnings- och seminarieformer. 

Men det finns inte mycket som knyter an till distans- och nätburen undervisning. Göteborgs universi-

tet har i mindre utsträckning än många högskolor valt att införa nätburen undervisning. Det skulle 

kunna betyda att det vid vårt universitet saknas erfarenhet av att undervisa med teknikstöd. 

Men i en annan nyligen framtagen rapport om lärares användning av IT i undervisningen (Lundin 

m.fl. 2011) pekar man på att högskolelärare vid universitetet har en god IT-mognad, i hög utsträck-

ning använder en rad olika IT-verktyg i sin undervisning och upplever denna användning som relativt 

självklar. Bland de utmaningar som skrivs fram i rapporten nämns universitetets förmåga att hantera 
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integrationen av distansbaserade system som tillåter asynkrona och distribuerade utbildningsaktivi-

teter och de lokala, sekventiella och synkrona (som till exempel föreläsningen) samt förmågan att 

integrera IT-stödet relativt andra organisatoriska, juridiska, tekniska och praxisbaserade påverkans-

faktorer. 

Frågan om lärares intresse och beredskap för att genomföra föreläsningar som distribueras via 

nätet bör även inkludera en belysning av förutsättningar för kompetensutvecklande insatser. Om 

Göteborgs universitet väljer att satsa på strömmande media som ett verktyg för att utveckla och för-

stärka kurser, utbildningar och forskning krävs det förutom tekniska investeringar ett kunskapslyft 

bland universitetets anställda. Med dagens tekniska utveckling är det relativt enkelt att spela in och 

redigera föreläsningar om man kan den grundläggande teorin och tekniken bakom produktion av 

strömmande media. 

Om universitetet skulle erbjuda kompetensutvecklingskurser i samband med införskaffandet av 

inspelningsutrustning skulle ett flertal mervärden genereras. Till dessa mervärden räknas bl.a. ett ge-

mensamt formspråk/grafisk profil för samtliga produktioner, säkerställande av en gemensam kvali-

tetsnivå av produktionerna samt att alla anställda får en gemensam juridisk grund att stå på vad gäl-

ler rättigheter och skyldigheter vid publicering av föreläsningar på nätet.  

Kompetensutvecklingen bör med fördel inkludera två föreläsningssituationer: a) lärare som spelar 

in en föreläsning enskilt vid sin datorarbetsplats eller i studio och b) lärare som spelar in föreläs-

ningen i föreläsningssalen.  

I den första situationen spelar läraren helt eller delvis in sin föreläsning i frånvaro av studenter 

och kan använda datorskärmen som visningsyta alternativt rikta kameran mot sig själv och föreläsa 

direkt in i kameran. Exempel på program vid denna form av inspelning är Adobe Connect och Skype. 

När läraren spelar in föreläsningen i föreläsningssalen krävs det att läraren både är medveten om 

inspelningen samtidigt som föreläsaren ska fokusera på den aktuella föreläsningen och kommuni-

kationen med de fysiskt närvarande studenterna. Exempel på program som används vid denna form 

av inspelning är Bambuser och Wirecast.  

Oavsett inspelningssituation är det angeläget att föreläsarna dels får utbildning i att använda tek-

niken, dels får lära sig hur man förhåller sig till kameran för att skapa en närvarokänsla och inspel-

ningskvalitet som lockar till intresse från studenterna.  

Kompetensutvecklingen skulle kunna bestå av olika moduler där föreläsarna kan skräddarsy en 

utbildning som passar deras behov. Universitets-TV-verksamheten har flyttats från informations-

enheten vid externa relationer till Medieteknik vid serviceavdelningen. Det ger potential genom att 

det inom samma organisatoriska enhet som ansvarar för systemförvaltningsområdet medietjänster 

också finns kompetens för att erbjuda utbildningar som utnyttjar den gemensamma infrastruktur 

som tillhandhahålls.  

Dagens ansvarsfördelning för kompetensutveckling indikerar att nämnderna själva, personal-

avdelningen och serviceavdelningen erbjuder applikationsspecifik utbildning, medan PIL-enheten 

erbjuder lärare utbildning i pedagogiska frågor. Medieteknik, serviceavdelningen, ledar- och kompe-

tensutveckling vid Personalavdelningen och PIL-enheten borde kunna ta fram lämpliga utbildningar. 

Dessutom kan övervägas om PIL-enheten tillsammans med vissa institutioner och inom ramen för 

ett ”Teaching and Learning Lab” kopplat till den högskolepedagogiska verksamheten borde erbjuda 

lärare en mötes- och träningsplats för bl.a. de frågor och färdigheter som utredningen diskuterar.  
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3.2 Lokaler och support 

Erfarenheterna från platsbesöken på fakulteterna indikerar att det är tre föreläsningssituationer som 

är särskilt intressanta avseende universitetets lokaler: a) föreläsningar i stora salar, t.ex. med externa 

föreläsare där det finns ett brett intresse att ta del av framställningen, b) föreläsningar där salens 

storlek inte räcker till för antalet deltagare, och då det skulle vara önskvärt att kunna spegla föreläs-

ningen för åhörare i en kompletterande undervisningssal samt c) lokaler där kvalificerad inspelnings-

utrustning med flerkamerasystem, extra god ljudupptagning, ljussättning etc kan göras tillgänglig. 

Vid platsbesöken fann vi en betydande variation av tekniklösningar. En universitetsgemensam 

standard för användargränssnitt skulle underlätta för föreläsare att använda AV-utrustning. Inte 

minst gäller detta om och när universitetet investerar i fast teknik för inspelning- och styrning i stora 

föreläsningssalar och när bokning av salar kan ske över fakultetsgränser och campusområden. 

AV-utrustning i lärosalar är idag fakultetsnämndernas ansvar, vilket innebär att investeringar och 

support av inventarier och teknik sköts lokalt. För att kunna erbjuda effektiv support, såväl tids- som 

kostnadsmässigt, bör den tekniska lösningen vara bättre samordnad. Tidigare gjorda investeringar i 

videokonferensteknik behöver ses över. Kompletterande universitetsgemensamma riktlinjer för in-

köp av lokal AV-utrustning borde fastställas. Inom ”GU-förnyas” ingår uppdraget Lokalsamordning 

(inom stödprocessen Lokaler). Detta öppnar för betydande möjligheter till hög standardiseringsnivå 

avseende utrustning och utrustningsval.  Upphandling av inspelningsutrustningar, som installeras i 

föreläsningssalar och som ansluts till den universitetsgemensamma infrastrukturen, borde kunna ske 

samordnat. 

Supportbehov kan grovt delas in i förebyggande och avhjälpande support. I begreppet förebyg-

gande support kan bl.a. inräknas: a) väl genomförda upphandlingar med preciserade kravspecifikat-

ioner utifrån universitetsgemensamma beslut om standarder, b) kontinuerlig uppföljning och kontroll 

att existerande AV-utrustning fungerar som den ska och c) utbildning av supportpersonal och 

användare, d.v.s. i vårt fall den föreläsande läraren. 

Behovet av en väl fungerande avhjälpande support runt den föreläsande läraren framkommer 

med tydlighet under utredningen. Även på denna punkt tycks det förekomma en betydande variation 

i hur nämnder och institutioner valt att organisera den avhjälpande supporten. I och med att 

ansvaret för det lokala IT-stödet (LITS) har förändrats, synliggörs önskemål och krav från lärare som 

ska föreläsa. Behovet av kvalificerat stöd från vaktmästare och annan personal ökar när LITS:arna 

inte längre finns på fysisk plats nära den föreläsande läraren. Det finns ett tydligt behov att 

genomlysa förutsättningarna för de verksamhetsnära supporttjänsterna. 

På basis av tidigare diskussioner och gjorda erfarenheter kan konstateras att det saknas en uni-

versitetsgemensam hållning vad gäller allmän standard på tekniska hjälpmedel för undervisningens 

bedrivande. PIL-enheten har gjort inspel för att stimulera till diskussion om AV-hjälpmedel i olika 

typer av undervisningssalar (jfr bilaga 3). 

Tjänster relaterade till den framväxande gemensamma infrastrukturen för AV/IT-tjänster, som vi 

benämner ”kommunikations- och medieplattform” (KOMP), och som ingår i mediatjänster vid Medie-

teknik, skulle vinna på att regleras med SLA. 

Utformning av en sådan överenskommelse bör bli föremål för en fördjupad genomlysning på av-

delningsövergripande nivå vid gemensamma förvaltningen. Eftersom tjänsterna vid serviceavdel-

ningen och IT-avdelningen är kritiskt beroende av varandra, bl.a. vad gäller drift och underhåll av 

medieservrar, bör formerna för samverkan definieras. Ett SLA bygger på att det finns två tydliga par-
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ter, en beställande part och en levererande part. Möjligen är ett problem i sammanhanget att det 

saknas en tydlig beställande part för medietjänster?  

Syftet med SLA är att lägga fast servicenivå på de i KOMP ingående komponenterna som a) ser-

viceavdelningen och b) IT-avdelningen sköter, samt avgränsningar som visar det ansvar som ligger på 

c) fakulteter, institutioner och andra enheter. Två huvudtyper av SLA bör övervägas. Ett SLA bör be-

lysa överenskommelser avseende tjänster med servrar, infrastruktur och användargränssnitt till 

plattformen. Ett annat SLA bör belysa överenskommelser om olika tjänster för support.  

Ambitionen bör vara att standardisera och konsolidera hård- och mjukvara för ökad användarvän-

lighet, minskade kostnader vid upphandling samt effektivare gemensam support. Dessa ambitioner 

bör avse både centralt placerade medieservrar och lokalt placerad teknisk utrustning, såsom inspel-

ningsutrustning (bl.a. styrsystem, kameror, mikrofoner och kodekar) i föreläsningssalar mm. På så 

sätt kan ökad grad av automatiserad uppdatering av mjukvara och säkerhet uppnås. Dedikerad 

datorutrustning i KOMP kan delvis ses ingå i DAFGU och därmed vara relaterad till de servicenivåer 

som beslutats i gällande SLA. Här ingår avgränsning av supporterad hårdvara, beställning och leve-

rans av certifierad dator, ny- och ominstallation av standardoperativsystem, installation och upp-

datering av tekniska basprogram, installation av universitetets standardapplikationer, konfiguration 

för enkel åtkomst av universitetets gemensamma tjänster, underhåll av standardapplikationer och 

operativsystem, DAFGU självbetjäningsportal, support via Servicedesk 2020 och IT-stöd samt stöd för 

fjärrsupport.  

Mjukvaruuppgradering och annan support på datorer placerade i KOMP kan på detta sätt hante-

ras i enlighet med kända rutiner vid universitetet. Den utökade support som krävs för lokalt placerad 

styrnings-, inspelnings- och kodningsutrustning kan lämpligen hanteras som tilläggstjänster och be-

roende på framtida beslut tänkas ingå i utbudet av bastjänster vid universitetet. 

Inrapportering av akuta fel relaterade till inspelningsrustningar, lärares önskemål om instruktioner 

samt institutioners önskemål om inplanerad uppgradering av lokala system sker med stöd av univer-

sitetets gemensamma ärendehanteringssystem. Det bör vidare övervägas om ärenden som inkom-

mer via tjänsten 2020, och vilka är relaterade till KOMP snarare än till IT-utrustningen, bör omdirige-

ras via ärendehanteringssystemet till serviceavdelningen alternativt att en annan tjänst skapas, t.ex. 

3030. Förhoppningsvis kan det pågående utvecklingsprojektet som syftar till att ta fram ett IT-stöd 

för supportärenden, benämnt Gemensamt IT-stöd och som ägs av IT-avdelningen, föreslå en verksam 

lösning. 

3.3 E-publicering och meritering 

Frågan om publicering på externa webbplatser har varit uppe till diskussion ett flertal tillfällen tidi-

gare. Bl.a. tillsatte rektor 2009-06-09 en arbetsgrupp som fick i uppdrag att belysa frågor om publice-

ring på externa webbplatser, i första hand ljud- och videofiler. Uppdraget var att inhämta underlag 

från relevant forskning, att skyndsamt förbereda frågor om avtal för publicering på iTunes U och, om 

så bedöms lämpligt, utarbeta en policy/strategi för publicering på externa webbplatser. 

Arbetsgruppen lämnade en kort rapport med hänvisningar till relevant forskning, ett positivt ställ-

ningstagande till frågan om avtal för universitetets publicering på iTunes U samt diskussion om nära-

liggande frågeställningar såsom universitetens medverkan och profilering i sociala medier, hur 

webbinformation används i undervisningen samt arkivering och databasregistrering av audio- och 

videomaterial publicerat på interna och externa webbplatser. Till arbetsgruppens rapport bifogades 

ett utkast till formulär för uppmärkning av mediefiler.  
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Informationsenheten lämnade en besluts-PM 2010-05-07 till rektor med förslag att arbetet med 

samlad publicering på externa webbplatser ska påbörjas utifrån de målsättningar och strategier som 

anges i arbetsgruppens förslag. Däribland märks att fokusera kanaler som är viktiga för studenter, ge 

internt stöd i syfte att höja kvaliteten på publicerat material, etablera ett samordnat redaktörskap 

mm. Vidare föreslås att informationsenheten bör komma igång med publicering på iTunes U och 

utveckla användningen av YouTube och Facebook. Dessutom föreslogs en kraftsamling för att den 

mediepublicering som görs på externa webbplatser samordnas och struktureras. Detta föreslogs ske 

genom ett mediepubliceringsprojekt inom ramen för gemensamma förvaltningens arbete med att 

skapa bättre system och strukturer för att publicera rörlig bild på både universitetets webbplats och 

externa webbplatser.  

