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Sammanfattning 

I denna uppsats undersöks användandet av inspelade föreläsningar och hur studenters och 

lärares inställning är och hur de påverkas av att använda tekniken. Undersökningen som 

gjordes är begränsad till Linnéuniversitet i Växjö. Undersökningen som gjordes ger dessutom 

information hur man kan förbättra en inspelad föreläsning och vad som behövs göras före, 

under och efter en föreläsning. 

Nyckelord: Inspelning, streaming, poddsändningen, medieteknik 

Abstract 

This essay examines the use of recorded lectures and how students and teachers thought 

about it and how they are affected by the use of the technology. The survey was limited to 

Linnaeus University of Växjö. The survey conducted also provides information about how to 

improve a recorded lecture and what to do before, during and after a lecture. 

Keywords: Recording, streaming, podcast, media technology 
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1. Inledning  

1.1 Syfte 

Syftet med min uppsats är att undersöka användningen av teknologin som används på 

Linnéuniversitetet samt att få fram den information som är viktig för att kunna 

rekommendera teknologin för att användas i undervisningen på universitet. Undersökningen 

riktar sig till studenter och lärare som har använt tekniken. Dessutom skall undersökningen 

undersöka vad lärare som inte har använt tekniken tycker om att använda den, vad de vill ha 

för information innan och vad för sorts hjälp vill de ha för att kunna använda den. 

1.2 Frågeställningar 

Vilken inställning har lärarna till att arbeta med inspelade föreläsningar? För/nackdelar? 

Hur har studenterna uppfattat fördelarna och nackdelarna med att använda tekniken? 

Vilken information är viktig för att rekommendera inspelade föreläsningar i 

undervisningssyfte? 

1.3 Bakgrund 

Flera som har studerat vid universitet har någon gång missat en föreläsning. Detta kan bero 

på sjukdom, parallella föreläsningar eller försumlighet. Genom att ge fler möjlighet att 

komma åt informationen till en kurs kan kvaliteten på undervisningen öka. Detta kan 

exempelvis ske genom att spela in och lägga ut föreläsningar på kursens hemsida.  

1.4 Tillbakablick 

Hur länge har distansundervisning funnits och hur ser möjligheterna ut idag? 

 

Undervisning på distans började med att man kommunicerade genom att skicka brev mellan 

student och lärare. När internet växte fram öppnades ett helt nytt sätt att hålla kontakten 

mellan studenter och lärare, men det är de senaste tio åren som tekniken har utvecklats till 

den grad att näst intill alla kan använda en dator till att kommunicera med andra. Lärare som 

undervisar på distans har olika sätt att hålla kontakten med sina studenter. Ett av de nya sätten 

att ha en distanskurs på är att spela in föreläsningen och sedan göra den tillgänglig online för 

studenterna som går kursen. Denna teknik är inte enbart ämnad för distanskurser utan har 

också fördelar för kurser som går på campus. Studenter som bor på campus kan således vara 

med på en föreläsning och sedan se den igen för att repetera vad som togs upp. 
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2. Teori 

 

Vad säger forskningen om teknikens påverkan på lärandet och lärarnas attityder när det gäller 

att använda inspelade föreläsningar? 

2.1 Attityder och påverkan 

 

Grabe & Christopherson, (2008) har undersökt hur studenternas deltagande i föreläsningar 

påverkas av att föreläsningen lags ut på nätet. Undersökningen gjordes genom att materialet 

var tillgängligt på nätet. När studenterna använde webbsidan som materialet var tillgängligt 

på sparades den informationen. Informationen som sparades var när och hur länge 

studenterna var på sidan. Dessutom fick studenterna en skrivuppgift som de skulle besvara. 

Studenterna fick veta att skrivuppgiften var för en undersökning och att skrivuppgifterna kom 

upp slumpmässigt under kursernas föreläsningar. Informationen som Grabe & Christopherson 

fick fram i sin undersökning jämfördes sedan med resultatet de fick fram från besöken 

studenterna gjorde på nätet när de granskade kursmaterialet. För att komma åt materialet på 

nätet behövde man personligt id och ett lösenord. Varje besök sparades i en logg, med 

information om vilket material de granskade, vid vilken tid och studentens id. Det som kom 

fram av deras undersökning var att studenterna ville ha mer föreläsningsmaterial och var 

positiva till det. Även när Grabe & Christopherson hade tillgång till materialet visade 

resultatet från undersökningen att det fanns ett positivt samband mellan de som såg på 

materialet online och resultaten från examinationen i kursen. 

 

Maria Ljungquist, lektor i kinesiska vid Lunds universitet, berättar 2010 i en intervju om vad 

som menas med podcast (poddsändning) och fördelarna med att använda det i 

undervisningen. Hon nämner att podcast ska användas som ett komplement till resten av 

materialet som finns tillgängligt i kursen. Podcast är ett sätt att publicera ljud och videofiler 

över nätet. Podcast är hopslaget från de två engelska orden pod från Appel´s iPod och 

Broadcasting. Namnet kan vara vilseledande då man inte behöver använda en iPod för att se 

på en podcast. Jonathan Copley (2007) tar upp en del i sina studier om Podcast. Copley har 

frågat studenter om varför de går på föreläsningar när föreläsningarna finns tillgängliga som 

en podcast. Två studenter svarade på följande sätt: 

 
It takes just as much time to listen or watch/use a podcast as attending a lecture and I’m 

more likely to pay full attention in a lecture theatre […] Opportunity to ask for 

clarification during lectures ( Jonathan Copley, 2007:10). 
 

Copley gjorde sin undersökning i England. Undersökningen gjordes på 482 studenter på fyra 

olika kurser. Undersökningen gjordes genom att materialet var tillgängligt via Blackboard 

Academic Suite (http://www.blackboard.com). Blackbord gör det möjligt att lagra 

informationen av antalet nedladdningar och vilken tid som det sker på. Resultatet visar att 

ljudfiler togs ner av fler studenter än videofiler. Detta kan bero på att ljudfilerna som kunde 

tas ner var tillgängliga att användas i mp3 spelare, vanligtvis inspelade i formatet WAV. 

Ljudfilerna kunde sedan omvandlas till formatet mp3. Filerna var då i genomsnitt 8.7 MB för 

http://www.blackboard.com/
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en föreläsning på 45 minuter. Studenterna fick en enkät där de skulle svara på vad de tyckte 

om materialet och ge förslag på hur man skulle kunna förbättra det. Resultatet visade att 

ljudfiler är minst lika användbara som de anteckningar läraren delar ut före/efter en 

föreläsning. Annan information som kom fram var att de gärna ville ha fristående 

inspelningar som skulle kunna användas som förberedelse till en föreläsning. Det totala 

antalet studenter som gick kurserna när undersökningen pågick var 482 stycken, men man 

kan inte se om någon/några gick mer än en av kurserna. Undersökningen hade totalt 18 

inspelade föreläsningar tillgängliga för studenterna. 

