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Sammanfattning 
Här följer en kort sammanfattning av slutsatserna i denna rapport. 

 Rapporten jämför olika typer av digitala föreläsningar och diskuterar dem i relation till 

campusföreläsningar 

 Förinspelade föreläsningsfilmer med en tillhörande frågestund med läraren verkar ha flera 

pedagogiskt viktiga fördelar jämfört med digitala live-föreläsningar (typiska ”Zoom 

föreläsningar”) 

 Tidsåtgången och behovet av know-how (från lärarhåll) för att skapa förinspelade föreläsningar 

är inte direkt större än vid andra typer av föreläsningar 

 Om ett undervisningsmoment förväntas innehålla lite interaktion med och mellan studenterna, 

kan detta moment med fördel ges som en förinspelad föreläsning med tillhörande frågestund 

 Om ett undervisningsmoment förväntas innehålla mer interaktion med och mellan studenterna, 

bör detta ges digitalt live (Zoom) eller på campus 

 Förinspelade föreläsningar har vissa fördelar utifrån ett tillgänglighetsperspektiv men det behövs 

tekniska eller personalmässiga resurser för att få textningen att fungera 

 För att kunna konkurrera med de pedagogiska filmer som finns på nätet behöver man antingen 

lägga mycket tid på produktion, alternativt göra filmer som innehåller något unikt (t ex 

spetsforskning som bara finns i Lund) 

  



Bakgrund 
Corona pandemin 2019 innebar en stor omställning för studenter och personal på Sveriges 

universitet och högskolor. Vi behövde hastigt ändra stora delar av undervisningen till digitala former 

och begrepp som ”Zoom” och ”Teams” blev vardagsmat. Samtidigt som det finns en lång tradition, 

och erfarenhet, av att undervisa på campus, saknas nog relativt mycket kunskap kring vilka digitala 

undervisningsformer som fungerar bättre eller sämre. I denna rapport vill jag försöka belysa fördelar 

och nackdelar med olika typer av digitala föreläsningar. De faktorer jag vill väga in i denna jämförelse 

är, från ett lärarperspektiv, tidsåtgång och behovet av know-how, och, från ett studentperspektiv, 

tillgänglighet, begriplighet, intresse, uppmärksamhet, och samhörighet med kurskamraterna. 

Utöver att jämföra olika digitala föreläsningsformer med varandra, är det också intressant att 

diskutera campusföreläsningar i relation till digitala föreläsningar. Att man har varit tvungen att gå 

över till digital undervisning har nog ökat medvetenheten om att denna typ av undervisningsform 

finns och går att genomföra på ett tillfredsställande sätt. Som lärare har vi alltså blivit bekanta med 

ett extra verktyg som man på ett flexibelt och ändamålsenligt sätt kan använda i sin undervisning. En 

relevant fråga är då om det finns moment på en utbildning som kanske lämpligast ges digitalt, även i 

en situation då distansföreläsningar inte måste ske. 

Varianter av digitala föreläsningsformer 
När det gäller digitala föreläsningar finns såklart en mängd olika varianter. Man kan dock urskilja tre 

större kategorier: Digitala föreläsningar live, förinspelade föreläsningar (med eller utan tillhörande 

frågestund), samt producerade undervisningsfilmer. Nedan följer en karakterisering av formerna. 

(1) Digitala föreläsningar live 

Här möter studenter och lärare varandra i realtid på en schemalagd tid, t ex via Zoom. Läraren 

presenterar material (overheads etc) och syns vanligtvis själv i videon. Studenterna har chans att 

kommentera och ställa frågor direkt eller via chattfunktionen. I grund och botten motsvarar alltså 

denna variant en vanlig campusföreläsning fast den sker digitalt. 

(2) Förinspelade föreläsningar 

I denna variant har läraren spelat in en film där hen föreläser, vanligtvis med stöd av overheads. Den 

visuella information som är mest framträdande är alltså rörliga bilder på läraren (som föreläser) och 

statiska overheadbilder. Här har inte studenterna några möjligheter att ställa frågor i realtid. Detta 

kan istället ske vid en schemalägga en träff i direkt anslutning till att studenterna ser filmen. 

