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förchefenstatsrådet ochTill

Utbildningsdepartementet

Utbildnings-förmaj chefenden 1995bemyndigade 4Regeringen
föreslåuppgiftsärskild utredare medtillkalladepartementet attatt en

inom främstdistansmetoderanvändningenfrämjaåtgärder kan avsom
särskild utredareTillDir. 1995:69.och högskolanvuxenutbildningen

Engqvist.Filminstitutetvid Larsdirektörenhar utsetts
sekretariat.ochknutitsutredaren harTill ettexpertgruppen

eventuellförturmedutredningsuppdraget ingår prövaI att om en
nationellutnyttjas förTV-kanal kanmarkbundenfjärdeframtida

bildningsverksamhet.utbildnings och
utbildningTV ochdelbetänkandetfår härmed överlämnaJag som

sekretaria-frågan.sistnämnda Inomöverväganden i deninnehåller mina
Erichs.byrådirektören Peterberettshar ärendettet av

november 1995Stockholm i

EngqvistLars

ErichsPeter
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Inledning1

ochbedömningarpunktformsammanfattning iEfter rapportensaven
tillrefereraravsnitt bl.a.bakgrund i 3avsnitt följerförslag i somen

området.ochtidigare utredningar rapporter
dendel TV-orienteringöversiktligavsnitt 4I avom enenges

ochutbildnings-pågårTV-användningverksamhet och som
uppskattningi avsnitt 5folkbildningsområdet. Dessutom görs aven

dominerandeTV-kanal medrikstäckandemarksänd,kostnaderna för en
någraavsnittfolkbildning. 6och Iutbildninginslag presenteras avav

blikommateknik kandigitalgrundade på attde tjänster som
utbildningsområdet.användbara på

ochslutsatsersynpunkter,antalavsnitti 7Slutligen ettpresenteras
bedömningar.
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Sammanfattning2

punktformsammanfattning ihärInledningsvis presenteras aven
förslag kring fråganochbedömningarcentralarapportens om en

för nationellutnyttjasTV-kanal kanmarkbundeneventuell framtida
bildningsverksamhet.utbildnings- och

television, bådeutbildandefolkbildande ochfinns behovDet av mer
utbildning ochispecifika målgrupperoch förpublikenfor den allmänna

förstärks.tillgångenangelägetdärförfolkbildning. Det är att

ökadbehovutbildningsperspektivfinns detförsta handI avur
utbildande ochförförbättrad sändningstidochutvidgadproduktion och

analogasänder viakanaleri samtligafolkbildande somprogram
publik.marknät för allmänen

koncessionsinnehavare förTV4 bör,Televison ABNordisk som
ochutbildandeoch sändaproduceraåläggasmarknät,sändning attöver

sändnings-periferaattraktivasåvälpåfolkbildande som merprogram
tider.

ocheller femtefjärdeutnyttjandeförkoncession4. Om ettavges
åläggaskoncessionsinnehavarenbörM5 attmarknät M4,analogt

såvälfolkbildandeutbildande ochsändaochproducera program
sändningstider.periferaattraktiva mersom

folkbildningbildning ochutbildning,perspektivnationelltUr ett av
television inteföranalogt sändamätfjärde,utbyggnadbör etten av

prioriteras.
ochTV-sektomstilltagits hänsynhar bl.a.Vid bedömningen

förkostnadernauppskattadeförändringar, de attutbildningsbehovens
och till detiutbildningskanal TVrikstäckandeutsänd,driva analogten

TV-områdetochradio-teknik pågår påtill digitalskifte från analog som

1 överförsochbild, ljud textdatasändning innebär represente-Analog att som
storheter.kontinuerliga fysiskaras av

71-15-1311
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liksom på andra informations- och kommunikationsområden som
förutses betydelsefulla för utbildning, bildning och folkbildning ivara
dag och i framtiden.

Nya, utbildningssatsningar på TV-området bör digital teknikhastora
plattform. Det och flexibilitet dels för drautrymme att nyttasom ger av

TV-mediets digitala utveckling, dels för kombinationer mellan TV-
mediet och tekniker för informationsbehandling och kommunikationnya
där inte minst möjligheten till tvåvägskommunikation kommer in.

Det därför angeläget forskning och utveckling områdetär påatt
utbildande och folkbildande television förstärks. också angelägetDet är

kapacitet och kompetens inom utbildningssektom för produktionatt av
utbildande och folkbildande TV-produktion förstärks.

TV-produktion direkt utbildnings- och folkbildningsrelaterad,ärsom
avsedd och anpassad för specifika målgrupper i utbildning och
folkbildning bör kunna sändas med distributionstekniker dessanärnya

digitalzfinns tillgängliga bl.a via marknätTV ocheller satellit. En
eller flera kanaler för television och andra utbildningstjänstereventuella
bör teknik tillgänglig och Övriga förutsättningar närvarande kunnanär är
byggas inom utbildningssektom för sändning både lokaltregionaltupp
och nationellt.

Distansutbildningskommittén vill slutligen möjlighetenunderstryka
använda det befintliga M4-sändningsutrymmet för samtidig, digitalatt

sändning befintliga rikstäckande, analogt TV-kanaler.sändaav

2 digital sändning siffror.I överförda data bild, ljud och textrepresenteras av
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Bakgrund3

uppdragetSammanfattning3.1 av

uppgift föreslåutredare medsärskildtillkallatRegeringen har atten
främstinomanvändningen distansmetoderfrämjakanåtgärder avsom

högskolan.vuxenutbildningen och
långsiktigtstrategiföreslåhuvuduppgiftUtredarens är att somen
distansut-möjligheter tilllandet dei helafrämjar utvecklingen av

erbjuder.informationsteknikbildning modernsom
utbildningen,inomDistansmetoderDir. 1995:69,direktivenI

framtidaeventuellsärskiltuppdras utredaren att prövaåt om en
ochutbildnings-för nationellutnyttjasTV-kanal kanmarkbunden

delskall vad gäller dennaUtredarenbildningsverksamhet. av
deldennaskyndsamt.förslag Detredovisa sinauppdraget är av

härmed redovisas.uppdraget som

på områdetutredningarTidigare3.2

kommitténsiutrettredanMycketUnder rubriken omnämnsär
fråganförslag ibidrag ochutredningardirektiv antal gettett omsom

utbildningen.distansmetoder iutvecklingkan bidra tillhur staten av
betänkandeföreslår i sittvuxenutbildningeffektivareUtredningen om

betänkandet Långtstödmed1993:23krona SOUKunskapens av
vidgadtillstarkt stödnära 1992:3och mycket Dsborta att ges

föreslårutbildningen.i Dessutomdistansmetoderanvändning av
bl.a.utvecklingen,stödjaför attutredaren attatt staten tar genomansvar

användningvidgadfrämjamed uppgiftsärskilt skapas attett enorgan
utbildningsgivareoberoendeutbildningalldistansmetoder inom avav

och utbildningsnivå.
mellanprojektsamarbetekonkretvidare bl.a.Utredningen föreslår ett
arbets-ochkomvux,folkbildningen, AMUUtbildningsradion UR,

höjadistansmetodersyftar till medProjektetmarknadens attparter. som
grundläggandesvenskar saknarbland de mångakompetensnivån som

naturorien-ochoch samhälls-engelskamatematik,i svenska,kunskaper
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terande föreslås löpaämnen, under fem år till kostnad 50 miljoneren av
kronor. UR medverka med både rekryteringsfrämjande, attitydpå-avses
verkande och kunskapsförmedlande radio- och TV-program.

NyI informationsteknologi undervisningeni Ds 1994:21, ärsom
från Utbildningsdepartementets projektrapport Agenda 2000,en

betonar utredaren vi lever i teknikera med allt snabbareatt en ny
kunskapsutveckling, kräver former kompetensutveckling hossom nya av
enskilda individer. För underlätta individers kompetensutvecklingatt tas

teknik till hjälp. välEn utvecklad informationsinfrastruktur ökarny
tillgängligheten utbildningstjänster, bl.a. TV-området. I deav
konvergensprocesser pågår mellan olika teknikområden bl.a.görssom

investeringar i interaktiv teknikstora TV, kan finna användningen som
bl.a. inom utbildningsomrâdet.
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l
4 Orientering

Television4.1

befolkningenUnder genomsnittlig dag 85 på TV.procenten ser av
Enligt mätningar har tittandet ökat till i genomsnitt minuter135 omnya
dagen.