 

Fleming Lampi m.fl. 2008 är mer negativa till inspelade föreläsningar. De menar att en 

föreläsning hemma framför datorn med en lärare som pratar i 45 minuter eller mer lätt blir  

 
[…]difficult to understand. In many cases, the students find the recordings boring, a view 

held independently of whether the original session was fascinating, especially if the 

recording only includes the lecturers’ slides and speech. In addition, when the 

audiovisual team uses only one camera, the audio and lighting settings are constant 

during the entire lecture, making for an uninteresting presentation that isn’t much fun to 

watch. (Fleming Lampi m.fl. 2008:1)  

2.2 Virtuellt kamerateam 

 

Fleming ger förslag på hur man ska göra en föreläsning intressant och har dessutom skapat ett 

virtuellt kamerateam som spelar in föreläsningen för att få dynamik i kursen. Fleming går 

mer in på dramaturgi jämfört med Copley. Det virtuella kamerateamet, som Flemings 

skapade, gör det möjligt att låta en lärare hålla en föreläsning och få med studenternas frågor 

som ställs under föreläsningen. Genom detta kan läraren ha en diskussion med studenterna, 

och man kan senare se den online. Istället för att ha en verklig person bakom kameran 

använder de sensorer. Vad kamerateamet som Fleming skapade beskrivs i punktformen 

nedan: 

 

 En kamera filmar föreläsaren. 

 Studenten meddelar att han/hon vill ställa en fråga. 

 Programmet uppfattar studentens önskan och ställer in en annan kamera på studentens 

position. 

 När kameran har lokaliserat studenten meddelas föreläsaren om att studenten vill 

något. 

 Läraren accepterar detta och kameran som är riktad mot studenten börjar filma. 

 Kamerorna spelar in medan mikrofoner i salen spelar in konversationen. 

 Studenten/föreläsaren är nöjd med diskussionen mellan dem och en av dem meddelar 

programmet att de är nöjda med vad som är sagt. 

 Programmet ställer tillbaka kamerorna i ursprungsläge. 

 

Fleming går dessutom igenom mer i detalj på hur man kan göra en föreläsning mer 

händelserik. Genom att se till att studenterna är aktiva under föreläsningen och startar en 

diskussion med läraren blir föreläsningen händelserik och oförutsägbar. Medan Flemings 
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jobbade med att göra en föreläsning mer händelserik jobbade Gerald Friedland och Raul 

Rojas (2008) med att se till att förbättra videokvaliteten och visa vad som skrivs på tavlan 

bredvid läraren och/eller vad som står på bildspelet som används under föreläsningen. Dessa 

saker nämns längre ner i avsnittet Problem. 

 

Robert Mertens, Markus Ketterl och Oliver Vornberger (2006) går igenom fördelarna med att 

spela in föreläsningar och man nämner fall då inspelade föreläsningar är främsta sättet att lära 

ut. Artikeln handlar om hur man kan göra en utbildning som görs elektroniskt mer givande 

och snabbare än den mer traditionella undervisningen i föreläsningssalar. En av fördelarna de 

nämner är att materialet kan delas upp i mindre delar och kan ses om flera gånger om man 

behöver repetera det, medan andra avsnitt kan undvikas. Exempel på hur de menar kan 

förstås genom att se på en dvd film. Där är filmen uppdelad i scener och man kan hoppa från 

en sekvens till en annan utan problem. Att göra detta kallas indexering och kan vara lönsamt. 

Genom detta kan den som studerar hoppa till den sekvens som studenten tycker är viktig och 

kan ignorera resten av föreläsningen då de redan förstår vad som de gick igenom då. System 

kan bli effektivt, men kan bli svårt att navigera i. Det blir dock lättare att använda än då 

föreläsningen inte är uppdelad.  

 

Indexera en föreläsning har sina fördelar, men skapar själv en del problem. En kurs består för 

det mesta av mer än en föreläsning. Oftast är man inte intresserad i hela föreläsningen utan är 

endast intresserad i en specifik händelse i den. Händelsen kan vara 5-10 minuter lång på en 

90 minuter lång föreläsning. Vet man nu inte var händelsen sker i föreläsningen måste man se 

igenom den från början till slut. För det mesta kan man gissa var på ett ungefär var 

någonstans det man letar finns. Om nu föreläsningen är indexerad i flera olika filer kan det bli 

svårare att hitta rätt fil för händelsen man letar efter, speciellt då om det finns flera 

föreläsningar som är indexerade. Exempel på detta problem är att en föreläsning är indexerad 

och är upplagt på kursen hemsida. Genom att föreläsningen har blivet uppdelad i 5-8 

sekvenser och de är namngivna efter föreläsningen och i vilken ordning de inträffade under 

föreläsning. Detta är inga problem ännu med att hitta rätt fil efter att ha sett vad de innehåller 

en gång. Problemet uppstår då antalet föreläsningar ökar i kursen och om alla tillgängliga på 

samma plats blir det svårare att hitta rätt fil. Om en kurs som har 10 föreläsningar inspelade 

och indexerade. Bildar det ca 50-80 filer som föreläsningarna är uppdelade i. Skulle dessa nu 

vara tillgängliga på samma plats blir det svårt att hitta rätt fil. Exempel på detta är att filerna 

ligger på sin egen dator i en mapp. Användaren har problem att hitta rätt fil om man inte har 

använt det tidigare. Är istället föreläsningarna uppdelade i olika mappar beroende på 

föreläsning är det lättare att lokalisera rätt fil. Hur läraren implementerar detta till 

kurshemsidan är upp till dem. 

 

Robert Mertens m.fl. arbete är endast baserat på andras undersökningar då de inte har gjort 

egna undersökningar. I deras arbete tar de upp fördelar i användandet av inspelade 

föreläsningar och hur man kan navigera i inspelade föreläsningar. De berättar i första hand 

om användandet av SVG (Scalable Vector Graphics). http://www.w3.org/Graphics/SVG/ 

beskriver vad SVG är för något. 

 

SVG is widely-deployed royalty-free graphic format developed and maintained by the 

W3C SVG Working Group. 

http://www.w3.org/Graphics/SVG/
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SVG tillåter 3 typer av grafiska format:  

 

 Vektor grafik 

 Raster grafik (bitmap) 

 Text 

 

Vektorgrafik beskriver en bild genom att använda primitiva geometriska former som punkter, 

linjer, cirklar och dylikt. En bild som använder vektorgrafik för att synas får inga problem när 

bilden förstoras eller förminskas utan kvalitén på bilden är densamma. 

