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Gör din undervisning på video! 
– fem alternativ och annat att tänka på 
 
Mika Hietanen 15/11 2020 (v. 1.1.1, 11/2 2021) 
 
 
I. FEM ALTERNATIV FÖR ATT SKAPA EN VIDEO 
 
Oavsett vilken metod du väljer är det viktigt att spara videorna på ett säkert och 
hållbart sätt. 
 

o Håll en version på din dator och en annan på din backupenhet (som kan vara 
LU:s automatiska backup, men se då till att den är rätt inställd). 

o Den version som studenterna ska ta del av bör helst ligga på Canvas, som 
erbjuder videolagring via ”Studio”. Om du använder någon annan plattform, 
undvik kommersiella plattformar med reklam. 

En del studenter vill av ideologiska skäl att gå in på YouTube, Facebook och 
liknande. Vi bör inte kräva att de går in på plattformar som inte stöds av 
universitetet. Vi får i alla händelser inte kräva att de registrerar sig på en tjänst 
utanför LU. 

o För Retorikportal-projektet: tanken är att lägga upp alla videor på en retorikportal som 
till en början endast är tillgänglig för projektets medlemmar och för kurser på 
retoriken vid LU. 

 
A. Spela in din presentation i PowerPoint 
 

• Om du redan har ett bildspel i PowerPoint, är det enklaste sättet att tala in din 
föreläsning på dina bilder. (Samma möjlighet finns även i Apples Keynote.) 

• Om du har PowerPoint som en del av MS Office 365 rekommenderas denna 
metod framom alla andra. Då kan du nämligen även spela in dig själv på 
video direkt i bildspelet (se närmare II.C Ska läraren synas i videon?). 

• Åsa Kronkvist (HK) lektion rekommenderas. Gäller för Windows-miljö och 
Office 365 (men i hög grad även för Apple-versionen av PowerPoint): 
lor.instructure.com/resources/dc7c5db3f357478f9a7ff9742a260e77?shared 

• Det finns två sätt att dela filen med studenterna. Det ena är att dela själva 
PowerPoint-filen (alltså i pptx-format), det andra är att gå ett steg vidare och 
låta PowerPoint-programmet göra en videofil av presentationen. I det förra 
fallet behöver studenterna klicka lite mera i presentationen (och flera kommer 
inte att klara detta utan instruktioner). I det senare fallet löper allt som en film 
varför detta rekommenderas. 
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• Med 365-versionen av PowerPoint är det även möjligt att skapa en 
filmliknande upplevelse utan att filen är i filmformat. Det blir då en 
automatisk uppspelning av bildspelet. 

• På motsvarande sätt går det att använda Apples program Keynote som i hög 
grad motsvarar PowerPoint, men med några fördelar. Här är det möjligt att 
redigera sin ljudinspelning direkt i Keynote, om man t.ex. råkar säga något fel 
eller efteråt tycker att något var onödigt. 

• Både Windows och Apple erbjuder även webb-versioner av dessa program 
samt möjligheten att inbjuda andra att kommentera och kollaborera (som i 
Google Dokument) varvid man slipper olika versioner av filer vilket är bra om 
flera personer gemensamt ska skapa ett bildspel. 

 
B. Spela in din presentation i Canvas Studio 
 

• Studio är inbyggt i Canvas och i så måtto det naturligaste verktyget för att 
spela in och redigera videor för kurser som ges på Canvas. Studio är även 
användbart som databas för filmer som gjorts annorstädes, t.ex. filmer av 
PowerPoint (punkt A, ovan). 

• Med Canvas kan man med lätthet spela in en video där läraren syns i 
kameran, med eller utan bildspel i bakgrunden. 

• Dessutom kan man enkelt lägga in flervalsfrågor i videon, även med 
poängsättning. Detta ökar motivationen att titta på videorna noggrant. 

• Det man inte kan göra med Studio är att gå in och klippa i videorna. Det går 
inte heller att göra markeringar, övergångar eller text. Studio är ett mycket 
avskalat program. 

