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Författarpresentationer och abstract

Carina Ahlstedt
Carina Ahlstedt är universitetslärare och studierektor vid institutionen för
Folkhälso - och vårdvetenskap vid Uppsala universitet. Undervisningen
bedrivs främst vid sjuksköterskeprogrammet. Det huvudsakliga intresseområdet är IT, folkhälsa och bemötande. Ett mycket stort intresse är också
att delta och bidra till utvecklingen av pedagogiken och arbetsformerna i
olika kurser och på institutionen där stöd av IT är av central betydelse.
Carina har tidigare arbetat som lärare på Uppsala Learning Lab och är nu
associerad dit.
Jonas Almqvist
Jonas Almqvist är universitetslektor i didaktik vid Uppsala universitet. Han
forskar bland annat om lärande i naturorienterande undervisning i svensk
grundskolan. I detta arbete har han särskilt fokuserat frågor om hur
användningen av olika artefakter – så som informationsteknik, läromedel
och TV-spel – skapar förutsättningar för barns och ungdomars lärande.
Bland hans publikationer märks artiklar i tidskrifterna Science Education,
Interchange, Pedagogisk forskning i Sverige och Utbildning och Demokrati
samt ett bidrag, författat tillsammans med Leif Östman, i en nyligen
publicerad antologi med titeln Exploring the landscape of scientific literacy
(Redaktörer: Cedric Linder, Leif Östman, Douglas A. Roberts, Per-Olof
Wickman, Gaalen Erickson & Allen MacKinnon Förslag: New York:
Routledge)
Ewert Bengtsson
Ewert Bengtsson är professor i datoriserad bildanalys och rektorsråd för ITfrågor vid Uppsala universitet. Som forskare i bildanalys har han publicerat
ett par hundra tekniska artiklar om hur man för olika ändamål, oftast
medicinska, med datorers hjälp kan utvinna information ur bilder. Som
rektorsråd har han sedan 1998 på rektors uppdrag arbetat med universitetets
mål och strategier på IT-området, bland annat som ordförande för den
virtuella IT-fakulteten 1998-2007 och som ordförande i universitetets ITstrategiska råd sedan 2008. Det drivande motivet bakom detta arbete är att
han ser universitetets förmåga att ta till sig och använda informations-
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teknikens möjligheter som en av de avgörande faktorerna för universitets
framtida utveckling.
Magdalena Bjerneld
Magdalena Bjerneld är lektor i internationell hälsa med katastrofhälsovård
som specialområde. Hon har trettio års erfarenhet av att arbeta med detta
område inklusive undervisning. Sedan drygt tjugo år arbetar hon som lärare
på Uppsala Universitet. Hennes doktorsavhandling handlade om biståndsarbetar i katastrofer utifrån olika perspektiv. Se Magdalena Bjerneld Images,
Motives, and Challenges for Western Health Workers in Humanitarian Aid
Uppsala Universitet 2009.
Jan von Bonsdorff
Jan von Bonsdorff är professor i konstvetenskap vid Uppsala universitet.
Han forskar bland annat om medeltidens skråförhållanden och konsthandel,
nordiska målare und 1800-talet, samt visuell argumentation, dvs. hur bilder
aktivt griper in i samhället. Tre typiska publikationer: ”Innovation och
individuation: Några betraktelser över senmedeltida konstnärer i Nordeuropa”, Kunst og kultur 90:2, 2007, s. 92-101; ”En gentleman fra Montreal.
Christopher Landreths Ryan: et 3D-animeret ’psykogram’”, Kosmorama.
Tidsskrift for filmkunst og filmkultur 239, 2007, s. 77-85; "Det sköra
förhållandet mellan betraktare och bild hos Caspar David Friedrich", Caspar
David Friedrich: den besjälade naturen, Stockholm 2009, s. 123-128
Lars Borin
Lars Borin är professor i språkvetenskaplig databehandling vid Göteborgs
universitet och föreståndare för Språkbanken, ett nationellt resurscentrum för
forskning i språkteknologi och språkvetenskap. Hans forskning spänner över
ett brett spektrum av forskningsfrågor i gränslandet mellan språkteknologi
och allmän språkvetenskap. Särskilt har han under lång tid utforskat hur
språkresurser och språkteknologi kan användas som hjälpmedel för att berika
sådan akademisk forskning och utbildning där texter och speciellt texters
innehåll utgör primära forskningsdata.
Donald Broady
Donald Broady är sedan 1997 professor vid Uppsala universitet där han leder
utbildnings- och kultursociologisk forskning, se www.skeptron.uu.se/broady/
sec/. Dessutom har han sedan 1990 arbetat vid KTH med märkspråk såsom
SGML och sedermera XML, digital litteratur och internettillämpningar.
Broady var Director för Uppsala Learning Lab under planeringsfasen och de
första åren, 1999-2001.
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Åsa Cajander
Åsa Cajander är forskare vid institutionen för informationsteknologi vid
Uppsala universitet. Åsa har en bred bakgrund med erfarenheter som
ämneslärare, IT-konsult och forskare. Idag forskar Cajander inom området
professionella kompetenser inom civilingenjörsutbildning, mentorskap och
användandet av öppna problem i projektkurser. Åsa Cajander publicerar
även inom människa-datorinteraktion där hennes fokus är organisationsförändring, IT, och användbarhet.
Mats Cullhed
FD Mats Cullhed är projektledare vid ULL och ingår sedan 2006 i dess
lärargrupp. Han har under lång tid varit verksam som forskare och lärare i
antikens kultur och samhällsliv. Hans forskning har främst rört romersk
politisk historia och som lärare har han bl.a. utvecklat en webbaserad kurs
om olika aspekter av de antika kulturernas fortsatta betydelse fram till vår
egen tid. Cullheds senaste vetenskapliga publikation behandlar material från
utgrävningar på Forum Romanum (i The Temple of Castor and Pollux II.2:
The finds and trenches, Roma 2008).
Mats Daniels
Mats Daniels är lektor och studierektor vid institutionen för informationsteknologi, Uppsala universitet. Mats forskningsområde de senaste 15 åren
har varit inom datavetenskapens och ingenjörsutbildningarnas didaktik.
Användning av öppna problem i internationella studentprojekt har varit i
fokus både forsknings- och utbildningsmässigt. Tyngdpunkt har varit på
studenternas professionella kompetenser. Mats har publicerat ett fyrtiotal
artiklar inom utbildningsforskningsområdet och aktivt bidragit på
internationell nivå, bl.a. som koordinator för ACMs Europeiska konferens
Innovation and Technology in Computer Science Education, ITiCSE. På
nationell nivå har Mats initierat och fortsatt driva det nationella centret för
teknikutbildning i studenternas sammanhang, CeTUSS (www.cetuss.se).
Margareta Emtner
Margareta Emtner är docent i sjukgymnastik vid Uppsala universitet. Hon
arbetar som klinisk lektor, dvs.
med forskning, undervisning
(Sjukgymnastprogrammet) och klinik (Lung- och allergikliniken,
Akademiska sjukhuset). Hennes forskning omfattar framför allt
rehabilitering vid lungsjukdomar.
Ola Eriksson
Ola Eriksson är universitetslektor och prefekt för institutionen för
musikvetenskap vid Uppsala universitet. Hans huvudområde är musikteori
där han har lång erfarenhet av undervisning på musikhögskola och
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universitet. Han har under de senaste åren utvecklat ett antal distanskurser i
musikteori från grundläggande till avancerad nivå.
Truls Gårdmark
Truls Gårdmark är medicine doktor i ämnet urologi vid Uppsala Universitet
och verksam som överläkare och klinisk lärare vid Urologkliniken vid
Akademiska Sjukhuset i Uppsala. Pågående forskning handlar om nya
metoder för diagnostik och behandling av avancerad cancer i urinblåsan.
Inom undervisningen har fokus varit grundutbildningen av läkare och
användandet av informationsteknologi som stöd för bättre klinisk träning.
Karin Hellström
Karin Hellström är med dr och sjukgymnast vid Uppsala universitet. Hon
arbetar som klinisk lektor, dvs. med forskning, undervisning
(Sjukgymnastprogrammet) och klinik (Uppsala kommun). Hennes
forskningsområde är inom geriatrik.
Jonas Holmstrand
Jonas Holmstrand är docent i Nya testamentets exegetik vid Uppsala
universitet. Han har undervisat i bibelvetenskap sedan 1985, främst vid
Teologiska institutionen i Uppsala men också vid Göteborgs universitet
under ett par år i slutet av 1990-talet. Under åren 2001-2004 arbetade han
deltid på Enheten för utveckling och utvärdering vid Uppsala universitet,
först inom ramen för ett större pedagogiskt projekt och sedan som lärare på
den pedagogiska grundkursen för universitetslärare. Från och med 2004 har
han varit engagerad i uppbyggnaden och utvecklingen av nätkurser på
Teologiska institutionen.
Thomas Karlsohn
Thomas Karlsohn är docent i idé- och lärdomshistoria vid Göteborgs
universitet. Han forskar bland annat om den högre utbildningens och
informationsteknikens idéhistoria. Karlsohn har även publicerat arbeten om
filosofihistoria och estetik. Han verkar också sedan ett drygt årtionde som
akademisk lärare. Bland hans skrifter märks monografierna Passage mellan
medier. Vilém Flusser, datorn och skriften (Göteborg: Folkuniversitetets
Akademiska Press 2006) och Teknik – retorik – kritik. Om IT-bubblan och
datoriseringen av den svenska skolan (Stockholm: Carlssons 2009).
Francis Lee
Francis Lee är doktor i teknik och social förändring och arbetar på
Linköpings universitet. Lees forskningsintressen cirkulerar kring teknik,
vetenskap och samhälle med särskilt intresse för kunskapspraktiker och
kunskapsteknologier. Inom detta område forskar han bland annat om
sammanflätningen av teknik och utbildning. Han har bland annat publicerat
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arbeten om korrespondensundervisningens kunskapsteknologier samt
standardisering och kunskap inom IT-baserad distansundervisning. Han
forskar för nuvarande om forskningsdesign, teknik och kunskapspraktiker i
livsvetenskaperna.
Jenny Lee
FD, disputerade 2009 vid Tema kultur och samhälle vid Linköpings
universitet med avhandlingen The market hall revisited. Cultures of
consumption in urban food retail during the long twentieth century. Lee
kommer att påbörja ett treårigt projekt vid ekonomisk historia i Uppsala om
lokal mat för att vidareutveckla och fördjupa forskningsintressen om
livsmedelssytem, konsumtionskulturer och städer. Lee har bl.a. varit
medredaktör för en kulturvetenskaplig antologi om förpackningar, Burkar,
påsar och paket. Förpackningarnas historia i vardagens konsumtionskulturer.
Mia Lindegren
Mia Lindegren är chef för ULL och ansvarar för övergripande frågor. Hon
har under många år arbetat med frågor som rör IT ur ett verksamhetsperspektiv. Mia Lindegren är också biträdande sekreterare i IT-rådet.
Lindegren presenterar ULL:s verksamhet på Uppsala universitets olika
institutioner, samt utanför universitet.
Ambjörn Naeve
Ambjörn Naeve (http://kmr.nada.kth.se/wiki/Amb) is head of the Knowledge
Management Research group at the Royal Institute of Technology in
Stockholm and scientific director at Uppsala Learning Lab at Uppsala
University. He has published widely within the areas of Knowledge
Management, Technology Enhanced Learning and Semantic Web. He is
presently editor-in-chief of the International Journal of Technology
Enhanced Learning (IJTEL) and the International Journal of Social and
Humanistic Computing (IJSHC), and he is co-chair of the World Summit on
the Knowledge Society (WSKS).
Jörgen Nissen
Jörgen Nissen är filosofie doktor i teknik och social förändring vid
Linköpings universitet. Hans forskning utgår från triaden ungdom –
utbildning – informationsteknik. Han har publicerat arbeten om hackers,
informationsvanor, nationella satsningar på IT och skola samt
gränsöverskridanden i universitetsutbildning. Bland hans skrifter märks:
”Säg IT – det räcker” – att utveckla skolan med några lysande IT-projekt
(Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling 2002,) och ”IT-ism”:
Informationstekniken som vision och verklighet (Via Teldok 32 1998:11,
tillsammans med Magnus Johansson och Lennart Sturesson).
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Eva Nordgren
Eva Nordgren, 1:e bibliotekarie vid Uppsala universitetsbibliotek, är
verksam som enhetschef på Ångströmbiblioteket. Nordgren är även
undervisningssamordnare för biblioteksgrupp Linné och har arbetat med
bibliotekets undervisningsfrågor både i teori och praktik de senaste tio åren.
Arnold Pears
Arnold Pears received his BSc and PhD from La Trobe University,
Melbourne, Australia, and was a senior lecturer there 1991 to 1998, before
moving to Uppsala University, Sweden to take a position there as Senior
Lecturer in 1999, where he has remained. Dr Pears has a strong interest in
teaching and learning research in computer science and engineering. He has
published 25 articles in the area internationally, and is well known as a
computing education researcher through his professional activities in the
ACM, and IEEE.
His recent articles include discussions of quality in computer science
education, "Does Quality Assurance Enhance the Quality of Computing
Education?", in Proceedings of the 12th Australasian Computer Science
Education Conference, 2010, and models for research driven education in
Computing, "Conveying Conceptions of Quality through Instruction", in the
7th International Conference on the Quality of Information and
Communications Technology, 2010.
He is a Director of CeTUSS (The Swedish National Center for
Pedagogical Development of Technology Education in a Societal and
Student Oriented Context, www.cetuss.se) and a reviewer for Computer
Science Education Journal, and the ACM SIGCSE and ITiCSE and Koli
Calling International Computer Science Education conferences. Dr Pears is
currently Steering Committee Chairman of the IEEE Frontiers in Education
Conference, and has served as programme chair for several other
international conferences.
Raimo Raag
Raimo Raag är professor i finsk-ugriska språk, särskilt estniska vid Uppsala
universitet. Han forskar bland annat om språk- och kulturkontakter i
östersjöområdet med fokus på kontakterna mellan Sverige och Estland,
estniska standardspråkets uppkomst och utveckling samt ester och estniska
utanför Estland. Han sysslar även med ordboksarbete, har undervisat i
estniska vid Uppsala universitet sedan 1978 och blev nätlärare 2006. Bland
hans tvåhundra vetenskapliga och populärvetenskapliga publikationer märks
monografin Från allmogemål till nationalspråk. Språkvård och språkpolitik
i Estland från 1857 till 1999 (Uppsala: Uppsala universitet 1999; estnisk
version Tartu: Atlex 2008) och The Multilingual Parliament: Language
Choice by non-Estonian Members of Parliament in Parliamentary Debates
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in Estonia 1919–1934 (I: The Ethnic Dimension in Politics and Culture in
the Baltic Countries 1920–1945. Stockholm: Södertörn University College
2004).
Ulla Riis
Ulla Riis är professor i pedagogik vid Uppsala universitet sedan 1996. Åren
1982-96 var hon lärare och forskare vid Tema Teknik och social förändring,
Linköpings universitet. Hennes forskningsintressen gäller den högre
utbildningens ramar, villkor och effekter och samspelet samhälle – teknik –
utbildning. Hon har skrivit om teknik som allmänbildning och som yrkesutbildning. En rapport om pedagogiskt utvecklingsarbete med ITanvändning i utbildning och undervisning är Pedagogik, teknik eller
ekonomi? (Pedagogiska institutionen, Uppsala universitet 1997).
Tore Risch
Tore Risch är professor i databasteknik vid Uppsala universitet där han leder
forskningsgruppen UDBL (Uppsala DataBase Laboratory). Gruppens
huvudsakliga forskningsområde är metoder för skalbar sökning i dataströmmar och bland meta-data för vetenskapliga och industriella
tillämpningar. Han var tidigare professor vid Linköpings Universitet.
Dessförinnan var han forskare i databasteknik vid HP-Labs i Palo Alto, samt
”visiting scholar” från HP-Labs vid Stanford University i två år. Innan HP
utvecklade han ett system för hantering av stora finansiella expertsystem vid
nystartat företag i Silicon Valley. Han doktorerade i datalogi vid Linköpings
Universitet.
Kerstin Rydbeck
Kerstin Rydbeck är docent och lektor i biblioteks- & informationsvetenskap
vid Uppsala universitet. Hon disputerade 1995 på en litteratursociologisk
studie, Nykter läsning. Den svenska godtemplarrörelsen och litteraturen
1895–1925, och har senare skrivit om folkbildningshistoria, bl.a. i Genus
och folkbildning – det glömda perspektivet (2001, red. tillsammans med
Karin Nordberg), om bilden av bibliotekarien i litteraturen samt om
forskningscirkeln som metod för evidensbaserad biblioteks- &
informationsvetenskaplig praktik. Hon är närvarade sysselsatt med att starta
ett forskningsprojekt om bokcirkelverksamhet i dagens Sverige.
Stefan Seipel
Stefan Seipel är professor i datorgrafik vid Uppsala universitet och
Högskolan i Gävle. Sedan mitten av 1990-talet har han forskat inom
interaktiva grafisk-visuella miljöer och studerad deras användning inom
olika tillämpningsområden som t.ex. medicinisk simulering, utbildning och
processkontroll. Seipel’s aktuella forskningsintresse gäller visuell dataanalys
och lägesbunden visualisering. Under mer än ett decennium har han
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undervisat vid universitet inom datorgrafik och människa-datorinteraktion,
där han är författare för ca 50 vetenskapliga publikationer.
Lennart Sturesson
Lennart Sturesson är doktor i teknik och social förändring vid Linköpings
universitet. Han är pensionerad, men forskar fortfarande om
undervisningsteknologi. Han har forskat bl.a. om distansarbete,
informationssamhället och flexibilitet i arbetslivet vid temainstitutionen i
Linköping och Arbetslivsinstitutet i Norrköping och varit redaktör för flera
antologier. Bland hans skrifter märks Världens största maskin. Människan
och det globala kommunikationssystemet (Stockholm: Carlssons 1995),
Distansarbete – teknik, retorik, praktik (Stockholm: Carlssons 2000) och Tv
som undervisningsteknologi. Exemplet Linköpings tekniska högskola (Lund:
Arkiv förlag 2005).
Linda Thorn
Linda Thorn, sedan 2001 bibliotekarie vid Uppsala universitetsbibliotek, är
verksam vid BMC-biblioteket. Arbetar bland annat med att undervisa
studenter på medicinska och farmaceutiska fakulteten. Thorn har förutom en
magisterexamen i biblioteks och informationsvetenskap också studerat
pedagogik.