Rastergrafik (bitmap) är ett annat sätt att skapa en bild genom att använda pixlar. Förstorar 

man en bitmap bild förlorar man kvalitén på bilden. 

 

2.3 Ljud 

 

En sak som inte har nämnts innan, men som är en viktig del när man spelar in en föreläsning, 

är ljudet. Gerald Friedland, Kristian Jantz & Lars Knipping (2004) tar upp hur man ska göra 

för att få det effektivaste ljudet, som är möjligt under föreläsningen. De nämner dessutom 

några av de problem som kan försämra ljudkvalitén på en inspelad föreläsning. Några av 

problemen som de nämner är ljudet lopas om föreläsaren använder högtalare för att se till att 

alla i salen hör en under föreläsningen. Användaren kan också få problem med att ställa in 

ljudet då de är oerfarna med att använda tekniken. De tar dock upp några saker på hur man 

kan förbättra ljudkvalliten. Ett av förslagen är att skapa en ljudprofil på rummet som ska 

användas till föreläsningen och att testa hårdvaran som används. Gerald Friedland m.fl. 

rekommenderade dessutom flera program som används för att testa ljudet. Majoriteten av de 

åtgärderna som tas upp behöver bara göras en gång i salen man ska ha föreläsningarna i. 

Tyvärr är det många som ignorerar detta eller inte tänker på de saker som Gerald Friedland 

m.fl. tar upp i sin text, exempelvis: 

 

[t]he audio quality needed for a video conference is much lower than what is required for a 

recording. It is well known that the same noise is less irritating for a listener when it is 

experienced during a live transmission. (Gerald Friedland, Kristian Jantz & Lars 

Knipping, 2004:5) 

 

 
 

2.4 Problem 

 

När man spelar in en föreläsning och använder tavlan i klassrummet under inspelningen blir 

det som skrivs på tavlan oläsligt i det videoformat man spelar in föreläsningen i. Det sker 

genom att kameran som används, komprimerar videon till ett mindre format och det blir 

svårare att se vad som står på tavlan. Det blir även svårare när man försöker att se på den på 

sin dator eller på sin smarttelefon, också kallad pekskärmsmobil. Då räknar man dessutom 
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inte med att det inte bara är tavlan som visas i videon utan också det som finns runt den. 

Gerald Friedland och Raul Rojas (2008) går in på detta och tar upp några algoritmer som kan 

användas. En viktig del som kom upp i deras undersökningar var att användbarheten av 

materialet varierade beroende på om man kunde se föreläsaren när han/hon skrev på tavlan 

och kunde höra konversionen eller inte. Är allt ovan med i inspelningen ökar användbarheten 

av materialet jämfört om man bara ser det som skrivs ner på tavlan. Detsamma gäller när 

läraren använder en PowerPoint presentation. En lösning med att se till att man kan läsa vad 

som skrivs på tavlan är att använda en interaktiv skrivtavla som SMART Board, 

http://www.interaktivskrivtavla.se/marknadens-versikt/ står det att SMART Board är den 

mest använda modellen som används i den svenska skolan. Enkäten som deras undersökning 

är baserad på besvarades av 397 lärare som undervisar förskola till årskurs 9 och gymnasiet.  

En interaktiv skrivtavla är en stor skärm och projektor som tillåter användaren att styra datorn 

via skärmen genom att använda ens fingrar eller en penna. En annan sak som skapar problem 

för inspelade föreläsningar är att få dem intressanta att se på när man sitter hemma. En 

lösning på det problemet tar man upp i Fleming Lampi m.fl. (2008). Detta har nämnts tidigare 

i arbetet. Robert Mertens m.fl. (2006) tar upp hur man ska navigera för att kommat åt 

informationen i media filer där informationen är tillgänglig. Detta beror på att man behöver 

ibland bara gå igenom en liten del av föreläsningen som är inspelad och att lokalisera den lilla 

delen som är viktig. Exempel på det kan vara att studenten behöver repetera 5 minuter av en 

föreläsning då han/hon redan kan resten. Problemet är att hitta den specifika sekvensen där 

det finns tillgängligt. 

http://www.interaktivskrivtavla.se/marknadens-versikt/
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3. Metod 

 

Under arbetets gång har jag använt intervjuer och delat ut enkäter för att samla information. 

I intervjuerna som jag gjort har jag använt mig av öppna frågor. Detta tas upp i Patel & 

Davidson (2003) där man beskriver skillnaden mellan kvalitativa och kvantitativa 

undersökningar. Kvantitativa undersökningar används för att få mätbara resultat. Ett sätt att 

göra kvantitativ undersökning är att dela ut en enkät till flera personer för att få ett större 

sökresultat. Kvalitativ undersökning är mer när man försöker att skapa en djupare förståelse 

av ett fenomen/händelse. Ett exempel på hur man kan använda en kvalitativ undersökning är 

när man försöker att undersöka ett politiskt laddat fenomen. 

 

Mitt arbete föregicks av en pilotstudie som bestod av intervjuer gjorda på lärare och 

studenter. Detta gjorde det möjligt att få fram information som behövdes till skapandet av 

enkäter till lärare och studenter. Genom den informationen kunde jag skapa enkäter för att 

kunna ställa de frågor som jag behövde för att kunna slutföra arbetet. De enkäter som delades 

ut bildade en kvalitativ undersökning genom en del av frågorna som ställdes. Andra frågor 

som ställdes på enkäterna skapade kvantitativa resultat. 

3.1 Tillvägagångssätt intervjuer 

 

Jag har gjort en undersökning för att se hur olika tekniker används för att spela in 

föreläsningar som används på Linnéuniversitetet. Detta har gjorts genom intervjuer och 

enkäter till lärare och studenter som använder tekniken. 

 

Samtliga lärare och studenter i undersökningen är knutna till Linnéuniversitetet i Växjö. 

Kravet vid urvalet av studenter är att de går eller har gått en kurs som gör det möjligt att 

använda tekniken i undervisningssyfte. Urvalet av lärare styrdes av att de tänker använda 

alternativt använder tekniken i undervisningssyfte i kurser de är ansvariga för. 

 

Den första kontakten med lärarna togs via e-post för att sedan fortsätta med personliga 

intervjuer Lärarna som jag har intervjuat är lärare inom ämnena fysik, skog & trä, 

medieteknologi och datalogi. En del av lärarna jag har intervjuat använder inte tekniken utan 

tänker börja med att använda den nästa år i sina kurser. Antalet lärare och studenter som 

intervjuades i studien var fyra lärare och fem studenter. Jag har dessutom intervjuat två 

personer på universitetet inom administrationen som har förståelse för tekniken och försöker 

öka användandet på universitetet. Från några av studenterna har jag bara fått svar via e-post. 

