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Fria licenser
Upphovsrättsinnehavaren ger alla 
(elever, bibliotek, tidningar, 
intresseföreningar, näringsliv) 
rättigheter till att göra 
bearbetningar, sprida, och 
återanvända verket, oavsett syfte.

Men inte villkorslöst.
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Open Educational Resources

OER är inlärnings-, undervisnings- och forskningsresurser i vilket 

format och medium som helst, som är publicerat under public 

domain eller som är upphovsrättsligt skyddat men som har släppts 

under en öppen licens, som tillåter återanvändning, bearbetning, 

anpassning, åtkomst utan kostnad samt spridning till andra.



Varför översätta?

● För det livslånga lärandet
● För att nå de globala 

målen
● För att sänka trösklarna
● För att OER är the futures 

of education!
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Definition och tillämpningsområde

- Vad är OER? 

- Vad menas med öppen licens?

- Vad kan informations- och 
kommunikationsteknologi bidra med?

- Vilka omfattas av rekommendationen?

https://se.wikimedia.org/wiki/Unescos_OER-rekommendation#I._DEFINITION_OCH_TILL%C3%84MPNINGSOMR%C3%85DE


Syfte och mål
- Insatser för att uppnå hållbarhetsmål 4 (“Säkerställa en 

inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och 
främja livslångt lärande för alla”)

- Visa på möjligheterna som ges när öppna licenser  
tillämpas på utbildningsmaterial 

- Stärkt engagemang bland lärare när OER tillämpas klokt

- Regionalt och globalt samarbete för hållbart och 
kostnadseffektivt arbete

https://se.wikimedia.org/wiki/Unescos_OER-rekommendation#II._SYFTE_OCH_M%C3%85L


Åtgärdsområden (Vad medlemsstaterna ska göra)

(i) Bygga kapacitet hos intressenter att skapa, ha tillgång 
till, återanvända, anpassa och sprida OER
(ii) Utveckla stödjande policyer
(iii) Uppmuntra effektiv, inkluderande och jämlik tillgång 
till OER av god kvalitet
(iv) Främja skapande av hållbarhetsmodeller för OER
(v) Främja och stärka internationellt samarbete

https://se.wikimedia.org/wiki/Unescos_OER-rekommendation#III._%C3%85TG%C3%84RDSOMR%C3%85DEN


(i) Bygga kapacitet hos intressenter att skapa, ha 
tillgång till, återanvända, anpassa och sprida OER

- Skapa medvetenhet hos relevanta intressegrupper

- Tillhandahålla systematiskt och kontinuerligt kapacitetsbyggande

- Öka medvetenheten kring undantag från upphovsrättsskyddat 
material

- Nyttja öppna licensierade verktyg, plattformar och standarder

- Tillhandahålla lättillgänglig information om OER-relaterade 
ämnen

- Främja digital kompetens



(ii) Utveckla stödjande policyer

- Utveckla och implementera policyer som uppmuntrar till OER 
utvecklade med offentliga medel

- Uppmuntra och stödja institutioner att ta fram egna ramverk

- Utveckla system för att stärka och stimulera lärare som arbetar 
med och för OER

- Utveckla system för att stödja och stimulera publicering av OER 
på offentliga plattformar

- Införliva OER-policyer i nationella politiska ramverk och 
strategier



(ii) Utveckla stödjande policyer, forts

- Adressera OER när utbildningar utvecklas och läroplaner tas 
fram

- Uppmuntra och stödja forskning om OER

- Utveckla och implementera policyer som tillämpar de högsta 
standarderna för integritet och dataskydd kopplat till OER



(iii) Uppmuntra effektiv, inkluderande och jämlik 
tillgång av OER av god kvalitet

- Säkerställa OER som passar för enskilda studenter, 
utbildningsmål och kurser

- Stötta framtagandet av genusmedvetet, kulturellt och språkligt 
relevant OER, inklusive på minoritetsspråk

- Se till att principerna om jämställdhet, icke-diskriminering osv 
återspeglas i OER-program

- Offentlig och privat investering i IKT-infrastruktur, bredband osv



(iii) Uppmuntra effektiv, inkluderande och jämlik 
tillgång av OER av god kvalitet, forts

- Skapa incitament för utveckling och forskning

- Utveckla och anpassa befintliga evidensbaserade standarder för 
kvalitetssäkring av OER



(iv) Främja skapande av hållbarhetsmodeller för OER

- Granska gällande bestämmelser för anskaffande av OER

- Skapa modeller för både traditionell och nytänkade finansiering, 
så att kostnaden för OER inte hamnar på enskilda lärare eller 
studenter

- Främja och öka medvetandet hos och mellan institutioner och 
länder

- Anta regelverk som stödjer utvecklingen av OER-produkter

- Främja adekvat språklig översättning av öppna licenser

- Optimera befintliga ekonomiska medel för att inkludera 
OER-arbete



(v) Främja och stärka internationellt samarbete

- Främja nya samarbeten och utnyttja befintliga

- Inrätta finansieringssystem för att stödja samverkan på olika 
nivåer

- Stödja och skapa peer networks utifrån ämnen, språk osv

- Införliva OER i internationella utbildningssamarbeten

- Utforska internationellt ramverk för upphovsrättsliga undantag 
och begränsningar

- Stödja insatser kring bl a interkulturell kommunikationsförmåga 
och multikulturella grupper



Uppföljning och utvärdering

- Utnyttja lämpliga forskningssystem för att mäta verkningsgrad

- Samla in och sprida framgångsrika exempel och god praxis

- Utveckla sätt att utvärdera utbildningens effektivitet och den 
långsiktiga ekonomiska effekten av OER.



Vad innebär det här för er?

- Kan och ska implementera OER i utbildning

- Möjlig tillgång till medel för OER-arbete

- Möjlighet att dela kunskap på nya sätt

- Mer?



https://www.goto10.se/event/motesplats-oer/


Talare

- Zeynap Varaglo som leder UNESCO OER Dynamic Coalition

- Svenska Unescorådets generealsekreterare Anna-Karin Johansson

- Torunn Gjelsvik, generalsekreterare för ICDE, International Council 
for Open and Distance Education

- Mikael Andersson, UHR

- Sveriges förenade studentkårer

- M fl
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