(3) Producerade undervisningsfilmer 

Den sista varianten liknar den förra i det att den är en förinspelad film som studenterna tittar på vid 

lämpligt tillfälle. Det som skiljer denna variant från de två föregående, är att det visuella (statiska och 

rörliga) och auditiva materialet kan vara vad som helst som anses lämpligt för det ämne som filmen 

handlar om. En undervisningsfilm som t ex handlar om grupprocesser, skulle alltså kunna innehålla 

sådant som intervjuer med forskare i området eller klipp på hur grupper interagerar. Varianten liknar 

alltså mer en typisk dokumentär och kännetecknas av att video och audio går utöver att bara 

innehålla overheads och film på någon som föreläser. Bild och ljudmaterialet i denna är skräddarsytt 

till att passa det ämne som är aktuellt. Vidare har man här också lagt ner ganska mycket tid på 

klippning och redigering. Utmärkta exempel på denna typ av filmer finns t ex på Youtube kanalen 

3Blue1Brown här. Andra exempel är SVTs faktaprogram Din Hjärna. 

Utvärderingar med studentenkäter 
Under våren 2021 och hösten 2021 fick studenterna på en kurs vid Lunds Universitet jämföra de två 

första varianterna som en del av kursens utvärdering: Digitala föreläsningar live och förinspelade 

https://www.youtube.com/channel/UCYO_jab_esuFRV4b17AJtAw


föreläsningar med efterföljande frågestund. Jämförelsen gjordes genom 15 enkätfrågor som skulle 

mäta upplevd tillgänglighet, begriplighet, intresse, uppmärksamhet, och samhörighet med 

kurskamraterna. Studenterna fick också svara på en öppen fråga. Syftet var att undersöka om en av 

varianterna generellt skulle upplevas som bättre och att undersöka vilka fördelar respektive variant 

tillskrevs av studenterna. Enkäten genomfördes med en grupp studenter VT2021 och en annan grupp 

studenter HT2021. 

Metod 

Studenterna på aktuella kursen hade 7 stycken 2-timmars föreläsningar via Zoom. Läraren syntes 

själv i bild och visade samtidigt overheadbilder. Studenterna kunde ställa frågor antingen direkt eller i 

chatten i Zoom och längden var cirka 100 minuter. Denna del motsvarade alltså varianten 1 ovan, dvs 

Digitala föreläsningar live. Detta upplägg gällde både höst och vår. 

Ytterligare en föreläsning gavs istället som en förinspelad föreläsning som studenterna fick tillgång till 

i sitt LMS (Canvas). Denna del motsvarade alltså varianten 2 ovan, dvs förinspelade föreläsningar. Här 

hade man också möjlighet att skriva frågor i ett fritextfält som fanns direkt under den förinspelade 

filmen (ingen gjorde detta dock, varken VT eller HT). I den förinspelade föreläsningen visades 22 

overheadbilder (innehållande bilder, text, diagram, etc) samtidigt som en speakerröst (läraren) 

berättade om bilderna. Denna varade 47 minuter och läraren syntes inte själv i bild. I direkt 

anknytning till att studenterna såg den förinspelade föreläsningen schemalades också en frågestund 

via Zoom där de kunde ställa frågor om innehållet i den. Två timmar var avsatta till frågestunden och 

studenterna ställde här flera relevanta frågor (både VT2021 och HT2021). Upplägget var likadant vår 

och höst. Till den förinspelade föreläsningen gjorde jag ett försök att använda automatiska 

textningsfunktionen som finns inbyggd i LMSet (Studio i Canvas). Verktyget fungerade dock dåligt: 

Jag hade behövt manuellt korrigera mellan en tredjedel och hälften av alla meningar (detta trots att 

ljudkvalitén och tydligheten i talet var bra). 

Även om ämnesinnehållet inte var exakt matchat mellan varianterna 1 och 2, var svårighetsgraden 

och typen av innehåll till mycket stora delar lika mellan dessa. En jämförelse borde alltså vara relativt 

oproblematisk (fri från eventuella confounders).  