Utredningen har inte haft anledning att ta ställning till publiceringskanaler för rörlig bild och ljud i 

allmänhet, utan konstaterar att det kan ske via många kanaler. Publiceringsportaler dedikerade för 

visning av inspelade föreläsningar lanseras vid allt fler lärosäten. En samlad öppen plats för visning av 

föreläsningar på begäran, och där lärare själva enkelt kan publicera sina inspelade föreläsningar, 

uppfattar utredningen som en angelägen fråga att få löst. 

PIL-enheten har med stöd av systemarkitekter vid IT-staben tillsammans med kollegor från olika 

enheter vid universitetet belyst steg i den allmänna e-publiceringsprocessen. Vid en workshop i nät-

verket PIL NIT, som utgör referensgrupp till systemägaren av medietjänster, utarbetades en skiss till 

processkarta över elektroniskt utbildningsmaterial, från identifiering av behov av undervisnings-

material till att det publicerade materialet har använts. Under workshopen identifierades 16 styrpro-

cesser och 4 stödprocesser. Processkartan har ventilerats med företrädare för informationsenheten, 

avdelning för externa relationer samt digitala tjänster vid universitetsbiblioteket. Processkartan finns 

att ta del av vid en fördjupad beskrivning och analys av de steg som ingår vid publicering och arkive-

ring av inspelade föreläsningar (jfr bilaga 4).  

Genom att synliggöra goda insatser i undervisningen och genom att dokumentera dem i pedago-

giska meritportföljer, framstår vikten av att få meriterande föreläsningar publicerade och katalogise-

rade som ett underlag inför prövning av pedagogisk skicklighet. Publicerade inspelningar på YouTube, 

iTunes U eller på universitetets egna publiceringsytor skulle t.ex. med automatik kunna hämtas till 

GUPEA för den föreläsande lärarens kompletterande manuella bearbetning av metadata via 

universitetsbibliotekets tjänsteportal. Det är av intresse att undersöka vidare de möjligheter som det 

digitala bibliotekets samlingar erbjuder. Det är emellertid en ambition som sträcker sig utanför denna 

utredning. 

Det finns goda skäl till varför processen vid publicering av digitalt utbildningsmaterial ytterligare 

bör ses över, förslagsvis under överinseende av digitala tjänster vid universitetsbiblioteket.  En sådan 

studie kan även ta sikte på att ta fram riktlinjer för gallring av arkiverade mediefiler innan mängden 

sparade filer blir oöverstigligt stort. 

3.4 Upphovsrätt och andra juridiska frågeställningar 

PIL-enheten har publicerat allmän information om upphovsrätt samt vad lärare bör tänka på när man 

använder upphovsrättsskyddat material, när man ger andra möjligheter att använda sitt eget 

utbildningsmaterial eller när man avtalar med externa föreläsare om förfoganderätt till det inspelade 

materialet. Bland de digitala resurserna på PIL-webben finns även instruktionsfilmer om upphovsrätt, 

exempel på avtal och överenskommelser, samt självtest av kunskaper om upphovsrättsfrågor. 

Beroende på vem som föreläser, vem som ansvarar för inspelning, sändning respektive lagring av 

föreläsningen uppstår olika juridiska frågor relaterade till upphovsrätt och nyttjanderätt till det 
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inspelade materialet. Även frågor med avseende på det allmänna regelverk som universitetet som 

myndigheten har att följa, t.ex. arkivlagen och lagen om elektronisk kommunikation samt universite-

tets egna regler för universitetets kommunikation med det omgivande samhället måste beaktas. När 

extern föreläsare anlitas för medverkan i direktsändning eller för inspelning av föreläsning ska särskilt 

uppdragsavtal upprättas där villkor och andra omständigheter relaterade till engagemanget regleras 

(jfr bilaga 5). 

I de fall avsikten med det inspelade materialet är att det ska läggs ut på t.ex. YouTube, Bambuser, 

d.v.s. materialet kommer att lagras på extern webbplattform, finns ett antal andra frågor att ta ställ-

ning till. Föreläsningen kan komma att användas i sammanhang och på sätt som både föreläsare och 

universitetet finner mindre lämpligt, t.ex. kombinerat med reklam och information som inte 

överensstämmer med universitetets värderingar. 

3.5 Teknik för inspelning och distribution 

Det behövs tekniska lösningar för att fånga föreläsningen på ett effektivt sätt, samt för publicering, 

lagring och distribution. 

Lärares ambitioner att nå fram till studenter med föreläsningar i ljud och bild på campus och på 

distans kan lösas på flera sätt. En teknik som funnits under många år är den klassiska videokonferen-

sen där studenter samlas i en lokal, t.ex. på ett lärcentrum, för att ta del av lärares genomgångar på 

distans. Tidigare har det varit nödvändigt att ha särskilda tekniska resurser på såväl lärarens som 

studenternas plats. Efterhand öppnas nya möjligheter när mottagning kan ske på ett varierat sätt, 

bl.a. med mobiltelefoner, datorer och pekplattor. På så sätt integreras de videokonferenstekniska 

lösningarna allt mer med e-mötestekniken, som innebär att lärare och studenter kommunicerar via 

Internet och med datorer. Om många lärare ska använda nätbaserad undervisning är tekniska 

lösningar med integration av studentportal, lärplattform och e-mötesteknik en attraktiv och 

framkomlig väg. 

Med en Internetuppkopplad dator samt tillhörande webbkamera och headset är det enkelt för 

den enskilde läraren att spela in och distribuera en föreläsning. Såväl uppladdning av lokalt sparat 

material, som strömmande uppkoppling via en medieserver kan användas. 

När förutsättningar för sändning av föreläsningar diskuteras kan tre begrepp vara av intresse att 

använda: a) stationär, b) portabel samt c) mobil utrustning för sändning och mottagning. Ett exempel 

på stationär utrustning för sändning av föreläsningar är när fasta kameror, mikrofoner, datorer med 

fast nätanslutning samt uppkoppling mot serverstöd för sändning och lagring av inspelade sessioner 

finns installerade i en lärosal. Med portabel avses motsvarande utrustning som kan transporteras och 

sättas upp på lämplig plats, t.ex. i en lärosal och därefter sättas i funktion för sändning. Slutligen, 

med mobil menas en utrustning som kan sända samtidigt som den är under förflyttning. 

 

Tabell 2 Typer av sändande och mottagande lösningar 

   Mottagande 

  Stationär Portabel Mobil 

Sändande Stationär S-S S-P S-M 

 Portabel P-S P-P P-M 

 Mobil M-S M-P M-M 
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På samma sätt kan den mottagande sidan diskuteras utifrån de tre begreppen. Exempel på stationär 

utrustning är fast monterad monitor, videprojektor eller dator där mottagaren kan ta del av föreläs-

ningen i ett rum. Exempel på en portabel mottagande utrustning är en bärbar dator och pekplatta 

som saknar möjlighet att nå nätet trådlöst, utan måste vara inkopplad, t.ex. till fast nätuppkoppling 

eller via trådlöst nät och uppkopplat modem i bostaden. Slutligen, den mobila mottagande utrust-

ningen kan ta emot föreläsningen under transport, t.ex. via mobiltelefon och pekplatta med Wi-Fi 

påslagen eller teleabonnemang för 3G/4G. Sätten att sända och ta emot påverkar kvalitet i överfö-

ringen av ljud och bild, eftersom portabla och särskilt mobila lösningar ställer krav på väl fungerande 

trådlös överföring eller bredband. 

Fyra typiska uppsättningar av utrustningsstandarder för inspelning a föreläsningar synliggör verk-

samhetens och lärares olika ambitioner (jfr bilaga 6). Den uppsättning som kan förväntas utgöra den 

allra vanligast tekniken bygger på en laptop, webbkamera och headset. Det handlar ofta om att i 

förväg spela in väl fokuserad miniföreläsning med ett innehåll som knyter nära an till den specifika 

kursens mål och innehåll. Sättet att spela in och sända föreläsningen kräver ett minimum av resurser. 

I de allra flesta fall är en sådan teknisk nivå fullt tillräcklig för ”vardagsföreläsandet”.  

Läraren kan gå upp ett steg i nivå genom att använda en videokamera och mikrofon som ger 

bättre bild och ljud jämfört med ”laptoplösningen”. En sådan kamera kan sättas upp på arbetsplatsen 

och hanteras av läraren. Den kan även vara fast monterad i en sal eller portabel och möjlig att sätta 

på stativ på alternativ inspelningsplats. Inspelningsutrustningen kan anslutas till KOMP, men kan 

även hanteras separat. Vid stationär lösning i sal är det av stor vikt att styrning av bild och ljud blir så 

enkel som möjligt. Det kan räcka med ett reglage för att slå på och av inspelningen, en knapp för 

bildväxling mellan kameran riktad mot läraren, dokumentkameran eller den presentation som visas 

med stöd av dator, pekplatta etc. Tillgång till chat i användargränssnitt möjliggör kommunikation 

mellan studenter och lärare. 

Genom att lägga till fler kameror och mikrofoner till ovanstående inspelningsutrustning ökar möj-

ligheterna, men även komplexitetgraden och behovet av stödresurser. För att kunna hantera inspel-

ningar med komplexitet krävs styrsystem. Bland fördelar med flerkamerasystem märks bl.a. möjlig-

heterna att växla mellan talar- och åhörarbilder. När spegling av föreläsningar ska ske till flera salar är 

det bra om salarna har sådana resurser, t.ex. så att föreläsaren kan se åhörarna som finns i den 

kompletterande salen i en monitor i föreläsningssalen. 

Inspelning i en studio med flera kameror ger föreläsaren ytterligare möjligheter, som kan vara 

svåra att uppnå med fastmonterade kameror i en föreläsningssal. Ljus och ljudförhållanden är ofta 

betydligt bättre i en sådan studiomiljö. Anpassade inspelningsmiljöer kan vara olika avancerade. Man 

kan komma långt med ett rum utan avancerade kamerauppsättningar, men där ljus- och ljudförhål-

landen kan kontrolleras. 

Det hade varit bra att diskutera om de fyra uppsättningar som diskuteras ovan täcker de huvud-

sakliga inspelningssituationerna? Det går emellertid utöver utredningens ambition och uppdrag. Det 

får räcka att konstatera att det skulle underlätta framtida implementeringsprojekt om ”inspel-

ningspaket” kan definieras och kostnadsberäknas. 

3.5.1 Lokala tekniklösningar 

Några fakulteter har tagit egna initiativ i syfte att erbjuda institutionerna möjlighet att direktsända 

samt att sända inspelade föreläsningar. Så är t.ex. fallet vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten, där 

såväl disputationer som föreläsningar i lärarutbildningen direktsänts. Här har det handlat om envägs 

direktsändning via universitetets egen server och en upphandlad extern streamingtjänst. I föreläs-
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ningssalen finns en fast inspelningsutrustning med tre kameror samt en dokumentkamera. Fördelar 

med den aktuella tekniklösningen är bl.a. låga kostnader och god flexibilitet i användarled. Bland 

nackdelarna märks beroendet av egen teknisk kompetens i verksamheten samt att det är oklart hur 

autentisering kan ske och behörigheter kan styras. För att uppnå driftsäkerhet och garanterad kapa-

citet skulle det krävas en ”tjänstefiering”, något som saknas idag.  

3.5.2 Universitetsgemensamma tekniklösningar  

Direktsända och inspelade föreläsningar är i sig inte någon nyhet vid universitetet. Medieteknik har 

under många år erbjudit sådana tjänster. Medietekniks tjänster har innefattat professionella studio- 

och fältinspelningar, som bl.a. har möjliggjort inspelning, redigering och distribution av utbildnings-

material, inklusive föreläsningar. På senare tid har även andra tjänster tillkommit, bl.a. s.k. podd-TV. 

Sedan ungefär ett år tillbaka disponerar enheten en portabel utrustning för inspelning, redigering 

och sändning av föreläsningar på plats. Medietekniks tjänster erbjuds efter överenskommelse om 

särskild ersättning för respektive dokumenterad session. 

I januari 2012 informerade Medieteknik att den planerade infrastruktursatsningen inom tjänste-

området medietjänster, för videokonferenser inom kort skulle göras tillgänglig. Det ska gå att ansluta 

sig till stödsystemet för videokonferensanläggningar utan särskilda kostnader för universitetets verk-

samheter och anläggningar. Medieteknik meddelar att följande tjänster kommer att ingå: 

 Större flerpartsmöten vilket innebär möjligheter att koppla upp fler än två parter i ett samtal, 

även om inte någon av videokonferensanläggningarna i samtalet har den möjligheten i sig. 