Abstracts
Donald Broady: Den löftesrika informationstekniken – hågkomster från
pionjäråren
(full text in Swedish)
Abstract: The promise of information technology – reminicenses from the
pioneer era

Uppsala Learning Lab dates from the 2000s. Donald Broadly, ULL's first
director, talks about the circumstances surrounding the launching of the lab
and reflects over the expectations that the new information technologies
inspired at the time.
Ewert Bengtsson: Virtuella fakulteter – visionär organisation på IT-området
(full text in Swedish)
Abstract: Virtual faculties – visionary organization in the area of IT

Information technology is of vital strategic importance to a university. This
was the central idea when the virtual IT faculty, VIT, was formed in 1998

10

with the mandate to strategically develop and coordinate all information
technology at Uppsala University. One of the key areas that VIT was
working with, was how IT could be used to facilitate learning. The support
from the Wallenberg Foundation meant that ULL could be built up as a local
cen-ter for the national and international cooperation. Through seminars,
project funding, the construction of a student portal and a wide range of
other initia-tives, the university could explore and disseminate the use of IT
solutions in education. This chapter provides a brief review of this work,
departing from the Goals and Vision documents for IT, which was
established in 2000.
Mats Cullhed: Lärare på labbet
(full text in Swedish)
Abstract: Teachers at the lab

In the chapter “Teachers at the lab” Mats Cullhed describes how Uppsala
Learning Lab is working to help teachers use ICT in education. The core
principle is about always presenting technical solutions from a pedagogical
perspective, but ULL also underlines the importance of gathering and
disseminating experience in a collegiate environment and to accomodate
teachers with good systems, flexible training, good support and respect for
their professional identity as well as for student learning.
Thomas Karlsohn: Akademins teknik. En historisk skiss och två frågor
(full text in Swedish)
Abstract: The technology of academia. A brief historical narrative and two
questions

This chapter deals with technology and pedagogy in higher education from a
historical perspective. Examples are taken mainly from the Swedish and
North American contexts. First there is a broad historical survey of the place
of various media techniques in academia. The impact of the written word on
universities and learning is discussed and the subsequent role of radio and
television is illustrated.
The text explains in detail the digital technology’s relationship to higher
education. Diverse historical and contemporary ways of perceiving the
relationship between technology and pedagogy are presented, and the
Swedish development in particular is outlined. The chapter then proceeds to
a discussion of the development of distance education. This particular form
of education has, ever since its emergence in the 1800s, contributed to
raising questions about media in relation to teaching and pedagogy.

11

Information technology has always inspired speculative future scenarios,
academia being no exception. The chapter contains a summary of the
scenarios described in higher education and in the university policy debate.
The focus is on the vision of the future that took form fifteen years ago
during the height of the IT hype. The chapter also outlines how these visions
seem to recur in new versions over and over again.
The text ends with two questions originating from the issues discussed in
this chapter. The first concerns the role of technology in the new and
unfortunate customer and service orientation that mark higher education
after the past reorganizations. The second issue discussed relates to the
interplay between presence and absence in the academic world. Technology
has always led to various manifestations, for example in terms of student
attendance and absences. But we still need more research on the actual
meaning of these representations on a more basic experiential level.
Lennart Sturesson och Jörgen Nissen: Undervisningsteknologi 2.0?
Drömmen om ett enkelt teknikfix – nu och då
(full text in Swedish)
Abstract: Educational technology 2.0? The dream of a simple technological
fix – past and present

Educational technology was at its height in Sweden in the late 1960s and
early 1970s, then this educational approach fell into oblivion. Or? In this
chapter we seek and find elements of the current education and education
policy that bears characteristics of educational technology. They manifest
themselves in the contemporary distance learning via the Internet and in the
current growing emphasis on knowledge assessment and grading. In the end
it is about the educational ethos: what is knowledge and what is learning?
Ulla Riis och Jonas Almqvist: Nya tekniker och gamla drömmar –
utmaningar för universitetsundervisningen
(full text in Swedish)
Abstract: New technology and old dreams – challenges for university
education

The view of the university teachers’ skills and qualifications have undergone
major changes in recent decades and more recently, there have been
expectations that teachers should develop their use of ICT in teaching. In the
mid-2000s, ULL provided the funds to support this development. We are
interested in the didactic questions of how, for what purpose, and why the
teachers who were awarded funds have chosen to use ICT in their teaching.
In the chapter, we show both how the challenges and expectations university
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teachers have had to face have changed in the last 50-100 years, and what
challenges they have chosen to adopt in the 38 ULL projects that submitted
final reports. We make three observations in our analysis of the project
reports. First, the issues of how dominate sharply over the issues of what.
Second, references to student learning dominate significantly over references
to teachers and their work situation. The third observation is that the projects
that focused on the didactic issues of what purpose, are those with the least
to report on the evaluation of the project. Furthermore, we show that the
challenges of the projects were substantially different to the expectations that
are formulated in a number of government investigations. Rather than
fundamentally changing the teaching environment or the content, the
teachers used technology to try to realize the old educational dreams.
Lars Borin: Avtryck från WGLN-projekten i forskningen
(full text in Swedish)
Abstract: Traces of WGLN in research

This chapter describes the effects of some of the earliest projects at ULL and
how the visionary ideas of how ICT could enhance and influence also the
humanistic subjects traditionally not assiciated with new technologies. Even
if the actual research projects and prototypes financed within the
ULL/WGLN context were far from the wide-ranging visions of what ICT
could accomplish, the ideas inspired other research and other applications in
education, in particular in the fields of linguistics, but also history, medicine
and literature have benefitted from the thoughts and ideas from the early
2000s. E-science and digital text archives are some examples that have an
impact both on research and on higher education.
Tore Risch: Sökning i semantiska data
(full text in Swedish)
Abstract: Searching semantic data

Within the large ULL project PADLR my group did research to develop new
methods for scalable search of educational material. Much of our current
research is based on those results, which show that the effect of the ULL
funding was sustainable. Now we apply and further develop the technology
for the management of industrial and scientific data, which shows that the
technique is general, with many practical applications.
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Stefan Seipel: 3D communication and visualization environments for
learning – from Visions to History
(full text in English)
Abstract:

This chapter describes the outcomes of a project using 3D communication
and visualization to create new learning environments, the CVEL project
(3D Communication and Visualization Environments for Learning). In an
international context, the project was one among many research efforts to
advance the development of 3D techniques for collaboration over the
internet, especially in relation to their potential use in learning and teaching.
The lessons of 3D experiments for teaching and learning so far shows that
virtual distributed environment did not bring groundbreaking changes to the
way we are teaching and learning every day at universities. However, as is
already the case for highly specialized simulator based training, novel
display technologies might pave the way for adoption of innovative
collaborative learning tools in the future, which build upon interactive virtual
3D experiments for several students and teachers in the same physical place.
But the future remains open.
Ambjörn Naeve: The art of building strategic alliances from the back office.
The KMR-bridge between KTH and Uppsala Learning Lab
(full text in English)
Abstract:

This article describes the art of building strategic alliances from the back
office by outlining how this art has developed by necessity within the KMR
group, which is the research group that I am leading. It illustrates some of
the problems involved in building high-quality software within academia, as
well as the benefits of doing so in terms of becoming invited to join strong
international consortia that can formulate proposals that are likely to get
funded. By outlining the academic history of the KMR group – mainly in
terms of the various EU-project that we have been (and are) involved in - I
try to show how we have functioned somewhat like a motorcycle gang with
dedicated hang-arounds. In comparison to more traditional project
management approaches, which strive to secure the funding first and then
advertise for people to fill the available positions, our "funky business
approach" has had the advantage of securing the quality and commitment of
the people first, and only then securing the funding to get them involved.
Moreover, by building shared vision together, we have made sure that this
commitment continues.
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Magdalena Bjerneld: IT-baserad distansutbildning för personer som arbetar
i internationella katastrofprojekt
(full text in Swedish)
Abstract: IT-based distance education for people working in international
emergency health care

More and more students apply for distance learning courses in emergency
health care. International Maternal and Child Health (IMCH) within the
department of Woman and Child Health is under an ongoing process to
transform parts of the master's program in international health to distance
education. Experience so far has shown that distance learning requires a lot
of time on behalf of the teachers, but it is appreciated by students, who can
plan their studies more freely.
Arnold Pears: Explanograms
(full text in English)
Abstract:

Explanograms are an intuitive pen and paper approach to authoring animated
web resources. Using a bluetooth enabled pen we capture what is written on
a sheet of paper and transfer it to a web server. The stored data can then be
replayed in a web browser using an applet which allows users to play,
rewind, and scroll within the animated text. This chapter describes the
background which lead to the development of the tool, the technologies we
have developed to support capture and replay of written explanations with
synchronised sound. We conclude with a discussion of the challenges
associated with the development and deployment of technological
innovations in higher education.
Eva Nordgren och Linda Thorn: Att ge nycklar till kunskap:
universitetsbibliotekets kurser i informationssökning
(full text in Swedish)
Abstract: The keys to knowledge: courses in information retrieval at the
university library

The teaching of scientific information retrieval at Uppsala University
Library has grown in recent years. Nevertheless, we by no means reach all
students. The purpose of creating an online course in information was to
attract more students and to be complementary to the scheduled training
conducted at the subject libraries. The course is divided into sub-goals and
ends with self-correcting knowledge test. The part of the course that has
received most attention is the part on scientific publishing. More than 570
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people have participated in some part of the course. One of the expected
outcomes of the project was that teachers would refer to the course and
maybe use parts of it in their own courses. Since the project, the University
Library has created subject guides, which to some extent replace the course
so the future of the course is uncertain.
Margareta Emtner och Karin Hellström: IT-baserad undervisning i
forskningsmetodik inom sjukgymnastprogrammet
(full text in Swedish)
Abstract: IT-based education in research methodology within the physical
therapist program

The aim was to transfer courses in scientific methodology to IT-based
courses and to test them in teaching. The only course that was possible to
transfer into an IT-based course was the course in statistics. This course has
been given every semester for five years and it works well as a supplement
to the regular curriculum at the undergraduate level. The course has also
become an additional support for teachers and for students at Master’s and
doctoral level.
Carina Ahlstedt: Samarbete och flexibelt lärande inom sjuksköterskeprogrammet
(full text in Swedish)
Abstract: Cooperation and flexible learning in new nursing program

In recent years, more and more people use various portals and IT as basis
and support for education. The nursing program at Uppsala University
introduced this within the context of the project “Cooperation and flexible
learning in the new nursing program”. This chapter presents the project and
reflections on the project and its outcomes.
Truls Gårdmark: Att spränga gränser och skapa närhet i läkarutbildningen
(full text in Swedish)
Abstract: Crossing boundaries and creating trust in the medical program

The medical program in Uppsala has adapted a problem based approach to
learning. This entails that students are introduced to patients much earlier
than in the traditional medical education. The purpose of the pilot project in
urology was to offer more practical training for the students without losing
focus on the theoretical parts of the education. A small course was chosen as
pilot and the two doctors/teachers responsible for the course were alloted
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time by the clinic to develop the course and integrate ICT. The project also
received support from ULL. Because of this the course was a success, good
clinical practice paired with sound theoretical knowledge was offered to all
students. The technology was always used as a tool to help the students
orient themselves closer to the patient.
Kerstin Rydbeck: Virtuella högre seminarier – ett sätt att stärka
forskningsmiljön?
(full text in Swedish)
Abstract: Virtual seminars – a means to strengthen the research
environment?

This chapter discusses an educational development project carried out at the
Department of ALM (Archival, Library and Museum Studies) in 2007 about
joint virtual seminars for PhD-students and senior researchers at Uppsala
University and two other Swedish universities, as a means to vitalize the
seminars and strengthen the still quite small research environment in Library
and Information Science at those three universities. For several reasons,
virtual seminars never became a success in 2007. In the chapter, however,
we see how virtual seminars are now being reintroduced today at the
Department of ALM, in order to give distance students at the master
programme a possibility to get in contact with the research activities going
on at the department.
Ola Eriksson: IT-stödd undervisning i Schenkeranalys
(full text in Swedish)
Abstract: IT-based education in Schenker analysis

Schenker Analysis is a method used in the subject of musicology as a tool
for the description of musical works and their internal structure. The aim of
this project was to develop online course material that could be used by both
students following the distance education courses and to the students on
campus. The course material consists of (1) a number of lessons that
gradually demonstrates the method with a large number of examples of
musical notes, (2) sounding music and related assignments, and (3) exercises
and examples of musical notes to a textbook on the subject.
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Raimo Raag: Den språkliga mångfalden – småspråkens renässans
(full text in Swedish)
Abstract: Linguistic Diversity – the Renaissance of Minor Language
Teaching

As the number of languages taught and studied on a regular basis at the
University of Uppsala, Sweden, amounts to around fourty, one can feel quite
safe in stating that linguistic diversity is one of the distinctive features of this
institution of higher education. Estonian has been taught at Uppsala since
1901. Currently, all Estonian courses at the undergraduate level carried out
at the Department of Modern Languages are web-based and have been
created under the auspices of Uppsala Learning Lab. The e-learning software
platform used is called Ping Pong. The four foundation stones of the
Estonian web courses, as described and assessed in more detail in the article,
are (1) audio files containing primarily series of lectures, (2) automatically
corrected language exercises and tests (the question types includes multiple
choice, true or false, fill in the blank, and matching) and pdf-files, (3)
participation in lectures and seminars by regular two-way video conferences,
(4) student cooperation allowing the learners not only to learn by cooperative
work, but also to interact with each other and to contribute to the build-up of
the courses. It is argued in the article that e-learning makes language
teaching more flexible, individualised and varied, at the same time as it is
time-saving for both student and teacher, and permits imparting of an even
greater quantity of in-depth knowledge and language skills. Owing to the
fact that web-based language teaching reaches learners all over Sweden as
well as abroad, it entails the maintenance and further development of the
linguistic diversity at the University of Uppsala.
Jonas Holmstrand: Nätundervisning som pedagogisk katalysator. Ett
nätkursprojekt och dess bakgrund
(full text in Swedish)
Abstract: Online education as source of pedagogic innovation. An online
course project and its background

Online education can provide a significant boost to the pedagogic innovation
even within traditional campus education. A prerequisite for this to happen,
however, is that it is not only designed as a copy of the campus teaching but
rather that it should be conceived from scratch based on the special
characteristics of IT-based teaching. This chapter describes how a new
online course in New Testament Greek was developed at the Department of
Theology in Uppsala during the academic year 2004/2005 as part of a
project that was supported financially by the Uppsala Learning Lab. The
stated objective in the construction of the new course was that it would be
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different from the problematic campus course, that had been given in the
same form at the department for many years. The result was an effective
online course, that inspired and enabled numerous improvements that also
came to be implemented in the campus course.
Jan von Bonsdorff: Tankens form – effektiv visualisering av vetenskap och
multimodal undervisning
(full text in Swedish)
Abstract: The form of thought – effective visualization of science and
multimodal education

In this article Jan von Bonsdorff proposes a renewed methodological
awareness regarding art historians’ active use of images. An experimental
arena for this could be effectively accomplished through the use of a largescale, high-resolution display wall.
Ewert Bengtsson: Virtuella världar – vägen framåt?
(full text in Swedish)
Abstract: Virtual communities – the road ahead?

In this chapter we try to look into the crystal ball and predict what
information technology will mean to the university in a decade. To do this,
we look at developments over the recent decades and try to see what trends
have been prevalent. We note that, beside the obvious fact that the capacity
of computers have increased manifold, the development of more userfriendly human computer interfaces have had a significant impact on how
computers are used and this has greatly influenced our daily lives. We
predict that new mobile displays will provide a very realistic experience and
allow us to join various virtual communities, which will be a key element in
our future daily lives. Through these, we can participate in lectures and
seminars independent of geographical distance. In order for Uppsala
University to find its role in this future ICT landscape requires that ULL and
the rest of the university work to find the best ways to combine the virtual
and physical reality in the design of the teaching environment.
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Åsa Cajander & Mats Daniels: Internationella studentprojekt - en
ämnesdidaktisk utmaning abstract
(full text in Swedish)
Abstract: International student projects – a didactic challenge

It is essential that students get a an international outlook during their
education, both in order to set their own education into perspective and also
to be better equipped for an increasingly global labor market. International
stu-dent projects are one way to provide such an outlook, or perhaps we’d
rather say insight, similar to the experience of exchange students. The idea is
simple and clear, but how it is implemented is far from simple or clear. In
this chapter, we discuss a number of didactic challenges to the use of
international student projects as a teaching method and present a concrete
example in the form of course information technology in society. A key
challenge is the development of appropriate professional skills and we
suggest ways in which this effort can be supported.
Francis Lee: Adaptiva lärsystem – massindividualiseringens teknologier
(full text in Swedish)
Abstract: Adaptive learning systems – the technologies of massindividualization

This paper discusses educational technology, knowledge, and education
based on the concept of mass-individualization. It shows how two partially
contradictory trends - massification and individualisation - are combined to
create specific ways to orchestrate training, knowledge and subjectivities.
The paper shows how this mass-individualized way of organizing education
and learning is often associated with an enactment of knowledge as an object
rather than as a relational effect generated in practice. One consequence of
performing the knowledge object is that it is enacted as possible to transfer,
acquire, represent, chop, re-use, possess, and sell. The making of knowledge
as object is linked in other practices related to economies of scale,
measurement, individualization, and industrialization. The massindividualized way of organizing education thus performs education,
knowledge, and students in certain specific ways that permits the exclusion
of certain educational realities.
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Jenny Lee & Mia Lindegren: Uppsala Learning Lab i kunskapens nya
världar
(full text in Swedish)
Abstract: Uppsala Learning Lab in the new worlds of knowledge

This chapter aims to relate the different contributions of this volume to ULL
and its history. Another aim is to ask questions about the significance of
ULL and about the visions that IT entailed. Many of the chapters discuss the
dreams of integrating IT into higher education and its hoped for effects.
Other chapters demonstrate how new technology and personal encounters
can reshape preconconceived ideas and open up new opportunities in
unforseen ways. The consequences of insufficient resources are also
discussed, as are the good examples when IT work as pedagogical and
didactic inspiration. Finally, this chapter discusses the effects of the media
form and content, how do they interact and influence one another? What are
the boundaries for knowledge and learning? What is the role of universities
in the new education landscapes? Where are we heading? What
opportunities and perils does the new digital technology entail? What do we
do with the technology? And what does the technology do with us? How are
our thoughts and actions enabled and constrained by new technology? When
increasingly more information is digital, will this attract new actors? Who
are they? Will research be confined only to material that is already in digital
form? What are the consequences in that case for the questions we ask and
the answers we find? How will this affect our perception of learning,
education and research? This volume raises important questions of who shall
bear the costs and who shall reap the benefits, economically as well as
socially and culturally. In the new knowledge landscapes, Uppsala Learning
Lab can serve as an arena for scientific and pedagogical conversations and
cooperation that might inspire innovation.
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Inledning

Denna e-bok uppkom med anledning av Uppsala Learning Labs 10 årsjubileum 2010. När Uppsala Learning Lab, eller ULL som det oftast kallas,
skapades, var varken IT eller Internet lika självklara som de ter sig idag tio
år senare. Den ursprungliga tanken med ULL var att se till att få in IT i
undervisningen, men också att utnyttja att Uppsala är ett gammalt universitet
för att på så sätt låta tradition och förnyelse gå hand i hand och berika
varandra. Syftet med denna e-bok är att förstå ULLs historia, nuläge och
framtid i den större kontexten av våra förändrade utbildningslandskap och
det omgivande samhällets förändrade sociala och ekonomiska strukturer.
Detta nya landskap kan sedan tolkas övergripande utifrån olika perspektiv:
•
•
•

Pedagogiska – ämnesdidaktiska
Tekniksociologiska – teknikanvändning
Utbildningssociologiska – kunskapssociologiska