Sverige har i dag utbyggt mångkanalsystem liknar TV-ett som
sektoms struktur i många europeiska länder.

tittartiden kanaler:Sverige fördelade sig 1993 så här på olika SVTI
Kanal TV3 929 SVT TV2 26 TV4 251 procent,procent,procent,

sinSvenskarnaoch 3 55Femman ägnar procentprocent.procent av
public service-kanalema och åt denTV-tid åt de två 25 största,procent

reklamkanalen3.privata
TV-tittama pågenomsnittlig dag sågUnder 1994 80 procent aven

TV4.ochSVT:s båda kanaler
befolkningen iden bofastaKanal och når 99,81 TV2 procent av

vecka,sändningstid timmarSverige under sammanlagd på 173 peren
bestårInnehållet varierat ochtimmar regional sändning.12 ärvarav

underhållning och bildning.huvudsakligen nyheter,av
Sverige medden bofasta befolkningen inårTV4 98 procent av

Övrig sändningar viabefolkning medsändningar via marknät. nås
och under-cirka timmar i veckan. Nyhetersatellit. sänder 115TV4

hållning dominerande inslag.är
kabelnätsänder från satellit tillMellan och TV-kanaler150 200 ut

blandOmsättningen TV-och enskild antennmottagning i Europa.
kanalers.kanalema ökningen antaletär större än av

cirkai svenska kabelnät, vilkafemtital TV-kanaler distribuerasEtt av
publiktjugo inriktade också svensk TV3, Femman,är mot t.ex.en

3 NordicomCarlsson, Anshelm: Medie Sverige 1995,
4 Sveriges Televisions verksamhetsberättelse 1994
5 uppskattning det kommer finnas 500 TV-EU-kommissionensDet attär att
kanaler i år 2000.Europa
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ñlmkanaler°.Discovery och flera dagMTV, I det bl.a. satellitemaär
Tele-X, Sirius Thor, Intelsat och Astra-satellitema förmedlar TV-som

till nordiska och svenska tittare. Satellitkapaciteten ochprogram
användningen kommer enligt planer fortsätta öka.att att

sänder cirka timmar vecka.TV3 100 Programutbudet dominerasper
underhållning förströelse.och Andelen egenproducerade ärav program

mycket liten.
sänder cirka timmar vecka, mycket liten delFemman 75 per varav en

produktion. Huvuddelen underhållning ochär äregen av programmen
förströelse.

Sändningar från våra nordiska grannländers TV-utbud når över
Stockholmden svenska Finska sänds trådlöstgränsen. överutprogram

och via kabel i med finsk befolkning.24 tätorter stor
siffror produktionskapacitetensvårt få fram den samladeDet är att

TV-distributionför Sverige. bakgrund ökadi MenTV-program mot av
tiosannolikt produktionskapaciteten har ökat under dedetär senasteatt

åren7.
totalt miljoner anslutna tillmiljoner svenska hushåll 3,92,7 ärav

l9948. medför direktmottagning Antaletkabelnät eller parabol
Ökningen medantalet hushållparabolantenn cirka 300 000.är av

avstannat9. öka.kabelanslutning har Antalet parabolantenner fortsätter att

6 villkor försatellitsänd från Regler ochSändningsuppgiñer mark- och TVom
Karlstad,TV, Kulturdepartementet Ds 105 och Vision,marksänd 1994: SFny

mellan satellit-TV-bolag och svenska kabeloperatörer.mäklare
7 produktionsbolag TV-produktionerfinns i dag åtminstone nioDet görsom

enbart för och Femman.TV4, TV3nästan
8 Publik- ochmöjligheter och begränsningar,Findahl Olle:Televisionens SR
programforskning, Stockholm 1988
9 Källa: Svenska Kabel-TV AB
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utbildning ochförTelevision4.2

folkbildning

möjligheterTV:s4.2.1

bl.a.källan till kunskapfrämstadenför mångaTV nuetsär omossav
och snabbastvälinformeradede redanhändelser. Det mestär som

viktigt förTV-medietSamtidigtviasig kunskaper TV.tillägnar är
informations-huvudsakligaofta deraseftersomkorttidsutbildade TV är

källa.
rollmediet.främsta TV:sknappast detfaktainlärning TVFör ärren

och påidentifikation och intresseskapai förmåganligger attsnarare
Fönnedlingvidare studier.motivera tillochstimuleraså vis både av
publiken. Menkrav påställerinformation viafördjupad TV storamer

uppbyggnad, påmediet och desskrav pådetallt ställerframför stora
övrig fram-presentation ochkonstruktion och påprogramtablåemas

till dessa kravTV-företagen levaKanställning i uppprogrammen.
kunskapsför-ochför informations-ocksåmöjlighetermedieterbjuder

förtätade kom-denkunskapskapandeoch förmedling genomav
är.rörelse TVbild ochspråk, ljud,bination somav

ochallmänt sprittmed ställningen accepterattillsammansDetta, som
bidra tillmöjlighetersocialt,och TVgeografiskt attbådemedium ger

kunskapsklyftor överbryggas.att
berorutbildningfolkbildning ochförlämplighetTV-mediets

bl.a.programutbudet ingår,sammanhangvilkasammanfattningsvis iav
special-eller tillpublikenallmännasig till denvänderkanalen enom

potentiellavilkaanvänds,syften deti vilkautbildning,publik, fört.ex.
användsoch hur TVproducerasdet, hur TVtillskrivermöjligheter vi av

mottagaren.

kunskapsni-° allmännaför samhälletsbetydelsemedierssvårtDet mätaär att
vårresultatökade kunskapervi fåremellertidForskning visar ettvå. att avsom

och begräns-möjligheterTelevisionensOlle:Findahlmed medier.kontakt
Stockholm 1988.programforskning,ochningar, Publik-SR

telekommunikationsteknikochmellan datorerkopplingen TV,framtidaDen
interaktivitetdenutbildning, blförmöjligheterskapar somstora genomanya,

utvecklas.kan
London 1984,Z Education,Broadcasting ärskrivitblTony Bates, som a

Columbia,BritishUniversity ofvid Theverksamdistansutbildningforskare i
England.University itidigare vid OpenCanada,

radio- och TV-hosfunktionerallmännaföljande fyra,på blhar pekatBates a
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4.2.2 UR:s program

UR licensfinansierat public serviceföretagär med uppdragett att
producera och sända utbildningsprogram i radio och TV. Enligt sitt avtal
med skall producera ochUR sända inom områdenastaten program
förskola, ungdomsskola, högskola och vuxenutbildning. Verksamheten
skall främst inriktas förstärka,på bredda och komplettera utbild-att
ningsinsatser andra på nämnda utbildningsområden.görssom av ovan

skall, enligtUR § 12 i avtalet med erbjuda mångsidigtstaten, ett
programutbud kännetecknas hög kvalitet. skall medProgrammensom av
beaktande UR:s särskilda uppgifter inom utbildningsområdetav
utformas deså tillgänglighet och mångsidighet i skäligatt genom
omfattning tillgodoser olika utbildningsbehov och intressen hos landets

Ävenbefolkning. mindre intressen skall i görlig mån till-gruppers
godoses vid tidpunkter då del befolkningen har möjlighetstor atten av

eller hörase programmen.
kostnaderUR:s för TV-verksamheten uppgick till miljoner1994 154

kr3.kronor 68 totalkostnaden 235 miljonerprocent av
TV2.sände timmar i Kanal ochUR 1994 432 timmar i1 138 Detta

kan jämföras med SVT:s totala sändningstid på cirka timmar5 700
1994.5

Av 212 timmar förstasändning timmarUR:s 127 produktion,är egen
timmar inköpta och timmar74 11 produceratsprogram program som

producent på uppdrag UR.av annan av
genomsnittliga totalkostnadenDen sänd timme förstasändningper var

ingår i kurs- eller direkt utbildningssammanhang:ett annatprogram som
De ökar de distansstuderandes känsla tillhöra sammanhang, detgöratt ettav

lättare för dem identifiera identifieraoch sig med producerardematt som
kursen och undervisningen mindre opersonlig.gör

hjälper de studerande snabbare vidDe enbart läsning utveckla sinaänatt
kunskaper.

hjälper deDe studerande framåt i sina studier och förmår dem arbetaatt
regelbundet.

fårDe studerande intresserade, rekryterar och de fårstuderande dennya nya
allmänna radio- och TV-publiken intresserade för ämnet.
Exklusive kostnader engångskaraktär och kostnader för affärsverksamheten.av
4 Sändningstiden under jämfört1994 minskade frånmed 1993 med 6279 %,
till 570 timmar. Motsvarande törstasändningar har minskat med från8 % 231
till timmar.212
Siffroma från Svensk television Olle indahl och Statistik TelevisionFav
i Mediesverige 1995, red Ulla Carlsson, Magnus Anshelm, Göteborg 1995.
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kr antalet sändagenomsnittskostnaden för det totalaoch724 0001994
kr.timmar 269 000

och folkbildningtill utbildninganknytaskanUR:s genomprogram
samarbe-produceras iplaneras ochellermindre gradde i högre elleratt
universi-inslag i bl.a.utbildningsanordnare. ingårDemed olikate som

ochgymnasieskolagrund- ochanvänds inomhögskolekurser,ochtets-
TV-utbud tenderardelstudiecirklar. UR:sEnfolkbildningens stor avav

televisionensoch medtelevisionsgenreri allmänna gängseproducerasatt
formspråk.

