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Inledning 

Historiskt sett har högre utbildning i västvärlden mer eller mindre varit samhällets 

övre skikt förunnat. De senaste hundra åren har dock detta långsamt förändrats, 

och allt fler barriärer har arbetats bort. I de flesta industriländer har utbildning för 

alla blivit något av en självklar politisk ambition. Med detta i åtanke började man, 

åtminstone i Storbritannien, redan under 1970-talet att experimentera med olika 

former av öppen tillgång till läranderesurser.1 

I denna utveckling kan man idag placera in öppet lärande som en ny föränd-

ring av synen på utbildning, ett nytt steg på vägen, och vi är mitt uppe i det hela. 

Den snabba teknikutveckling som skett de senaste decennierna, och som idag 

fortgår, gör det möjligt att idag tillhandahålla möjlighet till utbildning till fler 

människor, och i fler former, än någonsin förut.2 

Hur dessa ambitioner bäst förverkligas är ännu inte helt klart. Ett alternativ 

som dock lyfts fram alltmer i debatten är öppna lärresurser, eller OER (Open Edu-

cational Resources) som det ofta förkortas. Dessa är, enligt den definition som i 

engelsk form använts i detta arbetes empiriska undersökning, ”digitaliserade ma-

terial som tillhandahålls fritt och öppet för lärare, studenter och självstuderande att 

använda och återanvända för undervisning, studier och forskning.”3 Tanken är 

alltså att öppna lärresurser ska ge användarna möjlighet att ladda ner, modifiera 

och hitta nya användningsområden för det material som produceras inom utbild-

ning redan idag. Detta skulle, i och med att det öppnas för fritt användande, i 

mycket större utsträckning kunna anpassas till användarens förutsättningar och ge 

en flexiblare och mer effektiv utbildning.4 

Syfte och frågeställningar 

Det har i tidigare studier lyfts fram att vi fortfarande vet alldeles för lite om de 

faktiska motiven bakom användande av öppna lärresurser. En hel del relevanta 

diskussioner pågår, och många för- och nackdelar har kommit fram genom små-

                                                
1 Lee 2008, s. 47. 
2 Lee 2008, s. 48. 
3 Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) 2007, s. 24. 
4 Casserly & Smith 2008, s. 262. 
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studier och teoretiska diskussioner. Hur de faktiska användarna motiverar sitt an-

vändande är däremot inte lika väl genomgånget. När det väl gjorts studier av detta 

har det dock kommit fram att det finns viss diskrepans mellan åtminstone lärarnas 

behov och de ideal som lyfts fram bland administratörer av öppna lärresurser.5  

Med dessa tidigare resultat i åtanke är därför syftet med detta arbete att vidare 

undersöka varför öppna lärresurser används i praktisk verksamhet av olika slag. 

Jag har, för att komplettera tidigare studier valt att strukturera min undersökning 

för att nå lärare, studenter och självstuderande. Utifrån detta har jag formulerat 

följande frågeställningar: 

Varför brukar användare andras öppna lärresurser omodifierade? 

Varför producerar användare öppna lärresurser? 

Varför ändrar och återanvänder användare öppna lärresurser? 

 

För att uppfylla syftet och besvara frågorna har jag genomfört en kvalitativ enkät 

till en grupp användare av OER-databasen Connexions. 

 

                                                
5 Duncan 2009, s. 41; Harley 2008, s. 197-198, s. 210 not 3. 
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Öppna lärresurser hittills 

Nedan följer en genomgång av öppna lärresurser som fenomen. Invävt i detta 

finns dock också exempel på tidigare forskning. Då studier kring öppna lärresur-

ser än så länge till stor del har varit utforskande har jag valt att presentera tidigare 

upptäcktsresandes resultat parallellt med att jag definierar och beskriver fenome-

net. 

Definition 

Första gången man använde termen öppna lärresurser sägs ha varit vid en 

UNESCO-konferens anordnad 2002. Idag står samma FN-organ för den vanligast 

använda definitionen av fenomenet. Öppna lärresurser, eller Open Educational 

Resources (OER), är då ”digitaliserade material som tillhandahålls fritt och öppet 

för lärare, studenter och självstuderande att använda och återanvända för under-

visning, studier och forskning”.6 Förtydligat innebär detta att lärostoff (utbild-

ningsmaterial, tidskrifter, innehållsmoduler, kompletta kurser), verktyg (program-

vara för utveckling, användning etc.) och resurser för genomförande (immaterial-

rättsliga licenser, goda exempel på principer för utformning) alla kan placeras in 

under öppna lärresurser. Som den uppmärksamme redan noterat är begreppet allt-

så såväl brett som vagt.7 

Att ramverket för studier av lärobjekt, lärresurser och andra likartade objekt är 

fragmenterat belyses av följande exempel. När Sean Duncan, för sin avhandling 

Patterns of Learning Objects Reuse in the Connexions Repository8 letade efter en 

vettig definition av lärobjekt att använda till sin studie fann han att de 25 artiklar 

han läst i sin litteraturstudie tillhandahållit 21 olika definitioner. Han hanterade 

avsaknaden av en accepterad definition av lärobjekt genom att för sin studie välja 

att allt som identifierats som ett lärobjekt för hans del faller under definitionen av 

ett lärobjekt. Ännu en minst sagt bred lösning.9 

                                                
6 OECD 2007, s. 24. 
7 OECD 2007, s. 25. 
8 Duncan 2009. 
9 Duncan 2009, s. 9-11. 
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UNESCO:s ovan nämnda definition av öppna lärresurser tycks dock, åtminstone 

baserat på det frekventa användandet, åtnjuta viss acceptans hos de som idag arbe-

tar med fenomenet OER. Att finna på en egen definition av högre kvalitet och 

relevans skulle i sig, utifrån vad som kan uttydas från de ansatser som redan 

gjorts, kräva ett arbete av en omfattning åtminstone motsvarande denna text. Vi-

dare har fenomenet ännu knappt lämnat vaggan och att redan nu säga hur öppna 

lärresurser slutgiltigt kommer se ut är omöjligt.10 Jag har därför valt att följa 

strömmen och ansluter detta arbete till användandet av UNESCO:s definition. 

Modellera kontra LEGO™ 

Det finns dock en viktig distinktion lärresurser emellan som fortfarande bör lyftas 

fram, och den handlar om hur flexibla de olika resurserna är. 

Redan på 1960-talet påtalade forskare att undervisningsmaterial kan systema-

tiseras och brytas ner i mindre enheter, som byggklossar, för att sedan kunna an-

vändas till att skräddarsy utbildningar efter elevers och lärares behov. Vissa foku-

serade då på lösa klumpar av innehåll som sedan skulle ges en didaktisk dimen-

sion. Andra fokuserade dock på mer solida klossar där didaktiken redan vävts in 

direkt i resursen. Dagens utveckling har i mycket följt denna delade utveckling 

och därtill ökat skillnaderna, vilket lett till att inte alla lärobjekt är kompatibla 

med varandra, även om man exempelvis bortser från programmeringsspråk. Nu 

finns det givetvis gråskalor, men objekt som bara innehåller löst innehåll utan 

struktur skulle vara just strukturlösa i ett system byggt utifrån att innehållet skall 

komma med upplägg och dylikt. Samtidigt skulle objekt med färdigt upplägg inte 

gå att detaljstyra tillräckligt för att passa in i en struktur som förväntar sig löst 

innehåll.11 

I lärobjekt där innehållet tydligt separerats från presentationen krävs det att de 

hanteras av system som kan skapa struktur av dessa separata informationsström-

mar. De kräver alltså sitt stöd, samtidigt som det gör dem flexibla inom sina ra-

mar, och ofta lämnar dessa objekt mycket rum för att sy om efter behov. LEGO-

lika lärresurser å andra sidan är inte alls lika smidiga att göra om, men istället är 

de ofta i format som kan hanteras av mer allmäntillgängliga verktyg såsom an-

vändarens dagliga webbläsare.12 

                                                
10 OECD 2007, s. 26-32. 
11 Duncan 2009, s. 2-4. 
12 Duncan 2009, s. 13. 
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Användning och produktion i korthet 

I tidigare forskning har ett flertal olika definitioner på användande och produktion 

av öppna lärresurser använts. Jag definierar dock för detta arbete användande som 

allt bruk som görs av andras omodifierade öppna lärresurser.  

Produktion av öppna lärresurser definierar jag som skapandet av en ny lär-

resurs utan att material tagits från annan öppen lärresurs. Definition av återan-

vändning kommer under separat kapitel på det ämnet. 

När antropologen Diane Harley och hennes kollegor genomförde en studie, 

beskriven i texten ”Why Understanding the Use and Users of Open Education 

Matters”,13 av användandet av öppna lärresurser bland lärare vid University of 

California fann de snart att spektret av användartyper var brett. Alltifrån ickean-

vändare till ovana och vidare till de avancerade användarna. Likaså visade sig 

ickeanvändarna som grupp vara mycket varierad. Vissa var passionerade motstån-

dare till alla former av digitala initiativ på grund av främst pedagogiska motiv. 

Andra ville bruka digitala lärresurser men hindrades av diverse barriärer, medan 

vissa slutligen saknade tid och resurser för att sätta sig in i användandet av dessa 

nymodigheter.14 

Lika varierad var också mängden typer av olika resurser som användes. Så 

länge materialet var relevant och tillgängligt var alla resurser acceptabla enligt 

Harleys respondenter. Bilder och annat visuellt material visade sig vara det som 

användes allra mest, och då främst i klassrumssituationer och för presentationer på 

internet. Nyheter och andra resurser från klassisk media användes också i stor 

utsträckning, liksom videoklipp och onlineresurser med referenslistor.15 

Det var dock tydligt att vissa grupper förespråkade vissa former av material. 

Forskarna lyfte ursprungligen fram såväl vetenskaplig disciplin som ålder som två 

troliga skäl till skillnaderna. Olika discipliner föredrar också tydligt specifika 

former av resurser och på sina egna sätt. Statsvetare använder sig av tabeller me-

dan språkvetare har avancerade behov kring referensmaterial. Åldern visade sig 

spela mindre roll. Det fanns visserligen i undersökningen tendenser till att äldre 

lärare är de som minst använder digitala resurser. Det var dock tydligt att person-

liga preferenser spelat större roll än när man är född. Utöver dessa två faktorer 

lyfte Harley sedan fram att kulturen inom den specifika organisation där läraren 

verkar, liksom geografisk placering samt individens personliga behov och erfa-

renheter, spelar in på hur och i vilken utsträckning man väljer att utnyttja öppna 

lärresurser.16 

                                                
13 Harley 2008. 
14 Harley 2008, s. 201. 
15 Harley 2008, s. 200-201. 
16 Harley 2008, s. 200-201, 203-204. 
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Argument för bruk av öppna lärresurser  

Motiven bakom valet att bruka öppna lärresurser kan vara varierade. I en rapport 

av Organisation for Economic Co-operation and Development kallad Att ge bort 

kunskap gratis17 studerades argument för användning av öppna lärresurser genom 

fallstudier ute på 21 institutioner i 11 länder. Där intervjuades enskilda personer 

med åtminstone visst specialintresse och viss insyn i OER kring vad de såg för 

fördelar. Som resultat av detta lyfts ett antal huvudgrupper av argument fram, in-

delade efter om de gäller institutioner eller individer.18 

Den distinktionen anser jag vara aningen klumpigt genomförd och därför 

frångås den här. Argumenten som lyfts fram nedan kommer dock fortfarande från 

rapporten. 

De altruistiska argumenten är det första som tas upp och pekar på att sprid-

ning är något gott i sig. Detta är också ett argument som, om man tolkar texten 

med lite välvilja, stöds av FN:s deklaration om mänskliga rättigheter. Denna slår 

nämligen fast att var och en har rätt till utbildning och att denna ska vara kost-

nadsfri. Vidare menas det att individen ofta känner en personlig tillfredställelse 

vid vetskapen om att ens material finns där ute och gör nytta.19 

Att det till stor del är våra egna skattemedel som bekostat den verksamhet 

som producerar lärresurserna och att fri spridning och återanvändning ökar av-

kastningen är ett annat argument. Det innebär visserligen att även andra länders 

medborgare får tillgång, utan att betala för det. Vissa ser detta som ett problem, 

andra inte.20 

Vidare pekar många på den fördel som ligger i att möjlighet till innovation 

ökar och utvecklingen av nya lärresurser, och förbättringar av gamla, går snabbare 

och blir billigare när återkoppling på det redan producerade snabbt kommer till-

baka.21 

För såväl individer som institutioner kan öppna lärresurser också fylla en 

marknadsförings- och kontaktskapande funktion. Genom att presentera sig i lätt-

åtkomliga kanaler kan institutioner nå ut till nya potentiella elever, och därmed 

mer resurser, medan individer kan få bekräftelse, ökat anseende och skapa nya 

kontakter för såväl samarbete som kommersiell utgivning av material.22 

Slutligen pekar en del på att det kanske faktiskt inte är mödan värt att försöka 

hålla resursen stängd. Det kan sluta med att man lägger mer tid på att hindra män-

niskor från att använda resursen än man ursprungligen lade på att skapa den.23 

                                                
17 OECD 2007, s. 55-56. 
18 OECD 2007, s. 55-56. 
19 OECD 2007, s. 55-57. 
20 OECD 2007, s. 56. 
21 OECD 2007, s. 56. 
22 OECD 2007, s. 56-57. 
23 OECD 2007, s. 58. 
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Av dessa argument stöds huvudsakligen de altruistiska och de som riktar in sig på 

prestige när ett antal läroboksförfattare med material i OER-databasen Connexi-

ons undersöktes, vilket beskrivs i Richard Baraniuks ”Challenges and Opportuni-

ties for the Open Education Movement: A Connexions Case Study”.24 Genom 

marknadsundersökningar, studier av användarrespons till administratörer och ge-

nom informell observation och interaktion avfärdas monetär belöning som något 

oviktigt. Snarare var det största möjliga spridning av materialet och påverkan på 

studenter dessa användare ville åt. Referenser och erkännande lyftes också fram 

som centrala för att få människor att lägga upp material. Det ska dock påpekas att 

detta behov av erkännande inte alltid är trevligt för producenter av OER. I de fall 

öppnandet av materialet sker på någon annans initiativ än skaparen själv kan en 

del obekväma situationer uppstå. Plötsligt påverkas lärarens rykte av material som 

tidigare bara studenterna och kanske de närmaste kollegorna fått se.25 

Kvalitetseffekten av öppna lärresurser är inte lika obestridd. Utan tvekan kan 

en hel del av det bästa OER-materialet sägas ha överträffat mycket av det bästa 

stängda material som finns där ute. Det är hur den höga kvaliteten kunnat uppnås 

som är den mer kontroversiella frågan. Visst öppet material är bekostat av fonder 

eller statliga bidrag, och dessa tenderar ofta att värdera kvalitet över kostnad. 

Kanske är kvalitetshöjningen en fråga om ökade resurser snarare än ökad effekti-

vitet.26 

Barriärer i allmänhet 

När Diane Harley och hennes kollegor undersökte användning av digitala resurser 

angavs det att den främsta orsaken till att inte använda dylika är att dessa inte pas-

sat in i respektive fakultets pedagogiska inriktning. Utöver detta pekades brist på 

tid ut, liksom att resurserna generellt lider av att samlingarna är svåra att över-

blicka vilket gör passande resurser svåra att hitta. Och när man väl funnit dem är 

de ofta svåra att hantera, underhålla och passa in i nya kontexter. Därtill lyftes det 

fram att det maskineri som behövs alltför ofta är svårt att få att fungera stabilt, om 

man ens överhuvudtaget lyckas få tillgång till det. Stöd till användarna behövs, 

men är svårt att optimera så att det passar såväl noviser som avancerade använda-

re.27 

Dessa svar är belysande och täcker in mycket av vad detta kapitel kommer ta 

upp. Det är exempelvis tydligt, när man ser till den litteratur som gåtts igenom 

                                                
24 Baraniuk 2008. 
25 Baraniuk 2008, s. 238; Casserly & Smith 2008, s. 263. 
26 Casserly & Smith 2008, s. 263. 
27 Harley 2008, s. 202. 
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under arbetet med denna text, att öppna lärresurser fortfarande är något av en 

främmande fågel ute bland institutionerna. 

Universitetet främjar, enligt Stuart D. Lee och hans text ”The Gates are shut: 

Technical and cultural barriers to Open Education”,28 i stor utsträckning mångfald 

genom sina egenformulerade kursplaner. Man har långtgående traditioner kring 

akademisk frihet att forska om, lära ut, och säga vad man vill, vilket förstärks av 

att detta sedan spelar in i karriärutvecklingen hos den enskilde forskaren. Detta, i 

kombination med den konkurrens om studenter och forskningsmedel som lärosä-

tena kontinuerligt utsätts för, skapar ofta en kompetitiv stämning mellan lärosäten. 

Att då dela med sig av sina resurser kan uppfattas som främmande.29 

Från de praktiserandes sida är stödet för OER därtill på sina håll svagt. Det är 

inte bara studenterna som får ökad tillgång till det man producerar som lärare. 

Många fruktar, som nämnts tidigare, kollegors och lärares granskande ögon på 

material vars kvalitet man själv kanske betvivlar. En obehaglig känsla av att vara 

övervakad kan uppstå. Visserligen skulle man kunna tänka sig att detta är en 

oväntad reaktion med tanke på att forskare brukar vara vana vid att bli noggrant 

granskade. Samma inställning borde gå att få in i det pedagogiska arbetet. Då 

bortser man dock från det faktum att de ofta inte har samma tid och resurser bak-

om sig när det gäller undervisningen.30 

Kanske är det inte lika roligt att bli granskad när man redan från början är 

medveten om att materialet på grund av tidsbrist inte alltid lever upp till vad det 

borde vara. 