3.2 Tillvägagångssätt enkäter 

 

För att inte få för stort material riktade jag mig mot tre institutioner: 

 Institution för datavetenskap, fysik och matematik (DFM) 

 Institution för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap (PPI)  
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 Institution för teknik (TEK).  

 

Enkäterna gjordes via Google Docs. Resultatet från lärarna och studenterna sammanställdes 

där i ett Excel-dokument. Informationen som man får i dokumentet är tiden enkäten lämnades 

in och svar på samtliga frågor som studenten/läraren svarade på. Anledningen till att 

enkäterna gjordes i Google Docs var att det var lätt att få översikt av resultaten som man fick 

från studenterna och lärarna. Genom att alla svarsresultat samlades på samma ställe kunde 

man se likheter mellan studenterna och lärarna som svarade på respektive enkät. Därefter 

kunde man spara resultatet som en pdf eller ett annat format som Google Docs tillät.  

 

Enkäterna har skickats till 84 lärare och 220 

studenter. Av de 84 lärare som enkäten 

skickades ut till svarade 27 stycken. En av 

frågorna som ställdes till dem var i vilka 

kurser som de använder tekniken att spela in 

föreläsningarna och göra dem tillgängliga på 

nätet. Svaret från den frågan använde jag för 

att få tag på studenter som använde 

inspelade föreläsningar. 

 

 

Fig 3.1 Resultat på antalet lärare som svarade på enkäten 

 

Därifrån fick jag information till kurser som studenter har använt inspelade föreläsningar och 

kunde genom detta skaffa en lista på studenter som jag kunde skicka min andra enkät till.  

Enkäten till studenterna skickades ut den 20 juni och 12 studenter hade svarat på enkäten den 

1 juli. 

 

Anledningen till det låga svarsantalet var tiden för utskick som för lärarna var den 10 juni 

2010 och för studenterna den 20 juni 2010. Därför skickades ingen påminnelse ut då ingen 

troligen var där och kollade e-posten vid den tiden. Den 10 september skickades en 

påminnelse ut till studenterna och därefter ökade antalet studenter som svarat på enkäten till 

31 stycken. Den 28 september var när den siste svarade på enkäten. Det låga antalet studenter 

som svarade på den första enkäten kan beror på att de som kontaktades har slutat studera och 

inte använder studentmailen som användes för att kontakta dem. Information på antalet 

studenterna som besvarade den första enkäten är det okänt hur många som gick på 

distanskurser respektive campuskurser. 
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Fig 3.2 Resultat på antalet studenter som svarade på första enkäten och när de gjorde det 

 

Genom det låga antal studenter som svarade på enkäten blir det inte lätt att komma till en 

egen slutsats. På grund av detta jobbade jag med att kontakta lärare för att kunna komma till 

deras föreläsningar/laborationer för att dela ut en enkät som är nästintill densamma som den 

föregående, men med några fler frågor. Lärare som kontaktades var lärare som använde 

inspelade föreläsningar i sin undervisning. Genom att dela ut enkäten till studenterna i 

klassrummen kunde jag se till att de svarade på den och inte bara ignorerade den. Tack vare 

detta kunde jag öka antalet studenter som svarade på enkäten. Tyvärr blev det svårare att få 

tag på studenter som kunde svara på enkäten, på grund av att flera studenter föredrog att sitta 

hemma och se på föreläsningen än att komma till universitet. Enkäten delades ut till 

studenterna först den 18 mars och senast den 1 april 2011. Antalet studenter som jag kunde 

dela ut enkäten till och få svar från genom proceduren var 22 studenter på fyra olika kurser 

och flera av dem som svarade var det första gången som de var på en kurs med inspelade 

föreläsningar. Genom detta ökade antalet studenter som svarade på den nya enkäten från 

14,1% till 21,9 %. Alltså en ökning med hela 7,8 procentenheter. Alla de som svarade på den 

andra enkäten till studenterna gick på distansstudenter. 

 
Fig 3.3 Resultat på antalet studenter som totalt svarade efter andra enkäten 
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4. Resultat  

4.1 Intervjuer 

De flesta av lärarna som intervjuades har kurser både på distans och på campus. De vill ge 

studenten möjligheten att välja mellan att sitta på föreläsningen eller att sitta hemma och se 

den. Föreläsningarna som lärarna har är ca 90 minuter plus pausavbrottet.  

 

4.1.1 Lärarnas åsikter 

 

Lärarna som har intervjuats har inte samma åsikt om hur tekniken påverkar deras sätt att lära 

ut. Några säger att det inte påverkar deras sätt att lära ut och andra säger att de påverkas men 

förändringen sker successivt i en fart att de flesta inte märker att deras undervisnings stil 

påverkas. En av de intervjuade som arbetar med administrationen på Linnéuniversitetet säger 

att man nu arbetar med att få fler att använda tekniken. En sak som har kommit fram är att 

olika avdelningar har kommit olika långt fram i att använda tekniken. En av avdelningarna 

som har kommit långt (i att använda tekniken) är Skog & trä. Lärarna på avdelningen blev 

förvånade över att studenterna har bett om att få materialet som de har använt på skiva när de 

slutar kursen. På grund av att de inte kan komma åt den när de har slutat kursen. Lärarnas 

förvåning var rätt stor då de tyckte kvalitén på inspelningen var dålig, en av anledningarna till 

detta kan vara att tekniken de använde var 5-6 år gammal. Studenterna tyckte att materialet 

som var inspelat var tillräckligt användbart för att kompensera den bristande videokvalitén.   

 

Skog och Trä använder flera olika program beroende på vad som ska spelas in. Några av de 

program de använder är Camtasia och Final Cut Express. När en lärare bara ska filmas och 

visa ett bildspel till sin presentation, sitter de bara på sitt kontor och använder Camtasia som 

är ett program skapat av TechSmith för att fånga upp och spela in det som sker på skärmens 

på ens dator och kan också användas till att spela in ljud och bild via webcam. När materialet 

är inspelat kan det editeras. Programmet är tillgängligt till operativsystemen Mac och 

Windows. När de ska göra större arbeten använder de Final Cut Express, som är en mindre 

version av Final Cut Pro. Final Cut Pro är ett editeringsprogram för ljud och bild. 