väckasyftar dels tillkursverksamheti UR:sTV-programmen att
förmedlaillustrera,dels tillkursdeltagare,och rekryteraintresse att
studier.stimulera tillså visidentifikation och påerfarenheter, skapa

ochrepriserförstasändning, timmar117timmarsände 2121994 UR
sändningstimmar 264totalt 570återutsändning. Avtimmar241 var

förskola,för och121 grundskolavuxenutbildning,avsedda förtimmar
föroch 32 högskola.för gymnasieskola52

andelfolkbildandeallmänt utgörUR:s stor program-avprogram en
delenomfattandedenvuxenutbildning ochunder rubriken är mestmen

samverkarURUR:smedproduktion 41UR:s procent resurser.avav
bl.a.ske medSamrådprojekt.förmed och SRSVT avsesgemensamma

år.ökat under ProgramharAntaletstudieförbund. senareprogram
med flerafolkhögskolorstudiecirklar, påbandade ianvänds också

ställen.
distanskurser.producerar URhögskolenivåochuniversitets-För

budget.UR:sanspråk 10iverksamhetDenna procenttar av
ochradioprogramkombination medianvänds oftaTV-programmen

kurspaket.komplettaläromedel iandraingår med
Över bamom-formi någonoch ungdomarbarnmiljoner är1,5 av

gymnasieskola. Dessagrundskola, ärförskola,utbildningoch ensorg
användsUR:sför UR. 39och intressant procentstor resurseravgrupp

verksamhet.för denna
handikappadeförochradio- TV-programURDessutom gör

procent.minoriteter 7ochprocent3
i TV. Dede brukar UR:stio svenskarFyra att programseuppgerav

användaG för friköpakostnaderinnehållerbelopp rätten attDetta att
utbildningssammanhangividareprogrammaterialet m.m. r

vidare7 AV-centraler. Sefolkbibliotek ochlånasljudkassetterBild- och ut av
verksamhet.AV-centralemasnedan om

2-15-1311
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programmen.flesta dessa tittare de har haftatt nyttaav uppger av
Tittarsiffroma för olika UR-program varierar bl.a. beroende påstort

kvalitet, målgrupp och, inte minst, sändningstid. förmiddagssändningEn
lspråk-, och skolprogram kunde under perioden ha så lågaav vuxen-
ltittarsiffror 35 000 medan fredagssändningen 18.45-19.15som personer

nyhetsprogram for mellan- och högstadiet hade tittare561 000 iav
genomsnitt.

flestaDe UR:s finns efter sändning låna folkbib-påattav program
med.liotek i de kommuner200 harUR samarbetsavtal UR:ssom

utbud erbjuds också via landets läromedels-AV-, och bibliotekscen-
traler. Skolan dominerande användare och läromedels-AV-är av
centralemas tjänster. Andra användare utbildningsanordnareär som
landsting och högskola. Jämfört med 1983 hade utlåningen UR:sav

tredubblatsTV-program 1993.

4.2.3 SVT:s program

skall,SVT enligt avtal mellan och SVT, erbjuda mångsidigtstaten ett
programutbud kännetecknas hög kvalitet. skallProgrammensom av
utformas så de tillgänglighet och mångsidighet i skäligatt genom
omfattning tillgodoser skiftande behov och intressen hos landets

Ävenbefolkning. mindre intressen skall i görlig mån till-gruppers
godoses vid tidpunkter befolkningendå del har möjlighetstor atten av

lskall helhet folkbildnings-Programmen präglasse programmen. som av
ambitioner. Forrnmässigt tenderar de folkbildande att antaprogrammen
televisionens allmängiltiga och formspråk.genrer lNationell spridning, hög hos befolkningen, höga kravacceptans
kvalitet, relevans och mångfald betydande andel utbildandesamt en 1

l
l

8 Uppgiñema bygger på två undersökningar gjordes ochMMS RUABsom av
Från halvårsskiftet TV-publiken1993. 1993 i Sverige påmäts sätt.ett nytt lSRPUB:s intervjuundersökningar med nationellt representativa urval av

lbefolkningen har elektroniska TV-mätare, installerats i 600ersatts av som
hushåll cirkamed 300 TV-panelen administreras Nielsenl ACpersoner. av l
Company och mätdata marknadsförs SkandinavienMMS-Mediamätning iav
AB.
9 När tidigare visades på onsdagar vid tidsamma program samma var
tittarsiffran 405 000 personer.
2° Under 1994 gjordes lån från bibliotek.17 769 UR-program 233av
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program goda förutsättningar förfolkbildande SVT:sutgör att
för kunskapsbildningen i landet.programutbud skall kunna ha betydelse

TV4:s4.2.4 program

skallavtal med Nordisk Television TV4 TV4Enligt §4 i ABstatens
Programutbudetprogramutbud god kvalitet.sända mångsidigtut ett av
skiftande behovdet i skälig omfattning tillgodoserskall utformas så att

skall innehållalandets befolkning ...Sändningamaoch intressen hos
underhållnings-och informativasåväl nyhetsprogram program som
kunskaper ochTV-dramatik.... skalloch Programmen geprogram

underhållning.erfarenheter och skänka godupplevelser, förmedla
underhållningförströelse ochdistribuerar främstproducerar ochTV4

inte.Utbildning i mening förekommernyheterinformation. snäv
folkbildande få.Utbildande och ärprogram

hur eventuellM4-diskussionen har TV4 undersöktsamband medI en
universitetsstuderande skullehögskole- ochprogramverksamhet för

morgontidenTV-distribuerade föreläsningar påidékunna En ärut.se
ochuniversitethögskolorsamarbete med olikaproducerade il 5-1 1.15

magasinsprogrammed produceradekompletteradederas TV-avdelningar
studentinfonnation.och Programmenmed kår-, bostads- ärannan

lokalafrånhar möjlighet sända 16lokalt TV4avsedda sändas attatt
stjämföreläsarenationellt vid intresse,TV-stationer och närt.ex.stort
sponsoring.tänkta finansierasanlitas. Programmen är att genom

på högskole- ochTelevision4.2.5

universitetsområdet

med förerfarenhet samarbete URhögskolor haruniversitet ochFlera av
åren harfor fortbildning.distanskurser, bl.a. Deproduktion senasteav

kurs.till cirka 500från cirka 000 1halverats 3antalet deltagare per
förhöjts. harpriset på kurserna har UROrsaken attuppges vara

universi-med högskolor ochplanerade samarbetennärvarande antalett
företagsekonomi.ochbl.a. i datakunskaptet,

utbildningföranvänder TV-medietoch universitetNågra högskolor

2 kategorier:övergripandeprogramutbud idelar in SVT:sOm treman
folkbildandeoch utbildande ochunderhållningsprogramnyhetsprogram,
folkbildandekategorin utbildande ochiså hamnar 25 procentprogram ca

produktion.inklusive UR:sprogram
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sänds via satellit, kabel och marknät. Några exempel.som
ÖstersundMitthögskolan Härnösand, Sundsvall, har under 1995

producerat och konferensersänt och föreläsningarett i medämnenpar
intresse för högskola, studenter och den regionala TV-publiken i
allmänhet. Programmen, producerats hos TV2 i Sundsvall bl.a.medsom
Telia TV2-kanalen.har isäntssom sponsor,

U-link, institution vid Linköpings universitet, sänder kodadeen
med kurser och föreläsningar för studerande i hela landet viaprogram

TV2:s marksändare. U-link producerar också uppdragsutbildning åt
företag och förvaltningar. U-link har bl.a. producerat uppdragsut-
bildningar, kodade via TV2:s marknät,sänts AMU pedagogik-som
kurs, försvaret arbetstidsavtalsutbildning, Apotekssamfundet fort-
bildning, Försäkringskassan fortbildning, Folktandvården fort-
bildning, gymnasielärare i Västmanland EU-kunskap. För hösten 1995
planeras följande kurser: Engelska 20p, Industriell Styrteknik och
flexibel produktion 5p, IT- användning och möjligheter 5p, Praktisk
utvärdering kommunal verksamhet 5 uppdragsutbildning och EU-av p
kunskap för kommuner 3p uppdragsutbildning.