Därtill menar väldigt få av dem Harley varit i kontakt med att användandet av 

digitala resurser påverkat deras karriär positivt. Snarare ansågs det att för stor fo-

kus på inkorporerandet av digitala resurser i undervisningen kan ha negativa kon-

sekvenser för karriären, åtminstone om man verkar vid ett forskningsuniversitet. 

Hur bärkraftig produktionen av OER inom högre utbildning blir över tid, tycks i 

mycket avgöras av om man lyckas få till en kulturförändring hos institutionerna. 

Många förespråkare av öppna lärresurser har dragit slutsatsen att det måste till 

ickemonetär stimulans i kombination med eventuella ekonomiska medel. Annars 

kan en OER-produktion som är hållbar över tid vara mycket svår att förverkliga 

hos alla förutom de rikaste institutionerna.31 

Detta till trots fann Lee i sin studie av brittiska universitet att de flesta kunde 

tänka sig att övervinna sin känsla av tävlan med andra lärosäten och dela med sig 

av sitt material. Problemet är att mycket tyder på att få inom lärarkåren sedan är 

villiga att återanvända kursmaterial skapat av andra, även om de kan tänka sig att 

                                                
28 Lee 2008. 
29 Lee 2008, s. 56. 
30 Lee 2008, s. 55; Bass & Bernstein 2008, s. 306; Thille 2008, s. 173. 
31 Harley 2008, s. 202; Mackie 2008, s. 129-130. 
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själva dela med sig av sin egen produktion. Undervisning vid forskningsuniversi-

tet tycks vara en enmansshow.32 

Utöver sin ovilja att använda andras material kände också många att de inte 

hade tid och möjlighet att dekontextualisera sitt material tillräckligt för att det 

skulle vara användbart för andra. Ofta förenklas barriärerna för användning till att 

huvudsakligen bestå av det komplexa med att finna en bra metadatamodell. Tyd-

ligt är dock att bruk av andras lärresurser är en komplicerad process som förutom 

ren tillgång till materialet också innebär en hel del tolkning. För att använda en 

resurs måste brukaren antingen lista ut hur resursen var menad att användas när 

den skapades, eller hitta på ett nytt sätt att applicera innehållet.33 

Även om någon försöker med det förstnämnda kommer denna nya användare 

oundvikligen sakna en del av det som krävs för att använda resursen på det sätt 

som den ursprungliga skaparen tänkt. Det spelar mindre roll huruvida skaparen 

bemödat sig med att utförligt beskriva resursens tillkomst. Återanvändaren kom-

mer ofrånkomligen att sakna åtminstone delar av den ursprungliga kontexten samt 

en del av den undermedvetna kompetens som skaparen verkat utifrån.34 

Att behovet av kontext ställer till problem betyder dock inte att metadata och 

teknik inte också kan ställa till problem. Lisa Petrides et al fann att de främsta 

barriärerna mot användning av lärresurserna i Connexions var tekniska problem 

och metadatamissar. Och då förutsätter det att man överhuvudtaget har tillgång till 

tekniken. Flera tyckte också att inlärningskurvan till produktion och återanvänd-

ning av material var alltför brant. De mer vana användarna lyfte också fram sina 

tekniska kunskaper som en nödvändighet.35 

En annan aspekt av det tekniska är det format man väljer när materialet ska 

göras tillgängligt. En PDF kan visserligen vara öppen vad det gäller upphovsrätt, 

men resursen blir likväl delvis stängd vad det gäller redigering och återanvänd-

ning. Risken är att dessa resurser aldrig når längre än till att bli referensmaterial, 

och att innovationsförmågan och utvecklingsdeltagandet på så sätt begränsas.36 

Därtill kostar teknisk utveckling. För det går trots allt utan tvekan att använda 

öppna lärresurser på bred front och producera högkvalitativ undervisning. Det har 

om inte annat The Open University i Storbritannien, ett föregångslärosäte i dessa 

sammanhang, bevisat genom sina goda recensioner. Huruvida detta också innebär 

minskade omkostnader, som så många hoppas, är en annan fråga. Än så länge 

ligger räkningarna kvar på samma nivå som motsvarande lärosäten utanför OER-

rörelsen.37 

                                                
32 Lee 2008, s. 56-57; Harley 2008, s. 206. 
33 Lee 2008, s. 56-57; Oliver 2005, s. 77-78. 
34 Oliver 2005, s. 77. 
35 Petrides et al 2008, s. 111-112; Casserly & Smith 2008, s. 262. 
36 Baraniuk 2008, s. 230-231. 
37 Laurillard 2008, s. 321. 
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Framförallt är det idag investeringar i den fysiska tekniken och dess underhåll 

som kostar. Detta är dock en post som med tiden kan komma att minska i omfatt-

ning allteftersom det blir vanligare med tillräckligt avancerad teknik som privat 

hemutrustning. Hittills verkar det som att tekniken snarare ger mer för pengarna i 

form av ökad kvalitetet på undervisningen, snarare än att kostnaden per elev går 

ner. Avgörande för att det ska fungera i framtiden är att återanvändnings- och del-

ningspotentialen hos öppna lärresurser utnyttjas till fullo.38 

En annan fråga som ofta tas upp är hur kvaliteten skall utvärderas. Material i 

OpenCourseWare hos Massachusetts Institute of Technology granskas innan det 

publiceras, men detta är en dyr metod som dessutom är mycket svår att anpassa 

till OER-samlingar som bygger på gräsrotsrörelser där alla kan vara med och läg-

ga upp och redigera material. Skalan på dessa blir alltför stor för att ett enda kon-

tor skall kunna överblicka hela verksamheten. Vidare utvärderar dylika förgransk-

ningar inte hur materialet fungerar ute i faktiska undervisningssituationer.39 

Utan tvekan är kvalitet viktigt. Visar det sig att användarna har svårt att över-

huvudtaget hitta önskat material snabbt nog så räcker det gott för att motverka 

användning. Enligt Sean M. Duncans resultat, från den avhandling rörande Con-

nexions som nämnts tidigare, tycks risken vara stor för att arkiven med lärobjekt 

är belamrade med gamla, halvfärdiga och i övrigt oanvändbara objekt. Om så är 

fallet riskerar de som vill använda materialet att få det svårt.40 

Demokratiseringen av lärresursproduktionen har medfört mycket gott. Men på 

den tidigare mer begränsade marknaden var det dock betydligt lättare för läsaren 

att skaffa sig en överblick över de huvudströmningar som existerar inom ett fält. 

Idag är materialet mycket mer omfattande och gallringen alltså, enligt Duncan, 

inte alls lika definitiv.41 

Visserligen är självstuderande några av de som anses bli hjälpta mest av öpp-

na lärresurser. Men en isolerad självstuderande står inför än tydligare svårigheter 

med urval av information än den som är knuten till en institution. Mängden till-

gängliga informationskällor som ska utvärderas är ofta enorm, och mycket energi 

kan gå åt till att avgöra vad som är relevant, vad som är daterat, på fel svårighets-

nivå, dubbletter av något som redan täckts och så vidare. Därefter måste det avgö-

ras om alla viktiga perspektiv täckts in. Och sen kommer frågan om när det är 

dags att gå vidare till nästa svårighetsgrad. Mycket av detta skulle dock kunna 

lösas med välutvecklade studieguider till allehanda ämnen. Allt fler blir allt bättre 

på att avgöra huruvida en källa till information är trovärdig. Det är väldigt mycket 

svårare att avgöra om allt täckts in av de källor man valt, samt att som studerande 

                                                
38 Laurillard 2008, s. 322. 
39 Baraniuk 2008, s. 232. 
40 Duncan 2009, s. 42-43. 
41 Bass & Bernstein 2008, s. 314; Duncan 2009, s. 42-43. 
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själv begränsa sig till en lagom mängd nyheter att lära in. Här kan studieguider 

och litteraturlistor göra stor skillnad.42 

Upphovsrätt i synnerhet 

 

Den första barriären för öppna lärresurser som åtminstone denna författare kom-

mer att tänka på är dock slutligen upphovsrätten. Det är ju inte för inte som de 

kallas ”öppna” lärresurser. 

Upphovsrätten är dessutom en av de mer omskrivna aspekterna av OER. I 

den analoga världen har upphovsrättskyddat material sedan länge kopierats och 

använts mer eller mindre genomgående. Genom att användandet skett i utbild-

ningssyfte har det också accepterats, samtidigt som chansen för att åka fast har 

varit minimal. Detta beteende har följt med även in i en tid av PowerPoint-

presentationer och så länge dessa inte hamnar i rotation annat än som pappersko-

pior är situationen till sin kärna mer eller mindre oförändrad. Det hela blir svårt 

först när vi beblandar oss med öppna lärresurser och digital spridning. Risken för 

upptäckt av upphovsrättsbrott ökar, samtidigt som inkräktningens omfattning 

springer iväg, när kopior av exempelvis presentationer kan spridas över världen 

utan någon större ansträngning.43 

När det kommer till faktiska licenser så används dessa på olika sätt för olika 

resurser. Vissa licenseras individuellt och andra genom licensiering av hela arkiv. 

Oftast handlar det då om att man använder sig av en licens från Creative Com-

mons44 såsom CC-By, som kräver att man refererar till den ursprungliga skaparen 

av materialet om man använder det, eller CC By-NC-ND, som förutom hänvis-

ning också kräver att materialet endast används ickekommersiellt och oförändrat. 

Givetvis spelar valet av licens in på hur pass mycket materialet går att återanvän-

da.45 

Det pågår också en levande debatt bland förespråkare av öppna lärresurser 

angående om resurserna bör vara juridiskt tillgängliga för kommersiell verksam-

het. Skydd mot kommersiellt användande gör att skapare av resurser slipper oroa 

sig för att utnyttjas på det planet. Men det begränsar också spridningen av infor-

mationen i resursen genom att försvåra produktion av papperskopior, e-böcker 

och Dvd:er med mera. Vidare riskerar ickekommersiella begränsningar att ställa 

till problem för framtida finansieringsmetoder vars former vi ännu inte sett.46 

                                                
42 Lynch 2008, s. 111. 
43 Lee 2008, s. 53. 
44 Creative Commons är en organisation som skapar allmänningsbaserad infrastruktur för att underlätta bland 

annat forskning. De tillhandahåller färdigformulerade upphovsrättslicenser för olika nivåer av friare tillgäng-

lighet av material. 
45 Duncan 2009, s. 19. 
46 Baraniuk 2008, s. 231. 
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I många länder är det slutligen så att produkterna av individers arbete ute vid läro-

sätena tillhör respektive institution. En föreläsare som lägger ut sitt material till 

allmänheten handskas då med upphovsrättigheter som han eller hon inte har nå-

gon beslutanderätt över.47 

Återanvändning 

Öppna lärresurser tycks vara ett mångfacetterat fenomen, men många anser att 

själva hjärtat är tanken om delning av ackumulerad kunskap och utvecklade resur-

ser med andra, för att utbildning, inlärning och forskning på så sätt skall förbätt-

ras. I detta spelar möjligheten att mixa om, modifiera och återanvända material en 

viktig funktion. Därigenom kan versioner av lärmaterial skapas som är mer lokalt 

anpassade. De kan exempelvis översättas till nya språk och exempel tagna ur den 

lokala kontexten kan införlivas. Samma princip ger också att individanpassningen 

hos ett material kan öka markant. Utöver detta pekar många på den potential för 

kostnadseffektivitet som kommer med återanvändning. Material behöver inte 

längre skapas om och om igen.48 

En process som stärker såväl anpassning som kostnadseffektivisering ytterli-

gare är att återanvändning också gör det möjligt att skapa en återkopplingsslinga 

kring materialet. Genom att användare snabbt kan föra fram kritik och utvärde-

ringar till skaparen av materialet kan eventuella fel och brister snabbt åtgärdas och 

materialets kvalitet och användbarhet öka. Detta kan, medges det, också göras 

med upphovsrättsligt stängda produkter. Tanken är dock att effektiviteten i pro-

cessen ökar när den som har kritik att förmedla själv vid behov kan ta tag i redige-

randet.49 

Vi återkommer till återkopplingsslingan, som visar sig spela en viktig roll i 

arbetets teoridel. 

Allt material är inte fritt att återanvända hur som helst. David Wiley, en front-

figur bland aktörerna inom OER, ser öppenhet som en gråskala och identifierar 

vad fyra olika nivåer av öppenhet låter användaren göra med en öppen lärresurs. I 

hans vokabulär innebär återanvändning det nedersta steget på stegen till full öp-

penhet. När något får återanvändas får det, enligt honom, laddas ned och använda-

ren kan ta del av materialet utan att exempelvis behöva betala för sig. Nästa nivå 

är att lärresursen får delas vidare, vilket givetvis innebär att användaren får föra 

den just vidare, exempelvis via e-post. Nivå tre nås när skaparen tillåter att andra 

reviderar och exempelvis översätter ett material. Den fjärde och sista nivån nås 

                                                
47 Lee 2008, s. 54. 
48 Gale 2008, s. 290; Casserly & Smith 2008, s. 263; Duncan 2009, s. 1. 
49 Casserly & Smith 2008, s. 263. 
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när det är acceptabelt att i grunden förändra ett material i sådan utsträckning att 

exempelvis två gamla verk kan mixas om till en ny resurs.50 

Jag har valt att hålla mig med en egen definition av återanvändning. Dock lägger 

denna sig ungefärligt på Wileys tredje nivå. Enligt mig är återanvändning att ta 

redan producerat material, ändra detta på något sätt och sedan använda det. 

Själva nivån på det skydd som lagts på resursen är bara en del av huruvida re-

sursen är återanvändbar. Vidare spelar det stor roll vilken sorts fil materialet be-

står av. Som nämndes kort i barriärkapitlet är en PDF av en inskannad pappers-

lapp exempelvis svår att redigera från datorskärmen. Likaså går det inte att redige-

ra en Flash-fil utan att man har tillgång till källfilen med redigerbar källkod. 

Kopplat till denna problematik är även den programvara som behövs för att gå in 

och redigera i det faktiska materialet. Vissa programvaror klarar de flesta av, 

andra är enbart för avancerade användare, en del är så dyra att få har tillgång till 

dem. Vidare gör mångfalden av olika resurser, som skiljer sig såväl tekniskt som 

angående vilken svårighetsnivå till vilka de riktar sig, standardisering av tekniska 

lösningar svårt att genomföra. Standarderna måste av nödvändighet vara kom-

plexa, och lyckas man till slut få fram en passande lösning så blir den generellt 

dyr att applicera i den praktiska verksamheten. Vidare tycker ofta den individuella 

användaren att standarden antingen begränsar möjligheterna för vidare utveckling 

eller ställer krav på exempelvis metadata som användaren själv inte anser vara 

relevant för den enskilda resursen. Denna problematik blir allt svårare när det nu 

blir vanligare att integrera en mängd olika tekniska lösningar i samma resurs.51 

Sedan studiet av återanvändande inleddes har mycket krut lagts på att hitta 

metoder för hur öppna lärobjekt kan återanvändas, och på att undersöka huruvida 

det ens är praktiskt möjligt att återanvända de öppna lärobjekt som finns.52 

Mindre tid har lagts på att undersöka hur mycket återanvändning som faktiskt 

sker. Sean M. Duncan ser dock, i den avhandling som nämnts tidigare, till just 

denna aspekt av öppna lärresurser. För att få grepp om detta fokuserar han på an-

vändandet inom en utvald databas, Connexions, som i arbetet med denna uppsats 

också utnyttjats, men undviker att se till de enskilda användarna mer än i förbigå-

ende. Istället ligger fokus inom hans studie nästan helt på hur mycket och vilken 

slags återanvändning av lärobjekt som genomförs. Resultaten överraskar delvis 

och pekar på tämligen begränsad återanvändning. Av de 3 519 objekt som över-

huvudtaget hade använts hade enbart 105 översatts och 101 på annat sätt modifie-

rats till nya moduler.53 

Detta är extra intressant i jämförelse med en annan studie, som sett åtminstone 

lite mer återanvändning. Lisa Petrides, Lilly Nguyen, Cynthia Jimes och Anasta-

                                                
50 Hilton III et al 2010, s. 39. 
51 Hilton III 2010, s. 41-42; Thille 2008, s. 171. 
52 Duncan 2009, s. 1, 10. 
53 Duncan 2009, s. 6, 33. 
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sia Karaglani tittade också, som beskrivet i ”Open educational resources: inqui-

ring into author use and reuse”, på användning av Connexions, men med fokus på 

författarskap i allmänhet. De såg då till databasens loggfiler från april 2000 till juli 

2005, och balanserade detta material med intervjuer med elva utvalda användare. 

Syftet med detta var att studera hur skapande, individuellt såväl som i grupp, och 

uppläggande av material till Connexions går till. Genom det kvantitativa materia-

let från loggfilerna fick man information om hur arbetet kunde se ut. Intervjuerna 

menar man gav ett visst djup när det gäller motiven bakom aktiviteterna.54 

Det första de kunde se var att aktiviteten i databasen ökat markant från år 

2000 till 2005. Vid startdatumet i april 2000 för analysen fanns det 199 moduler i 

Connexions. I juli 2005 fanns där 2 514 stycken. När jag skickade ut min enkät i 

början på maj 2011 fanns det 17 850 moduler.55 

Utöver detta kunde man slå fast att det fanns en grupp av intensiva användare 

som producerade påtagligt mer material per individ jämfört med de andra använ-

darna. Vidare visade sig återanvändningen, i meningen omarbetning, av eget ma-

teriel vara tämligen vanligt förekommande. De huvudsakliga skäl som kom fram 

för dylika aktiviteter var visuella och tekniska förändringar, samarbetsanknutna 

förändringar, omarbetning av metadata och översättningar samt en hel del småre-

digeringar av diverse slag. Omarbetning och tillägg av visuellt material samt för-

ändringar i källkod var motivet i runt hälften av fallen och därmed klart vanligast. 

