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ONE CABLE CONNECTION 
Hos Konftel hittade Innovationsteknik den enkla lös-
ningen med One Cable Connection. Den innebär att 
föreläsaren bara behöver plugga i en orange USB-kabel 
i sin egen bärbara dator för att dra igång hela rummets 
videolösning med skärmar, kamera och ljud. 

– För ett år sedan var många av 
våra lärare endast bekväma med 
block-och-penna, IT-mognaden 
är väldigt varierande. Vi tilltalades 
verkligen av att det endast behövs 
en enda orange kabel att hålla reda 
på. Resten är installerat i förväg 
och kalibrerat för det specifika 
klassrummet.  
Det innebär att lärarna inte behö-
ver lägga någon energi på tekniken. 

Lärdomar från 
hybridundervisning: 
Folkuniversitetet 
prioriterar enkelhet 
och bra ljud
När pandemin slagit till stod 
Folkuniversitetet inför utmaningen 
att skapa en hybrid-undervisning 
som alla pedagoger skulle känna sig 
bekväma med.  

– Det var avgörande att hitta en 
enkel lösning med låga trösklar, säger 
Helene Gustafsson, verksamhetschef 
i Folkuniversitets södra distrikt.

Användarvänligheten blir särskilt viktig i en verksamhet 
som Folkuniversitetets. I staben av fasta lärare finns 
både vana och ovana IT-användare. Gästande förelä-
sare kommer dessutom in utan förkunskaper om den 
tekniska utrustningen på plats. Detta var något som 

leverantören Innovationsteknik Sverige AB tog fasta på 
när de klev in i samarbetet med Folkuniversitetet: 

– Videolösningen skulle passa alla, oavsett kunskapsnivå, 
och klara olika samarbetsplattformar, som Zoom, 
Microsoft Teams eller Google Meet. Dessutom skulle 
den fungera i en blandad IT-miljö, eftersom lärare och 
föreläsare använder både PC och Mac, förklarar Oscar 
Hanson, VD på Innovationsteknik Sverige. 

– Förutom alla dessa kravspecifikationer är 
klassrummen olika stora, vilket också innebär att vi 
ville kunna erbjuda olika storlekar på både ljud- och 
videoenheterna. Efter en hel del funderande och 
testande insåg vi att det bästa alternativet kom från 
Konftel. 
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De kan fortsätta att lägga hela sin uppmärksamhet på 
det pedagogiska, säger Helene Gustafsson, verksam-
hetschef på Folkuniversitetet distrikt syd. 

Innovationsteknik har även spelat in en kort 
introduktionsfilm åt Folkuniversitetet där de visar upp 
de olika enheterna och förklarar hur lärarna ska agera 
första gången de kommer till ett nytt klassrum.  

– Vi har förprogrammerat kamerans fjärrkontroll med 
fem förinställningar, som vi också visar upp i instruk-
tionsfilmen. Genom att trycka på siffrorna på fjärrkon-
trollen kan de välja mellan att visa hela salen, bara visa 
pedagogen, visa hela whiteboarden eller zooma in mer 
på höger eller vänster del av whiteboarden. Vi ville göra 
det så enkelt som möjligt för lärarna att välja vad de 
ska visa för de som är med på distans, förklarar Oscar 
Hanson på Innovationsteknik. 

Förprogrammering och den orange kabeln ser likadana 
ut i alla klassrum, även om själva utrustningen skiljer sig 
åt för att klara av de olika klassrumsstorlekarna. En-
kelheten skapar en stor trygghet hos användarna. Allt 
fungerar likadant varje gång och i alla klassrum, oavsett 
storlek.

LJUDET I CENTRUM
Folkuniversitetet har utrustat sina klassrum med anting-
en Konftel Cam20 eller Konftel Cam50 beroende på 
klassrummens storlek. Samtliga klassrum är utrustade 

med Konftels unika OCC-hub som gör att mötesleda-
ren endast behöver plugga i en orange USB-kabel till sin 
bärbara dator för att starta upp distanslektionen med 
ljud, skärmar och video. Den fungerar oavsett IT-miljö 
och för alla plattformar som Zoom och Microsoft Teams 
med flera. När det gäller ljud har Innovationsteknik och 
Folkuniversitetet även valt att installera den design-
belönade konferenstelefonen Konftel 800 i de flesta 
klassrum. 

– Ljudet är förstås väldigt viktigt i en lärande situation, 
förklarar Helene Gustafsson på Folkuniversitet. 

– Våra lärare ska inte behöva höja rösten för att nå 
studenterna som följer lektionen hemifrån eller vara 
rädda att missa distansstudenternas frågor under 
lektionen. Dessutom ska alla andra studenter på plats i 
salen, ha en ärlig chans att höra. Vi har därför valt den 
kraftfullaste ljudlösning som Konftel har att erbjuda. 

– När det kommer till ljud tycker jag att Konftel 
verkligen visar sin styrka och imponerar med bolagets 
egenutvecklade ljudteknik OmniSound, säger Oscar 
Hanson på Innovationsteknik Sverige.  

– Konftel 800 klarar av stora rum och krävande 
situationer, till exempel en lärare som rör sig i 
klassrummet och som ändå ska höras av alla på 
distans, samtidigt som de kraftfulla högtalarna gör 
att distansstudenter kan höras tydligt i klassrummet. 
Sammantaget är det bredden i Konftels utbud som 
gör dem till ett självklart och bra val för sådana här 
lösningar.

Utrustning: 
• Ett tiotal Konftel C20800 Hybrid, utökas kontinuerligt 
• Ett tiotal Konftel C50800 Hybrid, utökas kontinuerligt 

Viktigt för Folkuniversitetet: 
• Enkelt att starta upp och använda för ett stort antal olika lärare 

som undervisar vid Folkuniversitetet runt om i Sverige, lösningen är 
Konftel OCC - One Cable Connection. 

• Bra ljud är avgörande för att lektionerna ska fungera för både lärare 
och elever på plats i klassrummet samt för distanseleverna. 

• Lärarna ska inte behöva lägga någon energi på tekniken, de ska 
kunna fokusera helt på det pedagogiska. 

• Lektion ska kunna vara densamma oavsett om den sker på distans 
eller på plats i klassrummet. 

• Leverantören har förprogrammerat kamerans fjärrkontroll med de 
fem förinställningar som används oftast. 
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