U-link arbetar i huvudsak med två slags produktioner. Enkel
produktion innebär dokumentation föreläsning i hörsal. Densom av
kostar cirka 7 500 kr timme. Produktion föreläsning anpassad tillper av
television, inspelad med flerkamerasystem och med möjlighet till inslag
och inklippsbilder. kostarDen cirka kr25 000 timme. Utsändningper
nationellt kostar 25 kr000 timme. Sänder begränsat till t.ex. treper man
sändare timme.regionalt kostar det 6 000 kr per

Uppsala universitet har för sitt Baltic University Programme använt
TV-mediet för via satellit distribuera tiotal föreläsningsprogramatt ett
1993-199424.

Vid många universitet och högskolor producerar videoprogramman
för fort- och distansutbildningar. Produktionskostnadema kan variera
från 25 000 kronor till hundra kronor.ett tusenpar

22Produktionskostnaden exkl fasta kostnader, ligger mellan 60 och000 70 000
kr timme, betalat 50 kr000 och Mitthögskolanper varav sponsorer resten.
23 U-link svenskt iär PACE Europeancentrum Programme of Advanced-Continuing Education projekt industrin för europeiskett stöttat basattav-utveckla avancerad fort- och vidareutbildning med lektioner och föreläsningar
distribuerade via satellit.
24 The Baltic Östersjö-University Programme universitetsnätverk iär ett
området med 135 universitet i fjorton länder deltagare.som
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folkbildningenTelevision inom4.2.6

det folk-programutbudservice-företagens SR, UR, SVTpublicI är
omfattande.bildande utbudet

dominerande inslaget. Samtligafolkbildning detproduktionI UR:s är
ochsig radio- TV-programstudieförbund i landet har UR:sanvänt av

ekonomi-samarbetsprojektför Några exempel påsin verksamhet. är
livsåskåd-samarbete med och TBV,Pengar, pengar i ABFkursen

KFUMmed ochlivet i samarbete FS, SKSningsprojektet Fråga
Vuxenskolan.Optimum i samarbete medmiljöprojektetochKFUK

Programsatsningarregionalt medstudieförbund samverkar UR.Många
kvinnoliv, arbetsliv,miljö,har bl.a. handlatde årenunder senaste om

Europa.ochEU
högskoloruniversitet ochsamarbete medDistanskurser i är en

programserierprogramutbud. Någrafolkbildandeväsentlig del UR:sav
Äventyret Sverige omTidernas Europa,från de åren ärsenaste

mångfalden omhistoria, Mitt ioch socialaSveriges ekonomiska
religions-du påFöretagsekonomi och Vadmångkulturen, tror

kunskap.
iför bl.a. deltagaretill stödspråkprogramsänder ocksåUR

arbetslivetsEnglish, kurs iWorkingkursenspråkcirklar t.ex. en
tid ochhög iTillgängligheten skall199394.engelska varasom gavs
mellanSamarbetebedrivas i takt.skall kunnaoch studierna egenrum
tillsyftar bl.a.och lärarorganisationerAV-centralerstudieförbund, att

in-språkkurserkursutbudet. Många UR:s ärefterfrågeanpassa av
ochnordiskaproducenter i andrasamproduktioner medternationella

länder.europeiska
radio- och TV-programanvänder sigfolkhögskolorantalEtt stort av

kortainslag i såväl långaproducenterandrafrån ochUR somsom
medsamarbetestudieförbundenhar liksomfolkhögskolorkurser. Flera

regionalt.UR
radiostationer ochlokalasänder regelbundet ifolkhögskolorantalEtt

destudieförbundfolkhögskolor ochi lokal AndraTV. attuppger
TV-utbud i sinainternationelltochanvänder nordisktregelbundet

kurser.

25 Radiosi Sverigesregionala radioprogramföljtshar oftaProgrammen upp av
P4-kanal.
26 iradio och TVangåendeFolkbildningsrådets enkät 95-07-03Källa:

distans.på Imetoder för studiertjänstutbildningen bildningensoch samt
folk-viktigtstudieförbund detframgår bl.a. fleraenkäten är attattatt anser

ocksåtelevisionen. finnsifår Detbildning och kultur ett stortstörre utrymme
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Television4.2.7 för utbildning i arbetslivet

U-Link, och videoinstitutionenTV- vid Linköpings universitet, pågör
uppdrag från företag och andra organisationer korta utbildningar och
fortbildningar med kodade TV-sändningar främst via TV2:s marksändar-
nät.

har underUR lång följd år producerat distansutbildningar påen av
roller.arbetslivets område där radio- och TV-program spelat centrala

Ofta har det handlat yrkesfortbildning, Matsverige fört.ex.om
yrkesarbetande i livsmedelsbranschen, Omvårdnad för anställda i
vården, Barn- och ungdomskunskap för anställda i barnomsorg och
ungdomsverksamhet, I kemins värld, fysikensI värld, Matematik
lärarfortbildningar, Arbetsrätt, företag,Nytt Datakunskap, ochFöretag
marknad generella fortbildningar arbetslivet.i

AmuGruppen, organiserad i nio regionala dotterbolag, är ett av
landets utbildningsföretag. AmuGruppen producerar arbets-största
marknads-, företags-, invandrar- och gymnasieutbildning. AmuGruppen
finansierar utvecklingsprojekt kallat för förstärka sittTVAett att

för inomTV utbildningen.engagemang

intresse hos många studieförbund använda eventuell utbildningskanal elleratt en
utökad sändningstid för utbildning och folkbildning i både lokaltför kurserTV
och nationellt. Bland folkhögskoloma tycks meningarna sigskilja om
behovet utbildningskanal för Några folkhögskolor detTV. mestattav en anser
angelägna utbildande och folkbildande publicåterfinns iär att program
servicekanalema Kanal och Såväl studieförbundl TV2. folkhögskolorsom iTV-inslag kan tillföra både bredd, djup och i utbildning ochöverblickattanser 1
folkbildning. kan deDessutom stimulans och förbättrad rekrytering.ge

27 vidareSe under 4.2.5. U-Link-modellenI USA utbredd. Via satellitär
köper företag distansutbildning universitet och högskolor. företagStörreav |som

General Motors har detta länkkontakt till utbildnings-mångfaldt.ex. sätt en
anordnare.
28 iTV-program dessa kurssammanhang i första hand stimulans.avseddaär som
Radiomediet lämpar sig bättre för föreläsning frågeprogram,och tarsom upp
de studerandes frågor under kursens gång.
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vuxenutbildningskola ochTelevision i4.2.8

för förskola,ungdomsprogrambarn- ochstorproducentUR är av
gymnasieskola.grundskola och

produktioner ingårofta i serier därproducerasProgrammen egna
med andrainköp och samproduktionerbeställningar,medtillsammans

TV-företag.
sig till barn,serie vänderDagis-TV, fastexempelEtt är somen
TV-serieUnder hösten 1995personal.föräldrar och startar omen ny

skolproduktionerlågstadium.förskola och UR:sintegrationen mellan
och fritid.både skoltidsänds på

språk,varit inriktadproduktion delsgrundskolan har UR:sFör
naturvetenskap.geografi ochmediekunskap,dels ämnen som

teknik,påkommer URUnder och 19961995 ämnetsatsaatt genom
ochelevernastudiematerial förochbåde produktion programav

lärarfortbildning.
ochProduktiondominerar.det språkprogramgymnasietFör är som

medier,demokrati,historia,områdenpå andrasändning somprogramav
terrninstid.underveckatill timmei dagm.fl. uppgårEuropa peren

mycketgymnasieskolanmaterial föranvändare UR:s ärtredjeVar av
nöjd.ganskapedagogiska utbytet. Varannandetnöjd med är

gymnasielärareallahar hälften använtundersökningEnligt SCB:s av
ochprocentSpråklärama 90199394.läsåretUR-materialnågot

använder UR:s84 procentsamhällsvetenskapligalärarna i ämnen
för fåAV-centralematillvänder sigflestaflitigast. att tagDeprogram

i programmen.
kabel-TV-företagetmedtillsammansdriveri LandskronaKomvux

Vision distansundervisning viamedförsöksverksamhetLandskrona en
förutbildningerbjudalokaltSyftetTV-kanal.lokal är att enen

ochnaturkunskapsvenska,matematik,igrundskolekompetens sam-
i förstaUtbildningengymnasiet.matematik ärhällskunskap samt

behovmedföretagspersonalinvandrare,arbetslösa,förhand avsedd av
barn istödja sinavill kunnaoch föräldrarkompetenshöjning som

tilltillgång29 SCB-undersökning 1993,enligtgrundskollärare harNio tio enav Åtta ganskaharelevernatio lärareoch video.ljudbandspelare, atttv anserav
själva harbedömer devideo. 69 storocheller attprocentnytta tvstor stor av

tvvideo.ganskaeller stor nytta av
° hösten 1993.och RUABgjorda MMSundersökningarEnligt av

medTV-stationer3 med lokalanätverk 24 ettdeltar iVisionLandskrona ett
lokal-TV.svenskutvecklingstöd ochförbolag, CTM AB,gemensamt av
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skolarbetet.
Programmen, minuter,15 produceras med professionellärsom

kvalitet Beta till kostnad cirka 15 000 kr Lärarstöden av per program.
via telefon. Kursen kan också fås på video. förTentamen giltigtges

betyg efter avslutad kurs.ges
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5 Kostnader för utbildningskanalen

5.1 uppskattningEn driftkostnadema förav

utbildningskanalen

Hur mycket kostar det driva rikstäckande marksänd TV-kanalatt meden
uppdrag producera och distribuera utbildandeatt och folkbildande
program I det följande uppskattning driftkostnaderpresenteras en av
under år för utbildningsdelen iett eventuell fjärde analog marksänden
TV-kanal med rikstäckning.