Återanvändning av material ursprungligen skapat av någon annan gjordes däremot 

inte alls i samma omfattning.56 

Sökvägar och arkiv 

Idag finns öppna lärresurser över hela världen och tillgängligheten ökar kontinuer-

ligt. Majoriteten av materialet produceras fortfarande i i-länder, men i sin helhet är 

OER ett globalt fenomen som växer både uppifrån-och-ner och nerifrån-och-upp.57 

Nedan följer en redogörelse för några av de mest kända samlingarna av öppna 

lärresurser. 

Den uppdelning i databaser som ofta görs är, ska medges, en aning vilsele-

dande. Sett till undersökningar som gjorts angående detta tycks det som att öppna 

lärresurser huvudsakligen hittas genom sökningar med Google eller motsvarande 

tjänst.58 

                                                
54 Petrides et al 2008, s. 103. 
55 Petrides et al 2008, s. 104; http://cnx.org/content/ [110506]. 
56 Petrides et al 2008, s. 106, 109-111. 
57 OECD 2007, s. 33. 
58 Harley 2008, s. 201. 
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Det kanske mest kända exemplet på öppna lärresurser är OpenCourseWare hos 

Massachusetts Institute of Technology (MIT). Innan detta initiativ genomfördes 

var MIT:s lärresurser stängda för allmänheten, men sedan 2002 finns nu materia-

let till mer eller mindre alla kurser tillgängligt för allmänheten på nätet. Därtill är 

det tillåtet att ladda ner och återanvända materialet.59 

Yale har gått en likande men inte helt identisk väg. I sitt Yale University Vi-

deo Lecture Project har de fokuserat på ett begränsat antal kurser som valts utifrån 

att dessa har ett speciellt värde för allmänheten, alternativt att de hålls av extra 

inflytelserika och pedagogiskt duktiga lärare. Utöver kursdokument och dylikt har 

de lagt upp även själva föreläsningarna på nätet.60 

Open University i Storbritannien är en annan institution som kommit långt 

inom öppna lärresurser. Lärosätets hemsida låter användarna följa sin egen väg 

genom det fria kursmaterialet, och uppmuntrar också kontakt studenter emellan 

genom en snabbmeddelandefunktion. Genom något de kallar LabSpace kan an-

vändarna själva omarbeta redan existerande material liksom lägga upp nytt så-

dant.61 

Slutligen bör Connexions nämnas, dels för att det är en stor OER-databas och 

dels för att detta arbetes respondenter alla någon gång använt sig av denna data-

bas. 

Connexions ambition är att förmedla kunskapens inbördes förbundna natur 

över ämnesområdesgränser, kurser och läroplaner. Vidare vill man ta ett steg bort 

från den enskilda produktionen av resurser och inlärning och till en process mer 

baserad på gemensamt lärande. För att uppnå detta har man valt att använda sig av 

lerklumpslika moduler med XML-kodat material som sedan kan byggas ihop till 

något de kallar samlingar. Databasens produktion och underhåll är uppbyggt som 

en gräsrotsrörelse och tanken är att vem som helst ska kunna lägga upp material i 

databasen. Sitt ursprung vid Rice University i Texas till trots är Connexions idag 

alltmer frikopplad från enskilda institutioner och idag finns användare över hela 

klotet.62 

Lärplattformar och privata samlingar 

Utöver arkiv som de ovan har det noterats att många inom lärarkåren håller sig 

med egna samlingar av digitala resurser, men att dessa sällan delas med övriga 

världen. De består ofta av en mängd olika resurser men många av dem är också 

upphovsrättsskyddade. De samlingarna är särskilt smidiga för användaren då man 

                                                
59 Casserly & Smith 2008, s. 264-265. 
60 Casserly & Smith 2008, s. 265. 
61 Casserly & Smith 2008, s. 266. 
62 Baraniuk 2008, s. 230, 232- 235. 
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som individ har full kontroll över innehållet, vilket ger bättre överblickbarhet och 

snabbar upp användandet.63 

Man skulle kunna tänka sig att universitetens egna lärplattformar utifrån denna 

förekomst av privata samlingar hos lärarna skulle kunna vara ett naturligt ställe 

för öppna lärresurser att samlas. Verkligheten är dock än så länge en annan. 

I sin struktur tenderar lärplattformarna att dela in användarna i tre grupper – 

administratörer, instruktörer och studenter. Varje deltagare får en, och endast en, 

roll tagen ur lärosätets register, och begränsningarna angående vad en individ till-

låts göra inom systemet är sedan reglerade utifrån denna indelning. Den bild av 

verkligheten som förmedlas i detta stämmer inte helt med en lärosituation där ex-

empelvis instruktören kan vara såväl en äldre student som hjälper till i laboratori-

et, som kursansvarig lärare. Flexibiliteten från kursmoment till kursmoment sak-

nas. Ofta är det också mycket omständigt att förändra sin användarstatus. För 

många presenterar detta, ska sägas, idag inga större problem. Systemet är byggt 

utifrån målet att tillhandahålla stabilitet, och gör ofta detta. Men flexibiliteten off-

ras i processen.64 

Strukturen ställer till det först när någon vill lämna över en del av kursmateri-

alet till studenterna så att de själva kan leda sin läroprocess, bearbeta materialet 

och på andra sätt på ett djupare plan delta i sin utbildnings utformning. Ofta går 

det inte att använda stängda resurser ens från andra kurser vid samma institution. 

Då ges studenterna bara tillgång till de resurser som är kopplade till den eller de 

kurser till vilka man är registrerad. Något som kraftigt försvårar möjligheten för 

den kursansvariga att lyfta in tvärveteskapliga element från andra kurser inom 

samma universitet eller högskola.65 

Att lösa detta kan dessutom komma att bli komplicerat på grund av licensie-

ringen av lärplattformarna. Även om många har sitt ursprung vid lärosäten har 

äganderätten och skötseln i många fall övergått till privata företag. Om lärosätena 

sedan önskar utvidga sin användarbas till allmänheten eller tillgängliggöra sitt 

material för andra institutioner kan detta komma att kräva en omförhandling av 

licensavgifterna. Företaget kommer i många fall argumentera för att exempelvis 

den andra institutionen själva skall lösa en licens för att få tillträde till materialet. 

För att lösa denna problematik har allt fler börjat se åt lösningar via Open Source. 

Detta skulle kunna lösa licensproblematiken, men det hjälper inte nödvändigtvis 

mot de begränsade användardefinitionerna.66 

 

  

 

                                                
63 Harley 2008, s. 203. 
64 Lee 2008, s. 48-49. 
65 Lee 2008, s. 48, 50. 
66 Lee 2008, s. 50-51. 
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Teoretiskt ramverk 

Öppna lärresurser kan utan tvekan placeras i en pedagogisk kontext. Det är trots 

allt lärresurser vi talar om. Men även sådana kontexter behöver placeras i ett stör-

re sammanhang, och ofta ger detta också vinster till analysen. Här följer två såda-

na större sammanhang – nätverkssamhället och kunskapsallmänningen. Därefter 

avslutas det analytiska bollplank som denna del av uppsatsen är med den oundvik-

liga pedagogiska kontexten. 

Nätverk och deras samhälle 

Ett nätverk består, med den mest basala beskrivning, av en samling sinsemellan 

sammanbundna noder. Dessa noder har ibland olika värde inom nätverket, och 

inom vissa nätverksteorier kallas de viktigare noderna centra. Detta till trots är 

även de noder och alla komponenter av ett nätverk beroende av nätverket som 

helhet och interaktion med övriga noder.67 

Dessa nätverk hanterar flöden vilka är strömmar av information mellan nät-

verkets noder. Nätverket definieras utifrån sina mål och regler kring prestationer. I 

sociala och organisationella nätverk är de sociala aktörerna, i och med sitt fost-

rande av de egna intressena och värderingarna, samt i interaktionen med andra 

aktörer, den skapande kraften. Det är de sociala aktörerna som avgör vad som ska 

vara värdefullt inom och för nätverket. När nätverket väl är uppe och igång sköter 

det sig dock mer eller mindre automatiskt och inom de ramar som den ursprungli-

ga skapande interaktionen satt upp. För att ändra på dessa ramar måste utomstå-

ende krafter till. Däremot pågår det en ständig strävan mot utveckling och ökad 

effektivitet inom de satta ramarna.68 

Noder ökar sitt värde för nätverket genom att fånga upp mer relevant informa-

tion och genom att behandla denna mer effektivt. Den relativa vikten hos en nod 

beror inte på dennas specifika drag utan på hur väl den bidrar till nätverkets för-

måga att uppnå sina mål. Generellt sett är dock alla noder nödvändiga för nätver-

kets funktion, även om visst överskott av noder brukar tillåtas som reservkraft. 

                                                
67 Castells 2009, s. 19. 
68 Castells 2009, s. 20-21, 27-28. 
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När noder blir överflödiga brukar de sorteras bort och ersättas. Det ska här under-

strykas att noden enbart existerar som en del av nätverket. Det är nätverket som är 

en enhet, inte noden. Däremot kan givetvis den individ eller dator som utgjort 

noden fortsätta existera, men den är då inte längre någon nod.69 

När det gäller öppna lärresurser skulle detta alltså betyda att en individ enbart 

är en del av ett nätverk kring dessa så länge hon eller han aktivt hanterar materia-

let. Det kan emellertid vara problematiskt att avgöra när en nod faktiskt lämnat 

nätverket. Som vi kommer se bland svaren i uppsatsens empiriska del varierar 

aktiviteten bland respondenterna kraftigt. Vissa brukar öppna lärresurser varje dag 

medan andra gör det någon gång per år eller mer sällan.70 

Om vi tar ett steg tillbaka och ser till noderna som de individer de potentiellt 

är, kan vi se att dessa bygger sina nätverk, online såväl som offline, utifrån sina 

intressen, värderingar, släktskap och projekt. I många fall utvecklas uppkopplade 

nätverk till specialiserade gemenskaper fokuserade kring ett specifikt intresse. 

Individer kan med lätthet delta i flera olika sådana gemenskaper vilket underlättas 

av låga omkostnader för deltagande. Utöver detta finns stor potential till global 

spridning då dagens nätverk i allt större utsträckning täcker in hela klotet. Resulta-

tet riskerar dock också att bli en spänning mellan globala och lokala identiteter. 

Kommunikation blir här, liksom vid så många andra tillfällen, avgörande. Det har 

även uttryckts oro för att de låga kraven på att binda upp resurser i ett projekt eller 

en gemenskap riskerar att leda till instabilt stöd. Vidare menar vissa att en frag-

mentering av sociala rörelser och gemenskaper mycket väl kan resultera i att dessa 

tappar sin kraft.71 

Sociologen Manuel Castells har, bland annat i Informationsåldern: Ekonomi, 

samhälle och kultur. Band 1, Nätverkssamhällets framväxt,72 studerat nätverk som 

samhällsfenomen. Han menar att makten i ett samhälle byggt på nätverk ligger i 

förmågan att skapa, sätta upp mål för och ingå i dessa, samt i förmågan att upprät-

ta kommunikation och samarbete mellan olika nätverk. I hans mening är makt-

havarna som lever upp till detta sällan individer. Ofta krävs komplexa gemensamt 

genomförda aktioner för att utöva dylik makt, och för att klara av detta krävs ett 

flertal individer med en medveten plan.73 

Det är lätt att få för sig att nätverk som fenomen är något nytt och tekniskt. 

Nätverk är dock inget specifikt för 2000-talet. De är inte ens specifikt mänskliga. 

Istället är de något som återfinns överallt där det finns liv. Men vad gäller männi-

skor har nätverken varit åtminstone en del av ryggraden i mänsklig aktivitet sedan 

länge. Därmed inte sagt att de klassiska beskrivningarna av historien som kretsan-

                                                
69 Castells 2009, s. 19-20. 
70 Svaren från enkätfråga 10. 
71 Castells 2001, s. 131-132; Castells 2009, s. 36-37. 
72 Castells 2000. 
73 Castells 2009, s. 45. 
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de kring vertikalt hierarkiska system har varit felaktiga. Castells argumenterar att 

nätverken genom tidsåldrarna spelat viktiga roller, men att de, i konkurrens med 

mer hierarkiskt organiserade system, förlorat inflytande på grund av att de varit 

ineffektiva. De tekniska resurser som krävs för att nätverk ska kunna fungera till 

sin fulla potential saknades.74 

Castells menar vidare att dagens informationssamhälle inte heller är något 

nytt i den mening att det fokuserar på information och kunskap. Liksom nätverken 

funnits med i bilden sedan länge har också alla kända civilisationer baserat sitt 

välstånd, sin makt och själva sin mening på information och kunskap. Det som är 

speciellt idag är istället medlen med vilka vi brukar informationen och kunskapen, 

det vill säga de mikroelektroniskbaserade informations- och kommunikationstek-

nologierna. Först när dessa verktyg läggs till ekvationen av även tidigare närva-

rande nätverk och kunskaper får vi vad han valt att kalla ett nätverkssamhälle.75 

Manuel Castells definition blir följaktligen att ett nätverkssamhälle är ett 

samhälle där den sociala strukturen byggts av nätverk som upprätthålls genom 

mikroelektroniska system av informations- och kommunikationsteknologi. Tidi-

gare var nätverket som central struktur alltför klumpigt. Idag kan nätverken växa 

exponentiellt då fördelarna ökar ju fler kopplingar som görs medan kostnaderna 

ökar linjärt. Samtidigt blir straffet för att stå utanför nätverket allt större genom att 

antalet andra element utanför nätverket minskar allteftersom allt fler ansluter.76 

Utan de nya teknologierna skulle detta nätverkssamhället inte kunna fungera, 

liksom som det industriella samhället inte skulle ha kunnat nå sin fulla potential 

utan tillgången till el. Som beskrivits ovan visar historien på att dagens nätverks-

spridning inte hade kommit till stånd utan motsvarande teknologi. Idag har de 

dock med råge passerat sina historiska motsvarigheter. Däremot bör man inte gå 

så långt som till att säga att de nya teknologierna skapade nätverkssamhället. För 

det behövdes såväl politiska och ekonomiska som sociala och kulturella faktorer, 

vilka vid ett visst tillfälle i tiden samspelade med nämnda teknologier för att skapa 

något nytt. I och med detta blir det också tydligt att nätverkssamhället inte nöd-

vändigtvis är något gott. De faktiska konsekvenserna för människor beror givetvis 

på den kontext inom vilken interaktionen tar plats.77 

Castells lyfter fram tre styrkor med nätverk som organisatorisk form - flexibi-

litet, skalbarhet och överlevnadsförmåga. Nätverket är flexibelt i att det kan varie-

ra sig efter de omständigheter som presenteras. Komponenter kan bytas utan att 

den huvudsakliga inriktningen hos nätverket behöver förändras, och ibland kan 

detta snarast ge nya kontakter. Det är skalbart genom att nätverket kan växa eller 

krympa utan alltför stora avbrott i verksamheten. Och det hyser en inneboende 
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överlevnadsförmåga i att det saknar ett ensamt center och därför kan fortsätta att 

fungera även om vissa noder försvinner. Mål och värderingar återfinns och beva-

ras hos flera noder. Enbart genom att förstöra de materiella kopplingspunkterna, 

och därmed den fysiska förmågan att kommunicera, kan ett nätverk förstöras.78 

Kreativitet och effektivisering 

Den drivande faktorn bakom ekonomisk utveckling anses vanligen vara produkti-

viteten. Genom successivt ökad avkastning skapas en rörelse framåt. Strukturen 

och dynamiken inom ett ekonomiskt system kan sägas vara definierbara utifrån de 

specifika sätt att öka produktiviteten som lyfts fram.79 

Som vi redan slagit fast har Manuel Castells belyst att nätverk, med en struk-

tur där alla kan nå alla, historiskt sett har varit mindre effektiva än mer hierarkiskt 

uppbyggda system för styrning och kommunikation. Nätverkets flexibilitet i ex-

empelvis aktivitetsomfattning fungerade, med tidigare teknologi, inte tillräckligt 

bra bortom en viss nivå av komplexitet, storlek och volym av informationsflöde. 

På grund av forna tiders långsamma kommunikationsvägar, baserade på bland 

annat ryttare och segelfartyg, var det inte möjligt för informationen att flöda i till-

räcklig takt för att återkoppling på idéer och beslut skulle hinna fram i tid. Istället 

formades informationsflödena allt som oftast till envägsflöden uppifrån och ned. 