 Gemensam adressbok för samtliga anläggningar, innebärande att alla anläggningar har 

samma grundadressbok där alla anläggningar finns med. Det gör det enklare att ringa inom 

Göteborgs universitet. 

 En inspelnings/direktsändningstjänst som gör det möjligt att spela in ett möte, eller använda 

videokonferensanläggningen som "inspelningsstudio". Det ger även möjlighet till direktsänd-

ning via s.k. streamingteknik direkt från videokonferensanläggningen. Inspelade filmer kom-

mer att vara sökbara i en videoportal, och även kunna låsas in bakom lösenord. 

 Om man förbokar uppkopplingar kan Medieteknik ringa upp både punkt- till punkt och fler-

partsmöten från infrastrukturen. Det är bra för ovana användare, eller när det finns tekniska 

hinder för att genomföra en uppringning på normalt sätt. 

 Medieteknik kommer i infrastrukturen att kunna se till att även mjukvaruklienter kan kopplas 

upp mot större videokonferenssystem, på samma villkor som hårdvarusystem. Stöd kommer 

att finnas både för Windows och för Mac OS X-klienter. Det är ett bra sätt att få video-

konferens så nära skrivbordet som möjligt, eller för att nå orter där det inte finns tradition-

ella videokonferenssystem. Tjänsten kommer att kunna finnas både som betal- och gratis-

variant. 

 Medieteknik kommer att kunna erbjuda jour- och övervakningstjänster från centralt håll för 

att se till att inget går snett. Timkostnader för denna tjänst kan tillkomma. 

Tjänsterna levereras gradvis under våren 2012. Ytterligare tjänster och möjligheter kommer att läg-

gas till efter hand.  

Det finns goda förutsättningar att Medieteknik med stöd av infrastrukturen kan leverera hög kva-

litet vid distribution av föreläsningar, särskilt vad gäller behov av flervägskommunikativa lösningar. 

Fördelar med att ansluta sig till denna plattform är bl.a. möjligheterna till tvåvägskommunikation, 

integration med traditionell videokonferensbaserad kommunikation, automatiserad transkodering av 
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inkommande mediefiler till standardformat, kompression och lämplig paketering vid utsändning för 

olika mottagande digitala enheter, såsom datorer, pekplattor och smarta telefoner, samt motta-

gande analoga enheter (jfr bilaga 7).  

3.5.3 Nationella tekniklösningar  

SUNET är en organisation och infrastruktur för främst universitet och högskolor med uppgift att till-

godose lärosätenas behov av nationell och internationell datakommunikation. SUNET har nyligen 

fastställt strategin för perioden 2012-2014. I beredningsunderlag pekar arbetsgruppen på behov av 

en nationell medieserver där föreläsningar kan lagras och göras tillgängliga för lärosäten.  En sådan 

medieservertjänst är under utveckling av SUNET. Utformning av tjänsten och villkoren förknippade 

med användning av en sådan nationell tekniklösning för lagring och visning av föreläsningar är ännu 

inte helt klargjorda, men följande allmänna information har nyligen publicerats.  

SUNET-play är en tjänst som erbjuds SUNETs kunder att lagra och dela med sig av sina video-

inspelningar. Tjänsten begränsas av att den inte kan användas för direktsändning. Användare ska 

kunna strukturera och administrera sina inspelningar. Inspelningarna kommer som standard att vara 

synliga i en kundspecifik portal. I portalen finns, förutom möjlighet att spela upp det lagrade 

material, a) möjligheten att från en webbsida kunna ladda upp sina inspelningar, b) administrera 

inspelningar på flera sätt (t.ex. metadatamärkning med ämneskoder, kurskoder), välja synlighet i 

portalen samt styra hur länge filerna ska lagras, c) gruppera inspelningarna (t.ex. för en kurs, ett pro-

gram etc) samt d) söka/bläddra bland inspelningarna. Om kunden redan har befintliga produktions- 

eller distributionsflöden i sin organisation så erbjuder SUNET vissa integrationsmöjligheter i play-

tjänsten.   

Universitet bör noga följa utvecklingen av dessa tjänster och överväga om delar av det som 

erbjuds nationellt även kan brukas vid Göteborgs universitet. 

3.6 Till frågan om kostnader och kostnadseffektivitet 

Belysning av kostnader för genomförande av inspelning av föreläsningar inkluderar i anspråktagande 

av medarbetare, processer och resurser. Kostnader uppträder i anslutning till att man involverar 

medarbetarna, inleder och genomför processerna, samt använder resurserna. Det senare är relaterat 

till ekonomi, men också till frågor om hållbar utveckling. Dessutom handlar det om den nytta som 

studenter och lärare finner i förhållande till uppställda mål för utbildningen. Resonemanget kan sy-

nas något abstrakt, men pekar samtidigt på att utredningens frågeställning är mångfasetterad och 

svår att besvara på ett enkelt sätt. Graden av måluppfyllelse ur utbildningsanordnarens perspektiv 

bör bedömas i varje enskilt fall. Inte heller studentnyttan är självklar att bedöma på ett generellt 

plan. Det är problematiskt att avgöra kostnader, då prisbilden för olika tjänster förändras över tid.  

Nedanstående uppställning får gestalta begreppet kostnadseffektivitet i relation till aspekter som 

utredningen diskuterar: 

                                   
                        

                 
 

Av personalen på universitetet berörs inte bara de lärare som ska föreläsa. Här finns även teknisk 

personal från IT-avdelningen och AV-tekniskt kunnig personal på institutionerna nära de föreläsande 

lärarna. Personalens engagemang, kvalifikationer och professionella kompetens är en mycket viktig 

del av universitetets förmåga att spela in och sända föreläsningar över nätet. 
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Det är flera centrala processer som bör uppmärksammas. En sådan process handlar om vägen 

från föreläsningsidé till sänd mediefil, d.v.s. processen för e-publicering. Ytterligare en process bland 

många, handlar om upphandling och avrop av tekniska resurser. För att lyckas bra och stärka förut-

sättningarna för att spela in och publicera föreläsningarna behöver dessa båda och andra processer 

vara välorganiserade. 

Det finns resurser som tas in anspråk när föreläsningar ska inspelas och sändas. Naturligtvis be-

hövs teknisk inspelningsutrustning med varierande funktion och kapacitet beroende på föreläsarens 

och institutionens önskemål och krav på kvalitet vid sändning av det inspelade materialet, men också 

vad som bör kännteckna de fysiska platser där inspelningen ska utföras, bl.a. föreläsningssal, studio 

eller den egna datorarbetsplatsen. 

Det är mycket svårt att redogöra för den totala kostnadsbilden. Vi väljer att beskriva fyra utrust-

ningstyper och den allmänna resursbilden (jfr även bilaga 6). 

1. Laptop med e-mötestjänst  

2. En kamera, mikrofon(er) och videokonferensutrustning kopplat till KOMP  

3. Flerkamerasystem, mikrofoner och bildmixer kopplat till KOMP 

4. Inspelning och redigering i studio med specifik hårdvara och mjukvara 

I listan ovan är studioinspelningar (4) förmodligen den mest resurskrävande, särskilt om 

personalkostnader för producenter, investerings-, underhålls- och hyreskostnader räknas in i kalky-

len. I de fall en fullgod medieprodukt efterfrågas av verksamheten, är det till stor fördel att det 

fortsatt finns ett antal studios vid universitetet. Ett önskemål vid inspelningar i studiomiljö är att pro-

duktionerna kan sparas för visning under en längre tid. På så sätt bör det trots kostnaderna vara möj-

ligt att ”räkna hem” studioinspelade föreläsningar. På motsvarande sätt är den laptopbaserade före-

läsningen (1) med stöd av e-mötestjänsten den minst kostsamma, när vi ser till den enskilda 

inspelade sessionen. Om många lärare önskar föreläsa på detta sätt, vilket är troligt eftersom det är 

så enkelt, kan det på sikt bli en kostnadsökning vad gäller lagring av mediefiler, ökande SUNET-avgift, 

samt höga kapacitetskrav på universitetets trådlösa nät. 

3.6.1 Tjänstekatalog 

Nedan följer några kända kostnader som är synliggjorda i tjänstekatalogen för IT-tjänsterna vid Göte-

borgs universitet. Bland bastjänsterna relaterade till strömmande media, och där kostnader för tjäns-

ten är inräknad i IT-fakturan, bör främst medietjänster nämnas där de båda tjänsterna e-möten re-

spektive videostreaming ingår. Även andra tjänster såsom Servicedesk (2020), GUKOM, lagring och 

säkerhetskopiering, maskinhallar, samt programvaror och licenser ingår i den aktuella tjänstestruk-

turen och bör inkluderas i den totala kostnadsbilden. Den årliga kostnaden för medietjänster är för 

närvarande ca 3.4 Mkr och utgör därmed ca 3 procent av den totala IT-fakturan för bastjänster. 

Bland de tillvalstjänster som IT-avdelningen erbjuder idag är det främst möjligheter till uppsätt-

ning av lokala applikationsservrar och serverdrift som kan vara aktuellt att uppmärksamma. Till 

skillnad från bastjänsterna ingår inte kostnaderna för tillvalstjänsterna i IT-fakturan. Beställaren 

betalar för varje tjänst som utnyttjas. 

3.6.2 Lärplattform (GUL) 

Lärplattformen kan bland mycket annat användas för att ladda upp och distribuera inspelade före-

läsningar. Kostnader av särskilt intresse är den lagringskostnad som uppstår när dessa inspelnings-

möjligheter nyttjas. Preciserade uppgifter om nuvarande lagringskostnader för just mediefiler (Flash) 
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går inte att få fram. Däremot redovisar systemägaren det totala användningsområdet för lagring och 

backup som uppgår till ca 1800 Gbyte. Prislistan vid IT-avdelningen anger en kostnad för lagring med 

9 kr/ Gbyte/ månad och för backup med 6 kr/ Gbyte/ månad. Mediefiler som laddas upp till GUL för 

att visas på begäran är komprimerade. Det tillkommer en driftkostnad av två GUL-servrar á 30 tkr/år.  

3.6.3 E-mötestjänst (Adobe Connect Pro) 

E-mötestjänstens kostnader ingår i tjänstekatalogens bastjänster, vilket beskrivits ovan. För att spela 

in en föreläsning via laptop uppskattas kostnaden uppgå till mellan 9-13 tkr/ DAFGU-dator. Då ingår 

dator, headset och webbkamera). I kostnadsbilden ingår finansiering av universitetets ”licenskost-

nad” för programvaran Adobe Connect Pro via fakturan från SUNET. Storleken på faktura påverkas av 

högskolornas användning av tjänsten, bl.a. med avseende på lagring av mediefiler, federerade auten-

tisering. För universitetet handlar det om ca 250 tkr i dagsläget. Det kan förväntas att en särskild 

kostnad för lagring samt tillhörande betalningsmodell blir aktuell för högskolorna att ta ställning till i 

framtiden, eftersom e-mötestjänst används olika mycket vid lärosätena.  

3.6.4 Videokonferens (KOMP) 

Plattformen kompletterar och effektiviserar nuvarande hantering av videokonferensanläggningar och 

medger stöd för direktsända föreläsningar och visning på begäran. Den i rapporten beskrivna kom-

munikations- och medieplattformens infrastrukturkostnader återfinns inom ramen för medietjänster, 

som beskrivits ovan. För att nå effekt behövs att det inom respektive campusområde investeras i 

ändutrustningar, så att inspelning med god kvalitet kan ske. För en investeringskostnad med ett tre-

kamerasystem, fasta mikrofoner och styrsystem uppskattas kostnaden preliminärt till 350 tkr. Och 

för installation med en fast kamera med ljudupptagning och styrsystem, särskilt aktuellt där föreläs-

ningar ska speglas till närliggande sal, ca 250 tkr. Det är för utredningen okänt vilken del av organi-

sationen som ska ta kostnaden för nödvändig installation, men finner att samordad upphandling 

innebär kostnadseffektivisering och rekommendera därför att kostnader för fastmonterad inspel-

ningsutrustning hanteras gemensamt. Om åtta campusområden önskar minst en sal med trekamera-

system kan det finnas behov av att definiera en investeringsram för år 2013. Vid platsbesöken har vi 

fått kännedom om att det finns önskemål om flera salar, varför en investeringsram bör avsättas mot-

svarande 4 Mkr. Inom ramen för bastjänsten erbjuder KOMP idag fyra samtidiga direktsända medie-

strömmar samt tio samtidiga medieströmma för visning på begäran. Detta torde räcka långt. Kapa-

citeten kan höjas om behov uppstår, dock med tillhörande ökade kostnader. Om det t.ex. skulle bli 

aktuellt att verksamheten önskar tillförsäkra sig ”ständig direktsändningskapacitet” för 

föreläsningssalen på det ”egna campusområdet”, beräknas den totala notan hamna runt 750 tkr. 

Eftersom detta är ett något osannolikt scenario, nöjer sig utredningen med att konstatera att möjlig-

heten till ”uppskalning” finns och att KOMP kan anpassas flexibelt till verksamhetens behov.  

