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Videokonferens möjliggör fl exibel utbildning

Sedan Karlstads universitet införde videokonferens har distansutbildningen 
tagit fart. Lärcentra runt om i Sverige utgör de lokala knutpunkterna för 
studenter i hela landet och härifrån kan studenterna delta i många av de 
21 distansutbildningsprogrammen via video. Videokonferens gör att 
universitetet på ett smidigt och kostnadseffektivt sätt kan arbeta internt, 
regionalt och internationellt. 

Det har visat sig att många av Karlstads universitets distansstudenter uppvisar bättre 
studieresultat och ger högre nöjdhetsbetyg på sin utbildning än campusstudenterna. 
Dessutom ger distansutbildningen studenterna ökade valmöjligheter, vilket fått 
intresset för denna utbildningsform att öka. Videokonferens spelar en stor och viktig 
roll som ett oumbärligt verktyg för fl exibel utbildning och betyder mycket för den 
lyckade distansundervisningen.

Karlstads universitet har ungefär 1.000 anställda och 12.000 studenter. Av dessa läser 
40 procent på distans. Universitet ligger i Karlstad, men det fi nns även en avdelning i 
Arvika, Musikhögskolan Ingesund.

Som ett av Sveriges yngsta universitet ser Karlstads universitet det som sitt uppdrag 
att utmana det etablerade och vara moderna, såväl inom pedagogik som inom teknik. 
En stor satsning var redan från början – och är fortfarande – distansutbildningen. 
Den omfattar i dag 21 program, varav en tredjedel är lärarutbildning, vilket är unikt 
i Sverige. Videokonferens används särskilt fl itigt just inom den distansbaserade 
lärarutbildningen. 

Ger studenterna fl exibla inlärningsmöjligheter

Distansutbildning ställer höga krav på goda kommunikationsverktyg och 
videokonferens blev tidigt det självklara valet. Lena E Johansson, utbildnings- och 
forskningssamordnare, förklarar varför universitetet valde att använda produkter från 
TANDBERG, nu en del av Cisco, “Det är otroligt bra kvalitet på TANDBERGs produkter. 
Dessutom är de lättanvända och kompatibla med videokonferenssystem från andra 
tillverkare”.

Genom videokonferens kan studenterna vara fl exibla i tid och rum och utveckla sin 
egen lärstil. I och med TANDBERG Content Server, som möjliggör inspelning och 
lagring av till exempel föreläsningar, kan studenterna nå sitt utbildningsmaterial från 
olika platser och på de tider som de själva önskar. Karlstads universitet använder 
också videokonferens för administrativa möten och intern information. 

“Vårt mål är att lärarna ska 

kunna arbeta från hela 

världen. Detta blir absolut 

möjligt, tack vare 

videokonferens”
JULIA NYBERG, 
TELEBILDADMINISTRATÖR & LENA E 
JOHANSSON, UTBILDNINGS- OCH 
FORSKNINGSSAMORDNARE PÅ 
KARLSTAD UNIVERSITET

BEHOV

Ett tilltagande intresse för 
distansutbildningen ställer högre krav 
på funktionella och lättanvända 
kommunikationssystem. 

LÖSNINGAR

Videokonferens som pedagogiskt 
arbetsredskap i kommunikationen 
mellan universitet och landets 
lärcentra. Underlättar även 
administrativa möten, internt och 
externt. 

RESULTAT

Videokonferens har bidragit till 
högklassig, attraktiv distansutbildning 
och även inneburit tidsbesparingar 
och kostnadseffektivitet inom 
universitetets administrativa enheter.