Under dessa förhållanden höll sig nätverken tämligen högt upp i hierarkin, där 

tillräcklig kommunikation var möjlig.80 

Det som utmärker dagens utveckling är att de nya tekniker som finns att tillgå 

är snabba nog för att information och kunskap skall kunna föras in i en kumulativ 

rörelse mellan innovation och användning av densamma. På så sätt skapas just en 

sådan återkopplingsslinga som den många anser är en stor styrka med återanvänd-

ningen av öppna lärresurser. De nya tekniska omständigheterna ger att vägen från 

introduktion av ny teknologi, till användandet av denna och sedan vidare till att 

utveckla teknologin till nya möjliga tillämpningar idag blir allt kortare. Därtill 

förstärks denna rörelse, menar Castells, alltmer när fler och fler tillägnar sig tek-

niken och sedan tar sig för att omarbeta och omdefiniera den. Han anser också att 

nätverket som struktur passar detta syfte extra bra på grund av sin förmåga att 

vara flexibel. Detta gör att det ostrukturerade, som av många lyfts fram som den 

drivande kraften bakom mänsklig förnyelse, blir hanterbar och kan placeras inom 

någorlunda lagom strama ramar. Och, för att sluta cirkeln till inledningen av detta 

kapitel så är det från förnyelse och innovation som produktiviteten härstammar.81 
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Kunskapsallmänningen 

Studiet av allmänningen har sina ursprungliga rötter i tvärvetenskapliga studier av 

delade naturresurser såsom fiskevatten, skogar och vilt, samt hur dessa lider av 

överanvändning samt tjuvåkning på andras ansträngningar. Idag är betydelsen 

dock bra mycket bredare och kan innefatta allt från en familjs gemensamma kyl-

skåp till bibliotek, atmosfären och Internet. Så länge resursen är gemensant nytt-

jad och administrerad av grupper av varierande storlek och soliditet kan det vara 

en allmänning. Kollektiva ansträngningar av frivilliga ligger till grund för mycket 

av det som är en allmänning. På samma sätt som betydelsen har glidit har också 

andelen arbeten som fokuserar på delade naturresurser minskat. Istället handlar de 

flesta efterforskningar som inbegriper allmänningar idag om studiet av öppenhet 

och inkludering i en upphovsrättsinriktad mening.82 

Liksom betesmarker och andra gemensamma resurser över flera hundra år 

långsamt privatiserades, har på senare tid inhängning skett även inom kunskaps-

producerande domäner. I alla fall om man med kunskap menar alla begripliga 

idéer samt all information och data, oavsett i vilka former dessa presenteras och 

införskaffas. Till stor del har denna inhägning blivit möjligt genom införandet av 

nya digitala tekniker som gjort tidigare fria, ickeförvaltade och oskyddade kun-

skapsresurser möjliga att hägna in och kontrollera. Vidare sker samtidigt en om-

förhandling av många av de ägandestrukturer som finns kring redan privatiserade 

resurser, när intressenterna finner att spelreglerna ändrats av nya metoder kring 

kopiering och spridning. Även om ingen ambition finns att faktiskt göra en privat 

ägodel av resursen medför ändå den ökade överblicken och tillgängligheten att 

mer administration och skydd måste till för att resursen ska kunna utnyttjas på ett 

hållbart sätt. Slutligen är det också vanligt att resurserna skräpas ned och tappar 

kvalitet. Oavsett öde är det tydligt att allmänningar som behandlar kunskap i 

många fall är svåra att uppehålla över tid.83 

Kanske är öppna lärresurser det verktyg som behövs för att lösa dessa pro-

blem. 

Det andra huvudspåret inom allmänningar bygger på det mer amerikanska fo-

kuset på dessa som centrala för yttrandefrihet och demokrati. Här understryks 

vikten av gemensamma utrymmen och gemensam kunskap och berättelserna 

handlar främst om värdet i volontäransträngningar, samarbete och vetenskapliga 

nätverk. Historiskt har biblioteket här setts som den fysiska manifestationen av 

kunskapsallmänningen, med bibliotekarien som förvaltare. Idag höjs dock allt fler 

röster för behovet av att alla informationsanvändare hjälper till med omhänderta-

gandet av en mer globaliserad kunskapsallmänning.84 

                                                
82 Hess & Ostrom 2007, s. 4-5, 10, 12. 
83 Hess & Ostrom 2007, s. 4-5, 7, 10, 12. 
84 Hess & Ostrom 2007, s. 13. 



 26 

Bland annat genom studier av kunskapsallmänningen som fenomen har kunska-

pernas komplexitet och tvärvetenskapliga natur blivit allt tydligare. Kunskapsall-

männingarna återfinns på såväl lokal och regional som global nivå, och antalet 

olika intressenter är ofta stort. Idag drivs fördjupade patent- och copyrightavtal 

igenom av många organisationer samtidigt som många forskare och yrkesverk-

samma lägger allt mer tid på att säkerställa fri tillgång till information. Universitet 

och högskolor står ofta med benen i olika läger när de ena dagen arbetar hårt för 

nya patent och finansierar sin forskning genom privata anslag, samtidigt som allt 

mer resurser läggs på olika projekt för att göra forskningsresultaten fritt tillgängli-

ga för allmänheten.85 

Många av dessa gemensamma ansträngningar kring vetenskaplig kommunika-

tion som på senare år sprungit ur samarbete mellan bibliotekarier och forskare kan 

sägas vara praktiska exempel på hur kunskapsallmänningar kan se ut. Ofta utnytt-

jas de vidsträckta nätverk som redan finns till att bygga verkliga och virtuella ge-

menskaper med låga kostnader för deltagande. På så sätt, menas det, möjliggörs 

ett jämlikt deltagande medlemmarna emellan, och kulturen som skapas lyfter upp 

diskussion och utbyte av kunskaper som önskvärt. Ur de insikter som kommer 

från nämnda utbyte spirar sedan nya kunskaper vilka förs tillbaka in i gemenska-

pen. Ofta är administrationen delad, och reglerna och normerna utvecklas och 

uppehålls av samtliga deltagare. Samtidigt måste de fortfarande i någon mån an-

passa sig efter de strukturer och regler som samhället i övrigt sätter upp.86 

I flera fall har denna tanke om decentralisering av produktion och distribution 

av information tagits än längre och helt lyfts utanför de traditionella systemens 

centraliserade kontroll. En förhoppning hos förespråkarna av allmänningar är att 

detta leder till friare och mindre förutsägbara former av uttryck genom att indivi-

den slipper toppstyrning och lyfts ur relationen mellan kommersiella producenter 

och passiva konsumenter.87 

I en sådan ström av lätt ideologiskt laddade förhoppningar är det lätt att 

glömma att allmänningen som fenomen inte ska ses som värdeladdad. Resultatet 

av det hela kan trots allt bli ovälkommet såväl som fördelaktigt, liksom kortsiktigt 

och destruktivt såväl som över tid hållbart.88 

Allmänningen som teoretiskt grepp är inte lika direkt inriktat på effektivise-

ring av innovationer som exempelvis nätverkssamhället är. Utifrån den marknads-

fokuserade ekonomiska teoribildning som dominerar idag, fyller allmänningen 

som idé istället ett gap i det att den tillhandahåller ett sätt för värde att skapas 

utanför marknadens ramar. Istället för att lägga fokus på kontrakt, marknader och 

privat äganderätt lyfts sociala normer och regler fram tillsammans med rättsliga 
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mekanismer kring gemensamt ägande och förvaltande. Förespråkarna argumente-

rar för att detta ger kvalitativt bättre kriterier för hur resurser bör skötas.89 

Vissa förespråkare av allmänningar ser dessa som konkurrenter till marknads-

ekonomin och menar att det handlar om två vitt skilda dynamiker. Andra ser de 

två fenomenen som parallellt verkande och att optimeringen dem emellan är en 

fråga om balans.90 

När vi talar om effektiviseringar är det dock en speciell aspekt av kunskaps-

allmänningen som bör tas upp. 

Till skillnad från exempelvis det gamla bysamhällets betesmark, tjänar nämli-

gen kunskapsallmänningar generellt på att användas av många. Extra värde skapas 

när fler människor använder en resurs och deltar i det sociala umgänget kring 

denna. Telefonnätverk och program med öppen källkod ökar i värde ju fler som 

utnyttjar resursen.91 

Här finns alltså en tydlig koppling till de fördelar som Castells menar att nät-

verket ger samhället, liksom till den struktur av allmän tillgänglighet som karaktä-

riserar organisationen kring öppna lärresurser. 

Men även om diskussionen kring allmänningar talar om de låga kostnaderna 

för deltagande måste någon betala, även när det handlar om för brukaren gratis 

tillgång. Den teknik och de experter som underhåller gemenskapernas nätverk och 

arkiv kostar pengar att anställa, köpa in och underhålla. Idag stöds många initiativ 

av fonder av olika slag. Oavsett hur man väljer att lösa det vid det enskilda initia-

tivet måste ändå pengar till på ett eller annat sätt för att verksamheten ska kunna 

fortlöpa över tid.92 

Pedagogik 

Flera har argumenterat för att e-studier använder ett mer konstruktivistiskt an-

greppssätt på utbildning och att detta ger ökade möjligheter till konstruktion av 

kunskap och kritiskt tänkande. En stor omstrukturering av hela utbildningssyste-

met med pedagogik och institutioner sägs ligga för dörren. Denna mix av kom-

mersialisering, teknik och utmaning av traditionella utbildningsinstitutioner har 

dock givetvis även sina kritiker. Vissa menar att rörelsen inte alls är progressiv 

utan istället en rörelse bakåt i tiden, till den gamla massproduktionen och standar-

diseringen där det kommersiella dominerar och pedagogiska hänsynstaganden får 

stå tillbaka. De ser ett mönster där teknologin inte används till studenternas och 

föreläsarnas bästa utan istället till att standardisera och minska kostnaderna till ett 
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minimum. Framförallt som många föreläsare och kursansvariga känner av en ökad 

arbetsbörda och ökade krav på e-kompetens. De nya uppgifterna tar tid att sätta 

sig in i, och på detta krävs investeringar i teknik och underhåll av denna. Att kritik 

kommer ur denna situation är knappast oförklarligt med tanke på att bevis för e-

studiernas pedagogiska förträfflighet än så länge visat sig svåra att få fram.93 

Studier har dock gjorts och Diane Harley finner exempelvis att åtminstone 

vissa lärare hävdar att de nya teknikerna förbättrar elevernas inlärning, hjälper till 

att integrera primära källor och fakultetens egen forskning i undervisningsmateria-

let, tillhandahåller kontext till ett ämne samt att det helt enkelt ger tillgång till 

material och didaktiska metoder som annars skulle vara utom räckhåll. Vissa lyf-

ter också fram att det kritiska tänkandet hos studenterna också förbättrades när de 

ställdes inför digitala resurser, samt att dessa resurser är smidiga. Emellertid är det 

tydligt att lärarna även är medvetna om att det finns ett tryck utifrån, från såväl 

lärare som kollegor, i det att man som lärare förväntas använda digitalt material.94 

Undervisning och inlärning är svåra fenomen att analysera och förbättra, 

mycket för att det är svårt att se när de kritiska momenten faktiskt tar plats. Kunde 

de bästa metoderna urskiljas, översättas till mer generellt applicerbara grepp och 

spridas vore det förstås mycket bra. Som situationen ser ut idag är undervisning i 

huvudsak en mycket kontextberoende och sluten verksamhet.95 

Många av lärarens kunskaper om hur man kan hjälpa en student är undermed-

vetna och stannar inom det lokala samband där de vuxit fram. Toru Iiyoshi och 

Cheryl R. Richardson pekar på att denna kunskap till stor del utvecklas genom 

praktisk verksamhet såsom arbete med att ge instruktioner och hålla presentatio-

ner, samarbete med kollegor och utvärdering av studiematerial med mera. Mycket 

förblir emellertid mer eller mindre dolt även för personen som besitter kunskapen 

och kommer bara fram när den behövs. Den är därför också svår att beskriva och 

förmedla till andra. Genom reflektion över sina vanor och genom att föra samman 

bitar av kunskap från olika individer finns dock en möjlighet att genom samarbete 

långsamt bygga upp någon slags gemensam förståelse för den egna kompeten-

sen.96 

Detta kan låta svårt, men fångandet av ovan beskrivna förståelse i någon slags 

kompetenspool är potentiellt än knepigare. Kompetensens personliga och lokala 

prägel gör den svår att fånga och undersöka för en utomstående. Detta till trots är 

det ofta bra om man kan få en främlings ögon att se över de egna slutsatserna. Det 

resulterar ofta i att man tvingas artikulera sina tankar ytterligare. Genom att till-

handahålla miljöer för möten samt listor och tips på metoder för reflektion, kan 

                                                
93 Bates 2004, s. 272. 
94 Harley 2008, s. 202. 
95 Gale 2008, s. 293. 
96 Iiyoshi & Richardson 2008, s. 338-339. 
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ofta lärarna fås att någorlunda förståeligt uttrycka vad de själva kan om sina un-

dervisningstekniker.97 

När man sedan har något slags grundmaterial börjar ansträngningarna för att 

på bästa sätt göra det användbart för fler, samt för att sprida materialet. Detta kan 

dock ofta åter visa sig vara problematiskt. Exempelvis föredrar ofta akademiska 

institutioner fortfarande individuella ansträngningar snarare än den sorts samarbe-

ten som beskrivs ovan. Vidare har Iiyoshi och Richardson funnit det mycket vik-

tigt att anpassnings- och spridningsprocesserna är så intresseväckande, enkla och 

effektiva som det bara är möjligt. Det finns idag helt enkelt inte tid för några stör-

re förändringar i det lokalt inriktade materialet. Samtidigt är det ofta nödvändigt 

att förändra materialet så att det åtminstone inte längre använder sig av lokalt 

språkbruk och använder sig av referenser till styrdokument och dylikt som blir 

oförståeliga utanför sin hemmiljö.98 

Återkopplingsslingan inom pedagogik 

Detta arbetes teoridel kan passande nog knytas samman i upptäckten att den mer 

pedagogiskt inriktade teoribildningen för samman idén om en kunskapsallmän-

ning med Manuel Castells tanke om en slags återkopplingsslinga.  

Toru Iiyoshi och Cheryl R. Richardson har nämligen en relativt praktisk syn 

på vad en kunskapsallmänning som faktisk mötesplats bör innehålla. Utifrån flera 

andra forskare och teoretiker svarar de på kravet om kunskapsallmänningen för 

pedagogik och didaktik som en mötesplats med delad, praktisk kunskap där erfa-

renheter samlas, granskas, kommenteras och prövas i nya kontexter. Därutöver 

bemöts också bilden av denna allmänning som en plats för lärare, föräldrar som 

hjälper sina barn hemma, bibliotekarier, socialarbetare, pensionerade pedagoger 

och andra.99  

Resultatet av dessa bemötanden blir en teknisk lösning med stöd för taggning, 

kommentarer, betygsättning, nätverksverktyg och kopplingar till sociala medier. 

Allt för att stödja en återkopplingsslinga av skapande, delande och användning. 

Denna slinga av kunskapsbyggande inleds med en erfarenhet som nedtecknas, 

testas och delas med andra. Tolkningen av erfarenheten fintrimmas sedan genom 

att den utsätts för kritik och redigering av andra. Den kunskap som skapas genom 

detta sugs upp av de som använder det material som kommit ur den ursprungliga 

erfarenheten och resultatet blir en mängd nya erfarenheter och tolkningar. Cirkeln, 

slingan, är sluten.100 

 

 

                                                
97 Iiyoshi & Richardson 2008, s. 339-340. 
98 Iiyoshi & Richardson 2008, s. 340-342. 
99 Iiyoshi & Richardson 2008, s. 349. 
100 Iiyoshi & Richardson 2008, s. 350. 
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Metod 

Syftet med detta arbete är, som nämnts, att undersöka hur och varför öppna lärre-

surser används i praktisk verksamhet av olika slag. För att uppfylla detta valde jag 

att genomföra en kvalitativ enkät. Denna skickades ut till en grupp användare av 

OER-databasen Connexions. 

När man som forskare är intresserad av att förstå människors sätt att reagera 

eller resonera, eller när man vill urskilja och tydliggöra handlingsmönster, är det 

främst en kvalitativ undersökning man ska rikta in sig på. Det är dock inte alldeles 

rekommenderat att använda sig av öppna, kvalitativa frågor i en enkät. Det resul-

terar ofta i mycket tidsödande arbete med att hantera svaren. En del respondenter 

skriver långa och utförliga svar medan andra skriver korta meningar eller ibland 

svårtydbara stickord. Det är också vanligt att folk väljer att inte skriva något alls. 

Svarsbortfallet på enskilda frågor, det så kallade interna bortfallet, blir ofta stort 

vid öppna frågor.101 

Det är därtill en känd princip att majoriteten av alla respondenter försöker 

svara så snabbt och enkelt som möjligt på en enkät. Oavsett hur frågorna ser ut 

tenderar de flesta att hålla sig i relativt enkla tankebanor.102 

Detta till trots valde jag att använda mig av just kvalitativa frågor. För att 

kunna besvara mina frågeställningar menade jag att en kvalitativ metod måste till. 

Öppna lärresurser som fält känns fortfarande dimmigt i kanterna, vilket också 

definitionsproblematiken i inledningen skvallrar om. Ambitionen var därför att 

försöka nå ett relativt stort antal, istället för att fokusera på några få genom exem-

pelvis intervjuer. Jag ville att chansen att plocka in några respondenter som befin-

ner sig i utkanterna av fältet skulle vara så stora som möjligt, för att öka svarens 

bredd. 

Vanligtvis när man arbetar med enkäter är termerna reliabilitet och validitet 

centrala under metodkapitlet. De handlar om frånvaron av slumpmässiga och 

osystematiska fel respektive relationen mellan teori och operationalisering. Detta 

gäller dock främst när det är kvantitativt material man handskas med. I kvalitativa 

studier är det inte lämpligt att använda sig av dessa begrepp. Där handlar det sna-

                                                
101 Trost & Hultåker 2007, s. 23, 75-76. 
102 Ejlertsson 2005, s. 50. 
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rare om att i hela sitt tillvägagångssätt få läsaren att lita till ens metodiska och 

analytiska förmåga.103 

När det gäller de frågor som använts i enkäten är dessa för många för att alla 

ska kunna tas upp här. Enkätformuläret finns, för den intresserade, i bilaga 1. I 

huvudsak bygger enkätens frågor på arbetets tre huvudfrågeställningar: 

 

 Hur och varför brukar användare andras öppna lärresurser omodifierade? 