Dessa övergripande perspektiv löper som en röd tråd genom de olika
bidragen, även om de tar sig olika uttryck beroende på de olika författarnas
utgångspunkter. Boken är indelad i fyra olika avsnitt. Ett första inledande
som sätter in ULL i en större kontext och problematiserar ULLs historia i
relation till omvärlden. Nästa avsnitt handlar om de tidiga forskningsprojekten som finansierades inom ramen för Wallenberg global learning
network. I det tredje avsnittet besvaras ett antal frågor av de forskare och
lärare som på olika sätt har haft pedagogiska/didaktiska projekt via ULL.
Med eftertankens kloka perspektiv reflekterar författarna över vad det
egentligen var som de ville åstadkomma med sina projekt. Vilka svårigheter
stötte de på? Vilka faktorer möjliggjorde det de åstadkom? Vilka oväntade
faktorer påverkade projektet? Det fjärde och sista avsnittet vänder sig mer
mot framtiden. Var är vi på väg? Vilka nya utmaningar står vi inför? Vilka
nya drömmar och visioner, vilka nya svårigheter kan vi ana? I detta sista
avsnitt avslutar vi också med ett kapitel om ULLs roll utifrån de bidrag som
inkommit till vår e-bok Kunskapens nya världar. Mötet mellan pedagogik
och teknik vid Uppsala Learning Lab.
Varje ny bok är del av det akademiska samtalet. En e-bok öppnar
möjligheten att fortsätta detta samtal på ett nytt sätt. E-boken kan enkelt
mångfaldigas och därför lånas ut och läsas av många samtidigt. Den kan
ligga tillsammans med tusentals andra e-böcker i en lätt laptop. På så vis kan
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vi bära med oss hela bibliotek i en ryggsäck. Tanken med denna e-bok är att
det flexibla formatet också ska öppna för att boken lever vidare, att själva
formen ska stimulera till fortsatt konversation där nya författare förhåller sig
till de uppsatser som skrevs under 2010 och skriver nya inlägg, nya
uppsatser som fogas till denna e-bok. Formen möjliggör också en annan typ
av läsande: i pappersboken bläddrar vi, i e-boken kan vi följa korslänkar för
att komma till de sidor som intresserar oss.
Texterna har granskats av ett redaktionsråd bestående av Mia Lindegren,
Ulla Riis, Ewert Bengtsson, Jonas Almqvist och Donald Broady.
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Den löftesrika informationstekniken – hågkomster från
pionjäråren

Donald Broady
Kolossala förväntningar knöts till Uppsala Learning Lab (ULL) vid tiden för
dess tillkomst. Invigningen den 25 maj 2000 var storslagen. Evenemanget
ägde rum i det fria, på gräsmattan och i ett partytält utanför ULLs hemvist
Gula villan i Observatorieparken. Talen hölls av vår egen rektor Bo
Sundqvist och den legendariske rektorn för Stanford University, Gerhard
Casper. Just detta datum hade valts eftersom den sistnämnde ändå hade
ärende till Uppsala, han skulle promoveras till hedersdoktor dagen därpå.
Bland övriga bemärkta deltagare fanns Stanfordprofessorn och tidigare
svenske universitetskanslern Stig Hagström som initierat den samverkan
mellan Stanford och Sverige som lett fram till Learning Lab, samt Peter
Wallenberg, initiativtagare till den organisation Wallenberg Global Learning
Network vari ULL ingick och därjämte styrelseordförande för Knut och
Alice Wallenbergs Stiftelse som finansierade det hela. Musikkapell spelade
och vitt vin och petitchouxer bjöds runt.
En August Strindberg på humör, han som skrev Det nya riket, skulle
behövas för att fånga stämningen av samling kring en angelägenhet av
yttersta nationella eller till och med globala vikt. Här handlade det om
informationstekniken och alla löften som den bar på. Att den skulle
effektivisera och förädla lärandet var det främsta motivet för ULLs
tillblivelse men informationstekniken skulle även garantera den ekonomiska
tillväxten och Sveriges konkurrenskraft på världsmarknaden, jämte
demokratin och många andra goda ting. De flesta av oss som deltog i
evenemanget tänkte nog i sådana banor, mer eller mindre.
Vid Uppsala universitet var det meningen att ULL skulle bli ett
flaggskepp. Låt mig ge ett exempel. I oktober 1999 – ett drygt halvår innan
invigningen – ringde rektor och berättade att utbildningsministern Thomas
Östros bjudit in några av OECD-ländernas företrädare för forskning och
högre utbildning till ett möte i Uppsala. Önskvärt vore att jag vid detta
tillfälle gjorde en tio minuters föredragning om IT vid universitetet i
allmänhet och om ULL i synnerhet. När jag den 3 november infann mig i
konsistorierummet i universitetshuset satt runt bordet bland andra
utbildningsministrarna från Sverige, USA, Japan och Storbritannien jämte
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OECDs chef för Research and Education, alla med sina respektive staber
bakom ryggen. Lite konstigt kändes det. Learning Lab-organisationen var i
sin linda, vad som skulle uträttas var ganska oklart och vi som anförtrotts att
bygga upp verksamheten vid ULL var inte fler än tre till antalet, anställda
sedan bara en månad, på deltid. Vilket jag dock inte nämnde.

Frågan om timing
När jag med anledning av tioårsjubileet funderat över hur allt började slog
det mig att Uppsala Learning Lab startade i exakt samma ögonblick som ITbubblan växt sig som störst och började spricka.
Från och med hösten 1997 och ett par år framåt hade varit den period då
man inom IT-industrin och näringslivet i övrigt talade om ”the new
economy”. Senare, något år in på 2000-talet när kraschen var ett faktum,
skulle talet om ”den nya ekonomin” upphöra. Den nya benämningen blev
”dot-com-ekonomin” och det var inget honnörsord. Men dit hade vi inte
hunnit i maj månad 2000. Trots enstaka varnande röster var det dominerande
budskapet fortfarande att vi framför allt tack var IT-utvecklingen och i
synnerhet Internet och nätverkssamhället svingat oss upp till ett högre
stadium där ekonomivetenskapens vedertagna sanningar upphört att gälla.
Konjunkturcyklerna tillhörde det förflutna. En framtid av obegränsad och
förhoppningsvis evig tillväxt väntade. Ständigt ökande ekonomiska vinster
skulle genereras utan att någon motsvarande tillväxt av reala tillgångar
behövdes. Vilket alltsammans togs till intäkt för att det var helt i sin ordning
att internetföretag med försumbara intäkter och gigantiska skulder
värderades till många miljoner eller ett par miljarder kronor. I USA hade
Nasdaqbörsens index stigit med 240 procent mellan oktober 1998 och mars
2000.
För Sveriges del har man i efterhand förlagt tidpunkten då IT-bubblan
sprack till det datum då Boo.com försattes i likvidation efter att ha satsat en
miljard lånade kronor på att bygga en klädaffär på nätet och misslyckats med
att få webbsajten att fungera, nämligen den 17 maj 2000. En vecka innan
Uppsala Learning Lab invigdes.
Bland oss som minglade bakom Gula Villan var det knappast någon som
förutsåg att krascherna skulle bli fler och leda till slutet på en era.
Förväntningarna skulle hålla i sig ännu något eller några år.

Den första tiden
I universitetsvärlden var det inte som i näringslivet ekonomiska vinster som
hägrade. På sina håll närde man förhoppningar om besparingar, men det som
framför allt lockade var löftena om nya och bättre sätt att undervisa, lära och
kommunicera – löften som på många sätt skulle komma att infrias (låt vara
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på annat vis än somliga av oss tänkte sig, se nedan). ULL skulle vara visa
vägen, var meningen.
Uppsalaprofessorerna Ewert Bengtsson, Ulla Riis och Ulf Gyllensten
utgjorde en aktiv och drivande styrgrupp som förberett det hela under första
halvåret 1999. Därefter skulle de operativa funktionerna tillsättas. Jag själv,
som ditintills följt Learning Lab-organisationens framväxt från KTHs
horisont där jag från och med senare hälften av 1980-talet på deltid, oftast
halvtid, varit verksam vid Institutionen för numerisk analys och datalogi
tillfrågades i augusti 1999 av styrgruppen om jag ville bli projektledare för
det planerade labbet i Uppsala. Under september rekryterades också Monica
Zetterman, ursprungligen sjuksköterska men konverterad till pedagogiken,
och Göran Ocklind, som sysslade med galenisk farmaci. Vi tilldelades fina
engelska titlar. Monica blev ”Assessment Team Leader”, alltså ledare för
utvärderingsteamet fast inget sådant team existerade. Görans titel var
”Technology Team Leader”. Inte heller han med något team att leda. Jag
ville helst kallas ”föreståndare” men det blev ”Director”.
Vi tre skötte det operativa. Allra först disponerade vi gräsliga lokaler på
Sturegatan innan flytten våren 2000 till den gamla professorsbostaden Gula
villan i Observatorieparken. Någon gång i början av våren 2000 tillkom Mia
Lindegren som snart tog ansvar för det mesta av det löpande och titulerades
”Co-Director”. De forskare som ett drygt halvår senare drogs in i
verksamheten med uppgift att leda olika projekt fick inte heta projektledare
utan kallades ”PIs” vilket utläses Principal Investigators och uttalas pi-ajs.
Vokabulären vittnar om att 1990-talets tidsanda dröjde kvar. Även i
akademiska sammanhang skulle titlarna och framtoningen i övrigt påminna
om hur man hade det i näringslivet. I dag bär min efterträdare Mia Lindegren
inte titeln Director utan avdelningschef. Titulaturen säger också något om
det svenska sammanhang i vilket ULL ingick, nämligen Swedish Learning
Lab, ett samarbete mellan KTH, Karolinska institutet och Uppsala
universitet. På alla tre lärosätena skapades Learning Labs och tillsattes
Directors, Assessment Team Leaders och Technology Team Leaders.
Modellen var det ”Learning Laboratory” som redan fanns vid Stanford
University och med vilket Swedish Learning Lab samarbetade. En viktig
förutsättning var en sedan tidigare existerande samverkan – med Stig
Hagström som primus motor – mellan KTH och Stanford, manifesterad i
bland annat en transatlantisk länk i mycket konkret mening, nämligen den
video- och ljudförbindelse som band samman föreläsningssalar och labb vid
KTH och vid Stanford. En för sin tid synnerligen avancerad teknik.
Ytterligare en förutsättning var att Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse
bidragit med hundra miljoner kronor till renoveringen av en byggnad med
prominent placering vid entrén till Stanfords campus vilken döptes om till
Wallenberg Hall. Den inrymmer i dag ”The Stanford Center for Innovations
in Learning”, efterföljaren till nämnda Learning Laboratory.
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På denna grundval skapades det samarbete mellan Stanford å ena sidan
och KTH, Karolinska institutet och Uppsala universitet å den andra som fick
namnet Wallenberg Global Learning Network och senare skulle utvidgas
med ett par tyska universitet. För den yttersta styrningen, liksom för
merparten av finansieringen, svarade Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse
vars syfte var att nya exceptionella framtidsinriktade sätt att nyttja IT i
universitetens grundutbildning skulle växa fram och prövas. Dock var det
inte fråga om utvecklingsarbete i vanlig mening. Alltsammans måste ha
karaktär av vetenskaplig forskning, vilket innebar krav på
spjutspetsforskning vad gällde såväl teknikutveckling som formerna för
undervisning och lärande. Och inte minst sorgfällig utvärdering för att ta
reda på om förbättrat lärande verkligen inträffat.
Inom ULL hade vi en smula delade meningar om vad uppdraget innebar.
Enligt min uppfattning var vår mission att bidra till framstötar vid
forskningsfronten, det vill säga arbeta med tekniken för virtuella
undervisningsmiljöer, digitala arkiv och portföljer, samarbetsplattformar,
simuleringar och så vidare, och mer generellt öppna system och
internationella standarder, samt att utveckla nya sätt att utnyttja sådana
system och verktyg i utbildningssammanhang. Allt detta var nog okey,
tyckte Mia, men alldeles oavsett uppdraget som stiftelsen givit oss var det
allra viktigaste, och själva förutsättningen för att vinna legitimitet inom
universitetet, att vi ordnade bra personalfortbildning och erbjöd stöd åt vårt
eget universitets lärare i deras dagliga gärning, med kursutvecklingen och
undervisningen. I efterhand tror jag att Mia hade mest rätt, eller åtminstone
att hennes ståndpunkt är den enda rimliga i den situation som råder i dag.

Spjutspetsforskning eller personalfortbildning?
För tio år sedan var förutsättningarna annorlunda. Vid den tid då ULL
tillkom och i än högre grad åren dessförinnan var det fortfarande
förhållandevis lätt att närma sig de för oss relevanta forskningsfronterna. Jag
deltog i den första konferensen 1986 om Computer-Supported Cooperative
Work (Datorstött samarbete) i Austin, Texas, den allra första konferensen
1987 om Hypertext i Chapel Hill och den andra 1989 i York, den första stora
SGML-konferensen 1995 i Boston, den första konferensen 1996 om Digital
Resources for the Humanities i Oxford, jämte några av de talrika mindre
banbrytande konferenserna om IT i undervisningen. Överallt kunde jag
observera samma sak: så länge ett forskningsfält är nytt är det enkelt att få
vara med. Det räcker med att ha rört sig på ett sådant spirande fält under
några få år för att välkomnas som en samtalspartner och för att själv
någorlunda begripa vad andra sysslar med och på egen hand åstadkomma
något som väcker intresse och resulterar i accepterade pek, konferenspaper
och artiklar. Och sålunda i någon liten mån medverka i de framstötar som
flyttar forskningsfronten framåt. Inträdeskraven ökar i takt med att fältet
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mognar. Då måste man för att bli tagen på allvar besitta ett specialistkunnande och en habitus som tar tio eller femton år att förvärva.
Våra ursprungliga och möjligen orealistiska ambitioner att uppehålla oss
vid forskningsfronten hade säkerligen samband med att vi ville bidra till
utvecklingen inom ett flertal områden som fortfarande var färska.

De första projekten
Den första omgången projekt hade onekligen starka inslag av vetenskaplig
forskning nära gränsen för vad som dittills uträttats. Detta var som nämnts
den ena förutsättningen för finansieringen från Knut och Alice Wallenbergs
Stiftelse. Den andra förutsättningen, inte helt enkel att förena med den första,
var att resultaten skulle vara ganska omedelbart tillämpningsbara och nyttiga
i undervisningen. Inledningsvis hade Swedish Learning Lab fått 5 mkr för att
komma igång och sedan beviljats 25 mkr för ett paket pilotprojekt enligt en
ansökan som i oktober 1999 lämnades in gemensamt från Uppsala
universitet, KTH och KI. Dessa pilotprojekt handlade om följande.
1. distribuerat lärande, dvs undervisningssammanhang där studenter är
utspridda
2. matematikundervisning
3. digitala arkiv inom humaniora
4. visualisering
5. farmakologi
6. simulerade patienter, dvs virtuella patienter som läkarstudenter kan
utfråga, ta prover på, diagnosticera och medicinera,
7. undervisning i bioinformatik
Själv tyckte jag att det sistnämnda och mest omfattande pilotprojektet var
särskilt fascinerande. Inom bioinformatikområdet, där man utnyttjar IT för
att utforska DNA och RNA med mera sådant, var Siv Andersson vid
Uppsala universitet och hennes medarbetare i färd med att bygga upp en
digital infrastruktur som, föreställde jag mig, ganska snart skulle bli
framtiden för många lärare och studenter vid universitetet – även inom, låt
säga, humaniora:
1. väldiga arkiv fritt tillgängliga på webben innehållande det
gemensamma material som behövs i undervisningen; i
bioinformatikens fall gigantiska databaser med DNA-sekvenser o.
likn.
2. samma arkiv och material som används i undervisningen utnyttjas
även, och främst, i forskningen men filtreras på olika sätt för olika
ändamål och för olika grupper av forskare, lärare och studenter,

31

3. textbooks kommer att dö ut eftersom webbmaterialet ständigt
förändras och expanderar,
4. ändamålsenliga märkningsscheman och metadata enligt
internationella standarder som gör materialet flyttbart och flexibelt
och därmed användbart för varierande ändamål i olika forskningsoch undervisningssammanhang,
5. från webben laddas inte bara data ned utan därtill ständigt
uppdaterade nya versioner av program för analys av dessa data,
6. forskare, lärare och studenter är utspridda på olika ämnen och
lärosäten, i skilda länder på skilda kontinenter med olika tidszoner
vilket förutsätter att samarbetsplattformarna medger diakron
kommunikationen och lagring av materialet i standardiserat,
modulariserat och flyttbart format; det räcker inte med traditionella
videokonferenssystem, det vill säga bildtelefoni där man bara tittar
på varandra och pratar med varandra i realtid.

Att utvärdera
Ett annat slag av förväntan som kom att prägla Learning Laborganisationens första tid gällde utvärderingsinsatserna, ett oavvisligt krav
från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses sida. Varje projekt måste
inkludera en omfångsrik elaborerad utvärderingsdel. Med vetenskapliga
metoder skulle fastställas om de IT-inslag i undervisningen som vi
utvecklade faktiskt förbättrade lärandet eller ej.
I efterhand framstår denna förväntan som en första fläkt av den
evidensbaseringsstorm som senare skulle blåsa upp och som säkerligen
kommer att öka framöver. I Sverige till skillnad från i många andra länder
har den ännu inte nått så stor styrka inom utbildningsväsendet utan framför
allt påverkat sektorer som den medicinska vården och socialvården.
Några av oss inom Learning Lab-organisationen försökte skruva ned
ambitionsnivån eftersom vi hade någon erfarenhet av att utforska
utbildningseffekter. Vi trodde oss veta hur svårt det är att hålla alla faktorer
under kontroll, vilket är förutsättningen för att med beteendevetenskapliga
metoder verkligen kunna peka ut något särskilt undervisningsarrangemang
som orsak till att önskvärt lärande ägt rum. Vi vann ringa gehör. I mitt tycke
kom orimligt mycket energi att spillas på utvärderingsexerciser vilkas
vetenskapliga pretentioner var större än de obetydliga resultaten.