• För detaljerade instruktioner, inklusive videor, rekommenderar jag KI:s sida 
(det gäller bara att bortse från KI-specifika detaljer). Märk väl att LU:s Canvas 
Studio är samma program som Screen-Cast-O-Matic, men i en starkt avskalad 
version: ki.instructure.com/courses/189/pages/screencast-o-matic 

• För att spela in i Studio, använd Studio i Canvas-menyn längst till vänster och 
”spela in”-funktionen uppe till höger. Videon sparas i ditt bibliotek på 
Canvas. När videon är sparad, tryck på treprickarsmenyn i rutan med din 
video och välj ”dela” där du kan skapa en länk som du sedan lägger in i din 
undervisning. 

 
C. Spela in din presentation i Screen-Cast-O-Matic (SCOM) 
 

• Detta är samma program som Canvas Studio men arbetet sker utanför Canvas 
och inte i en webbmiljö. Internetuppkoppling behövs alltså inte och all 
hantering av videorna sker mycket snabbare på din egen dator och inte i en 
webbmiljö. 
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• Framförallt är redigeringsmöjligheterna mångfaldiga och professionella. Inget 
program går i dagsläget att jämföra med detta för undervisningsbruk. 

• Kostar 180 kr per år. Värt att köpa om du tänker spela in och redigera många 
videor per år. (Det HUM-IT vid LU erbjuder är Final Cut Pro-programmet, 
som dels är mycket komplicerat, dels saknar pedagogiska funktioner som 
SCOM har (t.ex. att markera kursorn om läraren vill visa något på skärmen). 

 
• Extra krydda. Vill du inkludera en videosnutt som du spelat in med din 

mobiltelefon eller en riktig videokamera? Det går utmärkt att göra detta och 
sedan redigera in detta i din video. Låt säga att du befinner dig i Almedalen 
och vill ta tillfället i akt och säga något om politisk retorik på en för ämnet 
betydelsefull plats. 

Ex. 1: Filma lite omgivningar som du sedan lägger in som bakgrund till ditt prat 
på undervisningsvideon (detta kallas insert). 
Ex. 2: Spela in dig själv och prat om ett tema och använd detta som en 
självständig video eller lägg in denna i en serie videor baserade på bildspel. Det 
ger fin omväxling. 
>> I SCOM går det enkelt att lägga in förklarande text ovanpå videon, t.ex. tid 
och plats eller namn på den som talar. 

 
D. Spela in din presentation i OBS 

• OBS har under pandemin seglat upp som en populär programvara för att 
spela in videor som inkluderar bildspel eller webbsidor. Programmet är öppen 
källkod och gratis. Vid LU laddas det ned via programvarudistributionen. 

• OBS har liknande funktioner som SCOM, men har ett avsevärt klumpigare 
användargränssnitt. Inlärningskurvan är alltså inledningsvis brant. För den 
avancerade användaren erbjuder OBS i slutändan några funktioner som inte 
finns i SCOM, framför allt möjligheten att använda programmet för live-
streaming. Fördelen i förhållande till Zoom är att det är lättare att växla 
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mellan olika källor, för den som t.ex. har både sin egen bild via kamera, text 
som skrivs på skrivplatta samt bildspel att dela. Framför allt om detta även 
ska spelas in för att kunna ses senare har OBS en fördel gentemot Zoom, som 
inte har några redigeringsmöjligheter. 

• Trots att programmet är gratis är det för de flesta lärare ändå värt pengen att i 
stället använda SCOM. 

 
E. Spela in din presentation AHU:s videostudio 
 

• Denna metod ger ett professionellt intryck som fungerar utmärkt för 
introduktionsvideor för en bredare (t.ex. internationell) eller okänd publik. 

• En nackdel är att detta i praktiken kräver ett utskrivet manuskript som man 
sedan läser från en teleprompter. 

• Föreläsaren syns i 1/4, 1/2 eller 2/3 kroppsbild med bildspelet i bakgrunden 
(greenscreen). 

• Bildspelet behöver förberedas så att det inte finns något viktigt på det stället i 
bilden där du tänker stå, på de bilder där du avser vara med (valbart). 