 Hur och varför producerar användare öppna lärresurser? 

 Hur och varför ändrar och återanvänder användare öppna lärresurser? 

 

Förutom frågor som är mer eller mindre direkt lyfta ur dessa formuleringar åter-

finns även ett antal frågor angående den kontext inom vilken respondenterna ver-

kar. Utöver det finns också ett antal kompletterande frågor rörande omständighe-

terna kring de svarandes bruk av öppna lärresurser. Den som inte önskar titta på 

själva enkäten kan ändå känna sig lugn i att resultaten från samtliga öppna frågor 

på ett eller annat sätt presenteras i uppsatsens undersöknings- och analysdel. 

För att få fram fungerande frågor skickades enkäten ut i två omgångar för 

kommentering. Båda gångerna resulterade i vissa revideringar av frågeformule-

ringarna, bland annat för att ja- och nej-svar samt flera frågor-i-en skulle kunna 

undvikas. 

Urval 

Genom att utgå från en globalt använd OER-databas och de e-postadresser som 

där angivits av användarna var min förhoppning att jag skulle nå en blandad skara 

brukare av öppna lärresurser. Samtidigt ska det inte förnekas att detta också var ett 

smidigt sätt att nå några av en annars svårfångad grupp. 

Antalet användare i Connexions är alldeles för stort för att jag skulle kunna 

täcka in alla. För att vara strategisk valde jag därför att fokusera på de som anting-

en skapat en samling, vilket är det större formatet i Connexions, eller som hade 

skapat minst fem moduler. Min ambition med detta var att rensa bort de använda-

re som så att säga vänt i dörren. Motiv till att sluta använda öppna lärresurser fick 

jag ändå, från de som varit aktiva men hade avslutat sin användning. Några un-

dantag från dessa regler upptäcktes dock. Connexions har ett administratörskonto 

som står som skapare för en hel del material. Till detta skickades ingen inbjudan. 

Det var också många som delade på adressen till ett OpenCourseWare-initiativ. 

Inte heller denna adress fick någon inbjudan.  

 

                                                
103 Trost & Hultåker 2007, s. 65; Esaiasson et al 2007, s. 63-64, 70. 
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Praktiskt genomförande 

Den enkät jag använde mig av har 34 frågor. Det ska sägas att samtliga inte är 

öppna och att den beräknade tiden för att besvara enkäten hamnade på ungefär 

femton minuter. Alla användare ser inte samtliga frågor. Vilka som visas beror på 

svaren på föregående frågor. På så sätt slipper respondenterna jobba sig igenom 

frågor som på intet sätt är relevanta för dem. Detta är en av fördelarna med att 

använda en webbenkät. I övrigt är det bara den första frågan, som handlar om hu-

ruvida de överhuvudtaget har brukat öppna lärresurser, som är obligatorisk. På så 

sätt slipper respondenterna ta sig igenom hela enkäten innan de inser att den inte 

berör dem. 

För att på ett smidigt sätt bygga och skicka ut enkäten använde jag mig enkät-

hemsidan LimeService. Via denna kan man skapa sin webbenkät, skicka ut den, 

skicka ut påminnelser samt hantera svaren. När undersökningen är färdig går det 

även att exportera såväl enkät som enkätsvar. Utöver detta tillhandahåller Lime-

Service också en tjänst med något de kallar tokens. Dessa är ID-nummer som till-

delas varje enskild inbjudan till enkäten. På så sätt kan programvaran hålla koll på 

vilka som svarat och därmed undvika onödiga påminnelser till personer som redan 

skickat in sina svar. Betalar gör man slutligen på svarsbasis.104 

En annan fördel med att använda en webbenkät som denna är att det är myck-

et kostnadseffektivt då distributionen blir billig. Det kan däremot uppstå problem 

med att enkäten inte kommer fram på grund av brandväggar och spamfilter.105 

För att undvika sådana missöden i största möjliga mån genomfördes ett antal 

försöksutskick i två omgångar. Inledningsvis provades hur olika e-postsystem 

reagerade på LimeService utskick. Efter att ha kommit fram till att den standardi-

serade LimeService-adressen för många verkade avskräckande valdes dock en 

privat adress ut som den från vilken alla utskick skulle komma. Även detta kunde 

automatiseras i LimeService. När detta val var gjort genomfördes ytterligare prov-

skickningar, med positiva resultat. Alla e-brev nådde mottagaren i denna andra 

runda. 

Det första skarpa utskicket gick ut till 796 e-postadresser. Av dessa kom 174 

tillbaka på grund av att adressen inte kunde nås eller hade tagits ur användning. 5 

av de meddelandena om ej framkommen e-post innehöll en ny adress, via vilken 

jag kontaktade användaren. Den inaktuella adressen ersattes också i LimeService-

gränssnittet. 

                                                
104 Limeservice [110510]. 
105 Trost & Hultåker 2007, s. 127, 134. 
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Connexions 

Connexions startades år 1999 vid Rice University i USA, men har idag långt 

gångna ambitioner att nå ut globalt. I dagsläget har arkivet ca 18 000 informa-

tionspaket, så kallade moduler, och ca 1 100 samlingar byggda av modulkombina-

tioner. Dessa används av över 2 millioner människor per månad. Idag är databasen 

frikopplad från enskilda institutioner och har användare jorden runt.106 

Databasens material är uppbyggt utifrån små degklumpsliknande moduler 

som kan byggas ihop till större enheter kallade samlingar. Varje modul innehåller 

information som förmedlar exempelvis ett koncept, en övning eller ett antal frå-

gor. När dessa sätts ihop till samlingar bildas exempelvis läromaterialet eller läro-

boken till en kurs. Tanken är att arbetsinsatsen för att skapa en enhet av kvalitativt 

material ska vara relativt liten och att materialet också ska kunna redigeras och 

återanvändas i oräkneliga mängder av nya kontexter.107 

Connexionsdatabasen använder sig genomgående av licensen Creative Com-

mons Attribution, vilket gör återanvändandet lätt juridiskt sett. Materialet i data-

basen innehåller alltid en referens till dess skapare, men kan i övrigt användas 

fritt. Till skillnad från en del andra innehåller denna licens också rätten för använ-

daren att nyttja resurserna i kommersiellt syfte. 108 

Vidare tillhandahåller man verktyg för skapandet modulerna och samlingarna 

av sådana. Genom de inbyggda verktygen låter man också användarna få tillgång 

till moduler i andras samlingar så att dessa kan återanvändas. I denna process till-

låts användaren, av licensen, också ändra i andras moduler, dels genom att man 

modifierar en egen kopia och dels genom ett samarbete med den ursprungliga 

skaparen. För att möjliggöra all denna skräddarsömnad är Connexions strukture-

rad utifrån en separation mellan innehåll och presentation genom att såväl modu-

ler som samlingar sparas som XML.109 

Kvalitetsgranskningen i Connexions baseras på ett verktyg man valt att kalla 

lins. Istället för att granska material i förhand har administratörerna valt att bjuda 

in till kvalitetskontroll av det material som redan lagts till databasen. Detta görs 

genom att individer, organisationer samt Connexions egen statistikmjukvara ska-

par så kallade linser genom vilka sökresultat filtreras. På så sätt får man fram de 

resurser som skaparen av linsen valt att lyfta fram som användbart.110 

Liksom för det de flesta OER-databaser finner majoriteten av användarna 

Connexions första gången genom sökmotorer såsom Google.111 

 

                                                
106 Connexions -> about us [110510]; Connexions -> content [110510]; Baraniuk 2008, s. 232-233, 235. 
107 Baraniuk 2008, s. 233. 
108 Baraniuk 2008, s. 235. 
109 Duncan 2009, s. 20. 
110 Baraniuk 2008, s. 236. 
111 Harley 2008, s. 201; Baraniuk 2008, s. 239. 
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Undersökning och analys 

I enkäten till detta arbete fanns en del frågor som är potentiellt kvantitativt analy-

serbara. Svarsfrekvensen är dock på sådan nivå att en dylik analys inte skulle vara 

fruktbar. Av 796 ursprungliga inbjudningar har 174 kommit tillbaka utan att nå 

den tänkta mottagaren. Jag fått 95 mer eller mindre ifyllda svar. Då de flesta enkä-

ter saknar ett svar eller två känns det onödigt att göra någon slags distinktion mel-

lan fullständiga och delvis besvarade. För att ge någon slags kontext kring vilka 

respondenterna är har jag valt att presentera en del siffror, men det sker kortfattat. 

Eftersom undersökningen varit kvalitativ, utan någon ambition att göra resul-

taten generaliserbara ur någon statistisk mening, undviker jag i möjlig mån, un-

dantaget de rent kvantitativa frågorna, att behandla hur många som svarat vad. 

När övervikten åt ett eller annat håll är väldigt påtaglig förbehåller jag mig ändå 

rätten att påpeka detta. Det håller givetvis fortfarande inte statistiskt, men kanske 

kan det peka ut en tendens och riktning inför framtida forskning. 

Vidare refererar jag genomgående i analysen till enskilda respondenter, men 

att en referens bara har en eller två respondenter innebär inte att dessa är de enda 

som svarat i samma riktning. Valet har då fallit på denna eller dessa på grund av 

att deras svar varit mest belysande. 

Respondenterna 

Tabell 1. Fördelningen mellan kvinnor och män bland respondenterna 

Kvinnor 26 

Män 54 

Svarade ej 15 

Källa: Svarsresultat på fråga 3. 

Mer än hälften av de som angett kön är män. Obalans bland de svarande är inget 

ovanligt i denna text.  

När respondenterna skulle ange land fyllde 52 stycken i att de är verksamma i 

USA. Mer än hälften av respondenterna kommer alltså därifrån. Indien, Vietnam, 

Sydafrika och Makedonien är de andra länder som har fler än en invånare bland 
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enkätens respondenter. Undantaget dominanten i sällskapet finns där ändå en glo-

bal vinkling, om än svag. 

Tabell 2. Fördelning mellan nivåer av utbildning där respondenterna är verksamma 

Gymnasium eller motsvarande 13 

Associate 9 

Bachelor 37 

Master 32 

Doktorand 42 

Ej bunden till formel  

utbildningsinstitution 

6 

Annat 6 

Källa: Svarsresultat på fråga 5. 

När det gäller verksamhetsnivå är fördelningen jämnare over fältet. Medan de 

andra indelningarna är tämligen välkända fordrar dock ”associate”-nivån kanske 

en presentation. Denna nivå går ut på att man studerar i ungefär två år för att se-

dan välja om man vill ta ut en kort examen eller om man vill fortsätta till en ba-

chelor. 

Fördelning av respondenter över vetenskapliga discipliner 

Konst 6 

Ekonomi 2 

Humanist 7 

Matematik och statistik 5 

Naturvetenskap och teknik 36 

Samhällsvetenskap 9 

Tvärvetenskapliga studier 3 

Andra 15 

Svarade ej 12 

Källa: Svarsresultat på fråga 6. 

Liksom när det gäller könsfördelning och nationell anknytning är fördelningen 

bland respondenterna skev när det gäller vetenskaplig disciplin.  
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När respondenterna började använda öppna lärresurser 

0-1 år sedan 4 

2-3 år sedan 27 

4-6 år sedan 25 

7-10 år sedan 13 

Tidigare 3 

Svarade ej 23 

Källa: Svarsresultat på fråga 9. 

Överraskande nog, utifrån den explosionsartade utveckling som vi sett med anta-

let moduler och samlingar i Connexions de senaste åren, har få av respondenterna 

startat upp sin användning av öppna lärresurser det senaste året. I övrigt tycks 

sifforna följa Connexions utveckling. 

Frekvensen med vilken respondenterna använder öppna lärresurser 

Varje dag 12 

Varje vecka 21 

Några gånger i månaden 24 

Några gånger om året 8 

Mer sällan 7 

Svarade ej 23 

Källa: Svarsresultat från fråga 10. 

Med tanke på att målet med urvalet till denna undersökning var att nå relativt er-

farna brukare av öppna lärresurser menar jag att dessa siffror är tillfredställande. 

Användningsområden för öppna lärresurser bland respondenterna 

Lär ut 64 

Studerar vid formell institution 18 

Självstuderande 36 

Annat 24 

Källa: Svarsresultat på fråga 8. 

Det hade varit spännande att få en lite annan fördelning här. Speciellt som peda-

gogerna, som vi såg i presentationen av öppna lärresurser som fenomen, är den 

grupp vars inställning är som är mest utforskad. 
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Kännetecken för goda OER 

quality of content followed by quality of production112 

Innan vi börjar gå in på det faktiska bruket av öppna lärresurser kan det vara bra 

att diskutera vad som utgör gott material. 

Inledningsvis kan sägas att det inte är helt ovanligt att just efterfråga detta, det 

vill säga att resurserna är goda i ordets ickemoraliska mening. Kvalitet, på såväl 

innehåll som presentation, tycks vara central när respondenterna utvärderar en 

lärresurs.113 Däremot tycks hur denna kvalitet definieras vara ett mer diskuterat 

ämne. 

Skaparens auktoritet är en dimension som tas upp och värderas högt. Det 

ställs, av vissa, höga krav på att materialet ska vara från ”a well-known, well-

respected name.”114 Huruvida detta namn behöver vara en person eller en institu-

tion är mer omdiskuterat. Vissa anser exempelvis att MIT är kvalitetsstämpel nog 

för att materialet ska vara intressant.115 

Vidare tvekar man inte att ifrågasätta de kvalitetskontroller som finns. För 

vissa är det främst ”professional peer-reviewed material”116 som är intressant. Det 

lyfts fram i svaren att detta kan bero på att många användare helt enkelt inte vet 

nog om öppna lärresurser. De vågar därför inte lita på funktioner som inte kom-

mer från traditionella processer kring publikation av klassiska tidskrifter.117 

Kvalitet blir emellertid irrelevant om materialet är oanvändbart. Det ska ju 

trots allt också fungera i någon slags undervisningsrelaterad situation. 

Förutom krav på att materialet i dylika sammanhang ska vara uppdaterat och 

relevant för den tid i vilken undervisningen genomförs, ska det alltså passa an-

vändarens uppdrag och sociala och nationella kontext. Är man aktiv i Sydafrika är 

det ofta bra om materialet innehåller information som är relevant utifrån landets 

omständigheter. Och för att göra det tycks det vara bra om det går att anpassa. 

Flera respondenter upplever att de inte finner precis vad de letar efter direkt, och 

att detta kanske inte ens är möjligt att göra, men att det brukar gå att hitta något 

som passar någorlunda. Men då behöver det som sagt också gå att arbeta om det 

så att det passar bättre.118 

Sådant flexibelt material uppfyller även det krav på potentiell presentations-

styrka. Oavsett om man tenderar att använda sig av lärresurser anpassade för pre-

sentationer eller för läsning så eftersträvar flera av respondenterna att hitta materi-

                                                
112 Respondent 11. 
113 Respondent 11, 15. 
114 Respondent 20. 
115 Respondent 15, 20, 41. 
116 Respondent 14. 
117 Respondent 20. 
118 Respondent 4, 19, 23, 26, 95 
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al med en attraktiv disposition och design. Det letas efter en ”Clear structure of 

ideas”119 och ”summary of main point”120 bland annat.121 

För att dylik flexibilitet ska vara användbar krävs det dock att resursen ska 

vara hanterbar och organiserad på ett sådant sätt att delar av innehållet lätt kan 

plockas ut och användas för sig. I detta är sökfunktioner en viktig ingrediens, lik-

som öppna format och öppna licenser. En respondent menar också att det är vik-

tigt för dennes användande att licensen ger möjlighet till kommersiellt bruk. Nå-

got som inte är helt överraskande då respondenten arbetar med öppna lärresurser 

inom delvis, men inte helt, kommersiell verksamhet.122 Som Richard G. Baraniuk 

tar upp, och som nämnts tidigare, är frågan om huruvida sådant kommersiellt an-

vändande är acceptabelt kontroversiell. Diskussionen pågår fortfarande, och hur 

det kommer sluta är ännu oklart.123 

Slutligen lyfts det fram att inget av detta fungerar om inte uppladdning och 

nedladdning av material kan genomföras utan allt för mycket strul.124 Just denna 

faktor beror mer på den enskilda användarens, alternativt databasens uppkoppling, 

och inte på den som skapat den öppna lärresursen. Slutligen är dessa resurser trots 

allt kopplade till pedagogiska ändamål, så givetvis har en del önskemål kring detta 

också kommit in. 

Det första som efterfrågas är i flera fall något med andemeningen ”Clarity, 

[and] content written for my students‟ level”.125 Eller som någon krasst uttrycker 

det: ”they should be able to explain ideas to people that understand very little”. 126 

Centralt är dock att de måste relatera väl till den påtänkta publiken och hålla sig 

till ämnet, samtidigt som detta helst ska vara uttömmande genomgånget. Samti-

digt får de gärna vara underhållande. Några respondenter ger förslag på hur detta 

kan uppnås, och håller fram applets och program som bra grepp för att fånga de 

studerande. Dock inte till vilket pris som helst, för reklam i materialet och på da-

tabassidorna är, åtminstone av en respondent, inte uppskattat.127 

Få behandlar i detta sammanhang kollegornas roll, men en respondent vill 

ändå framhålla vikten av ”community involvement and a platform for support.”128 
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Användning av redan producerade OER 

Har du brukat öppna lärresurser? 

Ja 85 

Nej 9 

Svarade ej 1 

Källa: Svarsresultat på fråga 1. 