Egna förhoppningar
Till sist något om mina egna förhoppningar för tio-tjugo år sedan. Jämte
några exempel på hur mina förutsägelser slagit fel.
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Humaniora och samhällsvetenskap
Till mina förhoppningar hörde att humaniora och samhällsvetenskap skulle
beredas utrymme. En sådan breddning hade varit sällsynt i liknande ITutvecklingssammanhang där teknikvetenskaper och beteendevetenskaper
brukade ha huvudrollerna, men här gången föreföll utsikterna någorlunda
goda. När Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse utsåg det lärosäte som skull
anförtros det centrala ansvaret för Swedish Learning Lab föll valet på
Uppsala universitet. Således inte på KTH där samarbetet med Stanford
startat och där den bästa tekniken fanns. Ett viktigt skäl till att Uppsala
universitet fick förtroendet var att stiftelsen ville motverka en total dominans
från teknikvetenskaparnas, naturvetarnas och medicinarnas sida.
I gruppen av directors och i andra konstellationer inom Learning Laborganisationen gjorde jag mitt bästa för att få in humaniora och
samhällsvetenskap inte bara i undervisningsexperimenten utan även i
forskningsprojekten. Men inte mycket nog, uppenbarligen. I olika versioner
av ansökningstexter och programutkast kan man följa hur utrymmet för
arkeologer, litteraturvetare, historiker och andra skrumpnade ihop i takt med
att förslagen passerade olika referensgrupper och beslutande församlingar.
Öppna standarder
Ytterligare andra bland mina förväntningar handlade om hur öppna
standarder skulle förändra skolan till det bättre. Jag hade börjat odla sådana
förhoppningar tio år tidigare, i början av 1990-talet då jag vid KTH med
inledande frikostig finansiering (senare återbetalad) från STU/Nutek startade
projekt om ”Kunskapsverkstaden”, ”Det nya handbiblioteket” och
”Innehållsdesign”. Jag rekryterade tre duktiga teknologer och resultatet blev
ett SGML-baserat innehållshanteringssystem och den allra första SGMLbrowsern för Internet. Tanken var att erbjuda verktyg för skollärare och
elever men även för universitetens forskare, lärare och studenter liksom
tidskriftsredaktörer, föreningsaktiva eller vilka som helst med behov av att
samarbeta kring gemensamma digitala arkiv. Det hände inte. Systemet kom
att kosta trekvarts miljon kronor per licens och användas av stora bolag
världen över, flygindustrin, kraftindustrin, bilindustrin, oljeindustrin och så
vidare, primärt för deras tekniska dokumentation. Innehållet blev inte digital
litteratur för undervisning på skolor och universitet utan underhållsjournaler,
reservdelskataloger och liknande i kolossalformat, motsvarande miljontals
papperssidor. Till och med CIA köpte en licens. Liknande system används
fortfarande och de tre nämnda före detta teknologerna driver alltjämt
tillsammans efterföljaren till vårt lilla företag. Så visst ledde våra
ansträngningar till resultat men inte av den art som jag hade hoppats på.
Våra försök att missionera inom skolväsendet och läromedelsindustrin
slog slint. Där bjöd man i det längsta motstånd (och gör så fortfarande när
detta skrivs) mot att hantera och publicera standardiserat och flyttbart
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material. Man fortsatte, med massiv finansiell uppmuntran från KKstiftelsen och andra, längs den väg som vi betraktade som en återvändsgränd,
nämligen att producera läromedel i slutna format på CD-ROM som bara
upphovsmännen använde – eller senare pdf-avbildningar av pappersskrifter
eller webbsajter med material som slutade fungera så snart det flyttades bort
från just den sajten.
Internet
Min första riktigt stora upplevelse av Internets möjligheter är från början av
1990-talet (således innan Internet började identifieras med World Wide Web
vilket började ske efter det att grafiska HTML-browsern NCSA Mosaic
släppts 1993) när vi på en sajt lade ut vår allra första rapport om det nämnda
SGML-baserade systemet. Inom loppet av den följande veckan hade vi
mottagit något hundratal mejl från systemutvecklare världen över med
förslag till förbättringar och alternativa lösningar. Häpnadsväckande för den
som varit van att vänta något eller några år på att få se resultaten av sina
mödor publicerade i en papperstidskrift eller bok och kanske ytterligare
något år på eventuella reaktioner. Internet erbjöd verkligen dittills oanade (i
bokstavlig mening) möjligheter och fungerade dessutom som en frizon i en
genomkommersialiserad värld. Nätetiken var sträng. Att på Internet göra
reklam för produkter som såldes var otillåtet. Den som dristade sig till att
försöka saluföra någonting straffades genast med ett bombardemang av
protestmejl och anrop som i fall av upprepade överträdelser växte i
omfattning tills servern sänktes. Jag fantiserade om den kommande
omvälvningen när Internet i en framtid skulle användas av medborgarna i
allmänhet och inte som ditintills mest av tekniker och naturvetare på
universiteten jämte ett fåtal humanister och andra kufar med tekniknördiga
böjelser; en kulturell frigörelse av stora mått som närmade sig i takt med att
fler och fler fick tillgång till denna gemenskap för intellektuellt utbyte där
alla säljbudskap var bannlysta.
Märkspråk
Mina allra starkaste förhoppningar gällde märkspråken. Åren kring 1990
tröttade jag ut omgivningen med att tjata om SGMLs potential att göra allt
från de nyaste forskningsresultaten till världslitteraturen tillgängligt på nya
sätt, i standardiserade och flyttbara format som inte kontrollerades av
Microsoft eller Adobe utan kunde användas i enlighet med människors
skilda behov. För olika förlag, bibliotek, verk och myndigheter utvecklade vi
märkningsprinciper för allt från Skolverkets läroplaner till medeltidens
jordeböcker,
stormaktstidens
tänkeböcker
och
Riksarkivets
arkivförteckningar. Alltsammans skedde i anslutning till de
märkningsprinciper som vid den tiden utvecklades inom Text Encoding
Initiative, en samarbetsorganisation för humanister och dataloger världen
över. Det största material som vi tog oss an var alla textmassor som genom
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många år färdigställts av redaktionen för Nationalupplagen av August
Strindbergs samlade verk. I samarbete med textredaktörerna och
typografiska formgivare utarbetade vi märkningsprinciper som tillät att man
gick från redaktörerna manus över SGML-märkningen och LaTeX till
PostScriptfiler som skickades till tryckeriet. Med hjälp av detta
tillvägagångssätt ansvarade vi för den tekniska produktionen av ett par
volymer i Nationalupplagan, Svarta Fanor och Dikter på vers och prosa,
båda utgivna på Norstedts 1995. Detta var bara början, inbillade vi oss. Snart
kommer den dag då alla får upp ögonen för SGMLs möjligheter varefter
litteraturutgivningen och litteraturanvändningen på bibliotek, skolor och
universitet aldrig mer blir sig lik.
I stället kom HTML och WWW. Startskottet var lanseringen 1993 av
HTML-browsern NCSA Mosaic. Fånigheter, tyckte vi. I jämförelse med den
browserteknik för SGML som vi utvecklat framstod Mosiac som ”en
ordbehandlare som man inte kan skriva i”, som medarbetaren Peter sa.
HTML var tänkt som en tillämpning av SGML men en extremt rudimentär
sådan. HTML-länkar tillät inte ens att man skiljde mellan olika slag av
länkar, eller skapade dubbelriktade eller grenade länkar, eller angav regioner
som ankarplatser för länkar. En HTML-länk dög bara till att ta mig från en
webbsida till nästa. För att inte tala om att bara en handfull märkord var
tillgängliga, dessutom definierade på förhand. Vi var vana vid att i
etablerandet av Strindbergs texter infoga märkord och attribut som angav att
”Arvid Falk”, ”den unge författaren” och ”han” avser samma person, att här
finns en smädelse av kungahuset och där ett citerat ord på franska, att här har
Strindberg i manuskriptet strukit under med tre streck och där med bara två,
här med rödpenna och där med blyerts osv. Helt oundgängligt, menade vi.
Mänskligheten klarar sig inte utan SGML.
Det gjorde den visst. HTML-kodningen segrade, trots att den
inledningsvis bara erbjöd en ringa bråkdel av allt som kunde uträttas med
SGML, och trots att den inte tillät innehållsmärkning och knappast ens
strukturmärkning utan bara en primitiv teknik för att styra informationens
utseende. Uppenbarligen var det den bråkdelen som efterfrågades.
Peer to peer
Något annat som jag blev begeistrad över och vars kommande utveckling jag
missbedömde var peer to peer-tekniken. Den hade nyss blivit tillgänglig när
Learning Labs första pilotprojekt dragit igång. För mitt inre såg jag en
framtid då tidskriftsredaktioner, forskarnätverk, lärarlag, elevgrupper och
olika organisationer och föreningar slipper beroendet av centrala servar och i
stället skapar egna virtuella arkiv bestående av material som ligger utspritt i
medarbetarnas och medlemmarnas egna datorer. Visst fick fildelningen
betydelse men på annat sätt än jag tänkte mig.
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Bredband
Listan över felbedömningar kunde göras längre. Jag kommer ihåg de första
försöken med en gruvligt dyr kabel för bredbandsdatakommunikation som,
om jag minns rätt, löpte mellan KTH vid Valhallavägen och en
utvecklingsavdelning hos Ericsson och så småningom till KTHs nya Campus
i Kista. En återkommande fråga på projektmötena gällde huruvida denna
astronomiska bandbredd någonsin skulle finna någon som helst användning.
Tekniken var tillgänglig men behoven saknades. Fantasifulla förslag
framfördes. Man kan skicka filmer, sa någon. Det var tyckte alla var kul
sagt.
***
Informationstekniken i allmänhet och Internet i synnerhet fick omvälvande
effekter. Däri hade vi som var med för tio eller tjugo år sedan rätt. Sämre var
vi, eller åtminstone jag, på att förutspå vilka effekterna skulle bli.
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Virtuella fakulteter – visionär organisation på ITområdet
Ewert Bengtsson
Inledning
Ett universitets uppdrag kan beskrivas som att samla in olika typer av data
om världen och sedan bearbeta dessa så att de struktureras till information,
vilken vidare förädlas till kunskap, såväl i forskarnas och studenternas
hjärnor, som dokumenterad i olika typer av publikationer. Utifrån ett sådant
synsätt är det självklart att den teknik som under de senaste decennierna
utvecklats för att lagra, bearbeta och kommunicera data och information,
informationstekniken, IT, måste ha en helt central roll i ett modernt
universitet.

En virtuell IT-fakultet
När Bo Sundqvist tillträdde som universitetets rektor 1997 pågick ITboomen och alla kurvor över IT:s roll i samhället pekade uppåt. Han insåg
vilken strategisk betydelse IT skulle komma att ha för universitetets
utveckling och funderade över hur den mycket splittrade organisationen på
området skulle kunna samlas och få en mer strategisk ledning. Resultatet
blev den virtuella IT-fakulteten, VIT. Det var en ny skapelse och enligt den
PM som låg till grund för beslutet om inrättande ”avses med begreppet
virtuell fakultet ett särskilt organ inrättat för att organisera bevakning och
samordning av framväxande forsknings- och utbildningsinriktningar inom
ett problemområde med anknytningar till skilda discipliner inom
universitetets olika fakulteter. Syftet med den virtuella fakulteten är således
att inom ett traditionellt disciplinorienterat universitet underlätta
möjligheterna att tillgodose tvärfakultära och därmed multidisciplinära
insatser inom ett mångfacetterat problemområde av brett samhälleligt
intresse.”
I citatet talas om ”ett problemområde med anknytningar till skilda
discipliner”, vilket skulle kunna vara något av en lång rad olika
tvärvetenskapliga ämnen. Konkret avsågs dock i första hand IT. Tanken var
att modellen sedan skulle kunna användas i andra sammanhang. Det blev
dock bara en virtuell fakultet, VIT. Begreppet ”tvärfakultära och därmed
multidisciplinära insatser” var mycket brett och kunde handla om all från att
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skapa nya utbildningar tvärs fakultetsgränserna, nya forskningsområden som
på något sätt inkluderade IT eller samverkan med det omgivande samhället
på IT-området. Det var alltså ett långtgående perspektiv bakom konsistoriets
beslut om inrättande av VIT. Beslutet gav dock inte några egentliga
ekonomiska eller formella maktresurser till VIT utan konstruktionen blev
helt beroende av att förankra sina förslag och få dem beslutade av rektor
eller andra instanser.
I promemorian sades också att VIT skulle ledas av ett råd med tio
ledamöter samt som ordförande en vicerektor för IT. När jag i januari 1998
fick frågan om jag var beredd ta på mig detta vicerektorsuppdrag kändes det
som en stor utmaning. Jag hade som dekan för matematik-datasektionen
arbetat mycket med strategisk planering för IT-områdets framtid och det var
spännande att få möjlighet att föra detta vidare till hela universitetets vidd.
Jag tillträdde den första mars 1998 och från samma datum inrättades VIT.
Min titel ändrades senare till ”rektorsråd för IT” men uppdraget har varit
detsamma, att vara en pådrivande och samordnande kraft i universitetets
utveckling av IT för sin verksamhet.

Visioner
Den första tiden präglades av ett intensivt strategiarbete och ett allmänt mål
och strategidokument för universitetet antogs år 2000 där IT-strategier fanns
med i allmänna termer. VIT tog sedan initiativ till ett arbete som ledde till att
ett mer detaljerat dokument ”Mål och visioner för IT vid Uppsala
universitet” fastställdes av konsistoriet i februari 2003. Enligt detta var vår
vision att ”Uppsala universitet skall vara, och uppfattas som, ledande inom
IT-området. Det innebär för alla aspekter på IT att satsningar bör ske såväl
på bredd som på spets och djärv, nydanande tillämpning”.
Denna vision bröts sedan ner i många delmål och strategier. De som
berörde utbildningen är av särskild betydelse för vårt tema i denna skrift, så
det kan därför vara av intresse att titta på några av de mål vi då formulerade
och hur de kunnat förverkligas under det decennium som förflutit. Kursiva
avsnitt är i det följande citat ur vårt visionsdokument.

WGLN, SWELL, ULL
IT skall användas för att göra undervisningen mer flexibel, allsidig och
effektiv, för att effektivisera kursadministrationen och förbättra
kommunikationen med studenterna.
…..
IT skall också användas som ett redskap i universitetets arbete med att
bredda mångfalden bland studenterna och minska den sociala
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snedrekryteringen. Uppsala universitet skall verka för att i samarbeten med
ledande aktörer internationellt utveckla kursutbud via webben.
….
IT i sig gör dock inte utbildningen bättre. För goda resultat och hög
utbildningskvalitet krävs god pedagogik. Lärarnas pedagogiska kompetens
och kunskaper i hur man bäst utnyttjar IT skall utvecklas genom utbyggnad
av IT-pedagogik i lärarfortbildningen och utbyggt IT-pedagogiskt stöd till
lärarna. Detta gäller såväl användning av IT för distansutbildning som lokalt
vid universitetet. IT-pedagogisk utveckling inom olika ämnesområden skall
också uppmuntras genom att sådana utvecklingsinsatser likställs med annan
kursutveckling och forskning vad gäller avsättning av tid och meritvärde.
Lärarna skall kunna få stöd i detta arbete genom en centralt inrättad
stödfunktion och genom ett väl anpassat utbud av kurser. Uppsala universitet
skall fortsätta sin satsning på att i internationellt samarbete utveckla IT-stöd
i lärandet.

För att förverkliga dessa många och höga ambitioner fanns från början inte
någon särskild enhet inom universitetet, utan det var nödvändigt att dels
arbeta för att få befintliga enheter att inse betydelsen av IT och verkligen
satsa på detta, dels att skapa nya strukturer för att driva arbetet. Som antyds i
sista meningen i citat ovan så fanns redan när vi formulerade våra visioner
ett internationellt samarbete för utveckling av IT-stöd i lärandet. Det byggde
på ett initiativ av Wallenbergstiftelsen, som annars huvudsakligen ägnar sig
åt att stödja avancerad forskning. Man hade där bestämt sig för att satsa på
att utveckla IT-stöd i lärandet i ett omfattande samarbete mellan några
utvalda svenska universitet och Stanforduniversitetet i Silicon Valley, USA.
Man skapade Wallenberg Global Learning Network, WGLN, och Swedish
Learning Lab, SWELL. Uppsala universitet fick bli värd för projektet där
också KTH och KI deltog. Det vållade en hel del frågor och protester att
Wallenbergstiftelsen på detta sätt handplockade några universitet att delta i
ett projekt, vanlig praxis var ju att forskarna fick konkurrera om anslag efter
ansökningar i konkurrens. Motivationen för detta var att man ville ha
”försökspiloter” ett litet antal grupper vid ledande universitet som kunde
vara djärva och utforska detta nya område med projekt som mycket väl
kunde få misslyckas men som om de lyckades kunde bli förebilder för
bredare satsningar.
Som lokal nod i projektet skapade vi Uppsala Learning Lab, ULL och
som lokal för verksamheten fick vi ett nyrenoverat gult 1800-talshus centralt
beläget i Observatorieparken. Verksamheten invigdes gemensamt av
Uppsalas och Stanfords rektorer i maj år 2000. Även om det gula huset var
charmigt och på många sätt fungerade väl för verksamheten, så hade vi tidigt
visionen att få skapa moderna lokaler, helt skräddarsydda för att
experimentera med nya former av IT-stöd i lärandet. Efter ett knappt
årtionde kunde detta förverkligas i Blåsenhus.
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WGLN-SWELL-ULL kom att få en mycket viktig roll som katalysator
och samlande miljö för en lång rad projekt som utvecklade och provade
olika typer av teknikstöd i undervisning och lärande. Under de första åren
handlade det om ganska stora projekt i internationell samverkan som söktes i
konkurrens inom WGLN-ramen. Senare fick vi i några omgångar möjlighet
att utlysa lokala projektmedel som lärare kunna söka för att finansiera sina
projekt. Förutom projekten har ULL också genom hundratals lunchseminarier, minimässor och uppsökande kontaktverksamhet spritt idéer och
inspiration och främjat kontakter mellan lärare i olika fakulteter. ULL har
också byggt andra samarbeten nationellt och internationellt. Efter någon tid
kom ett antal tyska universitet med i WGLN och ULL byggde upp ett
samarbete med dessa och vidare inom ramen för några olika EU-projekt.
Uppbyggnaden av verksamheten kring IT-stöd i lärandet i Uppsala
Learning Lab skedde i projektform. Men efterhand som verksamheten fick
en alltmer central roll inom universitetet var det naturligt att den blev en fast
del i universitetets organisation. Eftersom det är logiskt att inte utveckla ”ITpedagogik” för sig och övrig pedagogik för sig, beslöts det att ULL från
början av 2003 skulle slås samman med pedagogiska utvecklingsenheten,
PU, och Läromedelscentralen till en ny förvaltningsenhet, UPI, Enheten för
Utveckling av Pedagogik och Interaktivt Lärande. Sammanslagningen av
dessa vitt skilda kulturer och traditioner kom dock att ledda till svårigheter i
synnerhet som ULL:s omfattande ansvar för lärplattform och studentportal
(som beskrivs i följande avsnitt) var en helt annorlunda verksamhet än
pedagogiska fortbildningskurser, så från den 1 januari 2007 är ULL en
självständig enhet inom förvaltningen.

Lärplattform
Genom distansutbildning görs utbildning tillgänglig oberoende av
geografiska avstånd. Uppsala universitet skall vara en ledande
utbildningsleverantör inom Nätuniversitetet och aktivt medverka till
utvecklingen på detta område.
För att förverkliga visionerna om ett utbildningsutbud oberoende av
geografiska avstånd är en bra lärplattform ett centralt redskap. En
lärplattform är en programvara som underlättar för en lärare att skapa stöd
för sin undervisning på nätet genom möjligheter lägga ut text och bilder, dela
ut och samla in inlämningsuppgifter, kommunicera med studenter och
mycket annat. Den kan ses som ett virtuellt klassrum. Genom en
upphandling i slutet av 90-talet valde Uppsala att satsa på Ping Pong, en
plattform som tagits fram av ett litet svenskt företag. Plattformen har
efterhand fått ökad spridning inom universitetet, och den har använts för
tusentals kurser, inte bara distanskurser utan också en hel del andra kurser.
En användargrupp, Ping Pong Academic User Group, PAUG, har kanaliserat
våra och andra akademiska användares erfarenheter och önskemål till
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utvecklarna på företaget. Kontakten med utvecklarna har varit en stor fördel
eftersom det ständigt finns många olika önskemål kring funktioner i denna
typ av plattformar och många starka åsikter om vad som är viktigast och
bäst. Idag används PingPong fortfarande inom ett betydande antal kurser
men Studentportalen (se nästa avsnitt) har successivt utvecklats till att allt
mer fylla detta behov.