Programmet tillåter editering i en icke-linjär redigering och är först skapat av Macromedia 

Inc och sedan av Apple Inc. Programmet kan fånga in materialet från externa källor och 

sedan skickas ut i olika format. Under en av de intervjuer jag gjorde under min undersökning 

frågade jag Peter Häggstrand (IT-ansvarig på PPI) hans åsikt om olika program för att spela 

in och editera.  

 

Camtasia är ett utmärkt program att spela in helt enkelt vad som händer på skärmen 

samtidigt som man själv kommenterar. […] Podcast producer är alldeles utmärkt att ha 

fast installerat i ett rum och köra i en väldig enkelhet om man ska köra en föreläsning spela 

in en föreläsning. 

 

Camtasia och Podcast Producer tillåter inte några ändringar i materialet utan används för att 

spela in en något och sedan lägga ut det. Podcast Producer kan bara användas till Mac och 
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kan användas till att spela in ljud, video eller video skärmdump som en podcast. Ett annat 

program som Skog och Trä har börjat använda är Adobe Connect som är ett program som är 

praktiskt att använda när man ska hålla en föreläsning eller en konferens online. Nackdelen 

med programmet är att man måste vara administratör (den som håller i föreläsningen) för att 

kunna spara föreläsningen man gör i programmet. En av nackdelarna med programmet är att 

man måste vara online för att kunna se filen igen, då programmet inte kan spara föreläsningen 

som en fil som kan tas ner av studenterna. Programmet är uppbyggt genom moduler som 

administratören kan ändra om efter eget behag. Några av modulerna som är tillgängliga är 

Chat, en lista på personerna som är uppkopplade till programmet för att se på föreläsningen 

och webbkamera. Programmet är användbart när man ska hålla en föreläsning, men det finns 

detaljer som skulle kunna göras för att förbättra programmet. En av de sakerna är att det 

skulle vara möjligt att spara föreläsningen och se den även när man inte har någon 

internetuppkoppling. Detta är viktigt även när nästan alla har internet hemma, eftersom det 

inte är säkert att alla har acceptabel anslutning för att kunna använda programmet. Det finns 

ännu personer som har en mer sporadisk internetuppkoppling. Som exempel finns det 

personer som mister sin anslutning till internet när det är någon som ringer på telefonen i 

hemmet. Detta är förstås något som kommer att försvinna med tiden På grund av att Adobe 

Connect kräver att man ska vara online när man vill se föreläsningen igen, detta kan skapa ett 

problem. Ett program som kan användas till att spela in vad som sänds från Adobe Connect 

är Camtasia, men det beror på att programmet spelar in vad som sker på skärmen och tar inte 

emot strömmandet från nätet. Det finns sätt att spela in strömmande (streaming) genom att 

använda ett program som kan spara strömmandet från nätet på sin dator. Ett sådant program 

som kan användas för att spara strömmandet från nätet eller från en skiva är VLC media 

player.  

4.1.2 Problem & lösningar 

 

Under den tid som lärarna som har använt tekniken har de stött på små problem som är mer 

irritationsmoment. 

  

Ett av de problem som uppstod gällande användandet av en vanlig videokamera till att spela 

in en föreläsning och en mygga (trådlös mikrofon) för att spela in ljudet. Problemet är att 

batteriet kan laddas ur under föreläsningens gång. Detta kan förstå ordnas genom att ladda 

batteriet till dem innan föreläsningen, eller se till att man har strömförsörjning medan 

föreläsningen pågår.  Genom att använda andra tekniker kan dessa problem undvikas, men 

nya kan uppstå istället. En teknik som man nyligen håller på med att implementera på 

universitetet är att använda en webbkamera för att spela in föreläsningen. Genom att 

installera en webbkamera i varje klassrum kan läraren använda sin egen dator för att spela in 

föreläsningen, editera den och göra videofilen tillgänglig för studenterna i kursen. Problem 

som har uppstått när man har testat tekniken är att det blev avbrott i flödet mellan kameran 

och datorn. Detta sker genom användandet av en lång USB kabel mellan datorn och 

webbkameran. Detta har ordnats genom att använda en förstärkare mellan datorn och 

webbkameran för att ge en starkare signal.  
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Andra problem är gällande studenter som är med på föreläsningen och om de agerar 

annorlunda jämfört med om det inte spelas in. Exempel på detta är att studenten kanske inte 

ställer en fråga då de vet att den kommer med på videon då de inte vill vara med på den då de 

inte vet om videon kommer att användas i framtida kurser eller bara i den som man går i nu. 

 

Ett problem som alltid uppstår med inspelande föreläsningar är äganderätten av det som 

spelas in och om läraren eller gästföreläsaren blir ersatt för varje gång de används i någon 

annan kurs i föreläsningssyfte eller om de bara får användas i kursen läraren gjorde den i 

och/eller bara under det kurstillfället. En lösning för detta är att universitetet måste ha avtal 

(med föreläsarna när det spelas in) och senare avtal med de studenter som är med under 

inspelningen. Denna fråga är i högsta grad omfattande och ryms inte inom ramen för detta 

arbete.  

 

Problemet hur man ska se vad som står på en PowerPoint eller tavlan i en videofil då formatet 

som används krymper det som visas för att få plats. Genom att se till att läraren tar bilder av 

tavlan och gör den tillgänglig bredvid videofilen som en pdf kan man skapa en lösning på 

problemet. Andra sätt att implementera vad som vissas på tavlan i videofilen nämns i Gerald 

Friedland & Raul Rojas, 2008. Mer information om vilka tekniker som lärarna använder 

kommer upp längre ner bland resultaten från enkäterna 

4.1.3 Studenternas åsikter  

 

De fyra studenter jag intervjuade är positiva till att materialet är tillgängligt online och tycker 

man kan använda det som komplement till undervisningen. Studenterna föreslog att man 

skulle spela in föreläsningar på alla distanskurser och göra det möjligt att se på dem online. 

Men de nämnde inget om campuskurser. 

 

Intervjuerna bekräftar vad Jonathan Copley (2007) har kommit fram till nämligen att 

studenterna som intervjuades var positiva till att spela in en föreläsning och att göra den 

tillgänglig online är en förträfflig idé på alla distanskurser. På grund av att de ökade chansen 

att klara kursen då man kunde komma åt materialet från en föreläsning man annars inte kunde 

se eller man ville repetera vad man lärt sig under kursens gång.  

4.2 Enkäter 

4.2.1 Resultat från Lärare 

 

Majoriteten av lärarna som använde tekniken ser själva till att materialet blir tillgängligt för 

studenterna online. När de svarade på vilka sorters program som används nämns programmet 

Camtasia. Ett annat program som användes för att spela in föreläsningar är Adobe Connect. 