 

Motiv till, och problem med, användning av redan producerade OER 

 

I regard "OER" as easily obtainable and shareable. What more could I ask for?129 

Ja, användarna av öppna lärresurser verkar ha en hel del andra skäl än så. I tidiga-

re forskning har en mängd argument tagits upp. Altruistiska skäl, argument kring 

bättre avkastning på skattemedel, ökad innovation, marknadsföringsaspekter och 

tanken om att det kanske trots allt är större möda att skydda än att producera. Alla 

dessa har lyfts fram.130 

Många av dessa argument återkommer också bland svaren från respondenter-

na i denna undersökning. 

Flera av respondenterna lyfter fram just altruistiska skäl om det goda i att 

sprida information. En vill ”foster a culture of shared knowledge”.131 Det beskrivs 

som något av ett filosofiskt ställningstagande, och en svarar ”if it doesn't cost that 

much to make educational materials available to more people, it's the right thing 

to do”132 på varför de menar att öppna lärresurser är en bra idé.133 

Inte helt ovanliga är argument kring hur väl OER sprider information över 

klotet och låter folk få tillgång till material som annars varit utanför deras räck-

vidd och förmåga att producera. Barriärerna som här överbyggs, menar en res-

pondent, ”include not only geographical distance but also other circumstances 

such as social and cultural barriers and lack of educational infrastructure.”134 Det-

ta, menas det, berikar studenternas utbildning genom att de får tillgång till flera 

olika perspektiv på samma ämne, samlade från lite här och var över hela världen. 

Därtill kan lärare lättare föra in tvärvetenskapliga element som tidigare inte varit 

möjliga att ha med i undervisningen. En respondent lyfter också fram värdet i att 
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låta studenterna själva leta efter en del av dessa resurser för att skapa utmaning i 

lärandet.135 

Dessa material kan användas även utanför den planerade undervisningen. Fle-

ra av de studenter som svarat lyfter fram att de använder öppna lärresurser för att 

skaffa sig en första överblick över ett ämne eller för att få en utförligare förklaring 

av något de inte förstått. Detta underlättas av möjligheten att ”communicate di-

rectly with the content creators for suggestions and clarifications”136 när något är 

oklart.137 

Allt fungerar dock inte perfekt. Flera som svarat på enkäten lyfter fram att 

OER-databaser ofta är stora och svåra att navigera. Detta gör det svårt och dessut-

om tidskrävande att hitta det man letar efter. Ofta saknas ordentlig kategorisering 

av material och passande nyckelord. Det hela görs inte lättare av att ”knowledge 

of what is available is limited”,138 som en respondent skriver.139 

Detta är också något som setts tidigare, exempelvis i Diane Harleys studie där 

just svårnavigerade OER-databaser lyfts fram som en viktig barriär mot ökat an-

vändande av dylika resurser. Sean M. Duncan finner också, i sin avhandling om 

återanvändning i Connexions, som sagt att mycket av det material som finns i 

databasen egentligen är mer eller mindre skräp. Detta försvårar såklart också för 

de som vill hitta relevanta lärresurser att använda.140 

Manuel Castells pekar i sin nätverkssamhällsteori på hur nätverken idag växer 

exponentiellt och att det kostar alltmer att stå utanför.141 I avsnittet om stöd och 

gemenskap kommer vi se att detta kan föra en del gott med sig, precis som Cas-

tells förutspår. Men klarar vår nuvarande infrastruktur all det data som dagens 

nätverk för med sig? Om man ser Connexions som ett resultat av ett sådant nät-

verk tycks svaret vara åtminstone tveksamt. För visst tycks Connexions fungera i 

sådan utsträckning att människor fortsätter utnyttja det. Men att det lämnar kvar så 

mycket skräp tyder ändå på att det ännu kan förbättras ytterligare. 

En respondent menar att öppna lärresurser lider prestigemässigt på grund av 

att de sällan är refereegranskade. Kvaliteten når heller inte alltid upp till de önska-

de nivåerna. Utöver att hitta material kan det också vara svårt att avgöra huruvida 

det man hittat är användbart. En respondent påpekar att en av fördelarna med 

öppna lärresurser är att de ständigt förbättras. Detta verkar emellertid inte ske i 

tillräcklig utsträckning. En annan svarande påpekar istället att den bristande kvali-

teten ibland beror på just att materialet inte underhålls.142 
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När Castells beskriver nätverkssamhället använder han dess positiva inverkan på 

kvaliteten som en av de största fördelarna. Liksom vissa förespråkare av kun-

skapsallmänningen menar han att den nya tekniken i kombination med ständig 

återkoppling bör producera bättre och bättre resultat över tid.143 

Baserat på respondenternas beskrivningar har i så fall sådana effekter ännu 

inte blommat ut. Det verkar också som att det inte bara handlar om att kvaliteten 

behöver bli bättre. Vill man att fler människor ska börja använda öppna lärresur-

ser bör det också vara viktigt att potentiella användare blir medvetna om att kvali-

teten finns där. 

En annan svaghet blir också tydlig när man blir medveten om det arbete som 

krävs för en kvalitetsförbättring. ”The permanence and reliability of a resource is 

important to my students - the students want to know that the material will not 

suddenly disappear one day”,144 som en respondent uttrycker det. Visst är det bra 

om materialet utvecklas, men den ansträngning som detta innebär blir ju fruktlös 

om materialet sedan tas bort. 

Slutligen finns det givetvis finansiella argument med i ekvationen. Dessa är 

delvis kopplade till de filosofiskt grundade skäl som inledde detta kapitel, men 

inte alla är så grundligt genomtänkta i sina beslut. För vissa handlar det rätt och 

slätt om att ”Reduce costs for my students”145 och att detta gör att fler har råd.146 

Preferenser kring form av redan producerade OER 

 

Each medium has its own specific context of use147 

När det kommer till vilka format som efterfrågas för användning så varierar detta, 

som så mycket annat. Då jag utgått från Connexions i min undersökning har också 

en del svar naturligt nog behandlat just denna databas och de format som används 

där. 

Vissa menar att Connexions lösningar fungerar bra och är stabila. Alla är dock 

inte lika övertygade av formatet, och då handlar det främst om upplägget med 

moduler och samlingar. Kanske har inte alla användare nytta av att se bägge for-

merna av material. Som en respondent uttrycker det: ”NOBODY is interested in 

seeing the raw modules. Nobody. Trust me on that.”148 Speciellt inte när mängder 

av dem är på språk som respondenten inte förstår, avslutar denna sedan.149 Nu 
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finns det visserligen verktyg för att sortera bort exempelvis moduler, men uppen-

barligen har dessa inte varit tillräckliga för denna användare. 

Bland de som mer fokuserat på ett allmänt spritt format är PDF-filen en favo-

rit. Den anses av vissa ge den mest ”flexible and accurate information transfer.”150 

Vidare menas den vara lättast att använda i mobila system.151 Andra typer av text-

dokument lyfts också fram som goda resurser, huvudsakligen för att de generellt 

innehåller mycket information. En respondent föredrar dock andra resurser just på 

dessa grunder. Denna menar att texter ofta är ineffektiva som inlärningsmaterial 

och att mer interaktiva former fungerar bättre.152 

Videoklipp, bilder, simulationer och applets är alla intressanta, speciellt för 

inbäddning i andra resurser. Det påpekas att en lärobok kan lyftas av att få ett an-

tal videoklipp och PowerPoint-presentationer inbäddade eller knutna till den. Li-

kaså är de användbara i möten där lärare och studenter befinner sig i samma sal. 

En kombination av dessa två format är inspelade föreläsningar, vilka också har 

sina supportrar.153 När Diane Harley och hennes kollegor genomförde den under-

sökning som upprepade gånger använts i detta arbetes bakgrundsteckning såg de 

också hur bilder och dylikt material var populärt. Faktum är att i deras undersök-

ning var användandet av dessa det mest frekvent förekommande.154 

De resultat jag fått in från mina respondenter faller därmed innanför ramarna 

för de resultat som Harley uppvisat. Även den sista gruppen som tas upp i detta 

kapitel återfinns i Harleys resultat. 

Liksom hon och hennes kollegor finner jag också de som inte har några fast-

slagna preferenser, och att de väljer resurs efter hur förutsättningarna ser ut peda-

gogiskt. En respondent påpekar dock att denna flexibilitet inte är helt självvald. ”I 

actually wish I could take more time to study my options... to get my mind around 

what's out there to choose from, and how best to use it!”155 För en del handlar det 

också inte bara om vad som fungerar bäst. En repondent påpekar även att vad en 

resurs kostar också behöver tas i beaktande för studenternas skull.156 
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Produktion av OER 

Har du producerat öppna lärresurser? 

Ja 69 

Nej 6 

Svarade ej 16 

Källa: Svarsresultat på fråga 15. 

En för mig överraskade stor andel av respondenterna har uppenbarligen produce-

rat eget material för användning som öppna lärresurser. Förhoppningsvis innebär 

det höga bortfallet att dessa inte har producerat öppna lärresurser. Då denna fråga 

är avgörande för att ett antal andra, angående just produktion, ska dyka upp har 

jag annars förlorat ett antal potentiella svar. Detta är kostnaden för att försöka 

hålla enkätens format välkomnande och för att undvika en avskräckande fråge-

mängd. 

När började du producera öppna lärresurser? 

0-1 år sedan 9 

2-3 år sedan 24 

4-6 år sedan 19 

7-10 år sedan 10 

Tidigare 5 

Svarade ej 28 

Källa: Svarsresultat på fråga 16. 

Undantaget att några fler är relativt nya inom produktion av öppna lärresurser 

följer dessa svar alltså de som kom in angående när användande av andras öppna 

lärresurser inletts. 

Hur ofta producerar du nya öppna lärresurser? 

Varje dag 2 

Varje vecka 10 

Några gånger i månaden 6 

Några gånger om året 26 

Mer sällan 22 

Svarade ej 29 

Källa: Svarsresultat på fråga 17. 
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Inte helt oväntat tycks det, bland dessa respondenter, vara vanligare att använda 

öppna lärresurser än att skapa nya. 

Motiv till, och problem med, produktion av OER 

 

If I find myself with something valuable […] I often feel compelled to share.157 

Hur ser det då ut bland de som tagit steget bortom att använda andras material till 

att själva lägga upp vad de producerar? 

Liksom när det gäller användande av andras öppna lärresurser finns även här 

tankar om att det är något mer eller mindre objektivt gott med att dela med sig. En 

respondent lyfter det hela till att ha en demokratiserande funktion. En annan anser 

liksom flera andra att utbildning borde vara gratis, men att detta tycks vara omöj-

ligt. Men när denna ändå måste producera material för något annat, passar respon-

denten på att göra åtminstone detta material tillgängligt för andra. Och, som en 

svarande påpekar, behövs det att de som brukar andras material också lägger upp 

eget för att öppna lärresurser och återanvändande som fenomen ska leva vidare.158 

Bland mina svar har jag dock svårt att uttolka samma rungande ja till altruis-

tiska ideal och sökande efter prestige som Richard G. Baraniuk finner när han 

studerar läroboksförfattare i Connexions, som beskrevs i den korta redogörelsen 

för användning och produktion i bakgrunden. Han avfärdar monetära medel näs-

tan rakt av.159 Bland mina enkätsvar finns som sagt en hel del altruistiska tankar, 

och som ni snart ska se även en del idéer kring prestige. Dock handlar mycket av 

mina svar om ganska oreflekterat användande och, som vi också ser i samband 

med prestigen, spelar ekonomin helt klart roll för arbete med öppna lärresurser.  

Flera använder fenomenet öppna lärresurser som ett verktyg för att sprida material 

till andra, utan att det behöver ligga någon värdering i det. Samtidigt är det också, 

som en användare påpekar, en utmärkt väg för personer som normalt står utanför 

publikationsprocessen att få dela med sig av sin produktion.160 

Några uppskattar att tillgängliggörandet också gör att materialet levar vidare 

bortanför den enskilda användarens dator. En uttrycker det som att det material ”I 

prepare I cam [sic] immediately upload and I can keep updating it. This makes it 

safe and accessible to all.”161 En annan användare går så långt som att säga att 

producerandet av öppna lärresurser är ett steg på väg till odödligheten.162 
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När Manuel Castells talar om nätverk hyllar han deras förmåga att överleva. Han 

lägger där emellertid in en brasklapp om att nätverken är sårbara mot om de mate-

riella kopplingspunkterna tas bort.163 

Utifrån detta vill jag ifrågasätta huruvida exempelvis användande av Connex-

ions är ett klokt sätt att skydda sitt material mot alla eventualiteter. Ibland känns 

det som att viss reflektion kring detta skulle vara på sin plats. Tron på informa-

tionsmolnet är i mina ögon ibland väl stor. Tankar på vad som händer om de an-

svariga organisationerna bakom denna del av molnet av något skäl drar bort sitt 

stöd eller upplever tekniskt haveri vore, menar jag, nyttiga i detta sammanhang. 

Samtidigt kan man fråga sig vad alternativet vore för användarna. De tar ju också 

till viss del vad de får. 

Flera andra ser, liksom den som söker odödlighet, på produktionen av öppna 

lärresurser som ett sätt att främja karriären, upprätta kontaktnät och placera sig på 

den internationella scenen. Dessa verkar säkra på att detta är en fungerande väg att 

ta. Alla är dock inte överrens om detta, och en användare menar att öppna lärre-

surser ännu inte har accepterats i de breda akademiska lagren i USA. Enligt denna 

respondent lever det tydligt kvar ett stigma kring produktion med öppen tillgäng-

lighet, och en tro om att denna inte kan vara refereegranskad. Detta gör att OER 

ännu inte, i den användarens ögon, är en framkomlig karriärväg. Därtill menar en 

som svarat att vissa är motståndare till OER för att det ser det som en effektivise-

ringsmetod som är ett hot mot deras uppehälle.164 

Samtidigt verkar det som att saker håller på att hända. Åtminstone om man ser 

till respondenterna i denna undersökning finns det en del pengar att hämta där ute 

för de som vill arbeta med att ta fram öppna lärresurser. Flera som svarat på enkä-

ten har fått pengar speciellt tillägnade sådan produktion, men ofta i samband med 

annan verksamhet. Andra producerar dock utan pengar, exempelvis för att det är 

obligatoriskt i en kurs de deltar i.165 

När det gäller mer praktiska motiv handlar det vid flera tillfällen om att tradi-

tionellt publicerat material helt enkelt inte duger för de syften som användaren har 

i åtanke. I ett fall saknas exempelvis material på makedonska.166 

Andra använder OER till mer basala ändamål, såsom till stenciler och dylikt 

material som används i föreläsningssalen. Likaså tycks formen passa bra för pro-

ducering av labbmaterial och enklare hemuppgifter. Speciellt lyfts det nyttiga med 

att dessa resurser kan hållas uppdaterade fram. Det gör också att material som 

annars inte skulle vara möjligt att använda plötsligt kan integreras i undervisning-

en. En respondent ”produced learning modules based on digitized materials to 

make primary document based research projects more feasible at the undergra-
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duate level.”167 Det är samtidigt viktigt att, som en producent av OER påminner, 

komma ihåg att det krävs en hel del arbete för att ens lärresurs verkligen ska bli 

bra.168 

Connexions används här som ett dåligt exempel på hur skapande av material 

bör göras. Databasen ”has a good method of storing and displaying material but 

developing the material is quite frustrating and time intensive.”169 Därtill är det 

allmänt när det gäller öppna lärresurser ofta svårt att gå från ett system till ett an-

nat, liksom att ta bort material man inte längre vill ha uppe.170 Frågan är hur och 

om detta bör lösas, med tanke på hur material sprids och arbetas om och lämnar 

den ursprungliga skaparens händer. Samtidigt är det problematiskt om det blir 

kvar skräp i databaserna enbart för att producenten, som vet vad materialet inne-

håller, inte har möjlighet att ta bort det. 

En annan funktion som, enligt ett svar, ofta saknas är förmågan att skilja mel-

lan lärare och studenter vad det gäller tillgängligheten på material. Något som blir 

problematiskt om man som producent vill skapa exempelvis en klassiskt utformad 

lärobok med tillhörande material.171 På detta sätt tycks de öppna lärresurserna lida 

av motsatt problematik jämfört med de läroplattformar som inte tillåter flera olika 

roller hos en användare. Dessa är fast i en syn på utbildningssystemet som en 

strikt konstruktion. Skaparna av gränssnitt för författande av öppna lärresurser 

verkar i viss mån istället ha bortsett från att det trots allt finns olika roller inom 

utbildning och att dessa ibland har olika behov och behöver kunna hållas åtskilda. 

När man ser över de svar som kommit in är det en aspekt som flera kommer 

tillbaka till. Det är att öppna lärresurser trots allt tycks spara pengar, åtminstone åt 

studenterna.172 

Preferenser kring form av OER för produktion 

 

Yes, textbooks. They save my student money.173 

Flera har PowerPoint-presentationer som en favorit bland formaten för öppna lär-

resurser vad det gäller produktion. Andra har dock lämnat dessa bakom sig av 

olika skäl. Som ”bored with Powerpoint [sic]”174 exempelvis.175 Det finns dock ett 

antal alternativ att variera sig med. 
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En som svarat enkäten pekar på att hela kurser innehåller tillräckligt med material 

för att andra ska kunna välja russinen ur kakan. Istället för att skaparen behåller 

kontrollen gör dessa det smidigt för användaren att anpassa resursen utifrån sina 

egna mål.176  

Andra föredrar av olika skäl PDF-filer. Dessa tycks dock kunna vara proble-

matiska att hantera genom Connexions. En användare upptäckte exempelvis att 

databasens plattform inte klarade att skapa material med det kyrilliska alfabetet. 