3.6.5 Medieservrar 

Vad gäller kostnader för medieservrar är det mycket svårt att nå en heltäckande kostnadsbild, 

eftersom servarna finns spridda över hela verksamheten. Det har inte funnits tidsmässiga möjligheter 

att i detalj följa upp denna del av det tekniska stödet för sändning av föreläsningar. Kostnader mot-

svarande 1.4 Mkr avsätts för drift och underhåll på gemensamma medieservrar idag. Kostnaderna för 

den medietjänst som utgör en integrerad av InfoGlue är inte känd för utredningen. Vad gäller 

medieservrar på fakulteterna vore det ur konsoliderings- och säkerhetsperspektiv fördelaktigt om 

servrar som står utanför serverhallar flyttas till en sådan yta.  
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3.6.6 Molntjänster 

Utredning har ansett att det är svårt att synliggöra kostnaderna för externa molntjänster och lämnar 

den delen utanför beskrivningar av kostnader för sändning av föreläsningar. 

3.6.7 Lagring av mediefiler 

Kostnader för lagring av mediefiler kan bli ett växande problem, även om videokodning hjälper till att 

reducera mediefilernas storlek. Priset för lagring och backup vid Göteborgs universitet är en 

förutsättning som är viktig att synliggöra om verksamhet med inspelning av föreläsningar blir 

omfattande. Prisbilden för lagring förändras över tid och kostnaderna kan förväntas minska något. 

3.6.8 SUNET-play 

Enligt uppgifter från SUNET kommer ett lärosäte som ansluter sig till tjänsten att få betala a) en fast 

kostnad på 5 tkr/ månad, b) 5 kr per lagrad (efter transkodering) Gbyte och månad (inklusive backup) 

samt c) 10 kr per Gbyte som laddas upp och transkoderas. Aktuell kostnad per månad sammanställs 

vid månadsskifte och faktureras kvartalsvis i efterskott.  

För att ge en uppfattning om kostnaden ger SUNET några exempel. Man utgår från att 1 timmas 

inspelat material motsvarar ca 2 Gbyte i uppladdningsformat och 0,5 Gbyte vid lagring efter 

transkodering. Som en prisindikation anges att om det är 8 timmar producerat material per vardag 

under ett år, så blir den ungefärliga årskostnaden 115 tkr. 
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4 Slutsatser och rekommendationer 

Under utredningens förlopp har vi mottagit synpunkter som indikerar att universitetet bör vara för-

siktig med stora och dyra lösningar, bl.a. eftersom teknik åldras fort. Lärare som kommenterat ut-

redningens frågeställningar om inspelning av föreläsningar uttrycker återkommande att tekniken ska 

vara enkel att använda. Ansvariga för lokaler säger att det måste vara driftsäkra system som införs 

samt att enklare support bör kunna skötas av lokal personal, samtidigt som det är mycket viktigt med 

uppbackning från centralt håll.  

Utredning drar följande slutsatser och lämnar vissa rekommendationer: 

 Många verksamheters behov av att kunna direktsända och spela in föreläsningar för distri-

bution över Internet framkommer. Inte minst gäller det visning på begäran.  

 Det finns inte någon skyldighet för lärare att medverka vid inspelning av en föreläsning, om 

inte anställningen omfattar medverkan i distansutbildning. 

 Kostnadseffektivisering kan uppnås om ökad samordning av upphandling inom medieområdet 

sker. Samordning underlättas när det finns beslut om gemensamma standarder inom medie-

området vid universitetet. 

 I flertalet stora föreläsningssalar saknas fast inspelningsutrustning och annan nödvändig tek-

nik för att kunna sända och spela in föreläsningar. Utredningen rekommenderar att universi-

tetet definierar en investeringsram för verksamhetsåret 2013 som kan användas för uppbygg-

nad av inspelningsutrustning enligt en universitetsgemensam standard och i den omfattning 

man lokalt finner lämpligt. 

 Utredningen rekommenderar att universitetet i särskild ordning ser över och beslutar om vilka 

salar som är lämpligast för montering av fast inspelningsutrustning samt vilka salar som är 

särskilt aktuella för spegling av föreläsningar på campus. Ett riktmärke kan vara minst två ut-

rustade föreläsningssalar för respektive campusområde. 

 Tjänsterna inom medieområdet bör definieras, så att det blir tydligt vad som ska göras, vem 

som ansvarar för detta och på vilken nivå medietjänsterna ska levereras.  Inte minst bör detta 

uppmärksammas när den nya stödstrukturen läggs fast i anslutning till den förändrade organi-

sationen. 

 Inom ramen för en framtida campusorganisation kan samordningsfrågor gällande utrustning, 

som även berör samordnad lokalanvändning (med koppling till lokalbokning och schemalägg-

ning via Time Edit), med fördel hanteras i campusorganisationen. 
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Bilaga 2 Inspel om informationsvägar i högre utbildning 

Lars-Erik Jonsson, institutionen för pedagogik, lärande och kommunikation 

Det här avsnittet om pedagogik och teknisk mediering d.v.s. lagring och överföring av undervisning i 

form av text, bilder, ljud, video har två olika utgångspunkter. Den ena uppehåller sig vid själva in-

formationen som medieras2 och den andra försöker se denna mediering i relation till 

utvecklingstendenser inom den högre utbildningen i stort. 

Man kan förstås hävda att det inte är någon direkt nyhet att mediera information med hjälp tek-

nologier; den äldsta och mest kända av dessa är texten så som den manifesteras i kursböcker och 

annat som skall läsas.  

Idag finns emellertid en uppsjö av andra presentationssätt att tillgå, varav strömmande video är 

ett. En fråga som omedelbart anmäler sig är då om man möjligen skulle kunna ersätta, inte boken 

men väl den traditionella föreläsningen med inspelat material och använda den dyrbara lärartiden till 

annat än att överföra kunskap i en föreläsningssal.  

Tvärtom 

Om man följer den aktuella diskussionen i olika medier på nätet, upptäcker man att det just nu före-

kommer påfallande många diskussioner där termen flip och ibland time-shift ingår (Inside Higher Ed, 

2012). Innebörden i dessa uttryck är i huvudsak att när vi har så många tekniska hjälpmedel med 

vilka vi kan överföra information, borde vi kanske inte fortsätta att hålla föreläsningar på traditionellt 

sätt utan istället låta de studerande ta del av informationen genom andra kanaler innan de träffar 

lärare och instruktörer och att man därvid kunde utnyttja lärarens kunskaper på ett bättre sätt (The 

Daily Riff, The Flipped Class Manifest, 2012).3 

Information idag är inte precis någon bristvara och kanske skulle man kunna hämta in informat-

ionen utanför själva lektionstiden. Möjligen blir det då lite bortkastad tid att låta ett helt auditorium 

sitta och lyssna i realtid på en person, som i bästa fall genomför en "föreställning" som är så unik att 

den inte skulle kunna ersättas av en inspelad variant. I normalfallet kan man nog räkna med att före-

läsningen inte är påfallande unik utan bygger på information som kanske redan har använts vid ett 

flertal tillfällen tidigare. Det kan förefalla både klokt och effektivt med en sorts återbruk av nedlagt 

arbete men om föreläsningen hade spelats in kunde man istället låtit de studerande ta del av detta 

innehåll på egen hand samtidigt som den vunna tiden kunde använts till undervisning speciellt tillrät-

talagd för gruppen och det innehåll som man tagit del av innan.  

Materialet är mitt  

Det finns sannolikt en hel rad svårigheter som måste övervinnas om man vill göra inspelningar av 

t.ex. föreläsningar. En sådan svårighet är universitetslärares obenägenhet att dela med sig av sin 

undervisning och sitt material.  Många är alltjämt väldigt noga med att framhålla att det är "mitt 

material" och "mina slides lämnar jag inte ifrån mig". Detta är egentligen ganska underligt om vi be-

tänker att information idag inte är någon bristvara och att de flesta lärare sannolikt inte är så unika 

att de presenterar information som ingen annan har kommit på. Man borde alltså lika gärna kunna 

lämna ut sitt material och sina metoder då det är liten sannolikhet att dessa är helt unika och därför 

bör skyddas för insyn. Benägenheten att hålla på sitt undervisningsmaterial kan förefalla något para-

                                                           

2 Jag har valt termen mediera eftersom den är tillämpbar på olika former av ”överföring” (texter, bilder, ljud, 
video, web) 
3
 http://www.thedailyriff.com/articles/the-flipped-class-manifest-823.php 
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doxal om vi jämför med forskning där förhållandet snarast är det motsatta; här vill man snabbt bli 

publicerad och läst. Idag finns dock en trend bland stora universitet främst i den engelsktalande värl-

den att ladda upp material på nätet, fritt att använda för undervisning. Vi återkommer till detta 

nedan.  

Att se sig själv 

Benägenheten att slå vakt om sitt material bottnar nog i en ovana i att dela med sig då man vanligtvis 

lägger upp sin undervisning efter eget huvud (eller övertar en kollegas upplägg) utifrån kursplanen 

utan att granskas av andra än de studerande som är föremål för undervisningen. När man skall göra 

sina undervisningsupplägg mer permanenta genom olika former av teknisk lagring, kommer en rad 

andra överväganden in i bilden eftersom undervisningen då inte har den flyktiga karaktär som en 

föreläsning med slides har i en föreläsningssal.  

Vi vet alla att det kan vara förenat med en viss osäkerhet att se sitt material användas av andra i 

andra sammanhang än det för vilket det ursprungligen skapades; vi kan oroa oss för felaktigheter, 

inkonsekvenser eller för att innehållet inte är uppdaterat bara för att nämna några orosmoment. Att 

se sig själv inspelad på video, kanske inspelad för länge sedan och efter att man senare har kommit 

till nya insikter, är också något som kan väcka obehag. I grunden handlar detta om att man inte 

längre har kontroll över hur inspelat material, där man själv agererar, används och detta leder inte 

enbart till osäkerhet utan ofta också till segdragna diskussioner om rättigheter till materialet.  

Om man däremot kan komma över det initiala obehaget, inser man lätt att det finns en rad för-

delar med att göra sin undervisning tillgänglig på olika sätt för de studerande utanför lektionssalen. 

Låt oss ta ett enkelt exempel.  

Smarta små bitar 

Om vi har köpt någon teknisk apparat, finns idag väldigt ofta en länk till en liten film på nätet som 

visar hur man skall använda den här apparaten. På samma sätt skulle en lärare med mycket enkla 

medel kunna spela in kortare videoavsnitt där man t.ex. visar hur man riggar en labbsituation, hur 

man infogar variabler i ett statistikprogram, hur man utför manuella operationer med ett visst verk-

tyg eller hur man spelar en viss passage i ett musikstycke. Detta är bara några exempel och den som 

står inför en didaktisk situation kan förstås se mer preciserat vad som krävs. 

Sådant undervisningsmaterial blir ett enkelt sätt att visa sådana delar av ett undervisningsinnehåll 

som man annars måste återupprepa gång på gång. Det fungerar också så att den studerande som 

behöver lite mera tid kan gå igenom materialet obegränsat antal gånger och vid tidpunkter som han 

eller hon själv väljer. Detta gäller även längre inspelade föreläsningar.  

Om man frågar studerande vad som är fördelen med att ha material tillgängligt, blir svaren ofta 

dessa: möjlighet att studera i egen takt, repetera, samarbeta, ta igen vid frånvaro och tentamens-

träna. Från de studerandes sida är man i allmänhet entusiastisk över möjligheterna att återvända till 

materialet.  

Föreläsarna och deras stilar 

När det gäller lärarna är bilden kanske mera splittrad då publicering av undervisning i olika former 

ställer andra krav än ett flyktigt framträdande i undervisningssalen. Vi har säkert alla vid något till-

fälle fascinerats av eller retat oss på en föreläsarens sätt att agera under en föreläsning. En intressant 

sammanställning av olika typer av föreläsare ger Fardon (2003) i en artikel med titeln Internet strea-

ming of lectures: a matter of style där man identifierar en rad olika föreläsningsstilar om man med 
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föreläsning menar en aktivitet där "one person speaking, more or less continuously, to a group of 

people on a particular subject or theme".4 

Anledningen till att studien behandlar detta område är att man faktiskt måste ta hänsyn till hur 

föreläsaren uppför sig om man skall spela in denne. Tänk bara på vilka olika krav det måste ställa ifall 

föreläsaren tar ett stadigt tag i sitt bord och mer eller mindre läser upp ett skrivet manuskript jämfört 

med en föreläsare som "springer omkring", talar spontant och interagerar med sina åhörare. När 

man spelar in måste ha beredskap att handskas med dessa olika situationer och inte ta för givet att 

föreläsaren måste bete sig på ett visst sätt bara för att man skall få en bra inspelning. Här måste tek-

niken samverka med de villkor under vilka den skall användas.  