Beroende på vilket program som används kan man editera i som exempelvis Camtasia, men 

det går inte att editera materialet på Adobe Connect. 
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Lärarna skrev i enkäten att editeringen som skedde innan det blev tillgängligt var i de flesta 

fall minimum om det gjordes något alls. 7 av 27 lärare svarade att materialet ändrades och 5 

av 27 svarade att det inte gjordes något. Några av lärarna svarade att de inte gjorde några 

ändringar i materialet och har dessutom hjälp med att lägga ut materialet. 

  

De resterande 15 lärarna som svarade på enkäten svarade att de inte använde inspelade 

föreläsningar när de lär ut, men 11 av de 15 var intresserade av att använda tekniken till de 

kurser de lär ut i. Kraven de ställde för att använda tekniken för att undervisa var i första grad 

tekniskt stöd eller annan sorts hjälp med att spela in föreläsningen. En annan sak är att de inte 

ville att inspelningen skulle påverka undervisningen, utan föreläsningarna skulle pågå på 

vanligt sätt och att inspelningarna skulle vara som ett komplement. De lärare som svarade på 

enkäten och använde inspelade föreläsningar hade positiva resultat men nämnde problem 

med tekniken som de använde. 

4.2.2 Problem & lösningar 

 

En av de lärare som svarade på enkäten tycker att studenterna bara ser på 15-20 minuter av 

materialet som blir tillgängligt eller att de bara kommer att se på föreläsningen på nätet och 

struntar i att komma till den. Medan en annan som svarade på enkäten skrev sin åsikt om 

inspelade föreläsningar. 

 

Det tror jag inte fungerar bra. Dels blir de för långa och dels saknas den möjlighet till 

interaktivitet och dynamik som finns på vanliga föreläsningar i form av fråågor från 

studenter och anpassning till det. 

 

Dessa är lika långa som en vanlig föreläsning. En annan negativ sak som kan skapa problem 

är hur materialet ska editeras för att göra det användbart när det blir tillgängligt. Några gör 

editeringen själv medan andra låter någon annan göra det åt en. Annars är de positiva till 

användandet av inspelade föreläsningar.  

 

Användning av olika tekniker varierar olika mellan lärare lika mycket som lärare har olika 

sätt att undervisa. Några av de lärare som svarade på enkäten gjorde små klipp som 

studenterna ska se igenom innan de har en laboration. Genom att göra detta kan läraren 

hoppas att studenterna kan förstå grunderna till vad som ska göras och hur man ska göra det. 

Utan att behöva ta upp det under laborationen och genom detta ökar tiden de kan jobba med 

det praktiska. Exempel på detta är om de ser på tutorials på YouTube i användandet av 3d 

studio max. Där de går igenom skapandet av animeringar i programmet. Läraren vet då att 

när lektionen börjar att studenterna vet grunderna i hur det ska göras och de behöver bara 

hjälp med detaljer som inte nämndes i videoklippet. Läraren behöver då bara gå in och hjälpa 

till när det är mer avancerade saker som inte nämndes på videoklippen som studenterna skulle 

ha sett på innan lektionen eller om det var något de inte förstod i klippet. 

4.2.3 Resultat från studenterna 
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Resultaten från studenterna är intressanta, men på grund av det låga antalet som svarade på 

enkäten kan man inte dra några slutsatser. Av de som svarade på enkäten online skrev 13 

studenter att de inspelade föreläsningarna var tillgängliga på kursen hemsida. Av någon 

anledning var det sex studenter som svarade på enkäten online som skrev att de inte har gått 

några kurser där de har använt tekniken. Detta kan bero på att studenterna inte förstod 

frågorna på enkäten eller att lärarna skrev fel på deras enkät då jag bad om skriva ner kurser 

där de har använt inspelade föreläsningar. Annars kom det fram att studenterna var positiva 

över tillgängligheten av inspelade föreläsningar. Flera av dem tyckte att det var utmärkt med 

inspelade föreläsningar när man studerade på distans eller behövde repetera något som togs 

upp under föreläsningen.  

 

Det totala antalet studenter, som fick enkäten i handen eller svarade på den online, har gått 

genomsnitt 4 till 5 terminer och har gått mellan 2 till 3 kurser var där man har spelat in 

föreläsningar och gjort dem tillgängliga på nätet. Studenterna gav förslag på hur 

tillgängligheten kan förbättra på inspelade föreläsningar, istället för att tvingas att se det via 

streaming. Är dessutom föreläsningen tillgängliga att ladda ner är det ännu bättre. Genom att 

alla kanske inte har en uppkoppling som tillåter streaming och studenten vill kanske se på 

materialet även när han/hon inte är online.  

 

Studenterna hade också förslag på hur man kan förbättra kvalitén av föreläsningen genom att 

se till att kameror finns i klassrummen (som det redan är med projektorer). Annat som de 

tycker kan förbättras är ljudkvalitén och se till att det är lättare att se vad som skrivs på tavlan 

när det sker. Flera av de förslag som nämns kan implementeras baserat på Flemings arbete se 

punktlistan på Attityder och påverkan tidigare i arbetet. Andra förslag kan hämtas från Gerald 

Friedland & Raul Rojas undersökning om den psykologiska effekten av att använda inspelade 

föreläsningar och hur det kan förbättras. Några av de kurser jag har undersökt på universitet 

använder Adobe Connect för att hålla en föreläsning på distans.  

 

Av de studenter som svarade på enkäten medger några av dem att de gör mindre anteckningar 

under en föreläsning. På grund av att de kunde se om föreläsningen vid ett senare tillfälle och 

kunde fokusera på vad läraren sa och be honom beskriva något noggrannare om det var något 

de inte förstod. Andra skrev att de troligen inte skulle ha kunnat studera på Linneuniversitet 

om materialet inte hade varit tillgängligt då de studerade på distans. De kan dessutom studera 

efter eget schema och det skapas inte lika stort problem för studenten om de försover sig eller 

är sjuka. 

 

Andra resultat som kom fram var att studenter går till föreläsningarna även om de är 

tillgängliga online. Men två studenter svarade att det är bra då de slipper att ta sig till 

universitet för att gå på en föreläsning. 10 studenter som besvarade den andra enkäten 

svarade att informationen var lättåtkomlig och de tyckte att dessutom att föreläsningar för 

distanskurser skulle dessutom spelas in. Sju andra studenter som svarade på enkäten tyckte att 

föreläsningar på campuskurser också skulle kunna spelads in på liknande sätt. En sak som är 

densamma mellan enkäten jag delade ut online och den jag delade ut i klassrummen är att 
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majoriteten av studenterna tycker att de inte påverkas när de medverkar på en inspelad 

föreläsning. 
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5. Analys 

5.1 Slutsats 

 

Det som jag har kommit fram till under arbetets gång är att det vanligaste sättet lärarna gjorde 

materialet tillgängligt var genom att göra det via kursens hemsida. Där kunde studenterna se 

och/eller ladda ner föreläsningen och resten av kursmaterialet. I majoriteten av kurserna där 

jag delade ut enkät till studenterna användes Blackbord som plattform för kursinformationen. 