Studentportaler
Genom individuella webbsidor får varje student aktuell information om de
kurser för vilka han/hon är registrerad, kan kommunicera med lärare och
kurskamrater samt smidigt utväxla olika typer av dokument. Aktuella
kursplaner, kursbeskrivningar och litteraturlistor skall finnas tillgängliga för
alla kurser via dessa webbsidor och på webben i övrigt. Efterhand skall detta
webbstöd för utbildningen byggas ut så att studenterna under sin tid vid
universitetet skapar ”en personlig portfölj” med dokument och ett kontaktnät
som sedan kan ligga till grund för det livslånga lärandet.

En mängd olika webbsidor och e-postlistor började på 1990-talet växa fram i
många ämnen. En del institutioner hade ambitiösa projekt med samlat
webbstöd för lärare och studenter. Ett problem med dessa lösningar var dock
bristen på enhetlighet. Informationen fanns på olika ställen och strukturerad
på olika sätt. Vår vision var att skapa en gemensam studentportal för
Uppsala universitet där en mängd funktioner för studierelaterad
kommunikation med studenter kunde samlas på ett enhetligt sätt. En
grundläggande idé var att portalen skulle kopplas till centrala system, t.ex.
UPPDOK. Information rörande de kurser som var aktuella för en viss
student skulle därmed automatiskt kunde presenteras så snart studenten
loggat in, utan att den särskilt måste matas in i portalen. Studentportalen
kunde i sin första version tas i provdrift på farmacevtiska fakulteten under
våren 2001 och för hela universitetet följande vår.
Studentportalen visade sig fylla ett stort behov och fick efterhand ökande
användning. Erfarenheterna visade dock att de lösningar som valts var lite
för enkla för att fungera fullt ut så i slutet av 2003 påbörjades diskussioner
om hur en ny studentportal skulle kunna se ut. Efter grundligt planerings-,
förankrings- och utvecklingsarbete kunde en ny Studentportal tas i drift
under 2006. Den nya portalen bygger så långt det är möjligt på öppna
standarder och öppen programvara, så att det är lätt att efterhand lägga till
nya funktioner utvecklade lokalt eller centralt inom universitetet eller i
samarbete med andra universitet nationellt eller internationellt. Den blev
ganska snabbt ett centralt verktyg i administrationen av olika kurser och för
kommunikationen med studenterna. En hel del lärare har också använt den
på liknande sätt som en lärplattform och där växer hela tiden funktioner
fram, som gör att den blivit ett alternativ till PingPong i många
sammanhang.
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Grundläggande IT-kunskaper
Ingen student som genomgått ett studieprogram skall lämna Uppsala
universitet utan tillräckliga kunskaper för att i sin framtida verksamhet kunna
följa IT-utvecklingen väl och utnyttja även kommande IT-resurser.
Grundläggande IT-utbildning som gör det möjligt för studenterna att
använda IT som redskap i utbildning och arbete erbjuds alla studenter som
börjar vid universitetet. Dessa utbildningar skall successivt byggas ut med
fördjupningsmöjligheter så att studenter från alla områden kan få de ITkunskaper de behöver.

En förutsättning för att olika former av IT-stöd effektivt skall kunna
användas inom undervisningen är att studenterna har tillräcklig kunskap och
datorvana för att kunna utnyttja stödet. Detta var inte självklart i slutet av
1990-talet. Efter en kartläggning av studenternas IT-kunnande i form av en
omfattande enkät som besvarades av 884 studenter tog VIT fram en
grundläggande nätbaserad kurs i IT-användning som erbjöds alla studenter.
Efterhand kom den ökade datamognaden i samhället i stort att göra denna
kurs överflödig. Idag har en mycket stor andel av studenterna egna bärbara
datorer som de behärskar väl och använder flitigt. Det finns dock fortfarande
många praktiska problem t.ex. bristen på standardisering som gör att det inte
är självklart enkelt för alla att direkt använda olika typer av IT-stöd.

Särskilda IT-hjälpmedel
Studenterna skall lära sig söka information på Internet och att förhålla sig
källkritiskt till denna. Särskilda datorbaserade hjälpmedel i utbildningen,
som exempelvis geografiska informationssystem, simuleringsprogram och
datorstödda laborationer, skall utvecklas och användas.

Sökning efter information på nätet har utvecklats till att bli en självklarhet
för praktiskt taget alla, inte minst de yngre generationerna. Förmågan till
källkritik kräver dock fortsatt och kanske förnyad uppmärksamhet och är
även framgent en viktig del av vad universitetet behöver lära ut. Särskilda
datorbaserade hjälpmedel i utbildningen har varit föremål för satsningar på
flera håll inom universitetet, i synnerhet det medicinsk-farmacevtiska
vetenskapsområdet har satsat på ett stort på detta genom sitt MedFarm DoIT
projekt som bl.a. hjälper lärarna att producera multimediala läromedel.
Genom UppGIS-nätverket samarbetar de enheter som använder geografiska
informationssystem i sin verksamhet. Många av de projekt som fått stöd
genom ULL har också utvecklat särskilda ämnesspecifika datorbaserade
undervisningshjälpmedel. Idag börjar frågan om helt digitala kursböcker
och nätanknutna lärmiljöer för en hel kurs att diskuteras och testas inom
vissa ämnen. Även om de flesta tycker att det fortfarande är lättare att läsa
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texter på papper så ger digitala läromedel många möjligheter till multimediastöd, diagnostiska självtester, integration med simuleringsprogram etc.
Olika typer av läsplattor blir snabbt allt bättre och vi kommer med all
sannolikhet att se en stark utveckling på detta område.

Infrastruktur
All verksamhet vid Uppsala universitet skall ha nätanslutning med
bandbredd som ej i onödan begränsar verksamheten. I ett första steg har alla
universitetets enheter kopplats samman i ett eget effektivt lokalt nät. Därefter
har alla studentbostadsområden försetts med bredbandsanslutning till
universitetets nät. I samverkan med kommunen och näringslivet byggs
infrastruktur för bredband ut så att alla studenter och anställda från hemmet
kan nå universitetets nät med tillräcklig effektivitet. Uppsala universitet
främjar användning av datorer i hemmet också genom satsning på
personaldatorer för anställda och genom att i samverkan med studentkårerna
ge datoranskaffningsråd till studenter. Infrastrukturutbyggnad fortsätter i
den takt som är nödvändig för att undvika att ökande användning leder till
trängsel. Så snart det är praktiskt och ekonomiskt möjligt byggs trådlösa nät
upp inom universitetets campusområden. En annan utveckling är en
långsiktig övergång till integration av data och telefoni via s.k. IP-telefoni.

En förutsättning för ett effektivt IT-stöd är att studenterna har goda
möjligheter att nå nätet såväl från olika lokaler på universitetet som från sina
bostäder. För att skapa god tillgång till nätverksanslutning i hemmet beslöt
rektor i september 1998 att universitetet skulle erbjuda gratis anslutning till
universitetets bredbandsnät till alla studentbostadsområden i utbyte mot att
hyresvärden ordnade nätet fram till varje studentrum. Detta ledde till en
snabb utbyggnad och vid millennieskiftet hade praktiskt taget alla
studentrum bredbandsanslutning. Den omfattande utbyggnad av datasalar
och datorarbetsplatser i bibliotek och uppehållsrum för studenter som pågått
under lång tid kompletterades sedan med utrustning för trådlös anslutning till
studentdatornätet i utrymmen där studenter vistas. Därmed kunde den snabba
utvecklingen mot att studenterna hade sina egna bärbara datorer mötas med
fortsatt god kontakt med nätet. Den ”långsiktiga övergången” till IP-telefoni
har skett det senaste året men ännu inte fått särskilt synliga effekter på
integrationen mellan telefoni och datorer.

Visioner och organisatorisk verklighet
Den virtuella IT-fakulteten kunde inte förverkliga allt som fanns med i
visionerna vid dess skapande. Att åstadkomma ”samordning av framväxande
forsknings- och utbildningsinriktningar inom ett problemområde med
anknytningar till skilda discipliner inom universitetets olika fakulteter”
visade sig omöjligt i ett universitet med starka självständiga fakulteter.
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Däremot kom den att under sin knappt tioåriga existens att få en annan
mycket viktig strategisk funktion; att driva på utvecklingen av IT som ett
centralt verktyg i universitetets verksamhet. Detta arbete är dock bara i sin
början. IT-utvecklingen rusar på i ständigt ökande tempo och det krävs hårt
arbete bara att hänga med. Och att ”hänga med” räcker inte som målsättning
för ett universitet som vill tillhöra de främsta i världen. Det nya ITstrategiska rådet som i likhet med ULL nu är en del av universitetets
ordinarie organisation har alltså en stor uppgift. Och jag är övertygad om att
den typ av verksamhet som ULL under dessa tio år representerat är en av de
avgörande pusselbitarna när det gäller att forma framtidens Uppsala
universitet.
På samma sätt som ULL från början utvecklats i nära samverkan med
VIT:s strategiska arbete fortsätter utvecklingen idag i samverkan mellan ITstrategiska rådet och ULL. ULL är i likhet med andra centrala IT-funktioner
inom universitetet representerat i rådet och nya initiativ kan diskuteras och
förankras där. Eftersom rådet bara är rådgivande och alltså saknar eget
beslutsmandat är det viktigt att olika initiativ kan föras vidare i
organisationen. Och när det gäller utbildningsrelaterade frågor är ULL en
resurs av central betydelse. Diskussionen om hur vi bäst förhåller oss till
teknikutvecklingen, prövar nya idéer och för ut de som håller måttet i
organisationen måste hela tiden hållas levande. Samverkansmodellen VITULL och som idag lever vidare i ULL-IT-rådet bör inför framtiden kunna få
ännu starkare genomslag i hela universitetets strategi för att använda IT på
bästa möjliga sätt i verksamheten.
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Lärare på labbet
Mats Cullhed
”Att missa tåget” är en metafor som gärna tas till när någon skall övertygas
om nödvändigheten av att följa med i Utvecklingen, med stort U. Vem vill
väl bli lämnad kvar på perrongen och se tåget försvinna mot Framtiden?
Användningen av IT i den akademiska undervisningen presenteras ibland
just som ett sådant framtidståg som lärarna inte får missa. De nya
studenterna, de digitala infödingarna, kommer att vända ryggen åt
utbildningar som inte låter dem använda den teknologi som blivit en del av
deras vardag.
Sedan tio år hjälper Uppsala Learning Lab (ULL) universitetets personal
att tillvarata de faktiskt fantastiska möjligheter som IT erbjuder den högre
utbildningen. Vi har stöttat lärare och utvecklat system som utnyttjar
flexibiliteten hos webbaserade undervisningsformer för att kunna anpassa
kurser till olika studentgruppers behov och för att kunna utnyttja dyrbar
lärartid bättre. Vi har sett hur studenterna har engagerat sig på nya sätt i
dessa kurser och fått fler möjligheter till samarbete och fördjupning. Vi har
märkt hur universitetets administrativa personal kunnat arbeta mer effektivt
och närmare både lärare och studenter med hjälp av IT.
Visst kan allt detta beskrivas som att Uppsala universitet ”hänger med i
utvecklingen” och visst kan man förbluffas av vilka oväntade effekter även
enkla tekniska lösningar kan få för studenterna, men själva drivkraften
bakom dessa processer är varken ängslig omvärldsanpassning eller rent
teknikintresse. I grund och botten handlar lärarnas intresse för nya
undervisningsformer fortfarande om samma iver att väcka studenternas
intresse för det egna ämnet och samma vilja att hjälpa dem att tillägna sig
nödvändiga kunskaper, praktiska färdigheter och ett vetenskapligt
förhållningssätt som sedan länge präglat den akademiska undervisningen.
När samma lärare som skickligt behärskar de traditionella
undervisningsformerna också blir kloka användare av IT-resurser för
undervisningen handlar det alltså inte om att följa Utvecklingen, utan om att
universitetet är med och formar den. Mottot ”tradition av förnyelse” är på så
vis en ovanligt god beskrivning av fältet för ULLs verksamhet och det är om
de erfarenheter som ULLs lärare har av att tillsammans med institutionernas
personal skapa förutsättningar för IT i lärandet som de följande sidorna
handlar.
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Att skapa förutsättningar för IT i lärandet
Vårt val att ta lärarnas professionalitet och studenternas lärande som
utgångspunkt för vårt arbete är också ett sätt att undvika den ofruktbara
konflikt mellan ”teknikdeterminister” och ”förändringsobenägna” som
åtminstone för några år sedan fortfarande kunde prägla debatten om IT i
undervisningen på ett olyckligt sätt. Ytterligheterna kom att dölja det enkla
faktum att de flesta lärare naturligtvis inser att varje sätt att undervisa,
gammalt eller nytt, rimligen har sina möjliga för- och nackdelar i olika
sammanhang och framför allt vill ha hjälp med att ta ställning till vad av allt
det nya och mindre välkända som de skulle kunna använda i just den egna
undervisningen. Tre faktorer har därför kommit att påverka ULL-lärarnas
arbetssätt.
För det första känner fortfarande oväntat många helt enkelt inte till vad
som finns. När lärare påbörjar det krävande arbetet med att förbereda nya
kurser ligger det nära att utgå från givna modeller, t.ex. hur kursen har sett ut
tidigare, eller från egna erfarenheter, t.ex. hur deras lärare, som garanterat
inte använde IT i sin undervisning, brukade göra.
För det andra framstår den pedagogiska och praktiska relevansen av olika
IT-lösningar ofta som oklar. Även om lärare kan känna till diskussionsforum, har sett interaktiva skrivtavlor i en sal och skriver på Facebook så kan
steget vara långt till att reflektera över vad dessa tekniska ”prylar” skulle
kunna tänkas tillföra den egna undervisningen. E-post motsvarar brev och
presentationsprogrammen de gamla overheadapparaterna, men varför i all
världen skulle man vilja använda en wiki? Webbaserad undervisning via
t.ex. en lärplattform uppfattas lätt som ett möjligen praktiskt, men egentligen
bara näst bästa alternativ till ”riktig” undervisning och mest som en
angelägenhet för distanskurser.
Framför allt saknas, för det tredje, resurser, både i form av pengar och av
tid. Hur ska en överlastad lektor eller doktorand hitta tid att själv leta efter
olika IT-lösningar? När ska de få tid att testa dem och lära sig det som man
behöver lära sig? När ska de få tid att arbeta om sina kurser?

Att gå lärare till mötes – om ULLs arbetssätt
Lärarna behöver alltså kunskap och pedagogiska impulser – men tidsbristen
är för många den springande punkten och är en av utgångspunkterna för
ULLs arbete. Vi måste förenkla tillgången till IT-funktioner, som ska vara
utformade så att de förenklar kursadministrationen och låter lärarna ägna
mer tid åt att vara just lärare. Vi måste också göra det enkelt för lärare att få
reda på hur IT kan användas i undervisningen och sedan lära sig hur de kan
arbeta med olika verktyg på sina kurser.
Den viktigaste delen i detta arbete är utan tvekan utvecklingen av
Studentportalen, som sker hos ULL. Portalen förser automatiskt både lärare
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och administrativ personal samt alla studenter med grundläggande ITresurser för undervisning och kursadministration på samtliga kurser. Till
skillnad från många andra liknande portallösningar är Studentportalen
sammanbyggd med universitetets övriga studieadministrativa system och
kräver därför ett minimum av administrativt förarbete från lärarnas sida.
Samtidigt har det visat sig vara viktigt att både lärare och administrativ
personal arbetar i samma system och kan samordna sitt arbete.
Förutom portalen ansvarar ULL också för ett antal andra system för emöten m.m. Tillsammans erbjuder de universitetets personal och studenter
ett brett och lättillgängligt webbstöd för undervisning och studieadministration. För att hjälpa de anställda att använda dessa resurser klokt
och rationellt har vi varje termin en rad aktiviteter – kurser, seminarier,
informationsmöten m.m. – som alla är kostnadsfria och extremt flexibla. Vi
kan ta emot lärare på våra fasta kurser, men också ordna handledning för
enskilda. Vi kan skräddarsy ett kurspaket för en hel institution och antingen
bjuda in dess medlemmar till oss, eller komma ut till olika campusområden.
Vi har beretts möjlighet att delta på några av de kurser som anordnas av
enheten för universitetspedagogisk utveckling, bl.a. de pedagogiska
grundkurserna för universitetslärare. Vi har en öppen verkstad för drop-inbesök, välkomnar alla till våra lunchseminarier och testar och utvärderar
fortlöpande ny teknik.
Av naturliga skäl kan inte Learning Labs lärare engagera sig som
medhjälpare åt alla som kontaktar oss för att få råd och stöd, men vid några
tillfällen har vi med hjälp av externa medel kunnat dela ut projektmedel till
lärare. De fick relativt blygsamma bidrag, som ändå gjorde det möjligt att
avsätta tid för att utveckla nya kurser med olika former av webbstöd. Lärarna
fick kontinuerlig handledning och support av ULLs personal. Vid ett tillfälle
finansierade också språkvetenskapliga fakulteten ett dussintal projekt som
fick samma typ av stöd från ULL. Lärarprojekten resulterade i ett stort antal
nya kurser, varav flertalet var distanskurser, och fick tydliga spridningseffekter när erfarenheter från projekten spridits från lärare till lärare.1 Några
av kurserna ledde till en markant ökning av antalet studenter och vi har
särskilt glatts över att flera av de deltagande lärarna mottagit UU:s
pedagogiska pris för sitt arbete.

Hur har det gått? Utvecklingen inom IT i lärandet under de
senaste fem åren
När ny teknik införs brukar alltid en tätgrupp formeras, som snabbt tar till
sig dess möjligheter, men det kan vara betydligt svårare att få majoriteten av

1

För exempel på lärarprojekt, se denna volym, men även ULLs hemsida,
http://www.ull.uu.se/projekt_rapporter/pagaende_projekt/avslutade_projekt/lararprojekt/
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användarna att börja arbeta med det nya. Hur har det gått för ULL? Har vi
lyckats med att nå ut?
En första iakttagelse gäller antalet deltagare i ULLs olika aktiviteter, där
ett klart trendbrott inträffade mellan 2005 och 2006, med en ökning på drygt
80 %. ULL hade 2009 ungefär fyra gånger så många deltagare som 2005.

Det ökade intresset från universitetets anställda motsvaras av ett kraftig
utökat utbud av aktiviteter:

En annan intressant bild ges av ökningen av antalet e-möten via programmet
Marratech. I synnerhet inom många språkämnen har möjligheten att arbeta
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med e-möten, liksom med olika former av inspelat ljud, gett helt nya
förutsättningar för att arbeta på både campus- och distanskurser.