Ett annat drag hos PDF-filen är att de inte kan ändras av läsaren. Något en re-

spondent lyfter fram som en styrka.177 Detta skulle dock även kunna ses som ett 

tveeggat svärd. För visst finns det fördelar med att en resurs inte kan ändras. Spe-

ciellt när man skickar ut instruktioner till sina studenter och slipper oroa sig för att 

de av misstag ska redigera instruktionerna. Men det gör också att PDF-filen blir 

svår att återanvända. Ett alternativ här skulle vara att antingen lägga upp en ver-

sion i ett öppet filformat och en PDF eller att lägga upp den öppna filen så att an-

vändaren själv sedan kan göra en skrivskyddad PDF av den. 

En resurs som det talas gott om är läroboken. Det menas att denna resurs ändå 

används och att använda öppna versioner skulle spara studenternas pengar. Därtill 

öppnar det digitala formatet dörrar till läroböcker med extramaterial som video-

klipp, lektionsplaner och övningar hopplockade från andra kursansvariga.178 Vissa 

föredrar till och med att lägga krutet på just detta extramaterial. Ljudfiler och 

framförallt videoklipp tycks då ligga flera nära hjärtat. Fördelar som framhålls 

med de senare är de är ”relatively easy to produce yet high impact (they have a 

high benefit-to-cost ratio and continue to yield value over a period of years)” 179 

samt att de förutom att vara enkla att göra också går snabbt att få ihop. Ett alterna-

tiv till dessa videos som också presenteras är SlideShare, vilket är presentationer, 

såsom från PowerPoint, med tillhörande ljud.180 Andra tar det hela ett steg längre 

och satsar på interaktiva 3D-miljöer och Flash-animationer. Initiativ som dock 

enligt en användare kan ha varit ett slöseri med tid.181 

Slutligen finns det flera som föredrar att arbeta med flexibiliteten hos olika 

XML-former och HTML.182 Det förra är ju också Connexions valda språk så helt 

överraskande är inte förekomsten av sådana användare. 

Det finns också ett moln kvar på himlen som behöver nämnas bland svaren. 

En respondent oroar sig över användandet av svårersättligt upphovsrättligt skyd-

dat material som finns i dennes samling. Även om det ännu gått bra finns alltid 
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risken att ägaren till materialet ska höra av sig och i och med sina protester göra 

själva lärresursen oanvändbar.183 

Återanvändning av OER 

Har du ändrat på och återanvänt öppna lärresurser? 

Ja 37 

Nej 38 

Svarade ej 20 

Källa: Svarsresultat på fråga 21. 

Att ändra på och återanvända öppna lärresurser gör mina respondenter inte alls i 

samma utsträckning som de använder och producerar. 

Hur ofta ändrar du på och återanvänder öppna lärresurser? 

Varje dag 0 

Varje vecka 6 

Några gånger i månaden 2 

Några gånger om året 21 

Mer sällan 6 

Svarade ej 60 

Källa: Svarsresultat på fråga 22. 

Återanvändning bland mina respondenter är alltså något man gör mycket sällan, 

bland de få som faktiskt utövar denna aktivitet. 

Motiv till, och problem med, återanvändning av OER 

 

To avoid re-inventing the wheel184 

Det finns en tydlig linje i flera av svaren om att den största fördelen med att åter-

använda öppna lärresurser är att man genom att utnyttja och erkänna andras an-

strängningar slipper återuppfinna hjulet. På så sätt sparas tid samtidigt som man 

får andras perspektiv på en fråga bredvid sitt eget.185 

                                                
183 Respondent 72. 
184 Respondent 13. 
185 Respondent 13, 40, 25, 67, 70. 
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Detta kräver givetvis att man först hittar materialet, och detta kan vara lättare sagt 

än gjort.186 Detta blir bra mycket lättare när det är ens eget material man återan-

vänder. Detta är det också många som gör. Ibland är motivet att ”add some new 

examples and figures”,187 ibland ”quick updating and republishing due to changes 

in the profession”.188 En styrka som markeras i dessa sammanhang är att OER låter 

användaren göra sina ändringar omedelbart. Därmed kan kurser, när man använ-

der öppna lärresurser, förändras i farten.189 

Dessa resultat passar bra in i den bild som tidigare tecknats av Lisa Petrides et 

al. De såg också att återanvändningen av eget material var tämligen vanligt. Lik-

som bland mina respondenter är småjusteringar såsom tillägg av visuellt material 

det främsta motivet bakom varför användarna åter ger sig i kast med sina lärresur-

ser.190 

När det gäller andras material är det flera som berättar att de behöver redigera 

materialet för att det ska passa den enskilde föreläsarens eller studentens omstän-

digheter. Det kan då handla om att ta in exempelvis indiska exempel om studierna 

genomförs i Indien, eller bara anpassningar utifrån ens egna pedagogiska ideal. 

Varje klass har sina egen speciella personlighet med styrkor och svagheter, och 

dessa bör man om möjligt anpassa sig efter, menar en som svarat. För att denna 

ansträngning ska vara värt det menar en respondent att materialet redan i utgångs-

läget bör vara av hög kvalitet. Detta verkar visserligen inte vara en allmängiltig 

åsikt då en annan understryker att även mindre skickligt genomförda resurser kan 

vara användbara så länge man ser till att rätta till felen. Denna slår också fast att 

man även i sådana fall ska vara ordentlig med att referera till den ursprungliga 

skaparen.191 

 

                                                
186 Respondent 54. 
187 Respondent 55. 
188 Respondent 14. 
189 Respondent 14, 31, 55. 
190 Petrides et al 2008, s. 106, 109-111. 
191 Respondent 15, 30, 41, 54, 82, 83. 
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Preferenser kring form av OER för återanvändning 

 

an easily translatable, highly customizable document language, that can be displayed in many 
different formats automatically192 

När det gäller återanvändning uppskattas flexibilitet i allmänhet, och när resurser-

na kan föras över till ett annat format i synnerhet. Något som XML-kod uppfyller 

och det är också något som flera respondenter upptäckt och vidarebefordrar i sina 

svar. Att det går att automatisera översättningar till andra former uppskattas ock-

så. Connexions använder sig av XML vilket anses vara ett steg i rätt riktning, men 

användarna är inte enhälligt hyllande. Databasen använder sig nämligen av sin 

egen version av kodspråket vilket kan ställa till en del problem och kräver extra 

ansträngningar även från vana XML-kodare.193 

Visst kan det finnas skäl till att hålla sig med ett eget språk. På så sätt kan det 

optimeras till de användningsområden som finns inom verksamheten. Förväntar 

man sig inte heller att ens användare ska vända sig till andra källor för material är 

allt gott och väl. När det gäller hantering av öppna lärresurser får en sådan be-

gränsning ändå ses som problematisk. Den är ett tydligt avsteg från de tankar om 

delande och återvinning som ligger nära fenomenets kärna. 

Utöver XML lyfts textdokument och presentationer fram som lätta att redige-

ra och återanvända. Dessa föredras också på grund av att de trots allt i stor ut-

sträckning är vad som används i den akademiska världen. En respondent påpekar 

dock att varken PDF-filer eller andra textdokument är något som denna återan-

vänder i sin helhet. Istället föredras det att nöja sig med enskilda citat som förs 

över till det egna materialet.194 

Slutligen påpekar en enskild respondent att bilder är användbara för presenta-

tioner och webbsidor medan en annan svarar att läroboken också är ett fungerande 

format att arbeta med. I öppen form kan denna smidigt anpassas för att gå ihop 

med de ämnen och metoder som den enskilda läraren använder sig av i mötet med 

eleverna.195 

                                                
192 Respondent 48. 
193 Respondent 4, 31, 48, 100. 
194 Respondent 15, 24, 47, 83. 
195 Respondent 4, 82. 
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Övrig påverkan på verksamheten 

Stöd och gemenskap 

 

I've met some very inspiring people in the OER community196 

En av frågorna som ställdes i enkäten handlade om huruvida det var någon sär-

skild aspekt av öppna lärresurser som användarna funnit extra tillfredställande. 

Återigen bör det påpekas att det inte finns någon statistisk signifikans i detta. Jag 

menar ändå att det, åtminstone inför framtida studier, kan vara intressant att notera 

att det var tydligt att den sociala aspekten haft stor påverkan på en förhållandevis 

stor grupp respondenter. 

Bland svaren på enkäten fanns flera som tog upp ”emails [sic] from strangers 

who have found my material valuable and useful”197 och ”World-wide correspon-

dance”.198 Dessa två är alltså inte ensamma om att få ökad e-brevskorrespondens. 

Flera upplever att deras kontaktnät vuxit till att täcka in allt fler länder och att de 

får mycket uppskattning genom detta. En respondent beskriver hur det också för-

bättrat kvaliteten på det egna materialet då återkopplingen från kollegor har kun-

nat integreras. På så sätt hålls materialet dessutom bättre uppdaterat.199 

Detta sista är ett mönster som vi känner igen från såväl Manuel Castells nät-

verkssamhälle som från kunskapsallmänningens gemensamma ansträngningar 

kring vetenskaplig kommunikation och pedagogik. Som vi såg i den teoretiska 

genomgången finns det i båda dessa tankestrukturer idén om återkopplingsslingan. 

Genom att information och kunskaps sprids, används och utvärderas kommer in-

novationer och förbättringar till. När dessa sedan förs tillbaka till samma kun-

skapsbank som den ursprungliga informationen kom ifrån, och sedan återigen 

sprids, används och utvärderas, blir materialet alltså bättre.200 

Det berättas vidare att responsen från andra kan inspirera en producent att 

själv börja ställa frågor till producenter av annat intressant material. Och även för 

de som bara brukar andras lärresurser tycks kommunikationen ge glädje då det ger 

möjlighet att genom direktkontakt med producenten få svårigheter i materialet 

förklarade för sig.201 

Om man går från den globala scenen till mer producentnära kontext tycks in-

ställningen från omgivningen vara mer ambivalent. Flera berättar om enskilda 

                                                
196 Respondent 4. 
197 Respondent 18. 
198 Respondent 31. 
199 Respondent 18, 31, 51, 57. 
200 Castells 2000, 53-54; Iiyoshi & Richardson 2008, s. 350. 
201 Respondent 41, 89. 
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positivt inställda personer inom administrationen, men att man huvudsakligen får 

klara sig utan stöd från de delarna av akademien. Vissa är rent fientligt inställda. 

En producent är beredd att säga att karriären lidit på grund av för stort intresse av 

öppna lärresurser. Dock handlade detta delvis om att denna respondent börjat för 

tidigt och att det idag åtminstone ser bättre ut. Det tycks också finnas vissa ten-

denser till att kollegorna är positivt inställda men att det fortfarande saknas initia-

tiv på högre administrativ nivå.202 En respondent upplever sig få mycket stöd från 

de omkring i ordets ickefinansiella bemärkelse. När det gäller att få medel till-

skjutna är det skralare.203 

Flera av respondenterna har för övrigt anknytning till Rice University.204 Det 

var där Connexions grundades, och det är därför i min mening inte helt överras-

kande att dessa känner stöd från sin administration. 

Slutligen verkar det fortfarande finnas en del okunskap kring öppna lärresur-

ser där ute. En respondent påpekar att detta är ett av skälen till att stöd från kolle-

gor saknas. En annan lyfter fram att öppna lärresurser inte är något man diskuterar 

i någon större utsträckning, men att de istället används mycket.205 

Pedagogik 

 

Coming from a very traditional background, this was quite a shift.206 

När det gäller pedagogisk inverkan från öppna lärresurser visar det sig att dessa 

resurser i viss mån blandas ihop med digitala lärresurser i allmänhet. 

Flera respondenter lyfter fram hur de möts av misstänksamhet på grund av att 

man tror att de helt ska överge interaktion ansikte mot ansikte med eleverna. Fak-

tum är att en respondent själv gör denna hopblandning. Denna menar att ”I prefer 

a face-to-face learning situation. I think OER materials are best used in conjunc-

tion with a live presenter.”207 Jag frågar mig om enkätens definition på detta områ-

de varit otydlig, men det tycks inte så. Det finns inget i den definition av öppna 

lärresurser som detta arbete bygger på som säger att dessa resurser inte kan an-

vändas i ett klassiskt klassrum. 

Att digitala metoder och material väcker känslor är å andra sidan inget nytt. 

Tony Bates har sett denna oro för alltför långtgående, och i mångas ögon destruk-

tiva, förändringar i de pedagogiska metoderna. Det fruktas, som beskrivits i teori-

                                                
202 Respondent 4, 11, 53, 64, 67. 
203 Respondent 32. 
204 Respondent 72. 
205 Respondent 24, 69. 
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delens pedagogikavsnitt, att tekniken istället för framsteg ska leda till standardise-

ring och kostnadsminimering.208 

När det gäller de fördelar som kommit fram handlar det ofta om att intryck 

och idéer från andra fått den brukande läraren att utveckla sina egna metoder och 

material. Det har också hos flera lärare skett en förskjutning från en lärarcentrerad 

undervisningsstil till en större fokus på studenten. Dessa har gått från envägs- till 

tvåvägskommunikation. Åtminstone en respondent har också märkt att detta in-

verkat positivt på elevernas resultat.209 

Vidare har flera respondenter börjat använda ett mer varierat material istället 

för att vara fast med en enda bok. I detta finns också en mer vänlig inställning till 

redigering och återanvändning av andras material. Fler videor och andra visuella 

element implementeras i undervisningen liksom simulationer och dylikt. Slutligen 

har flera respondenter börjat experimentera framgångsrikt med att låta studenterna 

producera sina egna lärresurser.210 

Inlärning 

 

They can be good supplements for courses.211 

Inlärningen tycks också hjälpas av öppna lärresurser. Flera studenter menar att de 

börjat använda en mer upptäckande inlärningsstil där mer tid läggs på att utforska 

material utöver det ordinarie. En respondent hävdar att det blivit mer naturligt att 

börja med studierna till en kurs. Sådant mer utforskande lärande inbegriper också 

att flera säger sig leta efter fler vinklar på ett problem eller ett ämne.212 Några på-

pekar att det kan vara väldigt nyttigt med just andra vinklar när man inte förstår 

det material som ursprungligen var tänkt att förklara ett fenomen. Då kan ett bely-

sande exempel ur en öppen lärresurs vara guld värt.213 

Flera av de respondenter som är självstuderande uttrycker också sin uppskatt-

ning över öppna lärresurser. De är lätta att hitta och används mycket av dessa re-

spondenter, som inte har samma tillgång till andra resurser.214 

                                                
208 Bates 2004, s. 272. 
209 Respondent 36, 55, 69, 70. 
210 Respondent 24, 27, 40, 41, 67, 70, 78. 
211 Respondent 94. 
212 Respondent 4, 30, 36, 48. 
213 Respondent 54, 78. 
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Slutdiskussion 

Denna uppsats tog sitt avstamp i den snabba utveckling som skett inom såväl tek-

nik som utbildningsorganisation de senaste åren. De öppna lärresurserna har lyfts 

fram som ett verktyg med potentialen att hjälpa till att uppfylla många av de ambi-

tioner kring utbildning som yttrats i olika delar av samhällsdebatten. Den under-

sökning, med sitt begränsade urval, som denna uppsats vilar på, antyder också att 

en sådan potential visst kan finnas där. Ibland kan den till och med skönjas där 

den sticker upp huvudet ovanför vattenytan. 

Många av respondenterna brinner tydligt för den fria spridningen av kunskap, 

och andra har hoppat på tåget helt enkelt för att det är praktiskt. Det är dock tyd-

ligt att det är ett tag kvar innan eventuell potential helt är uppfylld. 

Såväl teorin om nätverkssamhället som den om kunskapsallmänningen pekar 

på de vinster i effektivitet och kvalitet som kan göras med öppna lärresurser.215 

När man ser till resultaten av uppsatsens enkät kan också sådana vinster 

skymta förbi. Det uttrycks uppskattning över att den enskilde pedagogen inte 

längre behöver återuppfinna hjulet inför varje nytt moment. Kvaliteten på det ma-

terial som finns är respondenterna däremot mindre eniga om. Här finns personer 

som är väldigt nöjda med att de resurser de använder uppdateras och förbättras 

just som Manuel Castells förutsagt. Andra menar istället att materialet ofta ligger 

orört och att databaserna klumpar igen och blir svårnavigerbara på grund av 

gammalt bråte och dåliga söksystem. Flera av dessa användare efterfrågar bättre 

kvalitetssäkring genom system motsvarande refereebedömning. Andra påpekar att 

sådant redan finns på sina håll men att många av de till öppna lärresurser skeptis-

ka kollegorna inte känner till dessa initiativ. 

En av de kraftigaste tankarna som kom fram i enkätsvaren var upplevelsen av 

att vara delaktig i någon slags global gemenskap kring öppna lärresurser. Ett re-

sultat som tycks ha överraskat och nästan förundrat flera producenter av OER var 

just hur de blivit kontinuerligt kontaktade av sina användare. Den sociala biten 

lyftes fram som en av de mest positiva aspekterna med öppna lärresurser överhu-

vudtaget. 

Det är därför spännande att situationen ute på institutionerna tycks vara så 

annorlunda. Det förekommer stöd där med, men det tycks inte alls lika enhälligt. 

                                                
215 Castells 2000, s. 53-54; Casserly & Smith 2008, s. 263. 
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Där tar ju även de ointresserade del i diskussionen och det märks. Från såväl kol-

legor som administration varierar stödet markant. Trots det finns det från flera håll 

en tro på att produktionen av öppna lärresurser ska vara en väg framåt i karriären. 

Mer praktiska och kontextbegränsade vinster med, och motiv bakom, använ-

dande av öppna lärresurser finns också. Möjligheten till lokal anpassning är efter-

frågad, liksom liknande variationer efter den individuella studenten. En aspekt 

som går in i effektiviteten hos en återkopplingsslinga är att resurser som lagts upp 

öppet i databas också, för den ursprungliga kreatören, är lätta att gå in och redige-

ra i efterhand.  