Två tablåer har Höst- och vårtablånanvänts. omfattar 40 veckor och
sommartablån omfattar 12 veckor.

Kostnaderna har beräknats for programschema med timmars12ett
daglig sändning med början kl. 9.00 och slut kl. 23.00 året Irunt.
programtablåema har räknats med dagligt uppehåll på två timmarett
under tidig kvällstid för sändning andra slagsav program.

Alla förstasändningar, cirka 13 det totala utbudet, ligger i höst-av
och vårtablån. Repriser och âterutsändningar, cirka 23 totalutbudet,av
ligger i både vår- och hösttablån och sommartablån.
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hösttablå veckorVår- 40och

timmar600fredag 8x5x40 1måndag tilltim8
förstasändning

timmar800fredag 4x5x40måndag tillrepristim4

timmar96012x2x40till söndaglördagrepristim12

ochförstasändningtimmar6001
återutsändningochrepristimmar7601

timmar3603Summa

Sommartablå 12 veckor

återutsändningrepris ochtim12
timmar008112x7x12söndagmåndag till

152 veckorTotalt

förstasändning ochtimmar6001
återutsändningochreprisertimmar7682

timmar3684Summa

ochdistributionproduktion,uppdeladekostnadernauppskattade ärDe
administration.
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Produktion

Produktionsbudgeten täcka produktion inkl. inköpatt ochavser en
utlagda beställningar för åtta timmar daglig förstasändning måndag till
fredag under fyrtio veckor höst- och vårprogramtablå år. Resteran-per
de sändningstid, fyra timmar måndag till fredag under fyrtio veckor, alla
helger alla dagar under tolv veckor sommarprogramschemasamt täcks,
enligt repriser och återutsändningar.ovan, av

Kostnadskalkylen for produktion för dags första-av program en
sändningar baserar sig följande:på

två timmar for barn och ungdom till genomsnittskostnad fören-
egenproduktion 500 kr000 timme,av per

timme TV-föreläsning för högskolauniversitet, genomsnittskostnaden-
75 000 kr,

timme reportagestudio, vuxenutbildning, genomsnittskostnad foren-
produktion 500 000 kr,egen

timme vuxenutbildning, genomsnittskostnad 600 000 kr,reportage,en-

timmar folkbildning och distansundervisning,-tre genomsnittskostnad
timme 600 kr.000per

Genomsnittskostnaden för den produktionen exklusive TV-egna
föreläsning kostnad beräknad till 75 000 kr beräknadär tillärvars
565 kr.000 Kostnaden för inköp har till i genomsnitt 122 000 krsatts
och for utlagda beställningar till 288 000 kr.

Programkostnader för veckas iörstasändningaren

Egen produktion 21 tim 565 kr000 86511 000 krx
Inköpt produktion tim12 kr122 000 1 464 000 krx
Utlagd produktion tim2 288 000 kr 1 576 000 krx
TV-föreläsning tim5 75 000 kr 375 000 krx

Summa 14 280 000 kr

Produktionen veckas förstasändningar 40 timmar med barn- ochav en
ungdomsprogram, vuxenutbildnings-, folkbildnings- och distansut-
bildningsprogram i från dokumentär, och fiktion tillreportagegenrer
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kr.miljonerberäknas kosta 14,3och TV-föreläsningstudio
572produktion 600 timmarför veckors lTotalkostnaden 40 är

förstasändninggenomsnitt timmeKostnaden ikr. ärmiljoner per
repriser ochsändningstimme inklusivekostnadenkr och358 000 per

kr.återutsändning 131 000är

Distribution

nårmarknätnationellt via analogtskeDistributionen förutses som
liggaKostnaden uppskattasprocent.befolkningen 98helanästan

kr. andraanvänds förkanalenmiljoner Omochmellan 150 180 även
kost-delgäller bör motsvarandekalkylde dennaändamål än avsom

kalkyl.dennalyftas bort frånnaden

Administration

budget. URadministrativauppskattningen UR:sförUtgångspunkten är
till 20för TV-verksamhetenadministrationskostnadersinauppskattar
kanalförstasändning.timme För000betyder cirka 100mkr. Det enper
Medmkr.skulle det betyda 160förstasändningtimmarmed 6001

uppskatt-motsvarandeadministrationenistordriftsfördelarbeaktande av
för UR:smkr.kostnaden bli 120 Hyranskulleningsvis 25 procent som

mkr.till cirka 50uppskattasskulle kunnatill mkri dag uppgår 12del
börSiffranadministrativa kostnader.förmkrblir det 170Sammantaget

uppskattning.ungefärligmycketbetraktas som en

mkr572Produktion
mkr150-180Distribution
mkr170Administration ca

utbildningskanalrikstäckandedriftkostnaden försammanlagdaDen en
900 miljoner kr.uppskattas till cirkakan

baserade SVTs32 programproduktionskostnaderUppskattningama ärav
produktionskostnaderoch U-linksproduktionskostnader 1994budget 1994, URs

enligt URsrättigheter tillfriköpakostnader forSärskilda1995. att program,
utlagdaochegenproduktion, inköpmellanProportionemainkluderade.praxis, är

ochrespektive 5i 34har dag, 59proportioner URföljer debeställningar som
procent.

ochsändarstationemaDetta tillprogramtörbindelseinkluderarpris även
regional-TV-områden. Källa: Teracom.till tionedbrytbarhet
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Interaktiv6 TV

Mycket pekar vi i Sverigepå i framtid kommer erbjudasnäraatt atten
tjänster baserade på digital teknik kopplas med TVnya som samman

kabel.sänd via satellit ocheller marknät och Med digital teknik som
plattform kopplas med datorerTV och telekommunikation församman
lagring, och distribution information. Härigenom skapastransport av
förutsättningar för dubbelriktad kommunikation interaktivaoch tjänster.

Förberedelser för sådan sammankoppling kan vi redan närse
datortillverkare lägger in TV-funktioner i och TV-tillverkarePC-n sätter

datorfunktioner i sina och PC-marknader går ihop iTV-apparater. en
marknad.ny

sannolikt det blir vanligt ha multimediacentralDet är att att en
hemma funktioner kopplas till, bl.a. telefonolika hemdator,TV,som
fax, videobandspelare, stereoanläggning, CD-ROM-spelare, skrivare
kopiator med Centralen kommer i förbindelse medståattmera.
omvärlden parabolantenn och modern eller anslutas till kabel-ettgenom

ATM-tekniknätverk med möjliggör dubbelriktade för-snabba,som ny
bindelser.

teknikutveckling grundad digital få intressantaDenna på kan
tillämpningar inom utbildningen och särskilt inom distansutbildningen

34 Till detta avsnitt har bl.a. underlag TV-joumalisten Leifanvänts ett av
Hedman.
35Via satellit har vi oöverskådligt utbud television. Då kommer detsnart ett av

bli svårt välja hjälp dator eller ocksåTVatt äratt utan av en av en som en
dator.
36ATM, Asynchronous Transfer Mode, metod förär att transportera storaen
mängder information ljud, och bild i nätverk.text
37Inom televisionen gjorde den digitala tekniken sin redigeringen.entré genom

och nyhetsinslag klipps i dag i allt omfattning digitalt iTV-program större
datorer. fleraMaterialet kan härmed hanteras friare. framtiden kommerI t.ex.

i redigering Bild,oberoende vistelseort delta material.attpersoner av av samma
ljud, grafik och stillbilder blir lättare hantera i förhållande till varandra.att
Redigering ikan fortsätta det redan ligger sändning.även uteav program om

framtiden blir inspelningen digital.I också
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tvåvägskommunikation och möjliggöraför skapa kvalificerad ettatt
lärareutbildnings-ochmellan studerandesmidigt materialutbyte

sinsemellan.studerandeanordnare och mellan
varjeaktiverande teknik däri grad blitekniken kan högDen ennya

tvåvägskommunikation,kombinationstuderande systemets avgenom
kanlagringskapacitet, självochsnabba stortransporter anpassa