De olika analyserna av "lecturing styles" ligger kanske lite utanför ramen för denna framställning 

men de olika kategorierna sätter fantasin i rörelse. Sålunda identifierar man typer som oral lecturer, 

visual lecturer, exemplary lecturer, eclectic lecturer och amorphous lecturer. Den förstnämnde (oral) 

är den som förlitar sig på tal och slides medan en "eclectic lecturer" är mindre strukturerad och tap-

par tråden. En "amorphous lecturer" låter lite problematiskt men i det här sammanhanget innebär 

det en som har stor tilltro till sig själv men som inte är vare sig förberedd eller strukturerad. Här finns 

också den som kan betecknas som dramatic presenter, inormation provider, structured presenter och 

visual presenter. Här kan man notera att en "dramatic presenter" är en som bygger upp en sam-

hörighet och kontakt med åhörarna medan en "information provider" huvudsakligen fokuserar på 

informationen i sina anteckningar. Slutligen beskrivs föreläsaren som content-driven, context-driven 

eller pedagogy-driven. En "context-driven" föreläsare försöker utnyttja innehållets kontext för att nå 

målen; det handlar om exempel från praktiska situationer. En "pedagogy-driven" föreläsare försöker 

alltid att leverera ett innehåll med klara lärandemål och exempel där innehållet kan tillämpas. Även 

om ingen hävdat att föreläsare måste anpassas till de tekniska kraven är det nog trots allt ändamåls-

enligt för föreläsaren att få lite olika begrepp med vilka han eller hon kan analysera sitt agerande.  

Utvärdera 

Ett annat område som flera forskare skriver om är problemet med att utvärdera värdet av teknik-

medierad undervisning. Här finns många olika variabler men det som kanske faller sig mest naturligt 

att tänka på är om "de lär sig bättre”. I en lite äldre studie (Shephard, 2003), görs en serie fallstudier 

av teknikmedierad undervisning och där kommer man fram till följande punktlista: 

 Lärarna var i allmänhet entusiastiska och ville experimentera med det nya mediet.  

 Det innebär en hel del extraarbete för de inblandade  

 Video är ett komplement och inte mainstreamresursen  

 Det är osannolikt att det blir kostnadseffektivt då det krävs extra stöd, extra tid och att det 

därtill är ett komplement  

 Video används som ett komplement till mer konventionella källor  

 Studenterna är nästan alltid entusiastiska  

 Det uppstår nästan alltid någon form av tekniska problem 

Från fallstudierna kommer man också fram till ett antal hinder som måste övervinnas och dessa 

förefaller så allmängiltiga att de även bör vara tillämpliga för Göteborgs universitets satsning på 

teknikmedierad undervisning. 

 Det är svårt att hitta tid och det krävs ytterligare stödresurser  

                                                           
4
 http://www.caudit.edu.au/educauseaustralasia/2003/EDUCAUSE/PDF/AUTHOR/ED031019.PDF 
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 Det kommer att inverka på lärarrollen  

 Man behöver lösa upphovsrättsliga frågor  

 Man kommer att behöva fundera över att alla får lika tillträde  

 Det kommer att behövas en ökad pedagogisk medvetenhet.  

 Man måste våga experimentera  

Det förefaller mer eller mindre självklart att det kommer att krävas resurser. De frågor som rör lärarna 

är kanske lite intressantare att fundera över. Vad innebär teknikmedieringen för lärarrollen? I vilka 

avseenden kommer det att behövas en ökad pedagogisk medvetenhet?   

Frågan om lika tillträde för de studerande förefaller kanske något mindre brännande idag än när 

fallstudierna gjordes. Idag har i princip alla studerande någon form av tillgång till informationstekni-

ken genom smarta mobiler, surfplattor eller datorer, något som brukar sammanfattas under akro-

nymen BYOD (bring your own device). Det som de studerande kan vara mer intresserade av är kanske 

i viken form de kan ta del av tekniskt medierad undervisning.  

Presentationssätt 

I de studier som ligger till grund för det här avsnittet framgår det att det inte finns (eller har funnits) 

vare sig något enhetligt tekniskt format för inspelningarna och hur de skall göras tillgängliga för de 

studerande. Idag finns många kompatibla format varav de flesta kan läsas i vanliga webbläsare med 

hjälp av olika insticksprogram. Presentationsformatet blir då ett mindre problem. En betydligt 

intressantare fråga blir istället var materialet skall göras tillgängligt. I grunden kan man tänka sig två 

olika sätt att få tillgång till inspelad undervisning: i egenskap av registrerad student på en viss kurs 

eller som tillhörande allmänheten. I det första fallet görs materialet tillgängligt via någon av 

universitetets webbplatser; det kan vara universitetets lärplattform, universitetsbiblioteket eller 

annan portal. Här kan materialet, om så bedöms, bokstavligen förvaras bakom lås och bom så att 

endast den som är behörig får tillgång till det. 

Den andra varianten är att göra materialet tillgängligt på nätet för vem som helst att ta del av. 

Man kan i princip använda sig av universitetets webbplatser även här men det är kanske naturligare 

att man laddar upp materialet i en egen kanal på någon av de stora kommersiella plattformar på 

nätet dit människor redan har en vana att söka sig (iTunes U, Youtube (Edu), Google, Facebook, 

Twitter m.fl) 

Kvalitet 

Beroende på innehåll, distributionssätt och en hel rad andra faktorer kan materialet tänkas vara av 

lite olika karaktär. Material som görs tillgängligt genom universitetets försorg och därefter finns på en 

officiell webbplats kommer sannolikt att vara sådan karaktär och kvalitet att det krävt någon form av 

produktionsteam och avancerad teknisk utrustning vid framställningen då det blir en form av ansikte 

utåt för universitetet. Material som gjorts tillgängligt på allmänna webbplatser på nätet kan förstås 

hålla samma kvalitet men det kan också vara sådant som lärare/föreläsare framställer själv eller med 

minimal support från andra, en sorts lekmannapresentationer i motsats till de förra. Båda varianterna 

behövs sannolikt men det kunde vara en intressant fråga att diskutera värde i relation till investerat 

arbete.  

Läraren och tekniken 

Pedagoger av olika schatteringar brukar vara väldigt noga med att man måste skilja mellan pedagogik 

och teknik. Huruvida detta är ändamålsenligt eller ens möjligt skall vi inte fördjupa oss i här utan 

istället konstatera att idag står en rad verktyg till buds som gör det enkelt för den enskilde läraren att 
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åstadkomma och ladda upp större eller mindre undervisningsmoment på nätet utan att det för den 

skull krävs några djupare tekniska kunskaper. De verktyg, gratis eller kommersiella, som står till buds 

är både många och lätta att använda. Att spela in en kort videosekvens och ladda upp den på Youtube 

är gjort på några minuter (förberedelser oräknade). Allt som krävs är en webbkamera med mikrofon. 

Att visa hur man gör något på sin dator (t.ex skapar variabler i ett statistikprogram som nämndes 

ovan) gör man lätt med en s.k. screencast där man spelar in sin datorskärm tillsammans med sin 

kommentar och laddar upp detta till en webbplats. Den egna presentationen med slides, ljud och 

video producerar man likaledes lätt och laddar därefter upp den till en webbplats. Utöver detta finns 

förstås alla textbaserade medier som bloggar och wikis där man också kan blanda text och andra 

media. 

 Ovanstående är bara några exempel på vad lärare kan åstadkomma själv för att snabbt dela med 

sig av material till studenterna. I den mån material laddas upp på någon av de kommersiella öppna 

plattformarna (YoutTube, Google eller andra) är det inte meningsfullt att hävda någon sorts ensam-

rätt till materialet då man ändå inte kan kontrollera denna. Mycket mer ändamålsenligt är det då att 

dela ut materialet fritt för vem som helst att använda genom att Creative Commonslicensiering eller 

GFDL (GNU free documentation license). Om man redan från början avser att dela materialet fritt på 

nätet, vidtar man också så långt möjlgt sådana åtgärder att man inte senare får problem.  

Vid Teaching and Learning Lab vid Lunds universitet har man tagit fram en verktygslåda för hur man 

kan lära sig använda ljud och bild för lärande.5 För avsnittet ”Rörlig bild” har man en webbsida med 

indelningen ”Skapa själv”, ”Publicera” och ”Hitta material”. Under avsnittet ”Skapa själv” får man svar 

på följande: 

Vad är en skärminspelning och kan jag använda det i min undervisning? Hur spelar jag in ljud och 

bild via min dator? Hur filmar jag och publicerar föredrag - och vad ska jag tänka på? Vilka bilder 

får jag använda i den powerpointpresentation som jag vill lägga upp på nätet? Vilka verktyg kan 

jag som lärare använda för att komplettera mitt inspelade material med olika läraktiviteter? 

 

Här är det alldeles tydligt att man har tänkt sig någon form av lärares egenproduktion. Nu skulle man 

kanske tycka att innehåll som kommer från ett känt universitet bör hålla en viss "klass" och att man 

därför bör lägga ner tid på att skapa produktioner av hög kvalitet. Detta är sannolikt en fråga som är 

värd att diskutera vidare men när det gäller ren informationsöverföring, som vid en föreläsning, är det 

tveksamt om det är värt att lägga ner ett omfattande redigeringsarbete på detta.  

Ett annat övervägande man kan behöva göra om man tänker använda materialet flera gånger är 

om man skall skicka föreläsningen rakt av eller om man skall förse den med någon sorts samman-

hang. En modell som man ofta ser på nätet är att föreläsningen är inbäddad tillsammans med text på 

en webbsida. Fördelen är då att man kan dela upp föreläsningen i dess centrala aspekter och därvid 

förse den med kommentarer och anvisningar om hur den bör förstås.  

Sammanfattning 

Innan vi går över på den andra avdelningen där vi skall försöka sätta in medierad undervisning i ett 

större utbildningssammanhang, skall vi emellertid sammanfatta det som hittills skrivits.  

Utgångspunkten var att det numera är lätt att lagra och överföra (mediera) information via olika 

kanaler. Som en följd av att information lätt kan göras tillgänglig börjar många fundera över om det är 

så väl använd tid att en person informerar om något som mottagarna möjligen skulle kunna ta del av i 

                                                           
5
 http://toolbox.multimedia.lu.se/ 
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teknikmedierad form. Dessa funderingar går under beteckningar som ”flipped-classroom”, ”flipped 

education”, ”time-shift” m.fl. Det bakomliggande antagandet är att om deltagarna förebereder sig 

innan de träffar läraren, kan tiden med läraren användas på ett mer ändmålsenligt sätt än att sitta 

och lyssna till information. 

Här tas inte någon ställning vare sig för eller emot dessa tankar men vad som däremot kan förvän-

tas skapa en större diskussion är kravet (ifall man skall spela in) att göra sin undervisning synlig 

(transparent som man ofta säger idag) för flera än de som vid ett tillfälle befinner sig i en föreläs-

ningssal då det inte finns någon riktig tradition där man delar med sig av sina föreläsningar eller sitt 

material annat än i s.k. hand-outs till de studerande.  

Om det blir ett krav att göra sina föreläsningar publika genom inspelning, är detta sannolikt något 

som inte alla föreläsare uppskattar. Det som försiggår i det fysiska rummet vid ett visst tillfälle blir 

gärna något annat om det lagras i form av video, tas ur sitt sammanhang och kanske visas långt 

senare då den som agerar kanske inte längre vill kännas vid vare sig innehåll eller framträdande. 

Ovan behandlades också frågor om kvalitet och distributionsformer där lärares egen framställning 

och spridning av undervisningsmaterial diskuterades i relation till ett initivativ från Lunds universitet 

där man skapat en webbplats med syfte att hjälpa lärare att skapa undervisningsmaterial. Ett exempel 

från momentet ”Rörlig bild” gavs.  Frågor om under vilka villkor material skall publiceras leder oss 

över till den sista avdelningen där vi något skall undersöka en rad initiativ som inleddes för ett tiotal 

år sedan under beteckningen ”open courseware”.  

Ute i stora världen 

I april 2001 inledde MIT sitt initiativ med öppna kurser, OCW (open courseware). På den tiden var det 

något nytt och betraktades som ett djärvt initiativ. Idag finns kurser, kursplaner, 

föreläsningsanteckningar, problem och lösningar, tentamensfrågor, litteraturlistor och 

videoföreläsningar från inalles mer än 2000 kurser.  Statistik från något år tillbaka visar på över 11 

miljoner nedladdningar från iTunes U och mer än 7 miljoner nedladdningar från YouTube. Utöver 

detta finns statistik över miljontals besök av övriga resurser. Det beskrivs att de ursprungliga 

förväntningarna var att materialet skulle användas av andra utbildare och forskare men materialet 

har kommit att användas i mycket högre utsträckning ”to teach a billion of minds”. Detta initiativ har 

senare fått en rad efterföljare (Read Write Web, 2011). 

OCW-initiativet ger ett bra stöd för påståendet ovan att det inte är så meningsfullt att hålla på 

information då denna ändå finns i överflöd. Den ursprungliga idén med OCW var kanske något som 

kan liknas vid den ”flipped education” som beskrivits ovan där man man tänker sig att det kan gå att 

informera sig ganska väl på egen hand för att senare komma under kunnig ledning. Tanken var att 

om man ville få sina kunskaper bedömda och examinerade så att man fick ”papper” på sin kunskap, 

fick man som tidigare hänvända sig till universitetet och betala en avgift för denna examination. Möj-

ligen byggde den ekonomiska modellen på att man genom att dela ut undervisningsmaterial (som 

naturligtvis kostar en hel del att tillverka) kunde få fler som kom och betalade för att få sina kun-

skaper examinerade.  