Den nya studentportalen ersatte ett äldre system i april 2007. Som
inloggningsstatistiken visar har den under de tre år som hunnit gå etablerat
sig som studenternas självklara ingång till studierna och dessutom som en
webbaserad arbetsmiljö för både lärare och administrativ personal vid
universitetet. Detta beror delvis på ett intensivt arbete med utbildning och
marknadsföring, men också på de allt fler funktionerna. Från att till en börja
ha haft sin tyngdpunkt på administrativa verktyg, så är Studentportalen av år
2010 en virtuell lärosal.
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Parallellt med Studentportalens oerhört snabba utveckling har antalet
webbplatser i den äldre lärplattformen Ping Pong ändå samtidigt ökat,
ytterligare en indikation på det snabba genomslaget för webbstöd i
undervisningen på allt fler utbildningar.

Det lyckade samspelet mellan pedagogik och teknik
Hur ser då lärarnas IT-användning ut vid Uppsala universitet 2010?
Naturligtvis skiftar svaret oerhört mycket mellan olika lärare och mellan
olika institutioner och vetenskapsområden, men grovt sett kan man urskilja
tre olika sätt på vilka IT introduceras i undervisningen.
Lärare börjar oftast med att använda IT som informationskanal, för att
enkelriktat distribuera kursmaterial av olika slag till studenterna. I själva
verket kan man hävda att just informationsfunktionen är den kanske enda
ofrånkomliga delen av IT-utvecklingen, som få lärare överhuvudtaget kan
eller vill bortse från, eftersom den präglar hela samhällslivet. När det gäller
tillgången till information finns inget som kan konkurrera med webben och
studenterna förväntar sig självklart att enkelt och snabbt få tillgång till
kursinformation och kursmaterial via e-post eller öppna webbsidor, men
framför allt och i allt högre grad via Studentportalen, där de dessutom får en
samlad överblick av sina studier vid Uppsala universitet.
Andra lärare använder fler funktioner, som adderas till en i övrigt
oförändrad eller bara lätt justerad struktur, som ”stöd till undervisningen”.
Det kan t.ex. röra sig om en filarea där studenterna kan lämna in PM, ett
diagnostiskt självtest med slumpade frågor, eller ett diskussionsforum för en
löpande, formativ kursvärdering. Större delen av undervisningen och själva
interaktionen mellan lärare och studenter och inom studentgruppen äger rum
på andra håll, men webben adderar funktioner som gör att vissa moment av
kursen löper smidigare för både lärare, studenter och kursadministratörer.
Vissa lärare går längre och låter hela kursstrukturen ändras i och med att
allt mer av lärandet faktiskt äger rum i situationer som förutsätter IT. Här
kan t.ex. webbsidor i portalen med filmer, ljud och länkar bli ett av kursens
nav, som ger upphov till diskussioner och analyser på schemalagda
seminarier, som följs upp av webbaserade gruppdiskussioner och vid behov
kompletteras av att t.ex. en specialist från ett annat universitet tas in för ett
halvtimmes e-möte för att svara på frågor. Här flyter undervisning i sal och
undervisning via webben ihop i en flexibel kursstruktur som låter sig
anpassas efter vad som händer under kursens gång.
De här tre stegen kan beskriva en utveckling – men behöver inte göra det!
Bortom det som är formellt föreskrivet eller självklar studentinformation är
det bara lärarna som kan bestämma vilken roll IT skall ha på deras kurser.
Det inte bara kan se olika ut – det bör se olika ut!
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Hur hjälper ULL lärarna att välja?
Vilka lösningar som en lärare föredrar bestäms alltså av flera saker,
däribland
naturligtvis
mycket
handfasta faktorer
som antal
undervisningstimmar och ekonomiska resurser. Ur det pedagogiskt
orienterade perspektiv som lärarna möter hos ULL är det i första hand
ämnets karaktär och kursens lärandemål som är centrala för vilka
undervisningsformer som man använder. De samspelar i sin tur med de
grundläggande villkoren för hur kommunikationen mellan lärare och
studenter sker i olika undervisnings-situationer: sker den synkront eller
asynkront, äger den rum på samma fysiska plats eller mellan olika platser.
Den uppdelningen är viktig inte minst för att den gör det klart att all
undervisning, med eller utan stöd av IT-baserade resurser, har att fundera
över hur de olika villkoren för kommunikation gynnar olika former av
lärande. Detta gör det i själva verket mindre intressant att tala i termer av
”nya och gamla” undervisningsformer: val av form följer istället på en
pedagogisk analys av kursen och dess mål. Vissa former gynnar eftertanke
och reflexion, andra lämpar sig för snabb inventering av synpunkter och
olika lärstilar kan matchas mot olika undervisningsformer. Vårt mål är alltså
inte att alla kurser ska maximera användningen av IT-lösningar – men att
alla lärare ska vara så förtrogna med de möjligheter som finns att de utgör
lika självklart möjliga val som undervisningens traditionella byggstenar.
Naturligtvis är det omöjligt att ge ett enkelt och ofelbart standardrecept
för en garanterat lyckad kurs: i så fall skulle ett universitet från 1477
förhoppningsvis ha kommit på det långt före år 2010. Men på ett allmänt
plan vågar vi kanske sammanfatta våra råd i ytterst kondenserad form:
Pedagogik och lärande skall vara i fokus – inte teknik
IT i undervisningen handlar inte främst om teknikanvändning, utan om nya
pedagogiska möjligheter för utbildningar av god kvalitet. Utgångspunkten är
alltid att lärarna ska välja de undervisningsformer som på en given kurs bäst
stödjer studenternas lärande. De nya sätten att undervisa ersätter alltså inte
de gamla: beprövade metoder samsas utmärkt med nya, och det är inte alltid
som den tekniskt mest avancerade lösningen är den pedagogiskt bästa.
Lär av andras erfarenheter – testa, förbättra och utvärdera - lär andra
På ULL kan lärare både få lära sig att använda olika IT-lösningar för
undervisningen och få höra om hur de har använts av andra lärare. När de
nya lärarna i sin tur har utvärderat sina erfarenheter tillsammans med oss, så
kommer de att komma andra lärare till godo. ULL har på så vis blivit en nod
för utbyte av erfarenheter och det har under alla år varit påtagligt hur mycket
som lärare kan lära av varandra, oavsett om de tillhör samma vetenskapsområde eller inte. Ett av de stora glädjeämnena med att arbeta på ULL är i
själva verket de stimulerande, varje vecka återkommande mötena med lärare
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och administrativ personal från det brokiga myller av verksamheter som
ryms vid ett stort universitet, vare sig det sker i supporttelefonen eller vid
seminarier, kurser, handledningstillfällen eller sammanträden. Den kritik, de
synpunkter och de intressanta förslag som kommer fram vid dessa möten
diskuteras sedan av ULLs personal – programmerare, systemförvaltare,
lärare m.fl. – och bidrar på samma sätt till förbättra vårt arbete och våra
system på alla plan från det pedagogiska till det tekniska.
Var medveten om den förändrade lärarrollen
Lärarna måste inse vilka förväntningar från studenter som användningen av
IT kan föra med sig i form av krav på snabb respons, individualiserade
kontakter m.m., och lära sig att hantera dem genom realistisk kursplanering
och genom att skapa pedagogiska sammanhang där läraren alltid finns med,
men inte hela tiden måste vara navet i allt som sker.
Tydlighet och samarbete
Webbaserade kursmiljöer som Studentportalen ställer i ännu högre grad än
rena campuskurser högre krav på precis information, klara kursstrukturer
och ett gott samarbete mellan lärare och administrativ personal. Själva
processen att utveckla kurser med webbstöd har på många institutioner i
praktiken medfört en nyttig översyn av arbetsrutiner kring undervisningen
och stimulerat eftertanke och samarbete.
Kontrollera juridiska aspekter
Lärarna måste känna till och respektera grundläggande juridiska aspekter
kring IT i undervisningen vad gäller t.ex. copyrightfrågor och
integritetsskydd.
Ta vara på flexibiliteten
IT gör det möjligt för skickliga lärare att bygga upp kursstrukturer som är
flexibla, som kan anpassas efter studentgruppen under kursens gång och som
tillåter lärare och studenter att fullt ut dra nytta av nätets resurser. Här finns
stora möjligheter att engagera studenterna i kursen och att bereda både
grupper och enskilda studenter större utrymme för fördjupningar och
kompletteringar.

Nya möjligheter framöver: IT i lärosalsmiljön
Både nationellt och internationellt är några trender tydliga inom det som
ibland kallas e-lärande. Vad gäller distansutbildningar, e-lärandets klassiska
intressesfär, verkar två områden med säkerhet att bli mer betydelsefulla: de
kommer att bli allt viktigare för professionell fortbildning för
yrkesverksamma och de kommer att spela en central roll när
ämneskompetens koncentreras till olika universitetsorter.
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En annan utveckling gäller hur uppdelningen mellan campus- och distansundervisning inte längre ter sig som avgörande, när IT möjliggör och
förenklar samarbete mellan studentgrupper vid olika lärosäten, eller
undervisning där en lärare kan arbeta på distans mot en studentgrupp på
campus. Campusorienterad pedagogik tar intryck av distanspedagogik och
vice versa när nationellt och internationellt samarbete spelar en allt viktigare
roll.
För ULLs del har detta blivit särskilt tydligt i och med flytten till kvarteret
Blåsenhus och till ULLs nya, laborativa lärosal. Lagom till ULLs tioårsjubileum har den nu börjat fyllas av lärare och studenter som tillsammans
med ULLs personal utforskar och utvärderar hur IT kan användas för att på
campuskurser dokumentera lärprocesser, höja studentaktiviteten, stimulera
till nya former av grupparbeten och rentav tillföra den ärevördiga
föreläsningsformen nya dimensioner. Med den laborativa lärosalen har i
praktiken ett nytt fält lagts till ULLs tidigare arbetsområde, men vi håller
alltså fast vid vår tidigare strävan att göra det lätt för lärarna att komma
igång: vi erbjuder både pedagogiskt och tekniskt stöd och tar inte ut någon
lokalkostnad av lärare som vill komma till oss och utveckla sin
undervisning. Vi utvärderar resultaten tillsammans med lärarna och
diskuterar hur de ska kunna anpassa den undervisning de gett i salen till
deras lokala campusmiljöer. Sist men inte minst fortsätter vi att sprida de
goda erfarenheterna till andra besökare, som kommer till oss i allt större
antal, också det en konsekvens av flytten till Blåsenhus.

Utmaningar för ULL
Som lärare på ULL avstår vi alltså gärna från att använda det ödesmättade
bildspråk som den inledande tågmetaforen för med sig, men det innebär inte
att vi saknar utmaningar! Den snabba utvecklingen kan också medföra
svårigheter, om t.ex. satsningar på personalens pedagogiska kompetensutveckling inte håller jämna steg med införandet av ny teknik i
undervisningen. Klassiska problem från de tidiga ”nätkurserna”, som många
erfarna lärare sedan dess lärt sig att bemästra, skulle då kunna återkomma,
t.ex. i form av låg genomströmning och förhöjd arbetsbelastning. Utan
tvekan ställer detta större krav på universitetets engagemang i organisationen
och utvecklingen av IT-resurser, liksom på ett aktivt pedagogiskt ledarskap
på institutionsnivå.
För studenterna har det ökade inslaget av IT i lärandet inneburit en klar
kvalitetshöjning och en rikare studiemiljö som ger dem bättre möjligheter till
både egen fördjupning och utökat samarbete och interaktion med andra
studenter. Till svårigheterna kan höra viss ovana vid användningen av i och
för sig välbekanta IT-resurser i den nya kontext som en akademisk
utbildning innebär. Inkonsekvens eller otydlighet från institutionens/lärarnas
sida vad gäller den roll som IT spelar i undervisningen kan ibland vara
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förvirrande. För många distansstudenter kvarstår det klassiska problemet att
både hinna och orka med ett heltidsarbete och halvtidsstudier parallellt med
familjeliv.
Till sist kan ett tänkbart värstascenario antydas utifrån både lärosätes- och
studentperspektiven: att IT främst ses som ett sätt att förbilliga utbildningen
genom att använda tekniken för att massutbilda studenter med hjälp av
inspelade föreläsningar och automatiserade tester samtidigt som man skär
ner på personalen och minimerar interaktionen mellan lärare och studenter.
Men naturligtvis betraktar vi detta som ett otroligt scenario: i själva verket
är det universitet som återinvesterar den kvalificerade arbetstid som ett klokt
bruk av IT onekligen kan frigöra i sin undervisning och i sin forskning
betydligt bättre rustat för framtiden och dess studenter att gratulera. I det
långsiktiga kvalitetsarbetet vill ULL fortsätta att bistå Uppsala universitet.

Avslutningsvis
Av allt det föregående har förhoppningsvis framgått att vi betraktar den
inledande tågmetaforen som djupt missvisande. Uppsala universitets lärare
står inte inför ett ödesval, där de riskerar att missa det enda framtidtåget –
bl.a. av den enkla anledningen att de redan är ombord. Viktigare ändå är att
de kommer ihåg att de själva väljer vart de vill åka, för det finns sannerligen
inte bara en enda slutstation där alla skall kliva av!
Vill man ändå behålla bilden av tåget så bör den alltså kompletteras med
ett ressällskap, som ivrigt diskuterar och jämför sina resmål. När de vill veta
mer om dem, kan de alltid vända sig till medpassageraren som är så ovanligt
välförsedd med broschyrer, guideböcker och kartor, men som sitter kvar när
man själv kliver av för att börja sin sightseeing och bara ber om ett vykort
för att få höra hur man har haft det. Det skickas med fördel elektroniskt till
info@ull.uu.se.
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Akademins teknik. En historisk skiss och två frågor

Thomas Karlsohn
Inledning
Vi lever i en ständig revolution. Åtminstone är det en erfarenhet som många
universitetsanställda ger uttryck för när de sätter ord på sin belägenhet. En
lång rad förändringar har under senare år genomförts i allt snabbare takt.2 Än
fler och än hastigare omvandlingar ligger framför oss. På undervisningssidan
har Bolognamodellen införts, vilket inneburit ett växande arbete med
dokumentation, kontroll och utvärderingar. Forskningen har samtidigt fått
nya och svåröverblickbara förutsättningar genom att kvalitetssystem med
nya styrmekanismer har införts. På alltfler områden slår principer som
hämtats från så kallad new public management igenom. Det innebär
resultatstyrning, självreglering och inspektion från politiskt eller byråkratiskt
håll i efterhand. Därtill ekonomiseras universitetsvardagen i allt högre grad.
Verksamheten är oftast kortsiktigt reaktiv och svår att planera på ett
tillfredsställande sätt. Vid många lärosäten pågår dessutom
omstruktureringar på övergripande nivå i vilka gamla professionella
identiteter förändras och nedärvda ordningar upplöses. Den så kallade
autonomipropositionen från mars 2010 medger ökade möjligheter för
lärosätenas fria självorganisering.3 Därigenom skapas förutsättningar för
uppbrott från invanda beslutsformer och kollegiala granskningsprocedurer.
En orsak till den permanenta revolutionen är den digitala teknikens
genombrott. Digitaliseringen har inneburit hittills oanade möjligheter att
registrera, sammanställa och mäta. Forskningens, undervisningens och
administrationens nya praktiker och rutiner är intimt förbundna med digital
insamling, lagring och bearbetning av information. Men tekniken har också
kommit att betraktas som ett kraftfullt verktyg i undervisningen. Med nya
medier skapas möjligheter att nå kategorier av potentiella studenter som
2

En god överblick över de senaste årens utveckling inom universitetsväsendet ges i Ylva
Hasselbergs tankeväckande och kritiskt sinnade textsamling Hasselberg: Vem vill leva i
kunskapssamhället? (2009). Se även flera av bidragen i Rider och Jörnesten: Reclaim the
Science! (2007). En bra sammanfattning av den senaste forskningspolitiska diskussionen finns
i Nilsson: ”En kvalitetsdrivande forskningspolitik” (2010), s. 255ff.
3
Prop. 2009/10:149. En akademi i tiden – ökad frihet för universitet och högskolor.
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tidigare valt bort universitetsstudier. Dessutom kan nytt liv ingjutas i de
pedagogiska
arbetsformerna.
Politiker,
universitetsledningar
och
utbildningsbyråkrater har därtill ofta betraktat IT som ett verkningsfullt
medel i arbetet med rationaliseringar, effektiviseringar och besparingar.
Mot bakgrund av dessa förhållanden talar man sedan mer än ett årtionde
om det så kallade virtuella universitetet. Begreppet rymmer flera innebörder
men syftar vanligen på ett antal inbördes relaterade teknikdrivna fenomen
som indikerar ett avsked från de traditionella modellerna för akademisk
undervisning och forskning.4 Det redan existerande eller kommande virtuella
universitetet tillhör globaliseringens tidsålder, en tidsålder i vilken
nationalstaten försvagats samtidigt som det etablerats en ny kunskapspolitik
och nya maktrelationer. Detta universitet är dessutom en effekt av externa
krav på flexibilitet, anställningsbarhet och anpassning till nya
arbetsmarknader. Samtidigt är det enligt många kommentatorer en spegling
av det så kallade informationssamhälle som vi nu sägs leva i.
När man tar del av diskussionerna om det virtuella universitetet kan man
ibland få intryck av att datorn och nätet representerar den första
informationsteknik som någonsin tagit sig innanför universitetets portar. IT
beskrivs inte sällan som en omvälvande kraft utan motstycke i det förflutna.
De akademiska institutionerna framstår å andra sidan som uråldriga
monoliter vilka fram till våra dagar förblivit opåverkade av medieutvecklingen. Det synsättet har fog för sig endast i mycket begränsad
utsträckning. Universitetet har alltid präglats av mediala förhållanden och
förändringar. Informationstekniker och kunskapsförmedling har alltid varit
intimt förbundna storheter. Insikt om det förhållandet kan förhoppningsvis
ge perspektiv på vår tids diskussion. I det följande presenteras därför en
historisk skiss över relationen mellan akademi och teknik. Särskilt
uppmärksammar jag undervisningen i det förflutna och nuet. Texten reser
inga som helst anspråk på att vara uttömmande utan skall istället ses som en
ofullständig konturteckning. Framställningen växlar mellan skildringar av
svenska förhållanden och utblickar mot det internationella sammanhanget.
Utblickarna är främst riktade mot det Nordamerika där många trender har sitt
ursprung.
I textens avslutning återfinns en plädering för reflexion och eftertanke.
Det finns flera viktiga aspekter av teknikens innebörd och konsekvenser som
ofta förblir oartikulerade eller trängs bort i den universitetsinterna
diskussionen och den utbildningspolitiska debatten. Jag begränsar mig till att
utmejsla ett par centrala frågor som kan väckas i ljuset av de historiska
förhållanden jag beskrivit.