Även digitalise-för distansarbete kommersina behov.utbildningen till
möjligheter.innebäragrundringen att nyasamma

digitalapraktiken i skala.i DetHittills mycket litet störreär utprovat
teknologierfiktivt, det handlarfantasifullt ochdärför verkakan ommen
kommersi-de interedan finnsocheller tekniker ännu äräven omsom -

standardiserings-försök pågår.projekt och EttMångaellt intressanta.
DAVIC-kommissionen påsiktarinomigångarbete har satts som

för tekniskdefinitionerstandarder och apparatur.gemensamma
tillämpning-delista antalföljandei detVi över ettpresenterar aven

TV standardisera.definiera ochDAVICdigital attavsersomar av
distansutbildning.tillämpningar förmöjligaSamtidigt pekar vi på några

Broadcast

omedelbarantal användareapplikationBroadcast ett stortär som geren
och datatjänster.radio-urval TV-,tillgång till stortett av

kunna:Användaren skall bl.a.

lättbegripligamed hjälpnätverksutbudetsöka sig igenom menyerav-

länder.DAVIC i 20från företagmed deltagare 200kommissionär en
skall kunnaformulerauppgiftKommissionens accepterasär att normer som

de olikabredbandsteknik därhuvudsakligenhandlarhela världen. Detöver om
hanteringskall gälla förkabelnät.sammanlänkade via Normernainstanserna är

distributörviaProviderContentfrån producentsignalfiödenstora enenav
innebärUser. BredbandServiceanvändareService Pr0vider till atten

bilder i högrörligainformation kanmängdermycket t.ex.transporteras,stora
distributörviaoch grafik från producentmed HiFi-ljudtillsammansupplösning

tillsignalertillbakakunna skickaskall användarenSamtidigttill användare.
kananvändare.med andra Detkommuniceraskall kunnaproducenten och han

videokonferenser.tillbeställningar TV-programhandla allt från avom

39 vilkenanvändaren den datorfjärrkontrollhjälpMed styr genomenav
Unitmånga benämningar Set Topharomvärlden sker. Datornförbindelsen med

dekoder KärtTV-dator,multimediaplattfonn,multimediaterminal,STU, etc.
uttrycket TV-dator.använder vibarn har många Härnamn.
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och grafik bildskärmenpå och detta dröjsmål,utan

skapa i TV-datom för få tillgängligt detatten egen programut-meny-
bud och det datautbud han särskilt intresseradärsom av,

välja tjänster,-

välja mellan olika språk för ljud och text,-

delta i interaktiva program.-

Movie Demand MoDon

Trots sitt den här applikationen inte begränsad tillär enbartnamn
underhållningsfilm. Alla former audio-visuell framställning kanav
innefattas i begreppet. Beskrivningen nedan kan lika gällagärna
instruktionsfilm, utbildningsfilm, dokumentärer, föreläsningar etc.

MoD tjänst förmedlas nätverk ochöver ettavser en som som
erbjuder tjänst hemvideo.samma som en

Användaren skall bl.a. kunna:

välja språkversion och översättningstext,v

helst under uppspelningen få ytterligarenär informationsom om-
innehåll i det han just tittar ellerpå alternativa filmerprogram iom

ämne,samma

begränsa tillgängligheten, hindra barn vissa slags filmer,t.ex. att ser-

skapa personlig önskelista Jag bara intresserad utbudärt.exen av- -
naturvetenskap.om

Delayed Broadcast

Delayed Broadcast sänds via sändamät, kabel ochutavser program som
satellit och samtidigt spelas på hårddiskar. Hårddisklagringensom
kan ske på utplacerade i nätverket. Användaren därefterkanservrar
komma åt beställa det från detprogrammet att närgenom servern
passar.
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AV-centralemasväl in påförmodligenTekniken skulle passa
AV-centralema kunnaskulleregionalaMedverksamhetsområde. servrar

ñlmmate-ochanvändare radio-, TV-och andraskoloron-linebetjäna av
rial etc.

elektroniskaockså användas förBroadcast-tekniken kanDelayed t.ex.
ellerdatorrnjukvarastudielitteratur,nyhetsbrev,tidningar, annan

distansutbildning.information ielektronisk

Telemedicine

videokon-information och ordnainhämtatjänst kanMed denna man
bedömare.distribueras till fleraexempeltillRöntgenbilder kanferenser.
Alla dessakollegor.studenter ochförkan visasKirurgiska ingrepp upp

kantjänstdistributören. Dennaåtkomliga hosochdata kan lagras vara
forskning.utbildning ochinomtillämpningfåsannolikt stor

DemandNews on

sigskaffarinteraktivtanvändaren på sättpåbyggerSystemet ettatt
nyhetsbolagfrån allanyhetssändningar,Allatill nyheter.tillgång som

inträffarhand någotEfterpå nytttjänsten, lagrasingår i somservrar.
gamla.debulletinersänds ersätterut som

ochrubrikersin TVhan slårhelstkanAnvändaren när se
inslagvissaväljakan sedanAnvändarennyhetssammanfattningar. att se

Demand-systemet ärNewsutskrivnafå domellerTV text. onsomsom
personligskapautbildningsområdet. kanManpåanvändbart även en

informeradfortlöpandesigvill hållaämnesområden som manmeny av
kanforskningsinstitutionerochutbildningsanordnareFleraom.

hållaförområdenavgränsade attsamarbeta på mot serversamma
händelser inommedintresserade jouráoch andraforskarestuderande,

ochrespektive ämne.tema
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Distance Learning

möjlig tillämpningEn för distansutbildning kan syfta till skapaatt ett
virtuellt klassrum. Genom geografisk förflyttning samlaatt utan
studenter lärareoch kan det bli möjligt genomföra undervisning medatt
högt kvalificerade lärare och gästföreläsare inom smalaäven ämnesom-
råden.

Andra tillämpningar kan till så i geografiatt ämnett.ex.man
väljer land eller region och då kan få TV-program området.ett se om
Vidare kan beställa fram geologiska, ekonomiska eller kartor.andraman
Dessa kan skärmenpå eller få hemskickade. kanManman se se
videosekvenser, höra dialekter och musik. Det kan också finnas
vidarekopplingar till Internet så kan få dagsaktuell informationatt man
från området. kan få kontaktMan med människor den ort man
studerar via elektronisk eller diskussionsgrupper på Internet.post genom

Under lektion kan följande funktioner finnas tillgängliga. Elevenen
kan välja olika kameror och vinklar för föremål eller händelseatt ettse
från olika håll, han kan välja och bearbeta olika multimediadokument
dokument kan innehålla grafik, stillbild, rörlig bild, tal ochtext,som
ljud. Han kan också kommunicera med läraren. den enklaste formenI
sker det elektroniskmed under pågående lektion, underpost gynnsamma
omständigheter kan det ske med videokonferens. Mellan lektionerna kan
eleverna kommunicera med lärare och handledare och med varandra,

för grupparbeten, sända ocht.ex. göraatt att ta emotgenom
multimediadokument elektronisk post.som

Utöver ovanstående arbetar DAVIC med Standardisering och
Demand°,definition följande tillämpningar: Karaoke Nearav on

demandw, Bildtelefon42,video Videokonferens, Teleshopping,on

° Tekniken kan användas i musikundervisningen. till musikstyckeNotema ett
fram på skärmen medan istudenten sitt hem spelar med. kanväxer Hant ex

välja han skall spela solo, deltaga i liten ensemble eller sitta i orkester.storom
Möjligheterna kan bli många kombinerar karaoke-systemet medom man
Distance Leaming.
4 Detta för skapa flexibilitet avancerad interaktivitetär ett attsystem utan
mellan producent och konsument. och filmEn i flera kanaler,startassamma

med viss tidsförskjutning. kanSystemet användas andra Samtligasätt.men
avsnitt i språkkurs i delar visas samtidigt27 olika kanaler. Denen men
studerande kan fritt välja vilket de avsnitten han27 villav se.
42 Systemet möjliggör ömsesidigt utbyte ljud, bild och andra data iett av
realtid.
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Spel, TV-Production,ContentBanking,Home
CD-ROMlistings, VirtualAccess ochIntemet

världsomfattandeförsta förslaget tilldetEnligt planerna kommer en
decemberifunktioner häralla deStandardisering nämnts ovansomav

199546.

ocksåeller43 nätverk, antingen för spelpåtillgängliga nätetSpel kan finnas
datorn.för lagring i denspelethämta hemkan egnaman

Eftersom44 television.i interaktivkärnandehandlar detHär ärmenyer somom
flerasänds ikanaler ochmängderfinnasdet kommer att somprogramav

personligtbehövasså dettidsförskjutet, kommersamtidigt, ut-kanaler attmen
harfram allapå så visStuderande kanformade sortera program sommenyer.