FRAMTID

Att öka det internationella samarbetet 
samt att möjliggöra för lärare att 
kunna arbeta mer fl exibelt, via 
individuella videosystem.
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Föreläsningar, seminarier och instruktioner på video 

Videokonferens används framförallt i pedagogiskt syfte. Föreläsningar, seminarier 
och till exempel laborationsinstruktioner körs mellan universitetet och de lokala så 
kallade lärcentra ute i landet. Lärcentra är en kommunal resurs som gör det möjligt 
för invånare att gå högre utbildning utan att vara tvungna att fl ytta. I stället för att åka 
till Karlstad, behöver alltså distansstudenterna på lärarutbildningen bara ta sig till sitt 
lärcentrum en gång i veckan, där studiegruppen träffar sin lärare över videokonferens. 
Däremellan kan utrustningen användas till grupparbeten mellan studenter på olika 
orter – och för att kunna ta till sig inspelat material vid behov.

Förutom fl exibiliteten och alla möjligheter som videokonferensanvändandet 
innebär, så ger det också distansstudenterna ett stort IT-kunnande och ett naturligt 
förhållningssätt till modern teknik.

De goda akademiska resultaten och den stora nöjdheten bland distansstudenterna 
menar Lena E Johansson delvis beror på den ökade användningen av 
videokonferens. Detta i kombination med mycket mailkorrespondens med lärarna 
och webbkonferenser, gör att distansstudenterna, motsägelsefullt nog, har mer 
kontakt med sina lärare än vad campusstudenterna har . “Över huvud taget är våra 
distansstudenter mycket nöjdare med sin utbildning än vad campusstudenterna är.” 
betonar Lena E Johansson. 

Räddning under svininfl uensan 

Karlstads universitet har sammanlagt sju videosystem. Systemen är placerade i 
rum med allt ifrån 6-8 personer, till salar för 70 studenter. Dessutom fi nns ett mobilt 
system, som används vid till exempel laborationer.

Julia Nyberg, telebildadministratör på Karlstads universitet säger: “Kvaliteten på 
videokonferenser överträffar alla andra alternativ, som till exempel webbkonferenser. 
Det är så nära ett fysiskt möte som man kan komma och används för närvarande 3.000 
timmar per år.” 

Förutom att användas till distansutbildningen och administrativa möten, så möjliggör 
videokonferens globala samarbeten – något som kommit till stor användning när 
resande av olika anledningar inte varit möjligt. ”Föreläsare från Mexico använde till 
exempel videokonferens under svininfl uensan i stället för att komma hit” berättar 
Julia Nyberg.

Planerar ökat internationellt samarbete

Just ett ökat internationellt samarbete är också något som universitetet vill satsa 
ännu mer på framöver. Karlstads universitet har redan utbildningar som genomförs i 
Europa och i andra delar av världen och där video är ett viktigt inslag.

Dessutom fi nns planer på att införa personliga videosystem med individuell 
användning i framtiden, för att öka lärarnas fl exibilitet. “Vårt mål är att lärarna ska 
kunna arbeta från hela världen. Detta blir absolut möjligt, tack vare videokonferens” 
avslutar Julia Nyberg och Lena E Johansson.

För mer information om hur 
videokommunikation kan stötta er 
verksamhet, kontakta oss på
sweden@tandberg.com.

www.tandbergsweden.se
www.cisco.se
 

“Kvaliteten på 

videokonferenser överträffar 

alla andra alternativ, som till 

exempel webbkonferenser. 

Det är så nära ett fysiskt 

möte som man kan komma.”

JULIA NYBERG, 
TELEBILDADMINISTRATÖR PÅ 
KARLSTAD UNIVERSITET

TANDBERGS LÖSNINGAR FÖR 

UTBILDNING

Videokonferens överbryggar 
geografi ska avstånd och ökar 
tillgängligheten till utbildning och 
information. Lärare kan diskutera med 
kollegor på andra orter och ge 
studenter tillgång till föreläsningar 
och seminarier på distans. Studenter 
som bor på avlägsna orter kan via 
video ta del av undervisning hemifrån 
och på ett enkelt sätt samarbeta med 
andra studenter och få tillgång till 
specialistlärare.
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