Utvärderingen genomfördes våren 2021 med en kursgrupp samt hösten 2021 med en annan 

kursgrupp; 16 studenter respektive 30 studenter svarade i respektive omgång. Utvärderingen hösten 

2021 var alltså en replikation av utvärderingen våren 2021. Vid båda utvärderingarna fick 

studenterna skatta de båda varianterna på 15 egenskaper; dessa visas i Figur 1. Svarsalternativen var: 

"1 = Zoom föreläsningar live bäst, 2 = Båda lika bra, 3 = Förinspelade föreläsningar inklusive 

frågestund bäst". Sist i enkäten fick också studenterna svara på en öppen fråga som löd: ”Övriga 

kommentarer kring fördelar/nackdelar med de två typerna av moment”. Instruktionen till enkäten 

visas i Figur 2. Vid båda omgångarna besvarades frågorna i direkt anslutning till frågestunden kopplad 

till inspelade föreläsningen. 

  



 

Figur 1. Egenskaper som de olika typerna av undervisningsmoment bedömdes på 
 

(1) Förstå det som togs upp, (2) Greppa ämnet som togs upp, (3) Tydligheten i det som togs upp, (4) Ämnet som togs upp 
intressant, (5) Innehållet intresseväckande, (6) Känna mig alert , (7) Ha lätt att fokusera, (8) Känna mig pigg, (9) Känna 
mig avslappnad, (10) Lära mig saker i mitt eget tempo, (11) Ställa frågor, (12) Få eventuella oklarheter utredda, (13) Få 
svåra saker förklarade, (14) Känna samhörighet med kurskamraterna, (15) Känna mig som en del av kursgruppen. 

 

Figur 2. Instruktionerna till enkätundersökningen 
 

Vänligen jämför två typer av undervisningsmoment på egenskaperna nedan. De två typerna av moment är (1) Zoom 
föreläsningar live (där vi träffats i zoom möten på en bestämd tid och jag har föreläst), (2) Förinspelade föreläsningar 
inklusive frågestund (där ni tittat på en film och vi haft en efterföljande frågestund via zoom). Jag skulle alltså vilja att du 
fokuserar på att skatta typen av moment och inte själva innehållet i momenten. Kom också ihåg att skatta hela typen av 
moment: (1) Allt som hände på zoom föreläsningarna, inklusive eventuella frågor och diskussioner under föreläsningen 
(2) Allt som hände i förinspelade föreläsningen inklusive frågestunden (utelämna alltså inte frågestunden i din skattning). 
Svara bara på denna enkät om du deltagit i båda typerna av moment. Markera ett alternativ. 

 

Resultat 

De numeriska skattningarna på de 15 egenskaperna användes för att skapa ett medelvärde över 

studenter, separat för varje egenskap. Resultaten från omgången VT2021 visas i Figur 3. Resultaten 

från omgången HT2021 visas i Figur 4. I figurerna har 2 subtraherats från medelvärdena så att 0 

motsvarar svarsalternativet ”båda lika bra”, -1 motsvarar svarsalternativet ”zoom föreläsningar live 

bäst” och 1 motsvarar svarsalternativet ”förinspelade föreläsningar inklusive frågestund bäst”. 

Som man kan se i figurerna är resultatbilden till stora dela väldigt lika i båda omgångarna. I figurerna 

indikeras en signifikant skillnad mellan föreläsningsvarianterna med en asterisk (Chi2 test som jämför 

frekvensen av ”zoom föreläsningar live bäst” med frekvensen av ”förinspelade föreläsning inklusive 

frågestund bäst”). I båda omgångarna av enkäten har Digitala föreläsningar live en signifikant fördel 

när det gäller att känna sig som en del av kursgruppen. I båda omgångarna av enkäten har inspelad 

föreläsning med frågestund en signifikant fördel när det gäller att få oklarheter utredda, lära sig saker 

i sitt eget tempo, känna sig avslappnad, ha lätt att fokusera, att det som togs upp var tydligt, att 

greppa det som togs upp och förstå det som togs upp. Det är alltså tydligt att varianten med 

förinspelad föreläsning plus frågestund har flera pedagogiskt viktiga fördelar. Den enda egenskapen 

där Zoom föreläsning har en fördel är som sagt att känna samhörighet med kursgruppen. 

