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ABSTRAKT: Juridiska fakulteten vid Lunds Universitet har sedan 1996 arbetat med 
nätbaserad utbildning i olika former: rena nätkurser, kurser med inslag av ”flipped classroom” 
och MOOC-kurser. Varje år har fakulteten cirka 1000 studenter som läser rena nätkurser. 
Genom nätkurserna kan vi nå ut till ett större antal studenter än vad som är möjligt när man 
bara har klassrumsundervisning. Nätkurserna är vidare ett effektivt sätt att stimulera 
vidareutbildning, inte minst för icke-jurister. Via nätkurserna kan vi också nå ut till 
studentgrupper som inte annars brukar ta del av utbildning på högskolenivå, och på så vis kan 
vi bredda vår rekrytering till juristprogrammet. Vår erfarenhet är att detta är en 
undervisningsform som väl passar för dagens lärare och studenter. Studenterna på nätkurserna 
kan tillgodogöra sig videoföreläsningar när och var det passar dem bäst. De kan också titta på 
inspelningarna hur många gånger som helst, vilket underlättar för studenter med exempelvis 
läs- och skrivsvårigheter och koncentrationsproblem. Nätkurserna innehåller betydande inslag 
av interaktivitet, och som komplement till de inspelade föreläsningarna får nätkursstudenterna 
göra självrättande prov och skriftliga uppgifter, som de sedan får individuell feedback på. Från 
lärarsynpunkt så bidrar de inspelade föreläsningarna bland annat till att det frigörs tid i 
schemat, tid som istället kan ägnas åt exempelvis seminarier och fördjupande lektioner.  

1 ALLMÄNT OM JURIDISKA FAKULTETENS NÄTKURSER 

Juridiska fakulteten vid Lunds Universitet har arbetat med videoföreläsningar och nätbaserad 
utbildning i olika former sedan 1996. Som exempel kan nämnas rena nätkurser, kurser med ”flipped 
classroom”-moment samt MOOC-kurser. De rena nätkurserna erbjuds framför allt som fristående 
kurser, och syftar bland annat till att nå ut med juridisk fort- eller vidareutbildning till icke-jurister. 
Detta kan ses som en del av fakultetens fullgörande av statsmaktens uppdrag om livslångt lärande. För 
närvarande har vi sex stycken nätkurser: två olika juridiska introduktionskurser, en kurs i 
förvaltningsrätt med offentlighet och sekretess, en kurs i boenderätt, en kurs i arbetsrätt samt kursen 
”Juridik för lärare på gymnasiet” (som är beställd av Skolverket) [1].  

Söktrycket till nätkurserna är högt. Nätkursen i arbetsrätt är den mest sökta fristående kursen vid LU, 
och den elfte mest sökta i landet. Flera av nätkurserna ges även som sommarkurser, något som 
Juridiska fakulteten är relativt ensam om att erbjuda vid LU. På våra juridiska nätkurser återfinns cirka 
70 % av det totala antalet studenter vid LU som läser fristående kurser under sommaren. En av 
anledningarna till vi erbjuder sommarkurser är att studenterna då får en möjlighet att fortare blir klara 
med sina studier, och genomströmningen ökar. Många av nätkurserna ges också som 
uppdragsutbildning, där arbetsgivare köper in kurserna i syfte att vidareutbilda sin personal. Såväl 
Domstolsverket, Polisen, Kronofogdemyndigheten som Skolverket har köpt in sådana utbildningar [2].  

Ett annat syfte med nätkurserna är att bredda rekryteringen till juristprogrammet. Kursen ”Utvidgad 
juridisk introduktionskurs” (UJIK) är en juridisk introduktionskurs som ges varje termin. UJIK har 
platsgaranti, vilket innebär att alla som söker och som har grundläggande behörighet också antas till 
kursen. Kursen avslutas med en skriftlig tentamen, och de 20 mest framgångsrika studenterna erbjuds 
en plats på juristprogrammet kommande termin [3]. 

Under vårterminen 2015 genomförde Juridiska fakulteten även kursen ”Introduction to European 
Business Law”, en av LU:s första MOOC:s (Massive Open Online Course). Tanken med MOOC-
kursen är att den ska vara helt öppen för alla sökande. Den ska vidare vara gratis, inte ha några krav på 
förkunskaper och all undervisning ska ske online. De deltagande studenterna får inga högskolepoäng, 
utan kursen riktar sig framför allt till alla som är intresserade av ämnet. Första gången kursen gavs 
vårterminen 2015 lockade den över 30 000 deltagare från 185 olika länder! En tredjedel av deltagarna 
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kom från utvecklingsländer, och denna typ av kurs är alltså ett bra sätt att nå ut till grupper som inte 
normalt har kontakt med universitetet och högre utbildning.[4]. 