 

Annat som kom fram var att lärarna är intresserade av att spela in föreläsningar, men vill ha 

hjälp med tekniken som kommer att användas. Detsamma gäller studenterna som har 

kontaktas. De är positiva till tekniken och de vill ha hjälp i början med att se till att de inte får 

några problem med att använda tekniken. 

 

Under arbetets gång lärde jag mig om flera olika sätt att spela in föreläsning på och hur dess 

ska göras tillgänglig efteråt. För det mesta tar det tid innan den blir tillgänglig för 

studenterna. Tiden det tar, beror på vilken teknik som inspelningen görs på. Som exempel på 

detta är när man använder en videokamera för att spela in föreläsningen. När man har spelat 

in föreläsningen måste materialet som finns i kameran flyttas till en hårdisk för att göra det 

möjligt att editeras och göras tillgängligt över nätet. Filen på hårdisken är nu i formatet RAW 

(råformat, obearbetat bildformat, består av minimalt förändrad digitalinformation) format och 

efter att ha editerat den måste den konverteras detta för att minska storleken på filen som 

studenterna sedan ska kunna komma åt på nätet utan problem. Denna teknik fungerar, men 

studenterna kan inte se det direkt och upprätthålla en diskussion under föreläsningen.  

 

Studenterna som jag var i kontakt med i undersökningen var intresserade av tekniken och 

likaså är lärarna intresserade av att använda tekniken i undervisningssyfte. Teknologin finns 

tillgänglig och kan göra ett gott intryck på studenter och lärare, men ett problem är att se till 

att alla har kunskapen i att använda tekniken. Majoriteten av studenterna som besvarade 

enkäten var de som hade bristande erfarenhet inom tekniken som används. Pågrund av detta 

svarade flera av studenterna att de ville ha hjälp med att få tekniken att fungera. 

 

Ett annat sätt som används på Linneuniversitetet är att strömma (streaming) föreläsningen. 

Detta kan göras på flera sätt och hur detta kan göras har nämnts tidigare. Det mest 

användbara sättet som jag har stött på och som används på Linnéuniversitet är Adobe 

Connect. En fördel är att programmet tillåter administratören att skapa en dynamisk och en 

mer händelserik föreläsning än när man bara kan se den efter föreläsningen har skett.  

 

Som nämndes tidigare är den tillgängliga tekniken idag tillräckligt avancerad för att spela in 

föreläsningar och göra den intressanta för studenterna. Det är möjligt att göra detta i ett 

format som kan ses via en mobil enhet lika enkelt som när man sitter hemma vid datorn. Som 

exempel på en mobile enhet är en mobiltelefon, handator eller liknande.  
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Att rekommendera att använda inspelade föreläsningar till studenter kräver att tekniken och 

kunskapen som behövs för att spela in en förläsning finns tillgängligt för studenter likaså 

lärare. Dessutom bör materialet som ges ut ha något att tillföra studenternas undervisning. 

Dock bör det ses till att inspelade föreläsningar endast ses som ett komplement till vanliga 

föreläsningar och kan inte fullständigt ersätta en vanlig föreläsning. 

5.2 Diskussion 

 

Min slutsats av arbete är att användandet av inspelade föreläsningar är positivt för 

distanskurser då de hjälper studenternas studier. Antalet studenter som svarade på enkäterna 

var först mycket liten, men den gav mig en riktning på vad studenter och lärare tycker om 

inspelade föreläsningar på nätet på Linnéuniversitetet. Med den extra utdelningen av enkäter 

som jag delade ut vid deras föreläsningar gav mer konfirmation mot vad jag fick fram först.  

 

Fördelarna som kom fram under arbetet var att det underlättade studierna för studenterna och 

att de som går på distanskurser är nöjda om tekniken är tillgänglig.  

 

Trots alla fördelar som jag har hittat i att använda olika sorters sätt i att spela in föreläsningar 

och göra dem tillgängliga online, rekommenderas för det mesta minst en extra person som 

sköter programmet eller editeringen av materialet. Men tekniken finns för att kunna göra allt 

detta och man kan implementera den till studierna på universitet Lärarna behöver inte ges 

mer arbete än vad de redan har om det finns en person som kan editera materialet och som 

vid behov kan sköta den tekniska delen medan läraren undervisar. Exempel på detta är när en 

kurs föreläsningar sänds live. Jag rekommenderar att det är en person som håller ett öga på 

uppkopplingen mellan läraren och studenterna under sändningen.  

 

Nackdelar som kom fram är vissa av teknikerna som användes gjorde att materialet måste för 

det mesta behandlas innan studenterna kunde komma åt den. Exempel på detta är 

användandet av en vanlig video kamera, där materialet överföras från kamera till datorn där 

det sedan editeras innan det är möjligt att göra det tillgängligt över nätet.  

 

Av de frågor min frågeställning bestod av kan jag svara att inställningen till användandet av 

inspelade föreläsningar är positiva mellan studenter och lärare. Det finns ännu nackdelar med 

tekniken, men fördelarna som finns är större. 

 

Före inspelningen kan mycket förberedas i förhand och se till att allt fungerar till då 

föreläsningen sker. Är det första gången som man ska spela in en föreläsning i salen kommer 

det att ta tid förbereda, men har man för installerat hårdvaran som ska användas är det bara att 

starta upp mjukvaran och se till att systemet fungerar. Andra detaljer som kan ta tid att 

förbereda till en föreläsning är vilket sätt som föreläsaren presenterar sitt material. Vid 

användandet av ett bildspel finns det möjligheter att implementera i videon som görs av 

föreläsningen och visas bredvid kameran som spelar in föreläsningen. Detsamma gäller om 
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man skriver på tavlan i salen, då detta går också att implementera i föreläsningen om man 

använder en Smart Board att skriva på. Skriver man på en vanlig tavla är det med stor 

sannolikhet inte möjligt att läsa vad som står på tavlan när man ser på föreläsningen efteråt. 

Detta är förstås bara inte tekniska detaljer som läraren måste förbereda sig på utan de måste 

också vara förbered att presentera materialet de ska gå igenom under föreläsningen, men detta 

är något som läraren rekommenderas att göra även om man inte ska spela in föreläsningen. 