 

  



Figur 3. Enkätresultat från VT2021 

 

 

Figur 4. Enkätresultat från HT2021 

 



Svaren på de öppna frågorna återspeglade i princip helt och hållet det som kom fram i den 

kvantitativa analysen, både när det gäller omgången VT2021 och omgången HT2021 (11 gav ett svar 

på öppna frågan VT2021; 16 gav ett svar på öppna frågan HT2021). Ett återkommande svar som dock 

inte explicit framgår av kvantitativa analysen ovan är att en inspelad föreläsning går att pausa och 

titta på upprepade gånger. 

Diskussion av enkätstudierna 

Enkäterna visar flera viktiga och intressanta resultat. Digitala föreläsningar live hade en fördel när 

det gäller att känna sig som en del av kursgruppen. Förinspelad föreläsning med frågestund hade 

fördelar när det gäller att få oklarheter utredda, lära sig saker i sitt eget tempo, känna sig avslappnad, 

ha lätt att fokusera, att det som togs upp var tydligt, att greppa det som togs upp och förstå det som 

togs upp. 

Samtidigt finns det naturligtvis flera metodologiska tillkortakommanden i enkätstudierna. T ex hade 

det i framtida studier varit önskvärt att undersöka studentgrupper från andra ämnen (för att 

generalisera), att använda mer ”objektiva” mått än självskattningar (såsom test av faktiska kunskaper 

och färdigheter), och att skapa ännu mer likhet mellan de olika föreläsningsformerna (för att undvika 

alternativa förklaringar). 

Utvärdering 
I detta avsnitt vill jag jämföra de tre typerna av föreläsningar: Digitala föreläsningar live, inspelade 

föreläsningar och producerad undervisningsfilm (så jämfört med enkäterna har producerad 

undervisningsfilm tillkommit). Jag gör jämförelsen utifrån aspekterna tidsåtgång för lärare, behovet 

av know-how för lärare, och, från studentperspektiv, tillgänglighet, begriplighet, intresse, 

uppmärksamhet, och samhörighet med kurskamraterna. 

Tidsåtgång för lärare 

Tidsåtgången för Digitala föreläsningar live och Förinspelade föreläsningar med frågestund är i grund 

och botten relativt lika; båda kräver ungefär lika mycket när det gäller förberedelser och att hålla 

själva föreläsningen (och frågestunden). Materialet i form av overheads och liknande är också 

samma. Det är dock viktigt att notera att inspelade föreläsningar på sikt sparar tid: Är filmen inspelad 

(och kunskapsläget inte ändras) går denna ju att återanvända i flera kursomgångar. Då blir bara själva 

frågestunden ett schemalagt moment som tar tid varje kursomgång.  

En sak som är viktig att vara medveten om är att perfektionism kan göra att tidsåtgången för att 

skapa förinspelade föreläsningar ökar drastiskt. Till skillnad från Digitala föreläsningar live går det ju 

att se sig själv i efterhand i denna version och det är då lätt hänt att man börjar ifrågasätta sin 

prestation. Om detta blir ett problem är nog lösningen att öva på att spela in föreläsningar och att 

försöka släppa på prestationskrav. Många gånger kan till och med en mer ”avslappnad” föreläsning, 

där mindre misstag och dylikt förekommer, uppskattas mer, eftersom den känns mer personlig och 

naturlig. 

Tidsåtgången för producerade undervisningsfilmer är mycket större än i de andra två varianterna. Att 

filma egna klipp, hitta klipp, och redigera tar mycket tid. En väldigt approximativ skattning är ett 

minimum av 36 timmars arbete för 1 timmes film.  