Vidare upplever flera lärare att öppna lärresurser gjort det möjligt för dem att 

anamma en ny undervisningsstil med mer tvåvägskommunikation. Likaså ses för-

ändringar hos studenterna, som i flera fall ökat sitt intresse för andra perspektiv. 

Det blir lättare att tillfredställa dessa när man inte är låst till en lärobok. 

Toru Iiyoshi och Cheryl R. Richardson visar i teoridelen på hur svårt det kan 

vara att fånga upp nya pedagogiska grepp. Mycket av den kunskap som lärare 

använder är undermedveten och komplicerad att förklara ens för en själv. Genom 

att först försöka artikulera sina tankar och idéer och sedan få dessa granskade av 

andra kan dock framsteg ske på denna front. 216 

Det tycks, utifrån hur respondenterna upplever öppna lärresurser, finnas 

mycket som tyder på att dessa kan vara det verktyg som behövs för att denna pro-

cess av pedagogisk beskrivning ska kunna ske på ett bra sätt. Men som sagt, då 

krävs det fortfarande en del utveckling av användargränssnitt, sökmotorer med 

mera. 

Med tanke på hur mångdimensionella förutsättningarna och motiven är kring 

öppna lärresurser, är det inte svårt att förstå varför det finns så varierade definitio-

ner på fenomenet. Utifrån de resultat som denna undersökning gett lär det förbli så 

ett tag till. 

 

 

                                                
216 Iiyoshi & Richardson 2008, s. 338-340. 
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Sammanfattning 

Med syftet att undersöka motiven bakom användning, skapande och återanvänd-

ning av öppna lärresurser (OER), ”digitaliserade material som tillhandahålls fritt 

och öppet för lärare, studenter och självstuderande att använda och återanvända 

för undervisning, studier och forskning”, 217 har författaren genomfört en kvalitativ 

enkät, med huvudsakligen öppna frågor. De tre huvudfrågeställningarna är: 

 Varför brukar användare andras öppna lärresurser omodifierade? 

 Varför producerar användare öppna lärresurser? 

 Varför ändrar och återanvänder användare öppna lärresurser? 

Som teoretisk utgångspunkt används främst Manuel Castells nätverkssamhälle, 

med dess sociala och effektivitetssökande dimensioner, samt kunskapsallmän-

ningen. Såväl sociala som ekonomiska faktorer tas upp utifrån dessa. Även viss 

diskussion av pedagogik finns med. 

En webbenkät gick ut till 796 användare av OER-databasen Connexions, och 

95 mer eller mindre fullständiga svar mottogs. 

Resultaten pekar på att användarna, producenterna och återanvändarna av 

öppna lärresurser är en blandad skara. Vanliga motiv bakom bruk av materialet är 

tron på delande av information och kunskap som objektivt gott, samt mer praktis-

ka tankar kring användbarhet i en undervisnings- eller inlärningssituation. Det 

upplevs också vara smidigt att gå tillbaka till eget material för att utveckla det 

allteftersom. 

En problematik som lyfts fram är att kvaliteten på såväl material som använ-

dargränssnitt i många fall är undermålig. Något som går stick i stäv med den ut-

veckling Castells förutspår. Det finns dock tecken på att en kvalitetshöjning kan 

komma med tiden. 

Den aspekt som vid flera tillfällen, och med värme, lyfts fram är att man som 

användare och producent av öppna lärresurser får tillgång till en gemenskap. Vid 

institutionerna är stödet för användning av öppna lärresurser varierat, men ute på 

internet tar global kommunikation plats. Flera OER-producenter var överraskade 

av hur de flera gånger i veckan kontaktas angående vad de gjort tillgängligt.  

 

                                                
217 Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) 2007, s. 24. 
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Bilaga 1: Enkäten 

The use of Open Educational Resources. How and why? 

Today more and more teachers and students have started to use the openly access-

ible resources of learning that can be found around the internet. Through this sur-

vey, and through the master thesis I will build on the answers, I wish to contribute 

to the understanding of how and why these Open Educational Resources (OER) 

are used or not used. 

 

OER are, in the context of this study, defined as ”digitised materials offered freely 

and openly for educators, students and self-learners to use and reuse for teaching, 

learning and research.” (Hylén, Jan: 2007) They can take many different forms, 

for instance PDF:s, lesson plans, video clips and digital textbooks, all provided 

free of charge for the user. The discussions on the pros and cons of this phenome-

non have been quite thorough on a theoretical level. With this study I wish to ask 

you, the actual user, what you think and how you experience OER. 

You have been contacted for this survey based on your use of the Connexions 

repository (though not due to any commission on their part). However, the focus 

of this study is on the use of Open Educational Resources in general. Therefore, if 

you have used such material under other circumstances, please do not hesitate to 

include your experiences from this into your answers. 

 

The survey is estimated to take about 15 minutes. There will be space for free 

comments at the bottom of the questionnaire. 

 

All answers will be treated confidentially. Single answers might be quoted ano-

nymously. 

 

Thank you for taking the time to partake in this survey on Open Educational Re-

sources use! 

 

There are 34 questions in this survey  
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Background information 

 

1 [1] Have you made use of Open Educational Resources (OER)? * 

Please choose only one of the following: 

 

    * Yes 

    * No 

 

2 [2] Year of birth: 

Only answer this question if the following conditions are met: 

° Answer was 'Yes' at question '1 [1]' (Have you made use of Open Educational 

Resources (OER)?) 

Please choose only one of the following: 

 

1900-2011 

 

3 [3] Gender: 

Only answer this question if the following conditions are met: 

° Answer was 'Yes' at question '1 [1]' (Have you made use of Open Educational 

Resources (OER)?) 

Please choose only one of the following: 

 

    * Female 

    * Male 

 

4 [4] In what country are you based 

Only answer this question if the following conditions are met: 

° Answer was 'Yes' at question '1 [1]' (Have you made use of Open Educational 

Resources (OER)?) 

Please write your answer here: 
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5 [5] On which levels of education are you active? 

Only answer this question if the following conditions are met: 

° Answer was 'Yes' at question '1 [1]' (Have you made use of Open Educational 

Resources (OER)?) 

Please choose all that apply: 

 

    * High school level 

    * Associate level 

    * Bachelor level 

    * Master level 

    * Doctorate level 

    * Unconnected to a formal teaching institution 

    * Other: 

 

6 [6] In which academic discipline are you primarily active? 

Only answer this question if the following conditions are met: 

° Answer was 'Yes' at question '1 [1]' (Have you made use of Open Educational 

Resources (OER)?) 

Please choose only one of the following: 

 

    * Arts 

    * Business 

    * Humanities 

    * Mathematics and statistics 

    * Science and technology 

    * Social sciences 

    * Interdisciplinary sciences  

    * Other 

 

7 [7] How long have you been active in this discipline? 

Only answer this question if the following conditions are met: 

° Answer was 'Yes' at question '1 [1]' (Have you made use of Open Educational 

Resources (OER)?) and Answer was 'Arts' or 'Business' or 'Humanities' or 

'Mathematics and statistics' or 'Science and technology' or 'Social sciences' or 

'Interdisciplinary sciences' at question '6 [6]' (In which academic discipline are 

you primarily active? ) 

Please choose only one of the following: 

 

    * 0-5 years 

    * 6-10 years 

    * 11-15 years 
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    * 16-20 years 

    * 21-30 years 

    * 31-40 years 

    * longer 

 

8 [8] What do you do with OER? 

Only answer this question if the following conditions are met: 

° Answer was 'Yes' at question '1 [1]' (Have you made use of Open Educational 

Resources (OER)?) 

Please choose all that apply: 

 

    * Teaching 

    * Studying at an institution 

    * Self learning Self learning 

    * Other: 

Using OER that were produced by others 

9 [9] When did you first start using OER? 

Only answer this question if the following conditions are met: 

° Answer was 'Yes' at question '1 [1]' (Have you made use of Open Educational 

Resources (OER)?) 

Please choose only one of the following: 

 

    * 0-1 years ago 

    * 2-3 years ago 

    * 4-6 years ago 

    * 7-10 years ago 

    * Earlier 

10 [10] How often do you use OER? 

Only answer this question if the following conditions are met: 

° Answer was 'Yes' at question '1 [1]' (Have you made use of Open Educational 

Resources (OER)?) 

Please choose only one of the following: 

 

    * Every day 

    * Every week 

    * A couple of times a month 

    * A couple of times a year 

    * Less often 
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11 [11] Do you use any particular search engines, archives etc. when search-

ing for OER? 

Only answer this question if the following conditions are met: 

° Answer was 'Yes' at question '1 [1]' (Have you made use of Open Educational 

Resources (OER)?) 

Please write your answer here: 

 

12 [12] Why do you use OER? 

Only answer this question if the following conditions are met: 

° Answer was 'Yes' at question '1 [1]' (Have you made use of Open Educational 

Resources (OER)?) 

Please write your answer here: 

 

13 [13] What kind of OER have you used? 

Only answer this question if the following conditions are met: 

° Answer was 'Yes' at question '1 [1]' (Have you made use of Open Educational 

Resources (OER)?) 

Please choose all that apply: 

 

    * PowerPoint slides PowerPoint slides 

    * PDF files PDF files 

    * Text documents other than PDF Text documents other than PDF 

    * Pictures Pictures 

    * Video clips Video clips 

    * Applets Applets 

    * Textbooks Textbooks 

    * Other: 

 

14 [14] Do you prefer any of these kinds of OER over the others, and if so, 

why? 

Only answer this question if the following conditions are met: 

° Answer was 'Yes' at question '1 [1]' (Have you made use of Open Educational 

Resources (OER)?) and Answer was 'PowerPoint slides' or 'PDF files' or 'Text 

documents other than PDF' or 'Pictures' or 'Video clips' or 'Applets' or 'Textbooks' 

at question '13 [13]' (What kind of OER have you used? ) 

Please write your answer here:  

 

Producing your own OER 

15 [15] Have you produced your own OER? 
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Only answer this question if the following conditions are met: 

° Answer was 'Yes' at question '1 [1]' (Have you made use of Open Educational 

Resources (OER)?) 

Please choose only one of the following: 

 

    * Yes 

    * No 

 

16 [16] When did you first start producing OER? 

Only answer this question if the following conditions are met: 

° Answer was 'Yes' at question '1 [1]' (Have you made use of Open Educational 

Resources (OER)?) and Answer was 'Yes' at question '15 [15]' (Have you pro-

duced your own OER? ) 

Please choose only one of the following: 

 

    * 0-1 years ago 

    * 2-3 years ago 

    * 4-6 years ago 

    * 7-10 years ago 

    * Earlier 

 

17 [17] How often do you produce new OER? 

Only answer this question if the following conditions are met: 

° Answer was 'Yes' at question '1 [1]' (Have you made use of Open Educational 

Resources (OER)?) and Answer was 'Yes' at question '15 [15]' (Have you pro-

duced your own OER? ) 

Please choose only one of the following: 

 

    * Every day 

    * Every week 

    * A couple of times a month 

    * A couple of times a year 

    * Less often 

 

18 [18] Why do you produce OER? 

Only answer this question if the following conditions are met: 

° Answer was 'Yes' at question '1 [1]' (Have you made use of Open Educational 

Resources (OER)?) and Answer was 'Yes' at question '15 [15]' (Have you pro-

duced your own OER? ) 

Please write your answer here: 
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19 [19] What kind of OER have you produced? 

Only answer this question if the following conditions are met: 

° Answer was 'Yes' at question '1 [1]' (Have you made use of Open Educational 

Resources (OER)?) and Answer was 'Yes' at question '15 [15]' (Have you pro-

duced your own OER? ) 

Please choose all that apply: 

 

    * PowerPoint slides  

    * PDF files 

    * Text documents other than PDF  

    * Pictures 

    * Video clips  

    * Applets  

    * Textbooks  

    * Other: 

 

20 [20] Do you prefer to produce any of these kinds of OER over the others, 

and if so, why? 

Only answer this question if the following conditions are met: 

° Answer was 'Yes' at question '1 [1]' (Have you made use of Open Educational 

Resources (OER)?) and Answer was 'Yes' at question '15 [15]' (Have you pro-

duced your own OER? ) and Answer was 'PowerPoint slides' or 'PDF files' or 

'Text documents other than PDF' or 'Pictures' or 'Video clips' or 'Applets' or 

'Textbooks' at question '19 [19]' (What kind of OER have you produced?) 

Please write your answer here: 

Altering and reusing OER 

21 [21] Have you altered and reused any OER? 

Only answer this question if the following conditions are met: 

° Answer was 'Yes' at question '1 [1]' (Have you made use of Open Educational 

Resources (OER)?) 

Please choose only one of the following: 

 

    * Yes 

    * No 

 

22 [22] How often do you alter and reuse OER? 

Only answer this question if the following conditions are met: 
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° Answer was 'Yes' at question '1 [1]' (Have you made use of Open Educational 

Resources (OER)?) and Answer was 'Yes' at question '21 [21]' (Have you altered 

and reused any OER? ) 

Please choose only one of the following: 

 

    * Every day  

    * Every week  

    * A couple of times a month  

    * A couple of times a year  

    * Less often  

 

23 [23] Why do you alter and reuse OER? 

Only answer this question if the following conditions are met: 

° Answer was 'Yes' at question '1 [1]' (Have you made use of Open Educational 

Resources (OER)?) and Answer was 'Yes' at question '21 [21]' (Have you altered 

and reused any OER? ) 

Please write your answer here: 

 

24 [24] What kind of OER have you altered and reused? 

Only answer this question if the following conditions are met: 

° Answer was 'Yes' at question '1 [1]' (Have you made use of Open Educational 

Resources (OER)?) and Answer was 'Yes' at question '21 [21]' (Have you altered 

and reused any OER? ) 

Please choose all that apply: 

 

    * PowerPoint slides 

    * PDF 

    * Text documents other than PDF  

    * Pictures 

    * Video clips 

    * Applets 

    * Textbooks 

    * Other: 

 

25 [25] Do you prefer any of these kinds of OER over the others when it 

comes to alter and reuse, and if so, why? 

Only answer this question if the following conditions are met: 

° Answer was 'Yes' at question '1 [1]' (Have you made use of Open Educational 

Resources (OER)?) and Answer was 'Yes' at question '21 [21]' (Have you altered 

and reused any OER? ) and Answer was 'PowerPoint slides' or 'PDF' or 'Text doc-
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uments other than PDF' or 'Pictures' or 'Video clips' or 'Applets' or 'Textbooks' at 

question '24 [24]' (What kind of OER have you altered and reused?) 

Please write your answer here: 

 

General questions 

 

26 [26] What properties do you look for in an OER? 

Only answer this question if the following conditions are met: 

° Answer was 'Yes' at question '1 [1]' (Have you made use of Open Educational 

Resources (OER)?) 

Please write your answer here: 

 

27 [27] Is there any part of your experience with OER that you have found 

especially pleasing? If so, which one and why? 

(For instance technical issues as well as social and institutional issues from the 

context of your work (such as support, policies, subject traditions etc.)) 

 

Only answer this question if the following conditions are met: 

° Answer was 'Yes' at question '1 [1]' (Have you made use of Open Educational 

Resources (OER)?) 

Please write your answer here: 

 

28 [28] Is there any part of your experience with OER that you have found 

especially problematic? Any barrier against future use? If so, which one and 

why? 

For instance technical issues as well as social and institutional issues from the 

context of your work (such as support, policies, subject traditions etc.)) 

 

Only answer this question if the following conditions are met: 

° Answer was 'Yes' at question '1 [1]' (Have you made use of Open Educational 

Resources (OER)?) 

Please write your answer here: 

29 [29] Has the use of OER in any way affected your pedagogy, and if so, 

how? 

Only answer this question if the following conditions are met: 

° Answer was 'Yes' at question '1 [1]' (Have you made use of Open Educational 

Resources (OER)?) and Answer was 'Teaching' at question '8 [8]' (What do you 

do with OER? ) 

Please write your answer here: 
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30 [30] Has the use of OER in any way affected your way of learning, and if 

so, how? 

Only answer this question if the following conditions are met: 

° Answer was 'Yes' at question '1 [1]' (Have you made use of Open Educational 

Resources (OER)?) and Answer was 'Studying at an institution' or 'Self learning' 

at question '8 [8]' (What do you do with OER? ) 

Please write your answer here: 

 

31 [31] Do you feel supported in your use of OER, and if so, in what way? 

(When it comes to support from colleagues/superiors/other students/faculty etc.) 

Only answer this question if the following conditions are met: 

° Answer was 'Yes' at question '1 [1]' (Have you made use of Open Educational 

Resources (OER)?) 

Please write your answer here: 

 

 32 [32] If you have anything further you would like to add, please use the 

space below. 

Only answer this question if the following conditions are met: 

° Answer was 'Yes' at question '1 [1]' (Have you made use of Open Educational 

Resources (OER)?) 

Please write your answer here:  

 

33 [34]Would you be willing to answer further questions regarding your use 

of Open Educational Resources? If so, please state your e-mail adress below. 

Thank you! 

Only answer this question if the following conditions are met: 

° Answer was 'Yes' at question '1 [1]' (Have you made use of Open Educational 

Resources (OER)?) 

Please write your answer here:  

 

34 [33]. What made you decide to stop working on the Connections collection 

you started to create? 

Only answer this question if the following conditions are met: 

° Answer was 'No' at question '1 [1]' (Have you made use of Open Educational 

Resources (OER)?) 

Please write your answer here:  

 

 

 

 