Undervisning gratis 

För oss i Sverige är det kanske inte någon stor sak om vi kan komma i åtnjutande av 

undervisningsmaterial gratis eller inte då universitetsutbildningen som sådan är kostnadsfri för oss 

som bor här eller inom EU. För studerande i andra delar av världen är undervisning emellertid inte 

gratis och att avlägga en universitetsexamen är oftast förenat med stora kostnader. Därför är den 

vidare utvecklingen av OCW mycket intressant. Det finns numera ett antal lärosäten som har som 
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säger ”I'll teach you for free!” 

På en webbsida med titeln Cap and gown learning on a shoestring budget beskrivs hur MITx, 

OERu, Peer 2 Peer University, University of the People och Saylor.org skall tillhandahålla "credible 

credentials for students using free” eller åtminstone till mycket låga kostnader.6 En amerikansk 

professor vid ett känt universitet (Stanford) förklarade helt nyligen att han i fortsättningen skall ägna 

sig åt att undervisa tusentals studenter gratis på nätet istället för att föreläsa för 20 dyrt betalande 

studenter i en lektionssal.7 

Streaming vid Göteborgs universitet 

Ovanstående exempel är avsedda att ge en bakgrund åt Göteborgs universitets ambitioner att satsa 

på streamad undervisning. Det är ett bra initiativ men man bör betänka att själva streamingen bara 

är en liten del i ett större skeende. Att videofilma föreläsningar som en serviceåtgärd för de stu-

derande är i sig inget som förändrar eller utvecklar utbildningen i stort vid universitetet; det skulle i 

värsta fall kunna bli ett sätt att fortsätta med ”same procedure as usual” d.v.s. informationsöverfö-

ring, textläsning, tentamen och betyg men då med ett inslag av ökad bekvämlighet för de stu-

derande.  

Det är dock ett viktigt steg i rätt riktning att skapa flexibilitet i undervisningen. Idag är studeran-

degruppen avsevärt mer heterogen än tidigare och allt fler studerar på deltid, är småbarnsföräldrar 

eller är tvungna att försörja sig utöver studielån. För denna stora grupp kommer det att vara en stor 

vinst att kunna ta del av föresläsningar vid tider som är möjliga i relation till övriga aktiviteter. 

Några slutsatser man kan dra av satsningarna på OCW, är att man redan från början måste be-

sluta sig för under vilka villkor materialet måste göra tillgängligt. Beslutar man sig för att göra materi-

alet fritt tillgängligt på nätet, innebär detta att man också räknar med att inte behålla någon sorts 

kontroll över detsamma. En Creative Commonslicens som föreskriver erkännande, dela lika, icke-

kommersiell låter användaren använda materialet på villkor att han ger erkännande till den ur-

sprunglige upphovspersonen, inte förhindrar åtkomst genom att förändra det till en säljbar produkt 

samt är beredd att dela med sig av en eventuellt modifierad produkt. Alternativt kan den ursprung-

lige upphovsmannen också ”inga modifieringar” eller enbart kräva erkännande för sin produkt. San-

nolikt är detta den mest praktiska lösningen; man ger helt enkelt sitt material till allmänheten, ”pub-

lic domain”. Detta blir också särskilt tilltalande i de fall då man avlönats av allmänna medel.  

När man kommer över tanken att "detta är mitt" och det "vill jag har för mig själv", inser man 

snart att om någon till äventyrs skulle vilja använda det man åstadkommit är detta enbart något att 

vara lite stolt över. På längre sikt kommer en fritt tillgänglig och omfattande nätproduktion att göra 

såväl lärosätet som olika upphovsmän kända för en större krets än vad en snävt avgränsad akademisk 

publicering kan åstadkomma.  Detta är en avsevärt mer produktiv hållning än att lite sniket bevaka 

"sitt" material för om man tänker lite längre så är det nog (dessvärre) så att det man tycker är så 

unikt med det egna materialet är nog något som man inspirerats till av andras arbeten, fria eller 

skyddade bakom upphovsrätt.  

Något nytt under solen?  

Det intressanta i det här sammanhanget är förstås vad de nya teknologierna kan åstadkomma och om 

de kan åstadkomma något som de gamla (texter, bilder, tabeller etc) inte kunde åstadkomma. 

                                                           
6
 http://www.timeshighereducation.co.uk/story.asp?sectioncode=26&storycode=419088&c=1 

7
 http://chronicle.com/blogs/wiredcampus/tenured-professor-departs-stanford-u-hoping-to-teach-500000-

students-at-online-start-up/35135 
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Egentligen har det ju alltid varit möjligt att förbereda sig inför ett lektionspass och därefter utnyttja 

tiden till diskussion och frågor. Det som de nyare teknologierna medger är förstås en större möjlighet 

att gå utanför de bestämda texterna, att blanda ljud, bild och video samt att förenkla två-eller 

flervägsinteraktion.  

Även om det näppeligen kan finnas något mera flexibelt än en bok i fickan eller väskan, återstår 

förstås att texten inte kan återge rörliga skeenden eller ljud som video eller ljudinspelningar. De nya 

teknologierna ger oss också näst intill obegränsad tillgång till nya resurser för kunskap; vi expanderar 

våra möjligheter till lärande.  

Dock bör man vara vaksam mot ett mer tveksamt inslag, som ofta förekommit i debatten om den 

grundläggande skolan, där det hävdas att det blir "roligare" att lära sig. Det är förstås inget fel i att 

det är roligt att lära sig; motivation är väl det som driver oss alla men om man med roligt försöker 

invagga de lärande i att de nya teknologierna gör det "lättare" att lära än på det "gamla tråkiga sät-

tet" tror jag man är ute i tveksamma ärenden. Att lära sig något till fulländning är trots allt något som 

kräver engagemang, uthållighet och oftast hårt arbete. Med eller utan ny teknologi. 

Referenser 

Fardon, M. (2003). Internet streaming of lectures: A matter of style. Proceedings of Educause Aus-

tralasia. 

Inside HigherEd: Flipping out? What you need to know about the Flipped Classroom. (2012). Hämtad 

1 mars 2012 från: http://www.insidehighered.com/blogs/gradhacker/flipping-out-what-you-

need-know-about-flipped-classroom#ixzz1nsRPXN9N  

Lunds Universitet. Teaching and Learning Lab. Hämtad 1 mars 2012 från: 

http://toolbox.multimedia.lu.se/ 

Read Write Web: MIT OpenCourseWare Turns 10: What's Next for Open Education? (2011). Häm-

tad 1 mars  2012 från:  

http://www.readwriteweb.com/archives/mit_opencourseware_turns_10_celebrating_a_decade_

o.php 

Shephard, K. (2003). Questioning, promoting and evaluating the use of streaming video to support 

student learning. British Journal of Educational Technology, 34(3), 295–308. doi:10.1111/1467-

8535.00328 

The Daily Riff: The Flipped Class Manifest. (2012). Hämtad  1 mars 2012 från: 

http://www.thedailyriff.com/articles/the-flipped-class-manifest-823.php 

The Times Higher Education: Cap and gown learning on a shoestring budget. (2012). Hämtad 1 mars 

2012 från: 

http://www.timeshighereducation.co.uk/story.asp?sectioncode=26&storycode=419088&c=1  



 

1 

 

Bilaga 3. Ett inspel om utformning av undervisningslokaler 

Bengt Petersson, enheten för pedagogisk utveckling och interaktivt lärande 

Är det av värde att definiera gemensamma standarder för AV/IT-resurser i universitetets salar? Vilka 

standarder är det i så fall som behövs? Och för vilken typ av salar skulle det vara aktuellt? 

Bakgrund: PIL-enheten har i uppdrag ”att medverka i universitetets kvalitetsarbete i syfte att ut-

veckla och stärka den högskolepedagogiska kompetensen och förmågan att variera undervisnings-

formerna”. I den högskolepedagogiska utbildningen diskuteras studenters lärande i det akademiska 

sammanhanget. Problembaserat lärande, ”case”-metod, kollaborativt lärande, föreläsningen som 

undervisningsstrategi, gruppundervisning och handledning är exempel på undervisningsformer. Ut-

bildningens innehåll och dess vetenskapliga och/ eller konstnärliga grund är en väsentlig ”områdes-

specifik” aspekt i didaktiska diskussioner om utformning av högre utbildning. Det existerar redan idag 

skillnader i undervisning mellan utbildningsområden där centrala moment kan karaktäriseras så som 

laborativa, konstnärligt gestaltande eller litteraturbaserade. De olika sätten att undervisa ställer krav 

på den utbildningsmiljö där studenter enskilt, parvis eller gruppvis studerar, samarbetar, möts, för-

flyttar sig, övar, redovisar etc. PIL-enheten ska tillsammans med institutionerna medverka till att 

förmågan att variera undervisningsformerna stärks. I de fall uttrycket ”variation” uppfattas som en 

utmaning för lärare, så kan det bero på existerande praxis inom en viss akademisk miljö. I de fall lära-

ren avser att variera sin undervisning utöver rådande praxis på institutionen blir tillgången till och 

den flexibla utformningen av fysiska och digitala resurser av särskilt intresse att diskutera. 

Generellt: En väl fungerande och anpassningsbar infrastruktur för de undervisningsformer som lärare 

och studenter eftersträvar, ökar möjligheterna att variera sätten att bedriva utbildning. Exempel på 

stödjande strukturer för varierad undervisning är väl fungerande och ändamålsenligt utformade lo-

kaler i de fastigheter som universitetet disponerar samt det spektra av IT-resurser som görs tillgäng-

liga för lärare och studenter. Inte minst öppenhet vid användning av fysiska och digitala resurser bör 

uppmärksammas när universitetet önskar stödja lärares ambitioner och studenters önskemål om 

varierade undervisningsformer. Lärare och studenter ska t.ex. kunna logga in på fast monterade da-

torer i samtliga undervisningslokaler. Styrpaneler med likartad funktion och nomenklatur bör efter-

strävas i alla salar. Uppdaterad information om bokningsläget för samtliga undervisningslokaler bör 

finnas enkelt tillgängligt för lärare och studenter. I alla gemensamt bokningsbara utbildningslokaler 

ska finnas tydliga anvisningar om vart man kan vända sig om de digitala resurserna inte fungerar. Det 

ska vara tydligt dels vart den som behöver akut hjälp vänder sig, dels vart man kan vända sig för att 

anmäla fel och brister som inte är akuta. Lärares och studenters förslag till kvalitetsförbättrande åt-

gärder vad gäller teknisk och IT-pedagogisk support bör vara kopplat till existerande ärendehante-

ringssystem. 

Studentens resurser: Behovet av olika typer av läs-, skriv- och samarbetsplatser för studenterna är 

betydande. Trycket på universitetsbibliotekets studieplatser är stort och kan förväntas bestå. Studen-

ter behöver läs- och skrivplatser i avskild miljö, så som biblioteket idag kan erbjuda. Tillgång till tråd-

löst nät samt elförsörjning, så att medtagen bärbar dator kan användas vid de individuella studierna, 

är en alltmer nödvändig förutsättning för enskilda studier. När studenterna ska lösa uppgifter tillsam-

mans behövs mötesplatser där man kan samtala. Studenter som arbetar tillsammans behöver också 

tillgång till eluttag och trådlöst nät. I de fall grupprum är bokningsbara för studenter, så är dessa rum 
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lämpliga för denna undervisningsform. Studenter behöver allt oftare dela digitalt skrivbord och do-

kument på datorerna. Det kan man göra om möjlighet till interaktiva skrivtavlor finns tillgängliga. 

Studenter träffas som bekant även utanför campus och många studerar naturligtvis också i sin bo-

stad. Säker uppkoppling och åtkomst till digitala resurser från fysiska platser utanför campus är ett 

krav som måste uppfyllas redan idag. 

Lärarnas arbetsplatser: Lärarens arbetsplats bör även utformas med tanke på att man därifrån ska 

kunna bedriva undervisning och handledning. Samtida högre utbildning har förändrats i och med att 

lärare numera ska kunna presentera ett innehåll, kommunicera och handleda studenter samt exami-

nera med nätstöd. Läraren behöver således tillgång till teknisk standardutrustning (dator, webb-

kamera, headset samt lämplig mjukvara) för sin undervisning. Detta gäller inte enbart för distans-

lärare, utan bör betraktas utgöra en miniminivå för alla lärare vid universitetet. När projektet dator-

arbetsplatsen har implementerats förväntas dessa möjligheter finnas på plats. Handledning av stu-

denter, t.ex. i anslutning till examensarbeten, ställer även krav på att lämpliga fysiska lokaler finns 

tillgängliga. Lärarens fysiska arbetsplats är en naturlig mötesplats för handledning. Möjlighet att 

”dela bildskärm” vid såväl fysiska som virtuella möten underlättar parvis granskning och diskussion av 

skriftliga dokument. Om läraren befinner sig i ett kontorslandskap försämras möjligheterna till hand-

ledning. Att kunna ”stänga dörren” och i lugn och ro fokusera på den aktuella uppsatsen tillsammans 

med studenten ger goda fysiska förutsättningar för handledningssituationen.  