Know-how för lärare 

Om man kan föreläsa, är det relativt lätt att göra både Digitala föreläsningar live och att göra 

förinspelade föreläsningar. För att skapa den sistnämnda varianten finns flera verktyg och 

arbetsflöden. Några exempel är Quick Time mjukvaran som finns installerad i Mac datorer, Video 

Editor på Windows 10 datorer, eller med Studio som finns i Canvas (på både Mac och Windows). 



Ibland vill man göra en enklare klippning av en inspelad föreläsning, för att t ex ta bort oönskade 

avsnitt etc. Till detta kan man använda t ex iMovie (Mac) eller Video Editor (Windows). Om man inte 

har gjort detta tidigare går det åt några timmar för att lära sig handgreppen, men efter detta blivit en 

vana är tidsåtgången liten. 

Det krävs mer know-how för att skapa producerade undervisningsfilmer. Samtidigt är det viktigt att 

poängtera att sådana färdigheter inte är speciellt avancerade eller komplicerade; att lära sig dem tar 

dock tid. Det handlar om att lära sig några få, men viktiga, handgrepp; t ex hur klipp kombineras till 

scener och hur scener kombineras till en film så att man får en sammanhängande berättelse, hur 

bilder och filmklipp infogas, hur ljud och bild kombineras, och hur man justerar ljudnivåer. 

Uppskattningsvis tar det cirka en veckas heltidsarbete att lära sig behärska dessa handgrepp. 

Tillgänglighet för studenter 

Denna aspekt kan diskuteras från två perspektiv. Utifrån första perspektivet ska 

undervisningsmaterial och undervisning anpassas till individer med funktionsnedsättning; här avses 

alltså ”att ingen ska hindras från att använda digital service på grund av funktionsnedsättning” (se 

denna länk). Enligt andra perspektivet är det bra om undervisningsmaterial är lättillgängligt för 

studenter i allmänhet. 

När det gäller individer med funktionsnedsättning som inte innebär nedsatt syn och/eller hörsel, t ex 

neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, borde förinspelade föreläsningar ha fördelar: Det går att 

pausa, gå tillbaka, spela upp i långsammare takt och titta upprepade gånger, när som helst under 

dygnet. Att titta på en film själv borde också minska påverkan från olika distraktioner (som kanske 

finns i en klassrumsföreläsning eller digital live föreläsning). För individer med nedsatt hörsel hade 

textning av filmer varit positivt. I samband med enkätstudierna visade tyvärr mina erfarenheter att 

automatiska textningsfunktionen i Studio i Canvas fungerade dåligt. Om textning ska implementeras 

på allvar i undervisningsfilmer behövs alltså bättre teknik, alternativt någon som arbetar med detta 

som en del av sin tjänst. För individer med nedsatt syn har ju tyvärr video (oavsett om den är live 

eller förinspelad) inte några direkta fördelar. Eventuellt är dock möjligheterna att pausa förinspelad 

föreläsning positivt eftersom det är lättare att ta till sig i alla fall ljudmaterialet i sitt eget tempo. 

Utifrån ett mer generellt studentperspektiv har inspelade filmer, oavsett om de är av den enklare 

typen eller producerade, samma fördelar: De går att pausa, spola tillbaka, se när som helst och hur 

många gånger som helst. Detta bekräftas i enkäterna, där inspelade filmer hade en fördel över 

digitala föreläsningar live på aspekten ”Lära mig saker i mitt eget tempo”.  

En annan fördel med alla typer av digitala föreläsningar är såklart att studenterna kan befinna sig var 

som helst när de deltar. Fördelarna med sådan distansundervisning måste dock sättas i relation till 

nackdelarna med att inte kunna träffas socialt på samma sätt som vid campusundervisning (se 

rubriken Samhörighet med kurskamraterna nedan). 