4

Jämför exempelvis Robins och Webster: ”The Virtual University?” (2003), särskilt s. 10f.
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Skrift och etermedia
Under medeltiden formades de nyskapade universitetens verksamhet av den
orala kultur som dominerade generellt. Gutenbergs nya teknik för
massframställning av skrift förändrade till en början mycket lite. Den
tidigmoderna epoken genomsyrades inom den högre utbildningen av
praktiker som – trots att de i många fall var förknippade med skriften –
måste förstås mot bakgrund av en ännu förhärskande muntlighet. Det var
egentligen först årtiondena före sekelskiftet 1800 som medförde en
nyordning då skriftligheten slog igenom. Den breda alfabetisering som tog
fart på flera håll i Europa innebar ett medietekniskt skifte.5 Samtidigt utbröt
en intensiv debatt om de nya hoten mot den högre utbildningens nedärvda
former. Särskilt i de tysktalande länderna diskuterades det tryckta ordets
betydelse.6 Många kommentatorer uppfattade boken som ett alternativ till
universitetet. Varför skulle studenten närvara vid föreläsningar när det var
möjligt att själv uppsöka kunskapen i biblioteken eller hos bokhandlare och
läsesällskap? Även forskningen och de vetenskapliga karriärvägarna
påverkades av skiftet. Produktion av egenhändigt författade texter och
offentlig ryktbarhet grundad i skriftställarskap blev nu allt viktigare för
avancemang och professors-utnämningar.7
Med en generalisering skulle man kunna säga att det moderna
forskningsuniversitet som växte fram i Västeuropa under 1800-talet innebar
en viss stabilisering. Såväl det vetenskapliga arbetet som undervisningen
vilade inom den nya institutionen – trots den muntliga undervisningens och
seminarieformens fortlevnad – i allt väsentligt på den tryckta skriften som
medieteknisk bas. Den accelererande moderniseringsprocess som satte in på
många andra av samhällslivets områden resulterade inte i informationsrevolutioner inom den högre utbildningen. Den våldsamma industriella
utvecklingen innebar trots expansion och reorganisation av utbildningsinstitutionerna inga avgörande mediala skiften för universitetets
vidkommande.
Så småningom drogs dock akademin in i den process där skriftens
mediala monopolställning utmanades alltmer. Under 1900-talet finner vi en
rad historiska exempel på tekniska lösningar som ansågs förebåda
långtgående förändringar. Radiotekniken togs redan i sin barndom i anspråk
av högre utbildningsinstitutioner. Flera universitet i Nordamerika var tidigt
ute med luftburna kurser.8 Så småningom kom ljudradion att användas av de
akademiska institutionerna även i Sverige. Ett exempel är den radiosända
5

För en diskussion om den så kallade läsrevolutionen se Karlsohn: ”Läskritikens innebörd”
(2010), s. 159ff.
6
Denna diskussion utreds detaljerat i Josephson: ”Böcker eller universitet? (2009), s. 177208.
7
Temat behandlas utförligt i Josephson: ”Skriftfabriken” (opublicerat manus).
8
Härtill see Maskow: ”Radio as a Learning Technology” (2000), s. 59ff & Moore och
Kearsley: Distance Education (2005), s. 31f.
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kurs i statskunskap som blev en stor framgång vid mitten av 1960-talet.9
Kursen var ett samarbete mellan Sveriges Radio och Statsvetenskapliga
institutionen vid Stockholms universitet. Sammanlagt lyssnade sextiotusen
människor regelbundet till programmen och över tusen personer tenterades.
Men trots detta och andra projekt falnade den allra mest intensiva glöden i
tron på den omvälvande kraften i radiotekniken.
Även televisionen ansågs under sina första år ha stora möjligheter att
förnya det högre utbildningsväsendet.10 Tekniken togs snart i bruk för
försöksverksamheter av olika slag. Ett känt exempel var det påkostade och
ambitiösa Stanford Center for Research, Development and Teaching, med
stor teknikpark och elaborerade idéer.11 Ett annat är Johns Hopkins
Universitys samarbete med TV-bolaget NBC. Även i Sverige sjösattes
televisionsprojekt, varav det mest kända torde vara försöken med
videofilmade föreläsningar vid Linköpings tekniska högskola.12 Men de
förhoppningar som knöts till tekniken i såväl USA som Sverige mattades
snart av.13 Kritik mot satsningarna formulerades i offentligheten.
Televisionens roll i förändringen av den högre utbildningen blev marginell.
”Idéerna om tv- och radiouniversitet” växte, som en kommentator påpekar,
huvudsakligen fram ”bland politiker och utbildningsadministratörer”.14 Inom
universitet och högskolor tycks entusiasmen ha varit mer begränsad.

Datorer och idéer
Det som enligt många är ett mer definitivt lösgörande från det moderna
universitetets medietekniska fundament av skriftlighet och bokkultur
påbörjades med digitaliseringen. Teknikens eskalerande utveckling har
också medfört att nya föreställningar om den pedagogiska verksamheten fått
fäste bland såväl byråkrater och utbildningspolitiker som akademiker. Den
nya informationstekniken har lett till ”fundamentala förändringar i våra idéer
om medier för undervisning och lärande”, för att citera en forskare.15 Så
kallat e-lärande är ett numera ofta upprepat mantra.
Det konglomerat av praktiker knutna till den digitala tekniken som
brukar sammanföras under det begreppsliga paraplyet e-lärande går tillbaka

9
Se vidare Dahlqvist: Bildning och utbildning (2003), s. 16f; Universitetskanslerämbetet:
Extern universitetsutbildning (1969), s. 60f.
10
Se bland annat Pittman: ”Correspondence Study in the American University” (2003), s. 31f.
11
Härtill se Cuban: Oversold and Underused (2002), s. 99ff.
12
Se vidare Sturesson: Tv som undervisningsteknologi (2005). Jämför även de mer samtida
kommentarerna i Holmberg: Distance Education (1977), s. 50 och s. 78f.
13
Jämför Levinson: ”Media Relations: Integrating Computer Telecommunications with
Educational Media” (1989), s. 46f.
14
Holmberg: ”På distans. Utbildning, undervisning och lärande” (1998), s. 38.
15
”Fundamental changes in ideas about teaching and learning media”. Peters: ”Learning with
New Media in Distance Education” (2003), s. 88.
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på försök med uppkopplad kommunikation under 1970-talet.16 I Sverige
startades år 1980 ett universitetsdatanät kallat SUNET.17 Detta nät blev av
stor betydelse för den fortsatta utvecklingen, inte minst inom forskningen.
Samtidigt var användningen av datorer ovanlig inom undervisningen. Så
småningom påbörjades dock alltfler pedagogiska projekt med inriktning mot
IT. Bland annat inrättades år 1990 Högskolans grundutbildningsråd. Detta
råd finansierade under de kommande åtta åren sammanlagt drygt nittio
projekt vilka arbetade med digital teknik inom den högre utbildningen.18 Ett
Lundabaserat nätverk för akademiska lärare som sysslade med datorstödd
undervisning bildades. Vid mitten av 1990-talet ingick drygt ettusenfemhundra lärare.
Grundutbildningsrådet följde exempel från andra länder. Framför allt
inspirerades man av initiativ i Storbritannien. Där hade ansvariga
myndigheter redan under 1980-talet lanserat en stor satsning som gick under
namnet Computer Teaching Initiative (CTI). Ett flertal svenska
universitetslärare skickades genom rådets försorg att studera de brittiska
lösningarna.19 Resedeltagarna rapporterade positivt och framhöll den nya
situation som var på väg att uppkomma till följd av den snabba
teknikutvecklingen: ”Aldrig tidigare har utbildningen haft så stora
möjligheter till förnyelse som dem som datorn erbjuder. Vi står inför en
förändring i klass med boktryckar-konstens uppfinning.”20
Grundutbildningsrådet föregicks för övrigt av 1989 års Högskoleutredning. Där hade man kommit fram till att den pedagogiska användningen
av den nya tekniken var underutvecklad.21 ”Entusiasmen över datorns
potentiella och speciellt pedagogiska möjligheter i högskoleundervisningen
överstiger väsentligt både omfattningen av de använda datortillämpningarna
samt de påvisbara resultaten”, påstods det i en rapport som skrevs på
uppdrag av utredningen.22 Samtidigt hävdade författarna att datorparken var
liten och föråldrad. I det betänkande som publicerades 1992 menade
utredarna sedan att användningen av datorer borde vara att ”reguljärt inslag i
utbildningen”.23 Man förutsåg också att det skulle komma att behövas
”omfattande utbildningsinsatser för att stora delar av lärarkåren skall kunna
tillgodogöra sig senaste utvecklingen inom datortekniken”.24 Förvisso var
övertygelsen vanlig på många håll om att den kommande förändringen var
16

Härtill se bland annat Harasim: ”A History of E-learning” (2006), s. 60 et passim.
Se Wallberg: ”SUNET – först med Internet” (1998), s. 114ff.
18
Se Hansson, Säljö och Ludvigsen: Eldsjälar och institutionell utveckling (2000), s. 7 et
passim.
19
Se exempelvis Högskolans grundutbildningsråd: Datorstödd utbildning och inlärning
(1992), s. 18ff.
20
Ibid, s. 6.
21
Se SOU 1992:1, s. 263f.
22
Alvegård, Graham och Lindström: Projekt DATABULTEN (1991), s. 34.
23
SOU 1992:1, s. 30.
24
Ibid, s. 30.
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förutbestämd. Men enligt Högskoleutredningen måste likväl en rad åtgärder
vidtas för att hjälpa den lagbundna utvecklingen på traven. Arbete med den
nya tekniken skulle till exempel ”betraktas som pedagogisk meritering för en
lärare”.25 Men utredningens betänkande nämnde också risker med tekniken,
till exempel ”icke önskvärda effekter på studenternas inlärningsbeteenden
och kunskapsinhämtande”.26 Sådana påpekanden blev mer sällsynta när
informationstekniken några år senare fick en än starkare symbolisk laddning
samtidigt som den fördes upp bland de allra översta punkterna på den
samhälleliga dagordningen.
Det var således under andra halvan av 1990-talet som en ”diskret men
slutligen djupgående” förändring inträdde, för att återbruka en formulering i
kommentarlitteraturen.27 Skiftet bestod inte minst i att kommunikationsformerna blev synkrona och interaktiva, och universitetsundervisningen
kunde nu äga rum på nya sätt och i realtid. I decenniets kanske mest
omtalade och citerade svenska utredning – den första IT-kommissionens
rapport Informationsteknologin. Vingar åt människans förmåga (1994) –
talades det om det nya ”elektroniska universitetet”.28 Den formuleringen
passade väl in i ett mönster som framträdde i många länder. Efter internetexplosionen vid mitten av 1990-talet gjordes en lång rad satsningar. I USA
togs till exempel tidstypiska initiativ som New York Universitys NYUonline
eller Cornells Universitys nätsatsning eCornell.com. Ett annat
uppmärksammat fenomen var IT-företaget U.Next som samarbetade med
ledande utbildningsinstitutioner, till exempel Columbia University och
University of Chicago.29 År 1998 blev för övrigt UCLA det första
amerikanska lärosätet som gjorde webbsidor obligatoriska för alla kurser.
Snart följde andra efter. Idag är de digitala lärplattformarna införda över hela
det akademiska fältet, även i Sverige.
Men trots att många av de pedagogiska tillämpningarna hade sitt ursprung
i forskarvärlden kom dock digitaliseringens betydelse på det pedagogiska
fältet inledningsvis att i första hand lyftas fram inom grundskola och
gymnasium.30 Omfattande centralt organiserade skolkampanjer förekom på
många håll. Satsningar av samma magnitud och med samma symbolladdning
saknades inom den högre utbildningen i Sverige och internationellt. I den
mån större initiativ förekom stötte de – liksom skolkampanjerna – dessutom
ofta på motstånd, inte minst därför att påstötningarna i så hög grad kom
ovanifrån.31
25

Ibid, s. 267.
Ibid, s. 266.
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”subtle, yet ultimately profound”. Harasim (2006), s. 59.
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SOU 1994:118, s. 9.
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Se vidare Bok: Universities in the Marketplace (2003), s. 79ff.
30
En historisk skildring av den svenska skolans datorisering ges i Karlsohn: Teknik – retorik –
kritik (2009), särskilt s. 86ff.
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Om detta tema, se Noble: ”Digital Diploma Mills” (2002), s. 431ff.
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Vilka idéer har då historiskt uppkommit inom fältet digital teknik och
lärande? Bilden är komplex, men några trender och skiften är ändå möjliga
att urskilja.32 Dessa är naturligtvis förbundna med tendenser inom
pedagogikens allmänna idéhistoria under efterkrigstiden.
Redan under stordatorernas era växte det fram pedagogiska tankegångar i
relation till maskinerna. Den forskning som bedrevs och de försök som
gjordes associerades ofta med begreppet Computer Assisted Instruction
(CAI). Datorn uppfattades inte sällan som en möjlig ersättning för eller
kraftfullt komplement till läraren. Under de första decennierna efter andra
världskriget expanderade den högre utbildningen påtagligt och CAI
betraktades som en möjlig lösning på de problem som uppkom. Den
teoretiska överbyggnaden var ofta behavioristiskt orienterad och B. F.
Skinners inflytande var tydligt. Lösningarna inom den programmerade
undervisningen var vanligen inriktade på färdighetsträning och drillövningar.
Ett antal mål för inlärningen kunde formuleras och sedan brytas ned i så små
beståndsdelar som möjligt. I ett nästa steg tänkte man sig att det skulle vara
möjligt att utforma en uppsättning välavgränsade aktiviteter som förmådde
realisera de beskrivna målen.
En förändring i idébildningen kring den pedagogiska användningen av
datortekniken inträdde under 1970-talet. Skiftet hade inte minst sin rot i den
framväxande forskningen om artificiell intelligens. Betoningen på
individualisering och interaktivitet ökade nu. Samtidigt levde vissa inslag i
den äldre CAI-traditionen kvar. Upptagenheten med designproblemen och
med frågorna om adekvat feedback till den lärande bestod. Fortfarande
dominerade föreställningen om att lärande måste förstås som en process av
överförning eller transmission till eleven.
Ett mer definitivt brott med den föregående periodens synsätt blev
urskiljbart först på 1980-talet. I större utsträckning än tidigare kom
tillägnandet av kunskaper nu att betraktas som en process av aktivt subjektivt
konstruerande. Tekniken uppfattades inte enbart i analogi med den
förmedlande läraren, utan även som en företeelse vilken eleven eller
studenten själv kunde modifiera och interagera med. Det kanske mest kända
uttrycket för dessa konstruktionistiska synsätt finns hos Saymor Papert och i
hans programmeringsspråk LOGO (vilket utvecklades redan mot slutet av
1960-talet).
Ytterligare ett skifte blev alltmer påtagligt under 1990-talet. Nu betonades
bland alltfler inflytelserika forskare och teoretiker att lärandeprocesser måste
förstås med utgångspunkt i det faktum att de är sociokulturellt situerade.
Många började understryka att lärande väsentligen är en kollaborativ
företeelse. Inte minst grep man tillbaka på centrala arbeten av Lev Vygotskij.
Därmed kom även tekniken att uppfattas på ett nytt sätt. Den sågs inte längre
32

Jag lutar mig i den följande redogörelsen för datorpedagogikens idéhistoria på Koschmann:
”Paradigm Shifts and Instructional Technology” (1996), s. 1-23.
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som ett verktyg vilket kunde användas individuellt eller som en elektronisk
lärare. Nu uppfattades IT som någonting i grunden interaktivt och som en
gemensam resurs för samarbetande lärgemenskaper. Naturligtvis
sammanhängde omorienteringen med den fas i teknikutvecklingen i vilken
de isolerade datorterminalerna successivt kom att ersättas av
kommunicerande nätverk. Idag talar man om ett e-lärande 2.0 där
interaktivitet, samarbete och sociala medier är centrala.33

Distansutbildning
Inom universitetsväsendet har frågan om användning av medietekniker i
undervisningen ofta varit knuten till distansstudieformen. Denna studieform
har rottrådar som sträcker sig tillbaka till det moderna universitetets själva
födelsestund. Redan år 1836 väcktes till exempel vid det nygrundade
universitetet i London idén om att undervisningen skulle kunna bedrivas på
avstånd.34 Senare under samma århundrade blev det möjligt att ta examen
brevledes. Det var en radikal nymodighet i jämförelse med de nedärvda
traditionerna vid Oxford och Cambridge (även om korrespondensstudierna
hade förkämpar också där). Distansutbildningen vilade i sina tidiga former
helt på det infrastrukturella fundament som bestod av ”det skrivna och
tryckta ordet, järnvägen och postväsendet”.35
Idén om distansstudier var för övrigt mer främmande i den tyska högre
utbildning som kom att betraktas som ledande under 1800-talet. Det spelade
mindre roll att en av de framgångsrikaste pionjärerna – Gustav
Langenscheidt, ibland kallad distansundervisningens fader – var verksam i
Tyskland. Skillnaden är tydlig i jämförelse inte minst med USA, där flera
välkända institutioner tidigt erbjöd korrespondensstudier. Ett exempel är
Chicagouniversitetet, vilket grundades 1892. Dess förste rektor William
Rainey Harper var entusiastisk förespråkare av distansstudier. Han förutsade
att ”den dag kommer då den mängd arbete som utförs genom
korrespondensstudier överstiger den som utförs i klassrummen på våra
akademier och colleges”.36 Sådana visioner kritiserades av många, bland
annat under 1930-talet av den mycket inflytelserike amerikanske
universitetstänkaren och utbildningspolitikern Abraham Flexner. ”Det rör sig
i grunden om affärsverksamhet, inte om utbildning”, menade han.37
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Se Daniel: Mega-Universities and Knowledge Media (1998), s. 48f.
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Det växande behovet av utbildade människor samt önskan om att gynna
praktiskt yrkesutbildning och vad man uppfattade som samhällelig nytta
medförde att distansstudierna fortlevde under 1800- och början av 1900talet. De förekom på åtskilliga håll runt om i västvärlden, om än ofta i
universitetets marginaler. Framför allt innebar dessa studier en möjlighet för
utbildningsinstitutionerna att nå ut till andra grupper än dem som
traditionellt uppsökte universitetet. Genombrottet kom dock först under
efterkrigstiden. Ett välkänt internationellt flaggskepp som exemplifierar
utvecklingen är brittiska Open University.38 Denna institution går tillbaka på
diskussioner och förslag från början av 1960-talet, formulerade av bland
andra sociologen och politikern Michael Young. Men det tog nästan ett
årtionde innan OU kunde påbörja sin verksamhet, vilken byggde på
brevkommunikation och TV-sändningar. De senare realiserades för övrigt
genom ett samarbete med BBC. Detta bolag räknade alltsedan starten efter
första världskriget – under den dynamiske John Reiths ledning – education
som en kärnversamhet.
Under 1970- och 1980-talen ökade sedan antalet studenter till hundratusentals. Open University fick många avknoppningar i andra länder, och
dess exempel igångsatte processer på åtskilliga håll. I vårt land redogjorde
bland annat 1968 års utbildningsutredning (U68) ganska ingående för den
brittiska lösningen, och möjligheten av en motsvarighet hos oss utreddes.39
Men idén med en separat institution för distansutbildning realiserades aldrig.
Istället valde man en så kallad dual mode-lösning där de etablerade
lärosätena själva arbetade med distansstudierna.
I Sverige hade annars begränsade högskolestudier per korrespondens
förekommit så tidigt som på 1920-talet.40 Från och med 1950-talet användes
studieformen brett. I början av detta decennium gjordes bland annat försök
med fortbildningskurser för folkskollärare. Hermods inledde ett samarbete
med Lunds universitet. Snart förekom studieformen på flera andra håll och
verksamheten expanderade. Projekt initierades av U68 och drevs av
Universitetskanslerämbetet, UKÄ.41 Bakgrunden var den stadigt ökande
tillströmningen till de högre utbildningsinstitutionerna och det växande
behovet av akademiskt utbildad arbetskraft.42
I kölvattnet av 1977 års reform blev distansutbildningen en integrerad del
av högskolan. Under 1980- och 1990-talen drevs bland annat det stort
anlagda så kallade Distansprojektet vid Umeå universitet i vilket man
38