Grupprum (5-20 platser): I sammanhang där studenter uppmanas till hög grad av självstudier på 

campus kan behov av studieplatser och bokningsbara grupprum förväntas öka. Studenternas an-

vändning av bärbara datorer med åtföljande behov av god täckning av trådlöst nät med tillräcklig 

bandbredd för samtidig åtkomst av lärplattformens digitala resurser följer på en sådan undervis-

ningsform. Tillgången till eluttag för de många bärbara datorerna, ändamålsenligt utformade bord 

och stolar för god studiemiljö och samverkan samt belysning med tillräcklig ljusstyrka vid kvällsstu-

dier är ytterligare krav som ställs på dagens och morgondagens grupprum. Behov av projicerings- och 

skrivytor t.ex. interaktiva skrivtavlor med inbyggd videoprojektor kan förväntas bli ett framväxande 

önskemål, eftersom studenter och lärare önskar dela sina digitala skrivytor för ett effektivt och för-

djupat samarbete i det fysiska mötesrummet. I detta sammanhang ställs krav på uppkoppling av den 

interaktiva tavlan, så att lärobjekt i artikeldatabaser, på lärplattform och Internet kan sökas, hämtas 

och arbetas med i grupprummet. För läraren, som rör sig mellan grupper som befinner sig utspridda i 

olika lokaler, blir tillgång till ”roaming” intressant, d.v.s. så att läraren slipper bli utloggad vid varje 

förflyttning.  

Minimikrav för grupprum, 

 att de är bokningsbara även för studenter 

 god tillgång till trådlös anslutning 

 inloggningsmöjlighet via eduroam 

 whiteboard 

 god tillgång till eluttag för bärbara datorer 

Möjligheter att boka grupprum där det finns interaktiv skrivtavla ska finnas i samtliga fastigheter där 

undervisning bedrivs. 

Lärosalar (21-50 platser): I lektionssalar och seminarierum möts lärare och studenter för undervis-

ning med varierande arbetsformer. Stolar och bord ska möjliggöra enkel förflyttning i rummet för att 
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snabbt kunna varieras från ”biosittning”, ”seminariesittning” till ”gruppsittningar”. I lärosalar kan 

man förvänta sig att lärare och studenter har behov av flera skrivytor i samma rum, en takmonterad 

videoprojektor, aktiva högtalare samt projektionsduk. För lärare är standardiserad utformning av 

styrdon för den takmonterade projektorns bild- och ljudinställningar, anslutningarna för lärarens 

presentationsdator etc viktiga arbetsmiljöaspekter. I ett antal lärosalar bör interaktiva skrivtavlor, 

alternativt interaktiv videoprojektor finnas. Antalet bärbara datorer och annan mobil utrustning som 

studenter tar med sig in i lärosalen ökar, varför antalet eluttag, bandbredd och säkringsnivån för el 

kan behöva ses över. I lärosalar finns normalt inte blädderblock, diaprojektor, videoutrustning, tv och 

overheadapparat. Möjligheter att låna dylik utrustning ska finnas i samtliga fastigheter där undervis-

ningen bedrivs. 

Möjligheter att boka lärosalar där det finns interaktiv skrivtavla eller videokonferens ska finnas i 

samtliga fastigheter där undervisning bedrivs. Några salar bör utrustas med inspelningsmöjlighet 

(streaming). 

Vid nybyggnation av lärosalar bör utformning göra med tanke på god flexibilitet, bl.a. med avseende 

på montage av innerväggar, takplattor, kanalisation för el och IP. Större lärosalar ska enkelt kunna 

omformas till grupprum, utan att betydande ingrepp behöver göras vad gäller eluttag, belysning, AV-

teknik etc. 

Minimikrav för lärosalar är, 

 stationär dator (fast montering) 

 möjlighet att koppla in bärbar dator 

 styrdon/ panel för manövrering av videoprojektor mm 

 videoprojektor (vanligen takmonterad) 

 aktiva högtalare  

 filmduk 

 whiteboardtavla 

Små och mellanstora hörsalar (51-250 personer): Hörsalar är huvudsakligen avsedda för information 

från en föreläsare till grupper större än 50 personer, ofta med stöd av audiovisuella hjälpmedel av 

olika slag. Det handlar således ofta om olika former av envägskommunikation. Det är vanligt med 

gradänger och de inreds ibland så att de också kan användas vid tentamensskrivningar. Några salar 

bör utrustas med inspelningsmöjlighet (streaming). 

Minimikrav för små och mellanstora hörsalar är, 

 stationär dator (fast montering) 

 minst två bildskärmar 

 möjlighet att koppla in bärbar dator 

 styrdon/ panel för manövrering av videoprojektor mm 

 videoprojektor (vanligen takmonterad) 

 aktiva högtalare  

 DVD-spelare 

 filmduk 

 T-slinga 

Stora hörsalar (mer än 250 personer): Stora hörsalar används i anslutning till konferenser, ceremo-

nier och i introducerande sammanhang när studentantalet är särskilt stort. Stora hörsalar kan även 

vara attraktiva för uthyrning. De stora hörsalarna är närmast att betrakta som specialsalar. Kraven på 
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IT-resurser varierar beroende på de särskilda behov som verksamheten har vid fakulteten, t.ex. för 

musikalisk gestaltning.  

Minimikrav för stora hörsalar är, 

 stationär dator (fast montering) 

 minst två bildskärmar 

 möjlighet att koppla in bärbar dator 

 styrdon/ panel för manövrering  

 minst två videoprojektorer med hög ljusstyrka 

 ljudanläggning med hög kapacitet 

 bärbara mikrofoner 

 filmduk 

 blueray spelare 

 streaming (fast monterade kameror) 

 T-slinga samt belyst plats för tolk 

 spotlights  

 styrning allmänbelysning (dimmer) 

 förberedd för universitets-TV 

Specialsalar: Med specialsalar avses lokaler där verksamhetens krav på rumsmått och/ eller install-

ationer är ”exceptionella”. Hit hör t.ex. skrivsalar, datorsalar och undervisningslabb. För salar med 

dyrbar teknisk utrustning ökar kravet på säkerhet, när forskning och undervisning utgör kompletta 

akademiska miljöer. Laborationssalarnas bör erbjuda möjligheter som ”digitala miljöer”. Exempelvis 

bör digitala okularkameror och usb-mikroskop kunna anslutas till datorprojektorer och bilder/filmer 

sparas på lokal dator eller nätverksserver eller direktsändas. USB-mikroskop behöver inte vara stat-

ionära, medan okularkameror lämpligtvis skall kombineras med trinokulära mikroskop eller stereo-

luppar, vilka inte gärna bör flyttas runt. I och med att USB-mikroskop är så mobila, kan de användas 

för att avbilda och distribuera nästintill vilken ”makromiljö” som helst, även våta miljöer.  

(www.dinolite.com) Tekniken kan kombineras med delade bildytor, så att många kan diskutera vad 

man ser och dela med sig av sina förslag och textbaserade kommentarer i bilden, både i realtid och 

”offline”. Säker förvaring av teknik och forskningsdata bör uppmärksammas. Rutiner för in- och ut-

passering samt studenters hantering av bärbara datorer och annan mobil digital utrustning kan be-

höva ses över. Till specialsalar kan ibland även räknas rum särskilt utformade för videokonferenser 

och studios för inspelning, redigering och publicering av multimedialt utbildningsmaterial. Video-

konferensanläggningar är idag mobila, t.ex. på rullvagn och kan även flyttas till lärosalar. Förutsätt-

ningar för att sätta standards- och gemensamma inköp för vissa teknisk utrustning är aktuell. Det 

gäller bl.a. videokonferensutrustning och bryggningsfunktion.  

Virtuella mötesplatser: Lärmiljöerna är inte begränsade till universitetets fysiska lokaler. De moderna 

digitala resurserna underlättar studier och lärande på nya sätt och på alternativa platser. Möjlighet-

erna att studera och samarbeta utan att behöva resa till utbildningsorten ökar med tillgång till digital 

teknik och medierad utbildning. Förr handlade det ofta om s.k. ”telebild”-baserad undervisning, d.v.s. 

läraren agerade föreläsare och studenterna, som befann sig på ett lärcenter i hemkommunen, lyss-

nade och antecknade. Med moderna videokonferenser- och datorbaserad e-mötesteknik underlättas 

interaktiviteten mellan lärare och studenter. Vad gäller e-mötesverktyg finns dessa tillgängliga via 

lärares och studenters bärbara datorer med trådlös anslutning. Streamingteknik, d.v.s. att spela in 

och distribuera i realtid samt ”on-demand” via Internet utvecklas. Det går idag att använda såväl 
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videokonferens och streaming på ett mobilt sätt och därmed tillföra en ”distansdimension” i campus-

förlagd utbildning. Hantering av mobila distributionsenheter ökar dock kravet på tillgång till support 

runt den undervisande lärare. 

Framtidsperspektiv: Studenternas tillgång till mobil teknik ökar efterhand som den blir billig i konsu-

mentledet. Läsplattor för e-böcker, Ipad med tillgång till Internets alla fria lärobjekt, bärbara datorer 

med möjligheter att med stöd av applikationer och tjänster i det s.k. molnet är tekniker som vänder 

på perspektiven. I morgondagens undervisning kommer tillgången till attraktiva ”lärobjekt” öka. Det 

kan handla om inspirerande föreläsningar (jfr www.ted.com), simuleringar med hjälp av digital teknik 

i stället för ”våta laborationer”, förstärkt verklighet (augmented reality) och ”virtuella världar” med 

betydelse för studenters lärande. Stoffet görs här tillgängligt på distans samtidigt som studenten kan 

stanna kvar på campus. En konsekvens skulle kunna bli att behovet av ”sociala” mötesplatser och 

individuellt handledningsstöd kan komma att öka. Dagens seminarieform, där enskilda studenter inte 

kommer till tals, kommer successivt att bytas ut mot inlägg i diskussionsforum på lärplattformen 

samt med ”peer-reviews” på studiekamraters inlämningsuppgifter och uppsatser. För yrkesinriktade 

program kan kontakten med den akademiska läraren och handledaren behållas under den verksam-

hetsförlagda utbildningsdelen med stöd av IKT. Det akademiska rummet expanderar. Såväl stoff som 

studieplats finns att tillgå även utanför campus. Behovet av federativ inloggning, så att studenter och 

handledare får tillgång till universitetets samtliga tjänster och digitala verktyg för lärande, är ytterli-

gare ett förhållande som särskilt bör uppmärksammas. Vi får naturligtvis inte stänga in undervis-

ningen bakom virtuella väggar. Vi kan heller inte låta all världens internetanvändare delta i handled-

ning och examination.  

För lärare på högskolan finns vägledning i nationella styrdokumenten för högskolans utbildning. Lära-

rens uppgift att skapa förutsättningar för studenternas lärande kan innebära pedagogiska insatser 

som hjälper till att fokusera på forskningsdata, såväl som att öppna den digitala dörren till en värld 

full av information om det andra studenter och lärare tänkt om det som är föremål för studierna. 
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Bilaga 4. Steg i processen att e-publicera utbildningsmaterial 

En processkarta togs fram vid ett möte i PIL NIT, som är referensgrupp till systemägaren för medie-

tjänster vid Göteborgs universitet.  

1

”Mäta” 
produktion

2

Styrning av 
egen-

produktion

3

Val av 
innehåll

5

Granska 
innehåll

7

Redigera 
material

8

Identifiera 
målgrupp

9

Val av 
”kanal”

10

Bestämma 
profilerings-

grad

11

Kategorisera 
och lägg till 
metadata

12

Publicering

13
Använda 
material i 

undervisning
en

14

Arkivera 
material

17

Stöd med 
granskning/
rättigheter

20

Stöd med 
teknik

18

Stöd med 
ämneskate-
gorisering

19

Stöd med 
arkivering 

och gallring

4

Producera 
innehåll

6

Kontrollera 
rättigheter

16

Gallra 
material

15

återsök 
material

PROCESSKARTA Elektroniskt utbildningsmaterial

Identfierat 

behov av 

undervisnings

material

Publicerat 

material 

har 

använts

STYRPROCESSER

STÖDPROCESSER

 

 

Kommentarer till några av stegen i skissen: 

Steg 1: Att arbeta med att producera utbildningsmaterial bör vara meriterande. Del av styrprocess 

att få fram sätt att mäta och belöna denna typ av arbete 

Steg 3: Det här är det tänkta steget där man ev. söker efter material som går att återpublicera alter-

nativt att man väljer att egenproducera material. 

Steg 5: I denna process avses såväl innehållsmässig granskning såväl som juridisk granskning, d.v.s. 

om man har lov att publicera materialet, eller om det finns upphovsrättsliga frågor som behöver 

hanteras. Här sker även kategorisering/märkning av materialet. Exempel på information som kan 

fångas upp här är: Författare, speltid, ämnesområde, ämnesord, produktionsdatum, ev. gallrings-

datum etc. 

Steg 6: Det är i denna process man kontrollerar/bestämmer licenstyp för produktionen, exempelvis 

”Creative Commons”. Här kan man även fånga upp en del information, exempelvis möjligen om upp-

hovsman, utgivare, om materialet ska arkiveras etc. 