Begriplighet för studenter 

Med begriplighet menar jag hur lätt studenter har att ta till sig kunskaperna som förmedlas i en 

föreläsning. Särskiljande egenskaper hos förinspelade föreläsningar är som sagt att de går att pausa 

och att se hur många gånger som helst. Om man lägger till en frågestund också blir naturligtvis 

förutsättningarna för lärande ännu bättre. Det finns något väldigt positivt i att man som student i 

lugn och ro kan titta på en föreläsning utan distraktioner (och om man vill flera gånger), i lugn och ro 

reflektera över vad man upplevt som oklart, och få sådana saker förklarade på en frågestund. I en 

zoom föreläsning live går det ju inte att stanna upp och reflektera på samma sätt (eftersom man 

riskerar att missa saker). 

https://www.digg.se/digital-tillganglighet/om-lagen#vanliga_fragor_och_svar


Resultaten från båda enkätomgångarna ger stöd åt detta. Förinspelade föreläsningar med frågestund 

uppfattades som bättre än Digitala föreläsningar live på var och en av dessa aspekter: ”Förstå det 

som togs upp”, ”Greppa ämnet som togs upp”, ”Tydligheten i det som togs upp”, och ”Få eventuella 

oklarheter utredda”. Detta är ett viktigt resultat. Huvudsyftet med föreläsningar är ju ändå att förstå. 

I en producerad undervisningsfilm, där man lägger mycket tid på att välja lämpliga filmklipp, ljud, etc, 

finns nog ännu bättre förutsättningar att göra tydligt och lättbegripligt undervisningsmaterial. Denna 

variant innebär ju per definition att man på ett genomtänkt och omsorgsfullt sätt skapar en film som 

ska vara så pedagogisk som möjligt. 

Intresse och uppmärksamhet för studenter 

Intresse och uppmärksamhet spelar naturligtvis en viktig roll vid allt lärande (t ex Atkinson & Shiffrin, 

1968), och det är ju en utmaning hålla dessa uppe under en 2-timmars föreläsning. I detta avseende 

visade resultaten från enkäterna inte någon tydlig fördel för Förinspelade föreläsningar eller Digitala 

föreläsningar live. Ingen av följande aspekter visade en replikerbar signifikant skillnad: ”Ämnet som 

togs upp intressant”, ”Innehållet intresseväckande”, ”Känna mig alert” , ”Känna mig pigg”. Aspekten 

”Ha lätt att fokusera” visade dock en signifikant fördel för Förinspelade föreläsningar i båda 

enkätstudierna. Så kontentan är alltså att båda varianterna är ungefär lika bra (eller dåliga) när det 

gäller att skapa intresse och att känna sig alert men att uppmärksamhet (lätt att fokusera) var bättre i 

förinspelad föreläsning. 

När det gäller intresse och uppmärksamhet kan man spekulera kring om Producerad 

undervisningsfilm kan ha en fördel. Att välja intressanta filmklipp, ljud, och att medvetet arbeta med 

”dramaturgin” i filmen kan eventuellt öka engagemanget från studenterna. 

Samhörighet för studenter 

Generellt sett är social samvaro positivt från ett pedagogiskt perspektiv, eftersom känslan av att vara 

inkluderad (och inte ensam eller utanför) minskar förekomsten av negativa emotioner som kan 

hindra lärande (se t ex Erzen & Çikrikci, 2018; Park, et al, 2020; Moran, 2016; Nolen-Hoeksema & 

Morrow, 1993; Brand et al 2007). Så även om social samvaro vid första anblick kan verka irrelevant ur 

ett pedagogiskt perspektiv, är detta ändå en aspekt som bör beaktas. 

I enkätstudierna visade aspekten ”Känna mig som en del av kursgruppen” en fördel för Digitala 

föreläsningar live jämfört med förinspelade föreläsningar inklusive frågestund. Visserligen är detta 

ett intressant resultat, men man måste ändå komma ihåg att möjligheterna till interaktion mellan 

studenter är små i båda föreläsningstyperna (möjligheterna till interaktion är större i online 

seminarier eller fysiska seminarier). 

Diskussion och sammanfattning 
Tabell 1 visar en sammanfattning av fördelarna med olika typer av digitala föreläsningar och deras 

eventuella nackdelar. ”Neutralt” betyder att en viss typ inte direkt skiljer sig direkt från de andra 

typerna. 