ämnesområde.ochanknytning till deras tema
spel,S interaktivitet,tillmöjlighetererbjudertjänstDetta är sammasomen

Skillnadenvanliga CD-ROM-skivor.databasletandeinlämingsprogram och som
förminneslagerligger iskivansker därdet ettnätetär överatt en server,

information.digital
46 textning ochförförslagetsamband mediAndra frågor berörs är systemsom

återgåendeförskall finnasinteraktivitet och detcopyright vid utrymmeatt en
bildkvalitet.videokonferens med högmöjliggörsignal från mottagaren som

allastandardsystemföreslåintentionDAVIC:s accepterasär ettatt avsom
länder.
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Bedömning7

Utbildning och kunskap blir allt viktigare7.1

Samhälle och arbetsliv förändras snabbt både nationellt och intematio-
nellt. områden sker genomgripande tekniska förändringar.På många Inte

medier, data, konsumentelektronik, telekommuni-minst vi det inomser
kation, s.k. informationsteknik bildas.och det områdenya av som nu

mängder relevant informationSnabbare tillgång till ärstörre en
skicklighet ochtillgång för skapa användbar kunskap och nåatt

färdighet.
arbetsliv kommande generationer skall verka i kommerDet attsom

förnyade krav.ställa och tiden allt oftareöversammansattanya, mer
också skapaskaffa färsk kunskap blir viktigare.Förmågan Men attatt

lärdomar. Misslyckasanvända sinakunskap, lära sig lära, och attatt
videtta ökar risken vårt välstånd minskar,vi, samhälle, med attattsom

blir fattigare.
in-Utbildning central för stärka vår förmåga omsättaär attatt

ochskicklighetformation till kunskap i kreativ med bl.a.processen
därför alltmer betydelsefull förfärdighet mål. Utbildning är attsom

skapaarbetslösheten ochklara mål både minska attstora attav som
och tjänster.produktion nyttigavärden i ökad och förbättrad av varor

ochtillgänglig i antal situationerUtbildning är ett stortsom
skiftandeför antalsammanhang och anpassad att mot ett stortsvara

kun-kunskapslyft hos alla i samhälletbehov kan bidra till utan attett
perspektiv,skapsklyftoma ökar. kan utifrån sådantMan attantaett

förangelägenvarvad utbildning under livslångt lärande blir alltmerett
folk-utbildning ocharbetslivet, samhället och den enskilde och att
spelabildning via och andra medier därmed kommerpå distans, TV att

viktig roll.en

47 väl så intressantekonomin intellektuellt kapitalden kunskapsbaseradeI är
Microsoftskulle få för sig köpa företagetmateriellt. Den att t.exsom som

för värdet pådatorer och byggnaderskulle knappast det för värdet på utangöra
ihåg hurförmåga. inte främst förmågan kommaanställdas intellektuella Men att

framtiden.förmågan skapa datorer fördatorerna fungerar attutan snarare nya
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Tekniska möjligheter7.2 medger nya
televisiondistributionssätt för

dag sänder TV-kanaler, KanalI SVT:s 1 SVT1 och 2 SVT2TVtre
via markbundna sändamät med analog teknik till iTVsamt stort sett

hela landet. kanaler har det antalet tittare.Dessa störstatre
frekvensutrymme för marksändafinns ytterligare två analogaDet

rikstäckning riks-TV-kanaler, med M4, med nästanen en annan
täckning Samtidigt denna möjlighet står till buds harM5. som nya
möjligheter digital sändningsteknik har utvecklatssigöppnat attgenom
långt.

satellit ochEuropeisk systemspecifikation för digital överföring via
marksändning planeras specifikationenkabel blev klar 1994. För vara

börjaklar mitten kan digitala sateIlitkabel-tjänster1995. I 1995av
erbjudas tjänsteri mitten marksändaoch 1997av

TV-sändningarutredningen Tekniskt för ytterligareI utrymme
utnyttjatanförs mindre i anspråk ickeSOU 1994:34 att tarman av

teknik förfrekvensutrymme för ytterligare sändningar med analog t.ex.
eventuell eller M5-kanal, desto handlingsutrymmeM4- störreen

sändningar.introducera digitalabehåller för i framtidenattman
utbildningssektoms perspektivutredarens bedömningDet ärär att ur

framtida,framför analog det gällerdigital television föredra näratt
ytterligare marksänd television.

digitalutbildningsperspektiv med införandeFördelar ettett avur
marksändning jämfört med analog är:

bedömsför digital marksändningfler kanaler får plats. Kostnadenatt-
för analog marksändning. Omdärvid bli betydligt lägre än man

teknikanvänder i dag känd och utprovad det rimligtär anta attatt man
befolkningen.kan få till stånd digitala kanaler når 984 procentsom av

finns för detDå M4-sändamätet i anspråk. ocksåDärutövertas utrymme
mellans.k. M5-sändamätet utbyggt kan nå 85 och 95 procent avsom

befolkningen.
tillDistributionskostnaden kanal, inledningsvis, uppskattas 40per

48Digital satellitsändning till Sverige har påbörjats under 1995.
49Källa: Teracom.
5° TV-sändningar,Tekniskt för ytterligare SOU 1994:34, 5.50utrymme
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å .mkr Om också skall fungera för regionalnätet sändning från tioper
regioner tillkommer kostnader på mellan och10 15 mkr år förtotaltper

landet.hela siffrorDessa skall jämföras med den uppskattade årliga
distributionskostnaden på 150-180 mkr för fjärde marknät för analog,ett

befolkningenrikstäckande TV-sändning når 98 procentsom av

den tekniska kvaliteten i ljud och bild blir högre bl.a. bättreatt genom-
stömingsskydd,

det skapas och ytterligare flexibilitet för ihop-störreatt utrymme-
koppling med tjänster grundad digitalpå teknik,nya ny,

signalen enklare kryptera,äratt att-

blir mindre och effektsnåla,att mottagarapparatema mer-

forskning och utveckling med all sannolikhet fortsätteratt att vara mer,-
omfattande på det digitala området på det analoga.än

Nackdelar är:

det på mottagarsidan uppstår kostnader för avkodnings-att extra-
utrustning och eventuella kostnader för och kostnader vidantenn
eventuellt inköp för digitala marksignaler,mottagarapparatsenare av ny

utvecklandet digital teknik komplext,att ärav mer-

själva systembytet och samexistensen flera analog ochatt system,av-
digital mark- och satellitsändning, skapar problem bl.a. på konsument-
sidan.

valetI mellan digital mark- eller satellitsändning det utredarensär
bedömning marknätets räckvidd till i hela befolkningenatt stort sett

5 Bland beräknas energiförbrukningen minska till cirka jämfört10 %annat
med energiförbrukningen med analoga sändare. Källa: Teracom.
52Om sändning i singelfrekvensnät kan ytterligare antal kanalerettarrangeras
få plats med kostnadsminskningmotsvarande kanal. Källa: Teracom.per
53Källor: Regler och villkor för marksänd TV, Ds och1994: 105 Teracom.ny
54 signalenOm når via kabel och omkodas i ingången till kabelnmottagaren
behöver den enskilde ingen avkodare.mottagaren
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utbildningsperspektiv. Enbetydelsefull fördelöverallt ettärnästan uren
regionaltsändakostsamtsannolikt blir mindredetfördel attär attannan
regionaltsamtidigtsändertio regionersatellitsändning. Omjämfört med

tiodubblingkvalitet krävsbibehållen teknisksatellit medöver aven
transponderutrymmet sig relativtMarknätet däremot låteri satelliten.

sändningskapacitet behöveri regionerdelasenkelt att extrautanupp
tillföras.

billigarebliden bedömssatellitsändning lmed digitalfördelEn är att
ligger ikostnadsuppskattningarflestamarksändning.digital De Iän

lår.miljoner krtillintervallet 10 30 per
u1
i
Iökar ivideotelevision ochInslaget7.3 lav 1

folkbildningoch iutbildning

video samhällevårtområden ipå mångahar ökatochInslaget TVav
öka.fortsättasannoliktkommeroch att iÄven använd-ökarfolkbildningssammanhangutbildnings- ochi

fsamtidigthjälpmedelläromedel ochvideoochningen TV somsomav
Ipåtal ochochinformationsbärareprimära ärundervisningens text
1stillbild.grafik ochbildsidan

högskolauniversitetungdomsskolafolkbildning,Såväl inom isom
avancerademindreellerutbildningsanordnaredet hos mångafinns mer

video.och Dessainklusive for TVmedieproduktion,förresurser
ochfärdighetpraktiskdärutbildningarkopplade tilloftaärresurser

universi-vidbl.a.och video ingår,produktion TVkunskap iteoretisk av
studieförbund.folkhögskolor och igymnasier, påhögskolor, iochtet

och folk-utbildningförmediumanvändbartoch videoTV är ett
folkbildnings-ochutbildnings-möjligheter inomMediets allabildning.