Steg 9: Det är här man avgör om publiceringen ska ske internt eller externt, och om det ska vara till-

gängligt för alla, via internet, eller för en begränsad skara, exempelvis via LMS. 
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Steg 10: I samband med publicering ska det säkerställas att materialet profileras enligt universitetets 

grafiska profil. Formerna för detta ska tas fram av Informationsenheten. 

Steg 11: Det här steget är snarare till för att verifiera och ev. komplettera materialets metadata, 

eftersom det mesta ska ha fångats upp tidigare i processen. Exempel på typer av metadata som troli-

gen är av intresse är ämnesområden, författare/medverkande, kurs materialet producerats för, 

datum för produktion, licenstyp på materialet mm. 

Steg 12: Denna process inkluderar att ladda upp materialet på lämplig typ av medieserver/ motsva-

rande, samt göra den lätt tillgänglig för användarna/målgruppen, exempelvis genom att göra materi-

alet sökbart, och informera om materialet, exempelvis genom att länka till det i LMS/liknande. 

Steg 17: Denna stödprocess ansvarar för att ta fram och underhålla enkla och användbara riktlinjer 

för lärare och annan personal som producerar och publicerar utbildningsmaterial. Riktlinjerna ska ge 

hjälp i frågor kring upphovsrätt, licenser etc. 

Steg 18: Denna stödprocess ansvarar för att ta fram och underhålla ämnesord etc som används för 

att kategorisera materialet för att göra det enkelt att återsöka materialet och att mäta/redovisa vilka 

typer av material som producerats.  
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Bilaga 5. Exempel på överenskommelser med extern föreläsare 

När externa föreläsare anlitas kan frågor om nyttjanderätt till det inspelade materialet komma upp 

till diskussion. Nedan följer ett antal aspekter som kan vara aktuella att teckna en överenskommelse 

om.  

This Agreement concerning the right to use [the Works]8 
has been concluded between 
 
[YY], ‘the Originator’  
and 
[XX], ‘the User’ 
 
whereby [the Works] may be utilised by [XX] subject to the following preconditions, grants and restrictions.  
■ The moral copyright to [the Works] remains with [YY] 
■ Upon publication it shall be indicated that [YY] is the Originator of [the Works] 
 
Grants: (only choose the applicable alternatives below) 
■ [XX] is entitled to record and save [the Works] in digital form 
■ [XX] is entitled to adapt and reformulate [the Works] prior to publication 
■ [XX] is entitled to produce digital copies of [the Works] for distribution 
■ [XX] is entitled to freely distribute copies or recordings of [the Works] 
■ [XX] is entitled to save and archive [the Works] following the end of the publication period 
 
Restrictions: (only choose the applicable alternatives below) 
■ [XX] may not use [the Works] in commercial contexts 
■ [XX] may not grant secondary rights to utilise [the Works] 
■ [XX] may not adapt the Works so that... 
■ [XX] may not archive [the Works] 
■ [The Works] may only be used during the period [DD-MM-2012] up to and including [DD-MM-2012] 
■ [The Works] may only be used on the [XX] course  
■ [The Works] may only be shown to the [ZZ] group 
■ [The Works] may only be published on the GUL learning platform 
■ [The Works] shall be removed from the place where [XX] has published them no later than [DD-MM-2012] 
■ [The Works] shall be deleted from [XX’s] media no later than [DD-MM-2012] 
 
Financial claims: (only choose the applicable alternatives below) 
■ [YY] shall receive compensation of SEK xx as a lump sum 
■ [YY] shall receive compensation of SEK xx for use of [the Works] during the period [DD-MM-2012] up to and including 
[DD-MM-2012] and a new agreement shall subsequently be drawn up 
■ [YY] shall receive compensation of SEK xx on each occasion that [the Works] is used for teaching 
 
The Originator [YY] certifies that [the Works] do not contain material protected by copyright that restricts the right of use 
referred to in the above-mentioned grants. 
This Agreement has been drawn up as two original counterparts, one for each Party. 
Gothenburg, [DD-MM-2012] 
On behalf of the Originator  On behalf of the User 
 
.............................................. ................................................ 
Signature  Signature  
[YY]  [XX] 

 

Detta exempel finns även på svenska och kan hämtas på PIL:s webbplats.9 Där finns även det avtal 

som studenter tecknar i anslutning till publicering av examensarbeten mm.   

                                                           
8
 [The Works] refers to the material protected by copyright and in this Agreement may also mean ‘the lecture’ 

9
 http://www.pil.gu.se/resurser/upphovsratt/ 
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Bilaga 6. Tabell över utrustningstyper och resurskrav 
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Bilaga 7. Satsningen på gemensam videokonferensinfrastruktur 

Utredningen har tagit del av avrop för videokonferensinfrastruktur som IT-ledning ansvara för. CIO 

beslut kring investeringen togs 2011-02-21 (Dnr T 2011/3). Där framgår bl.a. följande krav: 

- God videokvalitet med en upplösning på 1080p i infrastrukturens delar som hanterar själva 

kommunikationen. Utrustningen bör kunna hantera kommunikation med hastigheter upp till 

minst 5 Mbps 

- Möjliga kommunikationsprotokoll: h.323 och SIP 

- Videostandard: h.263 samt h.264 

- Stöd för dubbla strömmar enligt protokoll h.239 

- Standard för kryptering enligt protokoll h.235 

- Videokonferensbrygga för upp till minst 30 parter i 720p-upplösning.  

- Server för bokning och administration/underhåll både av bryggfunktionen och ändutrust-

ningar.  

- Stöd för gemensam adressbokshantering 

- Förberett för att kunna integreras med Microsoft Lunch och IP-baserad telefoni 

Option avseende följande:  

- Server för hantering av PC-klienter med stöd för både Mac OS X och Windows 

- Server för s.k. brandväggstraversering för PC-klienter, minimum 10 samtidiga användare 

- Inspelnings- och streamingserver dedikerad för videkonferens 

- Tillgång till ISDN-överbryggning 

- Tillgång till ytterligare kapacitet för bryggkoppling 

- Några fakulteter har tagit egna initiativ i syfte att erbjuda institutionerna möjlighet att direkt-

sända samt att sända inspelade föreläsningar. Så är t.ex. fallet vid Utbildningsvetenskapliga 

fakulteten, där såväl disputationer som föreläsningar i lärarutbildning direktsänts.  

 

Med en schematisk skiss på nästa sida kan den tekniska lösningen beskrivas. Till höger i bilden finns 

två salar med inkommande bild och ljud till en lokalt placerad dator och kodek samt en videprojektor 

för utgående bild och ljud. De två salarna är sammankopplade så att en föreläsning i ena salen kan 

visas i den andra med tillgång till tvåvägskommunikation. I mitten av den schematiska skissen åter-

finns den universitetsgemensamma infrastrukturen som innefattar servrar för kommunikation och 

lagring. Över Internet kan åhörare ta del av föreläsningen via flera format som passar den motta-

gande enheten, bl.a. på dator, pekplatta eller smarta telefoner (nedre vänstra hörnet) eller i en an-

nan föreläsningssal (övre högra hörnet).  
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SIP

H323

LAGRING AV
INSPELNING

SÄNDNING
PÅ BEGÄRAN

BILD IN

LJUD IN

BILD OCH 
LJUD UTRTMP

BILD IN

LJUD IN

BILD OCH 
LJUD UT

BILD IN

LJUD IN

BILD OCH 
LJUD UT

DIREKTSÄNDNING

SPEGLAD
FÖRELÄSNING
I TVÅ SALAR

DATOR OCH
KODEK

DATOR OCH
KODEK

DATOR OCH
KODEK

STREAMING
SERVER

PRODUKTIONS-
SERVER

KANALER:
- GUL
- play.gu.se
- www.gu.se
- GUPEA
- iTunes U
- YouTube
- Facebook
- etc

 

Schematisk skiss över infrastruktur  
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Bilaga 8. Ordlista 

AV Audio Video, d.v.s. ljud och bild   

Chat  Textbaserad kommunikation över Internet. 

Creative Commons Den som har skapat ett verk, upphovsmannen, väljer vilka friheter hon 

eller han vill att verket skall ha och får genom Creative Commons ett li-

censavtal som passar aktuella önskemål. 

 http://www.creativecommons.se/ 

DAFGU Datorarbetsplats – ett projekt vid Göteborgs universitet som bl.a. syftar 

till att erbjuda standardiserade IT-tjänster. 

Digitala tjänster Tjänster av varierande slag som tillhandahålls via Internet. 

eduroam Ett globalt samarbete mellan högskolor och universitet för att underlätta 

användning av varandras trådlösa nätverk. 

E-mötestjänst Möjligheten att ha möten med ljud, bild, fildelning och andra funktioner 

över Internet. Oftast med bara en dator. Vid Göteborgs universitet har 

lärare och studenter tillgång till Adobe Connect Pro som del av SUNET-

avgiften. 

Federerad autentisering När en användare som autentiserat sig hos en organisation med 

automatik även kan bli autentiserad användare hos en annan organisa-

tion som ingår i federationen. 

Flip education Studenterna ser föreläsningar utanför lektionstid över Internet och tiden 

i klassrummet ägnas åt diskussion, handledning och frågor. 

 http://www.economist.com/node/21529062 

 http://www.joannejacobs.com/2011/03/khan-use-video-to-flip-education/ 

 http://www.thedailyriff.com/articles/teachers-doing-the-flip-to-help-students-

become-learners-531.php 

 http://lancewiggs.com/2011/07/10/its-time-to-flip-education-who-will-be-first/ 

GUL Göteborgs universitets lärplattform. Extern leverantör av GUL är före-

taget PingPong.  

GUPEA Universitetets elektroniska arkiv (Gothenburg University Publications 

Electronic Archive). 

Infrastruktur Nödvändiga stödjande strukturer och mekanismer. 

Kodek Mjukvara som kodar en dataström eller signal för överföring och/eller 

lagring, samt tolkar den för uppspelning eller redigering. 

KOMP Förslag på benämning av universitetsgemensam kommunikations- och 

medieplattform 

LITS Lokal IT-samordnare 

Medieserver En server som lagrar och organiserar media, samt utrustats med mjuk-

vara för att strömma ljud och/eller video. 
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Mobil utrustning Utrustning som lämpar sig för att ha med överallt och som inte kräver 

någon montering. 

Molntjänst Processorkraft, lagring och funktioner tillhandahålles som tjänster över 

Internet. 

PIL Enheten för pedagogisk utveckling och interaktivt lärande 

Portabel utrustning Flyttbar utrustning som relativt enkelt kan sättas upp på önskad plats. 

Rättighetsklarering Redovisning av vem som innehar rättigheterna till använt material. 

SIP Samverkande IT-pedagoger är ett nätverk som initierats av PIL-enheten. 

SIP omnämns i rapporten som ett av flera protokoll för överföring av 

digital information (Session Initiation Protocol). 

SLA Service Level Agreement är överenskommelser som tecknas mellan par-

ter där bl.a. tjänster och förväntad nivå på utförande av dessa tjänster 

definieras. 

Stationär utrustning Fast monterad utrustning som inte går att flytta på utan avsevärd an-

strängning. 

Streaming media Media skickas komprimerad och spelas upp efterhand som det tas emot. 

Efter uppspelning finns inget kvar på mottagarens dator. Kan sändas 

direkt eller spelas upp på begäran från en fil som finns lagrad på en ser-

ver.  

 http://searchunifiedcommunications.techtarget.com/definition/streaming-

video 

Strömmande media Svensk översättning av begreppet ”streaming media”. 

SUHF Sveriges universitets- och högskolors förbund (http://www.sulf.se) 

SULF Sveriges universitetslärares förbund (http://www.sulf.se) 

SUNET Swedish University Computer Network (http://www.sunet.se) 

Synkron / Asynkron Samtidigt/ inte samtidigt     
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Bilaga 9. Symboler 

 

Objekt Egenskaper Relationer 

 Föreläsare 

Intern – Extern Verk 

 Verk 

Helt eget – Delvis lånat – Helt 
lånat 

Föreläsare 

Produkt 

 

 Produkt 

Lagrad – Icke lagrad Verk 

Server 

 Server 

Lagra – Strömma Produkt 

Sändning 

 

 
Inspelningsutrustning 

(ljud & bild) 

Fast – Portabel – Mobil Föreläsare 

Verk 

Produkt 

 Sändning 
Direkt – På begäran 

Envägs – Tvåvägs – Flervägs 

Server 

Uppspelningsutrustning 

Lokal dator 

Fast – Portabel Inspelningsutrustning 

 

 
Uppspelningsutrustning 

Fast – Portabel – Mobil Student 

Internet 

 

Internet 

 Server 

Sändning 

Uppspelningsutrustning 

 Student 

Enskild – Grupp Föreläsare 

Rum 

Uppspelningsutrustning 
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Objekt Egenskaper Relationer 

 

 Rum 

Inspelning – Uppspelning 

Ingen student – En student – 
Flera studenter 

Faktiskt – Virtuellt 

Föreläsare 

Inspelningsutrustning 

Uppspelningsutrustning 

Student 

 Redigering 

Molntjänst – Lokal mjukvara Produkt 

Server 

 