• Fördel: hjälp av tekniker som även bistår med redigering. 
• Nackdel: ger inte mycket tid att tänka nytt vad gäller innehållet medan man 

arbetar. Allting ska vara klart när man går till studion. 
• Ett exempel på hur fint det kan bli är Saras video i MOOC:en Akademiskt 

skrivande ”Academic writing” (www.coursera.org/learn/akademiskt-
skrivande).1 

Information om studion finner du här: www.ahu.lu.se/resurser/videostudion. 
Öppettider: för närvarande okända. Boka plats genom att maila till 
videostudio@ahu.lu.se och ”beskriv vad du behöver hjälp med i ditt mail så att vi 
kan beräkna tidsåtgång och förbereda oss.” Rum O106, MNO-huset, Sölvegatan 16, 
Lund. Videostudion är belägen genom dörren, nerför trappan från första plan när 
man kommer in från huvudingången. 
 
F. Spela in din föreläsning i Zoom 
 

• Detta sista alternativ är bra om du vill spela in en föreläsning som du håller 
för studenter och vill att denna ska vara tillgänglig efteråt för dem som inte 
kunde delta i föreläsningen. 

• Om du är nöjd med föreläsningen och tycker att den kan stå sig även under 
kommande terminer kan den fungera som en fristående videoföreläsning. Det 

 
1 ”Respons är en del av skrivandet”, Akademiskt skrivande, www.coursera.org/lunduniversity 
2016, 
www.youtube.com/watch?v=gVpES8ougSs&list=PLeVxAnFsasIoRqR6SgakSiqGKxy0yjKbx&index=7. 



 5 

är i så fall bra att i videopresentationstexten nämna att detta är en autentisk 
föreläsning det och det datumet på den och den kursen. Det händer ju 
naturligt att man under en föreläsning nämner sådant som endast är aktuellt 
just för det tillfället och med de studenterna. 

• Det är möjligt att redigera videon för annat bruk. Då behöver du ladda in den 
i Screen-Cast-O-Matic/Studio/Final Cut Pro (eller annat redigeringsprogram). 

• Zoom fungerar illa för på förhand inspelade videor eftersom Zoom inte 
erbjuder några som helst redigeringsmöjligheter. 
 
 

II. TEKNISKA OCH PRAKTISKA ASPEKTER VID INSPELNING 
 
A. Ljudet är det viktigaste. Volymen måste alltid vara tillräcklig, med god kvalitet 
och utan störningar. Använd inte datorns inbyggda mikrofon. Minimikvalitet 
uppnås med mobiltelefonens hörlur- och mikrofonkombination (t.ex. är iPhones vita 
sladd bra). Maximikvalitet uppnås med en professionell mikrofon i ett akustiskt 
dämpat rum.2 
 
B. Bilden ska vara lämpligt upplyst, skarp och lämpligt avgränsad. Det som i övrigt 
syns i bilden ska vara lämpligt. Ha inte en ljuskälla bakom dig, utan framför dig. Se 
till att ditt ansikte är skarpt, det övrigas skärpa kvittar. Använd inte digital bakgrund 
om du inte har greenscreen eftersom det ger onaturliga effekter som är störande 
(exempelvis kan delar av huvudet av och till försvinna p.g.a. att håret är svårt för 
datorn att analysera). 
 
C. Ska läraren synas i videon? Detta beror på åhörarna. För en obekant publik är det 
viktigt att läraren syns åtminstone i början av videon, och gärna även på slutet. 
Enligt studenter som sett läraren flera gånger ger det inget mervärde att se läraren 
hela tiden. För bekanta studenter behöver läraren inte synas. Det beror alltså på i 
vilket sammanhang videon är tänkt att användas. Nyaste versionen av MS 
PowerPoint i Office 365 gör det möjligt att spela in sig själv medan man narraterar 
bildspelet och att välja när och även exakt var denna inspelning ska vara synlig (se 
I.A. ovan). Det som här sagts gäller oavsett inspelningsmetod i avsnitt I, ovan. 
 