Kontentan är alltså att jag tror att typerna Förinspelade föreläsningar med frågestund och 

Producerade undervisningsfilmer har flera fördelar från ett pedagogiskt perspektiv. För typen 

Förinspelad föreläsning med frågestund är tidsåtgången och behovet av know-how inte direkt större 

än vid vanlig campusföreläsning. För typen Producerad undervisningsfilm är dock behovet av know-

how och tidsåtgången markant större än vid alla andra typer. 

  



Tabell 1. Fördelar och nackdelar med olika typer av digitala föreläsningar 

 

Digitala föreläsningar 
live 

Förinspelade föreläsningar med 
frågestund 

Producerade 
undervisningsfilmer 

Från lärarperspektiv    

Tidsåtgång Neutralt Neutralt Mycket stor 

Behovet av know-how Neutralt Neutralt Stor 

    

Från studentperspektiv    

Tillgänglighet Neutralt Fördelar Fördelar 

Begriplighet Neutralt Fördelar Fördelar 

Intresse Neutralt Neutralt Eventuellt fördelar 

Uppmärksamhet Neutralt Fördelar Fördelar 

Samhörighet Fördelar Neutralt Neutralt 

 

En i sammanhanget viktig fundering är hur olika typer av digitala föreläsningar står sig i relation till 

campusföreläsningar. Var ligger styrkorna och svagheterna? Vi såg att förinspelade föreläsningar 

uppfattades som positiva eftersom det gick att pausa, spola tillbaka, titta hur många gånger som 

helst, och titta när som helst. Att kombinerade dessa med en frågestund ger också möjligheter att få 

eventuella oklarheter utredda. Och från lärarperspektiv behöver man bara spela in en sådan 

föreläsning en enda gång, givet att kunskapsläget inte ändras. Dessa fördelar finns ju inte i en typisk 

campusföreläsning, och denna form har till och med flera uppenbara nackdelar i termer av 

lokalkostnader och transporter. Så vad är egentligen fördelarna med campusföreläsningar? 

Campusföreläsningar möjliggör ju interaktion mellan studenter på ett sätt som inte är möjligt i 

digitala former, där träffen avslutas abrupt med ”End meeting for all”. Så om man planerar att en 

föreläsning ska innehålla mycket interaktion är det nog fördelaktigt att ha den på campus helt enkelt. 

En annan viktig diskussion, som relaterar till Producerade undervisningsfilmer, är hur universiteten 

ska förhålla sig till den mängd pedagogiska filmer som finns på platser såsom Youtube, Vimeo och 

Coursera. Mot bakgrund av att det finns fritt tillgängliga filmer, ofta av mycket hög kvalitet, om allt 

från matlagning, fysik och psykologi, vad är universitetens särskilda bidrag när det gäller 

kunskapsspridning? Antagligen skulle egenproducerade filmer av typen förinspelad föreläsning ha 

ganska svårt att konkurrera med det material som finns på nätet. Producerade undervisningsfilmer 

skulle dock ha mycket bättre chanser, speciellt om dessa kommer från t ex forskare med 

spetskompetens inom ett visst område, eller bidrar med någon unik kunskap. Samtidigt är denna typ 

av film krävande när det gäller tidsåtgång och know-how. 

Avslutningsvis tycker jag att jag utifrån enkäterna och resonemangen i denna rapport kan ge vissa 

rekommendationer: 

 En typisk föreläsning kan med fördel ges i form av en förinspelad föreläsning med tillhörande 

frågestund; givet att föreläsningen i sig inte är tänkt att innehålla mycket interaktion. 

 Tidsåtgången och behovet av know-how för förinspelade föreläsningar är inte direkt större 

än vid vanliga föreläsningar; att kunna återanvända en film kan till och med spara tid. 

 Om ett undervisningsmoment ska innehålla mycket interaktion är det bästa att ge detta live 

via Zoom eller på campus (t ex ett seminarium eller en övning). 

 För att kunna konkurrera med det material som finns på nätet krävs nog att man skapar 

producerade undervisningsfilmer och/eller att en film bidrar med något unikt (t ex unik 

spetsforskning).  



 Tidsåtgången och behovet av know-how för producerade undervisningsfilmer är mycket 

större än för alla andra typer 
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