utnyttjade.inteemellertidområdet iännuär
behovdistansutbildningensbl.a. atti dag, inomfinnsDet gavramar,

lochmodellermetoder,undervisningsformer,läromedel,utveckla iintegreradeinformationsteknikochorganisation med bl.a. TV somny
äochanvändarekostnadseffektiva förtill ochanpassadeinslag och ärsom

l
l

solceller.55 drivs medsatellitenisändareTransponder är somen
Även56 förekommer.mkrkostnadsuppskattningar under 10

uttrycksform.bärande57 bilderrörligavideo harochTV gemensam,som
ocksåsammanhangvideo i dettaoch motsyftar uttrycket TVHärigenom

inomoch telenätvia datorerrörliga bildersändningproduktion och ramenav
kommunikationsteknik.ochinformations-for ny
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utbildningsanordnare. Det därför angeläget forskning ochär att
utveckling utbildande och folkbildande television stärks. Såväl denav
television avsedd för bred, allmän publik denär ärsom en som som
avsedd för begränsade målgrupper i utbildnings-och folkbildnings-
sammanhang.

Det angeläget stärka utbildningsanordnaresär yrkesmässigaatt
kompetens och kapacitet producera och beställa distansutbildning ochatt
folkbildning distanspå både med videoTV, och andra mediekompo-

och med inslag informationsteknik. fleraEtt mål börnenter av ny av
kunna bidra till produktionen utbildnings- och folk-att ettvara av

bildningsinriktat utbud, bl.a. i eventuella framtida kanaler för utbildning
också kunna bidra till utbildande och folkbildandeatt programut-men

bud i lokala, regionala och nationella kanaler för allmän, bred TV-en
publik.

Regional spridning och mångfald produktion utbildande ochav av
folkbildande television bör kunna medföra ökad närhet och anpassning
till användarens behov.

Didaktiska direkt kurs- och utbildningsanknutna ochärprogram som
vänder sig till och anpassade för specifika målgrupper bör iärsom

framtiden kunna sändas med distributionstekniker dessa finnsnärnya
tillgängliga bl.a. digital via marknät ocheller eller fleraTV satellit. En
kanaler för television och andra digitala utbildningstjänster med ny
informationsteknik bör teknikenm.m tillgänglig och övriganär är
förutsättningar närvarande kunna byggas inom eller i samarbeteupp

nationellt.med utbildningssektom för sändning lokaltregionalt och Ny
digital teknik i form datorer, modem och hopfogadetelelinjer iav
nätverk för kommunikation och informationsöverforing erbjuder vidgade
möjligheter för distansutbildning och utbildning, bl.a. för attannan
utveckla olika former interaktivitet mellan lärare, handledare ochav
administratörer å sidan och de studerande å andra sidan. ocksåMenena
mellan studerande sinsemellan för grupparbeten, studiergemensamma
och social kontakt. teknik kommerDenna också flexibelt kunnaatt
kombineras med digitalt sända medier. Digitalt sänd dennaTV är mot
bakgrund intressant för utbildningsområdet.

Som led i introduktionen digital för utbildning ochTVett av
folkbildning bör regeringen därför digitalt sändningsutrymmepröva om
bör upplåtas till de TV-företag har rikstäckande sändningar översom
analoga marknät.

5 Utöver marknät det i dag satellit och kabelnät möjliga infrastruktu-är ärsom
för sändning utbildande och folkbildande TV.rer av
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fortbildning iUtbildning och7.4

utbudtelevisionens

traditionellt i deservice-utbudet påpublicdelar in sättOm treman
underhållningforströelse ochnyheterinformation,kategorierna:

bedömning, denutredarensdet i dag, enligtutbildningfolkbildning så år
efter i utbud.kategorin släpar SVT:ssistnämnda som

TV-mediet harnyhetssverige tagit till sigochunderhållnings-Medan
haftellerutbildningssverige varitinommotsvarande intresse svagare

i TV-utbudet.manifestera sigsvårigheterstörre att
publik ochinriktade svenskTV-kanalerkommersiellaI mot

utbildning ochmarknät utbudetsatellit, kabel ochdistribuerade via är av
mycket begränsat.folkbildning

utbildning.tillmed kopplingi Sverige TVproducentUR är störst av
förproduktion TV-programerfarenhetbetydandeharUR avav

meddärför återkommaKommitténfolkbildning.utbildning och attavser
folkbildnings-utbildnings- ochframtida roll påbedömning UR:saven

området.
Även folkbildande TV,utbildande ochproducentSVT är stor av

tillkopplinghar direktundantagsvisdock änannatattutan programmen
folkbildandeverksamhet. SVT:sutbildningsanordnaresnågon program

delar SVT:svärdefulltdärförkvalitet. Dethåller hög avomvore
distributions-kunde i andraocksåprogramutbudfolkbildande utges

utbildningssyften.ochbildnings-versioner förformer och
förbetydelsefull rollspelai framtidenkanspelar ochTV även en

behovallmänttillfredsställaDels kanbildning. TVutbildning och ett av
kandels TVutbildandefolkbildande ochbreda och smala, program,
användautbildningsanordnarehos detillfredsställa behov attavsersom

sin verksamhet.iTV
tittaremångaönskvärt såutbildningssynpunktdärförDet attär ur

bildandeutbildande ochtillgång tillharvistelseortmöjligt oavsettsom
önskvärtocksåoch innehåll.i teknik Detmed hög kvalitet ärprogram

ochmarknadenspriddteknik välmedmottagning sker äratt som
analogasänddet televisionnärvarandekänd tittarna. överFör ärav

bästbefolkningeni helaoch nårmarknät motsvararstort sett somsom
harservice-kanalemapublicgäller dettaönskemål. Främstdessa som
försmalaför både breda ochuppdrag produceraatt grupper,program

service TVbehov. Publicspeciellaallmänna ochtillfredsställa bådeatt
lyftabidra tillkaninfrastrukturviktighärigenom attär somen

publickunskapsklyftoma. Utövervidgai landetkunskapsnivån utan att
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service-kanalema, Kanal 1 och TV det den kommersiella kanalenär
TV 4 sänder analogt marknät, docköver med något mindresom
nättäckning.

Distribution utbildande och folkbildande i mångfaldav program en
kanaler med bred spridning central för uppnå reellär tillgänglighet.att
Om utbildande folkbildandeoch förekommer i flera, bredaprogram
kanaler den potentiella tillgången tillväxer attraktiva sändningstider för
denna programkategori. Samtidigt ökar betydelsen den s.k. kanal-av
effekten medan risken för folkbildande och utbildandeatt program
blir isolerade minskar.

Det kanaler blandar medär samhällsprogram, nöje medsportsom
minoritetsprogram, med dokumentärfilm och nyheter med TV-opera
fiction upprätthåller bildningsidealet. Det iden blandningenärsom som

krävande har den bästa möjligheten framnå tillprogramsorter attmer
publik och vinna tittare.storen nya

Det därför utredarens bedömningär det finns behovatt av mer
sändningstid och bättre sändningstid för ökat utbud utbildande ochett av
folkbildande i alla kanaler sänder analoga marknät.överprogram som
Betydligt behov utbildande och folkbildandestörre gruppers av program
skulle därmed kunna tillfredsställas.

kvalitetHög och relevans bör huvudmål för produktionenvara av
utbildande och folkbildande För dessauppnå mål detatt ärprogram.
centralt det finns mångfald kvalificerade produktionsresurseratt en av
så TV-mediets möjligheter utnyttjas optimalt både i sig ochatt i kom-
bination med andra medier, tekniker och läromedel.

Det sammanfattningsvis utredarens uppfattning reell tillgångär föratt
alla överallt, hög attraktivitet och såväl bredd djup i det samladesom
utbudet angelägna mål för utbudet utbildande folkbildandeär ochav

bakgrundMot ovanstående det utredarens bedömningär attprogram. av
utbyggnad Gärde, analogt sändamät för television inte böretten av

prioriteras.
utredningensI fortsatta arbete bl.a. frågoratt taavser upp om

vilken roll kan och börTV spela på lång sikt inslag i utbildningsom
och folkbildning på distans.

59Med kanaleffekt det fenomen den tittar på iatt ettavses som program en
TV-kanal oftare andra på kanal på i andraänser program samma program
kanaler.
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