 

Tekniken som behövs för att spela in undervisningen kan bli en stor uppgift. Men universitet 

håller på med att implementera webbkameror i klassrummen tillsammans med projektorn 

som redan finns i alla klassrum. Nedan finns en lista, som jag kom fram under arbetets gång 

och genom mina källor som jag kunde skapa den. över vad som behövs i föreläsningssalen 

för att kunna optimera inspelade föreläsningar och ge bästa kvalitet, baserat på mina 

kunskaper jag har fått under arbetets gång. 

 En kamera som har överblick över hela salen 

 En kamera som har överblick över tavlan och läraren (kan vara två stycken) 

 En kamera som filmar studenterna och kan zooma in på en av studenterna 

 Mikrofoner som kan ta upp ljudet från föreläsare/studenter när de talar 

 Mjuk- och hårdvara som kan hantera det virtuellt kamera team som används 

 Mjuk- och hårdvara som kan användas till att lokalisera en persons i salen  

o Mjukvaran ska kunna implementeras  

Listan ovan är vad som behövs för att kunna göra det praktiskt att använda tekniken att spela 

in föreläsningar. Flera av punkterna kommer från artiklarna som har använts.  

 
Fig 5.2 Utsättning av flera punkter ur listan ovan i ett klassrum 

 

Nedan är en sak som kan implementeras, men är troligen inte möjlig då alla studenter inte har 

hårdvaran som behövs. Detta är en sorts applikation som kan ta användas på studenternas 

mobila enhet som de har med sig. Applikationen ska kunna använda studentens mobila enhet 

till att användas som mikrofon och låta läraren spela in ljudet från dem när studenterna 

konverserar med läraren. Genom detta kan man se till att studenterna hörs när föreläsningen 

sänds live och studenter som sitter på annan ort kan höra dem och föreläsaren behöver inte 

reptera vad de har sagt. En sak som skulle kunna minska tiden som man ska spendera på 

indexeringen skulle vara ett tillägg till programmet som används för att indexera 

föreläsningen medan föreläsningens gång. Programmet skulle ge föreläsaren möjligheten att 

markera tillfällen under föreläsning. Exempel på detta skulle vara att föreläsaren berättar om 
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en teori och sedan säjer han/hon till programmet att markera tidpunkten i inspelningen och 

därefter visar ett praktiskt exempel på teorin som nämndes tidigare. Markeringarna som 

föreläsaren har gjort i videon till föreläsningen skulle ge studenten chansen att hoppa i 

föreläsningen och kan genom detta gå igenom exemplet som föreläsaren visade och/eller 

hoppa över teorin som man redan kan. Eller kan man göra tvärtom och hoppa till teori delen 

och strunta i exemplet som föreläsaren visar. Indexering av en föreläsning har fördelar, men 

om det gör några fördelar till undervisningen kan inte konformeras i detta arbete. Detta 

pågrund av det inte finns någon fakta på om det gör någon skillnad och om det påverkar 

studenternas användning av materialet. 

 

Efter föreläsningen måste videon för det mesta editeras och beroende på hur man har spelat in 

och hur mycket tid man har bestämmer hur lång tid som spenderas på editering. Har man 

använt det som rekommenderats ovan kan man minska editeringstiden som behövs göras. Om 

man inte struntar i den helt och hållet. När detta har gjorts måste det sedan göras tillgängligt 

för studenterna. Materialet rekommenderas att vara tillgängligt via kursen hemsida, där 

lärarna som är ansvarig för kursen kan bestämma vem som ska ha tillåtelse att se materialet i 

kursen. Föreläsningarna rekommenderas att vara uppdelade på ett sådant sätt att studenterna 

lätt får översikt över materialet och kan lätt ta ner och/eller se det online. Om det behövs 

något specifikt program eller plugin för att se eller använda materialet bör det dessutom 

finnas med på sidan som teknisk support för de studenter och lärare som ska använda 

materialet. Föreläsningarna som läggs upp ska komma upp omgående, för att undvika att det 

ska läggas upp försent för att hjälpa studenterna i sina studier. 

 

Alla saker som nämnts ovan är viktiga, men är det lärarens första gång som de ska göra en 

inspelad föreläsning rekommenderas att de gör en testrunda innan föreläsningen för att se till 

att hitta detaljer som man har glömt eller missat. Exempelvis se till att allt som man vill ta 

upp kommer upp i det som spelas in och att filen som skapas är i hanterbar storlek. 

Rekommenderas också att de ber en som har erfarenhet i att hålla en inspelad föreläsning att 

kolla igenom föreläsningen för att ge förslag om hur det kan förbättras. Man får dock inte 

glömma studenternas åsikter då det är de som kommer att använda materialet. Genom att ge 

studenterna chansen att ge synpunkter på vad de tycker om tekniken och hur den kan 

förbättras. Dessutom bör det rekommenderas att man granskar hur studenter använder 

materialet som blir tillgängligt. 

5.3 Vidare forskning och utveckling 

Vidare utveckling till mitt examensarbete skulle vara att få lärare och studenter att använda 

tekniken för att öka statistiken som redan är tillgänglig. Därefter rekommenderar jag att man 

ser på andra universitet i Sverige. För att få överblick mellan universiteten i landet. När det 

har gjort kan man utöka det till resten av Europa och se skillnaden mellan universitet och 

deras teknik de använder i inspelade föreläsningar. Resultaten som skulle komma fram kan 

vissa skillnaden på hur undervisningen sker i olika länder och hur mycket tekniken skiljer sig 

mot olika universitet. Dessutom skulle resultaten visa hur man kan förbättra tekniken ännu 

bättre än vad den redan görs. Exempel på detta är att ett universitet kan ha kommit på en idé 

till att förbättra tekniken och genom att dela med sig av erfarenheten med andra universitet. 

Kan de förbättra undervisningen generellt. 
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Ett forskningsområde som man kan utveckla är att även med all teknik som har tagits upp är 

det inte säkert att föreläsningen blir användbar till att hjälpa studenterna i deras studier. Detta 

forskningsområde är troligen inte riktat till medieteknologer. Detta då även om man gör 

föreläsningen dynamiskt är det inte garanterat att föreläsaren vet hur man ska få studenterna 

intresserade i ämnet. 

 

Sist vill jag ta upp en sak som jag spekulerade i, men har inte konfirmerat. Detta är om 

studenterna använder inspelade föreläsningar varierande beroende på hur de testas under 

kursens gång om de har lärt sig något.  Ser studenterna mer på det inspelade materialet om 

det är tillgängligt online om de kommer att ha en tenta i ämnet jämfört med de endast 

kommer att ha laborationer för att testa studenternas kunskaper? 
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