Office 365 är gratis för LU-anställda och kan hämtas via Self Service-programmet eller 
via Programförmedlingen vid LDC på program.ldc.lu.se men på LU:s datorer kan Office 
365 endast installeras på PC, inte på Mac, men får nog installeras på en privat Mac. 

 
2 Denna kurs är inspelad med professionell mikrofon och akus_sk rumsdämpning (dock ingen 
akus_kdämpning i den första videon). ”Kom igång med Studium! En videokurs på en lek_on”, Uppsala 
universitet, 2019, hdps://uppsala.instructure.com/courses/16238/pages/kom-igang-med-studium-en-
videokurs-pa-en-lek_on. 
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III. PEDAGOGISKA OCH INNEHÅLLSLIGA ASPEKTER 
 
A. Videornas längd. För femton år sedan hörde jag av proffsen vid mediabiblioteket 
Tritonia i Vasa om en konsensus om att maximilängden är 15 minuter. Idag förordar 
många 5 minuter. Ändå görs fortfarande fyrtiominuters videor. Lösningen är enkel: 
dela in en längre föreläsning i några avsnitt så blir videorna lämpligt långa. I övrigt 
dikteras längden av innehållet. Om ett längre tema delas upp på flera videor bör 
indelningen göras där det är lämpligast för studenten att ta en paus och smälta det 
sedda. Försök finna en lämplig skarv någonstans mellan 3–12 min. Med denna 
strategi kan en modul – alltså en samling videor om samma tema – göras lång, men 
en smärtgräns infaller någonstans vid entimmessträcket. Om det tar mera än en 
timme att behandla ett väl avgränsat ämne har man antagligen inte avgränsat ämnet 
tillräckligt väl utan borde låta det gå över två olika moduler. Alternativt har man 
varit för oförberedd, för detaljerad eller för pladdrande. 
 
B. Tänk på strukturen. Det är enklast om man tänker rubriker. Låt varje avsnitt, 
varje del, varje video ha en (mental) rubrik på samma sätt om i en uppsats. Om 
möjligt, skriv gärna ut dessa rubriker, antingen i själva videorna, i deras namn eller i 
beskrivningen av modulen. Här nedan ett exempel på hur en enkel  
innehållsförteckning kan se ut (från modulen Klassisk retorik). 
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Om man vill kan man även lägga in en titelsida (från modulen Klassisk retorik). 
 

 
 
C. Bilder och annat material livar upp presentationen. Det går också att ta in video. 
(P.g.a. YouTubes strikta upphovsrättspraxis går det dock inte att ta in YouTube-videor 
direkt utan då får man in stället ge än webbadress och be studenten gå in och se 
videon och sedan återvända till undervisningsvideon.) Nedan en bild på en 
avsnittssida i modulen Actio. 
 

 
 
Vid bruk av bilder, musik och video måste allting vara upphovsrättsligt korrekt. 
Flera materialbanker erbjuder fritt material, främst Wikimedia. Vill man vara riktigt 
grundlig avslutar man filmerna med en sida som listar källorna. Nedan ett exempel 
från modulen Actio. 
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D. Bildspelsprogrammen erbjuder många olika sätt att liva upp bilderna på. 
Grafiska översikter kan vara till hjälp, men tar lång tid att skapa. Nedan en översikt 
över partes-modellen (från modulen Actio) som även innehåller några animeringar, 
d.v.s. objekt som gör att bilden förändras eller rör sig på något sätt. Genom pilar eller 
färgmarkeringar kan man få bilden att leva i takt med berättaren. Detta kräver dock 
avsevärt mycket mera förberedelsetid och ger knappt något mervärde annat än 
delectare och en liten höjning av det professionella intrycket. 
 

 
I översikten av de aristoteliska genera causarum (i modulen Actio) flyttar sig en röd 
ram an eftersom talet går framåt från den första till den tredje taltypen. Denna typ av 
animeringar ger fokus till bilder med mycket information. 
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De råd som idag gäller för YouTube kan även tillämpas på undervisningsvideor: var 
relevant, var autentisk och var närvarande. I undervisning är den första aspekten 
självskriven medan de två senare gör undervisningen till en fröjd för den lärande. 