2 PRAKTISKA ASPEKTER KRING SJÄLVA PRODUKTIONEN AV INSPELADE 
FÖRELÄSNINGAR 

När det gäller själva inspelningen och produktionen av videoföreläsningar, så arbetar lärare, 
multimediautvecklare, studentlärare och IT-driftspersonal tillsammans i arbetslag. Tanken med 
arbetslagen är att framför allt att minimera den tid som lärarna behöver lägga ned. Lärarens uppgift är 
framför allt att bidra med sin ämnesexpertis och ett pedagogiskt upplägg på föreläsningen. Allt 
tekniskt och administrativt arbete kring inspelningen står de andra delarna av arbetslaget för. Detta 
upplägg har bidragit till att det för lärarna vid fakulteten inte har känts särskilt betungande att 
medverka i nätkurserna, då vetskapen om att det finns en väl fungerade infrastruktur kring själva 
inspelningsmomentet är väl förankrad bland den undervisande personalen. Det som tar mest lärartid i 
anspråk är planeringen av föreläsningen samt författande av inspelningsmanus. Vår målsättning är att 
varje inspelat föreläsningspass ska vara cirka 15 minuter långt. En inspelad film på 15 koncentrerade 
minuter motsvarar i tid ungefär 45 minuter i klassrummet, och ur studentperspektiv är detta ett ganska 
ett lagom tidsmått för en lektion. Vi har märkt att det är bättre rent pedagogiskt med flera tämligen 
korta inspelningar på en kurs än få men längre föreläsningar. En 15-minuterslektion tar cirka tre till 
fem timmar att producera. Utöver det krävs det cirka två till tre timmar till att bland annat redigera, 
och synkronisera tal och bild. 

På Juridiska fakulteten har vi förmånen att ha en egen inspelningsstudio. Detta underlättar så klart vår 
produktion av videoföreläsningar, och det är väldigt enkelt för oss att göra inspelningar då vi varken 
behöver hitta en studio någon annanstans eller hyra in personal. I studion finns utrustning i form av 
bland annat en teleprompter (en apparat med en glasskiva där manustext projiceras från en dator) som 
förenklar uppläsning av föreläsningsmanus. Vi arbetar även med en så kallad ”greenscreen”, som gör 
det enkelt att ändra bakgrund eller lägga till bildmaterial till föreläsningen.  

3 PEDAGOGISKA FÖRDELAR MED DE INSPELADE FÖRELÄSNINGARNA 

Vår grundtanke är att de inspelade föreläsningarna ska likna en vanlig föreläsningssal. Studenterna ska 
kunna se och lyssna på föreläsaren precis som i föreläsningssalen, och det finns även en ”svart tavla”, 
dock i virtuell form. Samtliga föreläsningar och lektioner utvecklas och spelas in av ämnesexperter 
och disputerade lärare på fakulteten. Detta medför att vi kan hålla en genomgående hög kvalité på 
föreläsningarnas innehåll. 

En av de stora fördelarna med nätkurserna är att studenterna kan tillgodogöra sig innehållet när de vill 
och var de vill. Videoföreläsningarna med fakultetens lärare finns tillgängliga på kurshemsidorna 
dygnet runt, och studenterna kan titta på dem när det passar just dem. Vi har märkt att studenter med 
läs- och skrivsvårigheter klarar sig bättre på nätkurserna än på klassrumskurser. De behöver inte 
pedagogiskt stöd i samma utsträckning som i föreläsningssalen då de själva kan titta på 
föreläsningarna i sin egen takt. Dessutom kan de repetera en föreläsning (eller en del av den) hur 
många gånger som helst. Nätkurserna passar även bra för studenter med koncentrationssvårigheter. 
Inspelningarna är till sin uppbyggnad både koncentrerade och strukturerade på ett sätt som 
klassrumsundervisning kanske inte alltid är. Denna kategori av studenter kan också titta på 
föreläsningarna i en lugn miljö där inte yttre faktorer stör deras koncentration. 

En annan av våra grundtankar är att nätkurserna ska innehålla betydande inslag av interaktivitet. Som 
komplement till de inspelade videoföreläsningarna på nätkurserna finns det därför på varje kurs både 
självrättande prov och problembaserade uppgifter som rättas av fakultetens nätkurslärare. 
Nätkurslärarna utgörs av studenter på den senare delen av juristprogrammet som arbetar extra som 
amanuenser och ”coacher” på nätkurserna. Bland annat har de till uppgift att lära ut juridisk metod och 
studieteknik. När det gäller skriftliga inlämningsuppgifter så har nätkurslärarna utförliga typsvar till 
sin hjälp. Typsvaren har utarbetats av disputerade lärare på fakulteten, ofta av samma lärare som har 
spelat in själva föreläsningen som den aktuella uppgiften behandlar.  

Samtliga studenter på nätkurserna har alltså ”coacher” som kontinuerligt följer deras arbete. 
”Coacherna” ger alla studenter individuell och skriftlig respons på inlämnade uppgifter. Studenterna 
får feedback i form av kommentarer om vilka moment som har fungerat väl, och vilka som kan 
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förbättras till nästa gång. I många fall får nätkursstudenterna mer enskild feedback än vad 
genomsnittsstudenten får i klassrummet. Studentlärarna är ständigt tillgängliga på nätet för att svara på 
frågor kring kurserna, och målsättningen är att en student ska få svar på en ställd fråga inom 24 
timmar. Generellt sett ligger genomströmningen på nätkurserna på samma nivå som våra 
klassrumskurser (cirka 65 %). Det är ett bättre resultat än vad nätkurser i allmänhet har, där ligger 
genomströmningen ofta kring 20 % [5]. En annan inte helt oväsentlig fördel är att nätkurserna har 
lägre kostnader än klassrumskurser. Om man ser på kurser med ”flipped classroom”-inslag, så lösgör 
de inspelade videoföreläsningarna tid i schemat, tid som istället kan ägnas åt exempelvis seminarier dit 
studenterna kan komma väl förberedda då de genom de inspelade föreläsningarna redan har lärt sig 
grunderna inom det aktuella ämnesområdet. 
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Bild från filmen ”Videoföreläsningar på juristprogrammet” 