Se bland annat Bates: Technology, E-learning, and Distance Education (2005), s. 17ff;
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Se SOU 1973:2, s. 303f.
40
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passim.
42
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särskilt satsade på Norrlands inland via ett antal studiecentra.43 Umeåprojektet var det första i Sverige där man gjorde försök med att använda
digital teknik. De pedagogiska idéer som växte fram i relation till
utbildningsformen hämtade för övrigt näring från flera olika traditioner.44
I vårt land har styrningen av distansstudierna – trots de nämnda
satsningarna – traditionellt sett varit decentraliserad med långtgående
autonomi för de enskilda lärosätena.45 Efter internets genombrott i mitten av
1990-talet blev dock aktiviteten intensiv även på den nationella nivån och
idéproduktionen var omfattande. Flera projekt och samarbeten organiserades
i kölvattnet av den ekonomiska nedgången efter decennieskiftet. Utredningar
tillsattes och år 1995 initierade utbildningsminister Carl Tham den så kallade
Distansutbildningskommittén (Dukom). Uppgiften för denna kommitté blev
enligt regeringens direktiv att ”föreslå en strategi som långsiktigt främjar
utvecklingen i hela landet av de möjligheter till distansutbildning som den
moderna informationstekniken erbjuder”.46 Uppdraget bestod med andra ord
i att utveckla en övergripande plan som utgick från digital teknik. Dukom
initierade ett stort antal lokala projekt under några års tid. Drygt fyrtio av
dessa var knutna till den högre utbildningen. Under de kommande åren
ökade antalet distansstuderande dramatiskt.
Ett förslag från kommittén var att det skulle upprättas en ny
koordinationsinstans. Därför tillskapades Distansutbildningsmyndigheten
(Distum). Den började arbeta sommaren 1999 och hade enligt Utbildningsdepartementets förordning till uppgift att ”främja utvecklingen och
användningen av en distansutbildning som grundas på informations- och
kommunikationsteknik (IT-stödd distansutbildning)”.47 Men myndigheten
kom bara att verka i två och ett halvt år innan den lades ner. En orsak till
nedläggningen var svårigheter med att vinna legitimitet hos de högre
utbildningsinstitutionerna.
Distum ersattes år 2002 av Myndigheten för Sveriges nätuniversitet.48
Denna myndighet drev bland annat en särskild plattform där de webbaserade
kurser hos skilda högre utbildningsinstitutioner samordnades. Medel sköts
till genom att studentpengen ökades för de kurser som registrerades inom
Nätuniversitetet. Trettiofem universitet och högskolor deltog. Några år
senare utvidgades uppdraget i samband med en omorganisation. Den så
kallade Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning
(NSHU) tog över verksamheten.49 En del av dess aktiviteter bestod i stöd till
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Härtill se Dahllöf et al: ”Att vilja, våga, kunna” (1993), exempelvis s. 3ff och s. 28ff.
Se vidare Lee: ”Technopedagogies of Mass-Individualization” (2008), s. 242f.
45
Jämför Holmberg (1998), s. 17ff & SOU 1998:84, s. 37f.
46
Direktivet citerat efter SOU 1998:84, s. 1.
47
SFS 1999:249, 1§.
48
Se Prop. 2001/02:15, s. 2 et passim.
49
Se Prop. 2004/05:162, s. 150 et passim.
44

64

och utveckling av distansstudier och IT-användning.50 Myndigheten
upplöstes i januari 2009 och dess uppgifter övertogs av Högskoleverket och
Verket för högskoleservice.51 Ansvaret för arbetet med nätbaserade
distansstudier inom högre utbildning ligger nu huvudsakligen på de enskilda
lärosätena.
Under de senaste cirka femton åren av intensifierad verksamhet på central
nivå har antalet distansstuderande växt kontinuerligt. I slutet av 1980-talet
var de drygt trettiotusen, två decennier senare var antalet nästan
hundratjugotusen.52 Föreställningarna om och formuleringarna av
distansstudiernas karaktär och innebörd har också förändrats väsentligt. En
ny retorik kring flexibilitet har till exempel blommat upp.53 Sådan flexibilitet
tänks förutsätta stark individualisering och oberoende av tid och rum. De
föreställningar om så kallat livslångt lärande som har sina rötter i 1970-talets
utbildnings-diskussion har samtidigt slagit igenom på bred front.54 Många
förknippar numera dessa ursprungligen humanistiska och egalitära idéer med
marknadsanpassning, rationalisering och effektivisering. När distansstudierna knutits till föreställningar om livslångt lärande har kritiker påpekat
att en ursprungligen jämlikhetssträvande studieform – med tydliga
kopplingar till folkbildningen – nu blivit ett retoriskt verktyg i händerna på
sparivriga politiker och myndigheter.

Framtidsbilder
Den digitala tekniken genererade inte endast politiska initiativ och
myndighetsarbete med distansutbildning. När IT under andra halvan av
1990-talet blev ett starkt symbolladdat fenomen med snabbt ökande
spridning inträdde också en ny idékonjunktur. Dramatiska scenarier för den
högre utbildningen formulerades, i Sverige liksom i många andra länder.
Man utställde långtgående prognoser om en övergång från brick universities
till click universities.55 Enligt tongivande bedömare var universitetets
månghundraåriga historia nu på väg att nå sitt slut. Ett uppmärksammat
uttalande stod den kände managementteoretikern och företagskonsulten
Peter Drucker för. Under en intervju för tidskriften Forbes i mars 1997
förklarade han att den högre utbildningen i dess nedärvda form var
överspelad: ”Om trettio år kommer de stora universitetens campus att vara
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reliker. Universiteten kommer inte att överleva. Det handlar om en lika stor
förändring som när vi en gång fick den tryckta boken.”56
Druckers uttalande citeras ofta som ett exempel på de framtidsbilder som
målades upp i olika länder. Men det var inte bara han som förutspådde
radikala förändringar. Det som uppfattades som en pågående
informationsteknisk revolution framställdes av många siare som en snabbt
eskalerande upplösning av alla skillnader och som ett omedelbart
överbryggande av alla rumsliga hinder. Tekniken skulle till exempel enligt
den kända ekonomen och journalisten Frances Anne Cairncross innebära en
utplåning av avståndet som sådant, en death of the distance.57 Framtiden
tillhörde distans-utbildningen, inte minst den nätburna.58 Andra menade att
den högre utbildningen stod inför en enorm utmaning i vilken viljan till
förändring var avgörande för överlevnadsförmågan. ”Det förestående
årtiondet kommer vara en period av betydande förändring för colleges och
universitet”, skrev till exempel James J. Duderstadt i slutet av 1990-talet.59
Han hade stor erfarenhet av ledningsuppdrag inom den nordamerikanska
universitets-världen, bland annat som rector för University of Michigan.
Duderstadt tillade att de som ”stoppar huvudet i sanden, som envist försvarar
status quo” utsätter sig för en ”mycket stor risk”.60 För den som rättade sig
efter den pågående utvecklingen hägrade å andra sidan ”ett av vår tids stora
äventyr”.61 Liknande föreställningar florerade på många håll. Ett exempel är
Columbiaprofessorn Eli M. Noams uppmärksammade artikel i Science,
publicerad redan hösten 1995.62 Ekonomen Noam menade att universitetet –
som en effekt av kunskapsmonopolets upplösning – nu befann sig i en
”process av sammanbrott”.63
Trots de långtgående prognoserna står det i efterhand klart att andra
halvan av 1990-talet inte innebar någon genomgripande nyordning.
Visserligen kan man säga att många inom universitetsvärlden var tidigt ute
med att försöka introducera den nya tekniken brett.64 Och användningen av
digital teknik ökade gradvis under åren efter internets genombrott. Men när
börskraschen kom på våren 2000 – och när de mest utopiska teknik56
”Thirty years from now the big university campuses will be relics. Universities won’t
survive. It’s as large a change as when we first got the printed book.” Peter F. Drucker citerad
efter Lenzner och Johnson: ”Seeing things as they really are” (1997). Jämför även Gubernick
och Ebeling, ”I got my degree through E-mail” (1997).
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prisningarna klingat av – hade inte mycket förändrats inom den högre
utbildningen. Åtskilliga av de mest optimistiska satsningarna på e-lärande
försvann. I USA slog exempelvis upphaussade nykomlingar som NYUonline
igen verksamheten efter stora förluster. Samma öde mötte UKeU, en
politiskt initierad prestigeinrättning som skulle gynna e-lärande inom den
brittiska högre utbildningen.65
I Sverige liksom i många andra länder hade skolan samtidigt dragits in i
en snabb men långtifrån problemfri datoriseringsprocess. Men den högre
utbildningen förblev i tämligen hög grad oförändrad, trots den stadigt ökande
andel nätstudenter som blev resultatet av ovanifråninitierade satsningar.
”Medan skolväsendet genomgått den ena pedagogiska omdaningen efter den
andra, står akademisk utbildning först nu inför en verklig pedagogisk
utmaning”, skrev redaktören för en antologi som Distum utgav år 2002.66
Kanske håller denna situation på att förändras? Kanske är det idag – ett
knappt decennium senare – som den stora teknikdrivna kraftutvecklingen
satts igång? Kanske kommer den pågående omställningen att ”skaka det
moderna universitetet i dess grundvalar”, för att citera formulering i den
pågående amerikanska diskussionen.67 Åtminstone har det under senare tid
dykt upp alltfler kommentatorer som vill göra gällande att den högre
utbildningen står inför en revolution som till skillnad från de tidigare inte är
ett fantasifoster. Teknikpositiva prognosmakare har återigen fått vind i
seglen när de hävdar att universitetsväsendet så som vi känner det är
dödsdömt.68 I USA talar man sedan några år om en pågående dot-degree
boom och om en ny internetrevolution som främst kommer att påverka
akademin.69 Fler och fler kurser ges utan att fysiska möten mellan studenter
och lärare någonsin äger rum. På många håll kan man genomgå fleråriga
utbildningar utan att någonsin sätta sin fot på ett universitet med fyra väggar
och tak.70 Inte minst har det understrukits att vissa typer av yrkesutbildningar
med mycket stora volymer av studenter har börjat flytta över till nätet.
Kostnaderna för den högre utbildningen har i massuniversitetets tidsålder
blivit exceptionellt höga. Därför finns det starka incitament för förändring.
Akademin är enligt vissa experter på väg att stöpas om i grunden på samma
sätt som musikindustrin, tidningsbranschen eller resebyråerna. Open content
och education on demand är de ordkombinationer som anses beskriva
processen bäst. Aktörer som det vinstdrivande och alltmer digitaliserade
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megauniversitetet University of Phoenix eller gräsrots- och volontärprojektet
Peer 2 Peer University kan trots de inbördes olikheterna betraktas som
indikatorer på vad som komma skall enligt flera bedömare.71 Utmanare som
Flat World Knowledge – en site som tillhandahåller gratis och lagligt
nedladdningsbar kurslitteratur – hör också till bilden.72 Särskilt i länder där
universitetsstudier är en stor privatekonomisk investering har starka
förändringskrafter satts i spel.
Samtidigt har nya konkurrensförhållanden, ökade volymer och behov av
individuell anpassning – tillsammans med osäkerhet om framtiden – gjort de
traditionella lärosätena mer diversifierade ifråga om organisatoriska former.73
De äldre miljöerna påverkas tydligt av de nya initiativen.74 I USA har
konkurrensen från lågprisutbildningar dessutom skapat ekonomiska problem
för flera av de traditionella utbildningsinstitutionerna. De vinstdrivande
universiteten kan i allt lägre grad bedriva campusbaserad grundutbildning
med överskott. Sådan utbildning har i många sammanhang varit en
förutsättning för satsningar utan omedelbar nytta. Avancerad humanistisk
forskning eller uppbyggandet av framstående universitetsbibliotek har
möjliggjorts genom goda marginaler. Men nu tenderar de nya marknadsmekanismernas ökade genomslag att alltmer urholka lärosätena. Även
undervisningen har blivit lidande när kvalitén sänkts avsevärt. Problemen
har uppmärksammats i många offentliga debattinlägg.75
För övrigt har temat om teknikdrivna förändringar i den högre
utbildningen behandlats även i den svenska offentligheten under senare tid.
De nya möjligheter som infunnit sig med de ökade satsningarna på nätburen
distansundervisning relaterades till exempel i ett reportage i Dagens Nyheter
i september 2009.76 Artikeln skildrar familjer som bosatt sig i Thailand för
att därifrån bedriva distansstudier vid högskolor i hemlandet. Texten följdes
också upp av en ledare i vilken lärosätenas satsningar på digitala nätkurser
ifrågasattes.77 Genomströmningen var för dålig, ineffektiviteten för stor och
kvalitén bristfällig, ansåg DN. Dessa påståenden gav i sin tur upphov till
skarpt formulerade repliker.78 Företrädare för högskolor och forskningsfinansiärer menade att satsningarna på webbundervisning istället måste
71

En översikt över det kontroversiella University of Phoenix och deras verksamhet under
senare år ges i Dillon: ”Troubles Grow for University Built on Profit” (2007). Se även
exempelvis Farrington: ”The New Technologies and the Future of Residential Undergraduate
Education” (1999), s. 79ff. Om Peer 2 Peer University, se bland annat Young: ”P2P U: an
Experiment in Free Online Education Opens for Business” (2010).
72
Se Shkolnikova: ”Online ’open textbooks’ save students cash” (2008).
73
För en diskusson härom, se exempelvis Hanna: ”Organizational Models in Higher
Education” (2003), s. 67ff.
74
Härtill se exempelvis Jaschik: ”The Distance Ed Tipping Point” (2010).
75
En intressant skildring av processen finns i Washburn (2005), särskilt s. 199-223.
76
Jällhage: ”Studier i solen ger tid för familjen” (2009).
77
”Korta distansen” (2009).
78
Sandström et al: ”Högre studier på nätet” (2009). Se även ”Skjut inte på distansläraren”
(2009). Den sistnämnda artikeln är en osignerad ledare.

68

intensifieras. Man hänvisade till amerikanska utredningar som sägs visa att
digitaliserad distansutbildning resulterar i högre prestationsgrad och bättre
resultat.
Även om utvecklingen i vårt land på många sätt skiljer sig från den
nordamerikanska finns det anledning till svensk eftertanke. De fenomen som
beskrivs i de nämnda dagspressartiklarna är en indikation på generella
förändringar. Dessa förändringar behöver kritisk belysning, trots att de
medfört mycket som ter sig positivt – till exempel ambitioner till
pedagogiskt nytänkande, ökad frihet och möjligheter för yrkesverksamma
eller glesbygdsboende människor att bedriva akademiska studier. Det finns
anledning att reflektera över några av de problem som tornar upp sig inom
det digitaliserade universitetet. Jag rundar av med att extrahera två frågor ur
den hittillsvarande framställningen.

Avslutning
Det vore alltför anspråksfullt att utläsa entydiga lärdomar ur den
komplicerade historia som jag dessutom bara tecknat några flyktiga konturer
av. Men trots att den enkla sensmoralen måste utebli kan vissa insikter om
det förflutna ändå befrukta att vårt tänkande kring det nuvarande och
kommande. Flera mönster som kan iakttas i de olika skeenden jag beskrivit
tycks påminna om varandra när man studerar dem närmare. Varje period av
medial omvälvning förefaller till exempel alstra ett särskilt slags upprymdhet
i vilken tekniska svar på komplicerade institutionella och pedagogiska frågor
vinner överhand. Snarlika drömmar om standardisering och ingenjörsmässig
kunskapshantering återkommer. Ambitionerna att med medierna som
hjälpmedel öka tillgängligheten och stärka demokratin har väckts i flera
olika skeden. Föreställningen om att tekniken effektivt kan bidra till att öka
konkurrenskraften och vinna nya avnämare för det högre utbildningsväsendet är gammal. Visionerna om stora omvälvningar eller universitetets
undergång till följd av mediala skiften har dubbelgångare i historien.
Den första fråga som jag vill dröja vid gäller det undervisningssubjekt
som tilltalas. Vem är det som adresseras när medietekniker vid skilda
tidpunkter gjorts till huvudkomponenter i de pedagogiska lösningarna? Det
är inte svårt upptäcka att en specifik figur ofta infinner sig: studenten som
kund. Redan under mellankrigstiden kritiserade som nämnts Abraham
Flexner satsningarna på brevburen distansundervisning för att de var
business och inte hade med äkta utbildning att göra. I den senaste vågen av
nätbundna fjärrstudier och digitalisering av den akademiska verksamheten
har kundtilltalet blivit mycket vanligt. Den kunskapstörstande medborgaren
eller den framtidsorienterade samhällsinvånaren har i många sammanhang
ersatts av utbildningskonsumenten. Vi tycks röra oss från en ”campus-
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centrisk” till en ”konsumentcentrisk” universitetsmodell, för att återge en
distinktion som lanserats i kommentarlitteraturen.79
Med dessa konstateranden vill jag naturligtvis inte hävda att nätaktiviteter
bortom det fysiska lärosätet principiellt skulle vara av ondo. Tvärtom skapar
tekniken utmärkta möjligheter att organisera undervisningen så att den kan
nå och berika människor som inte har möjlighet eller lust att närvara. Även i
platsförankrad traditionell kursverksamhet kan inslag av e-lärande vara
fruktbara. För många innebär den digitala tekniken dessutom att studier blir
ett realistiskt alternativ trots att livssituationen talar emot. Webbkurser är
förvisso krävande för läraren och de innebär stora pedagogiska utmaningar.
Dessutom medför de högre kostnader än vad optimistiska byråkrater och
politiker ibland vill inse. Men det är ändå uppenbart att dessa kurser fyller en
viktig funktion för vissa studentkategorier.
Vad jag vill mena är emellertid att e-lärandet inom den högre
utbildningen på ett ödesdigert sätt kommit att omgärdas av en diskurs och en
praktik som implicerar att universitetet hanterar kunder. Den engelska
medievetaren Tara Brabazon har i sina kritiska uppgörelser med den
virtuella akademin – den senaste heter The University of Google – visat att
en rad företeelser inom den högre utbildningen nu orienteras efter
föreställningen om att studenterna främst är kommersiella subjekt.80 Hon är
långtifrån ensam om den iakttagelsen. Tendensen beror dock inte alltid på att
man i universitetsledningar eller på rektorskanslier skulle vara fixerade vid
att tjäna pengar. I Sverige är ekonomisk vinning dessutom inte möjlig som i
andra länder. Det centrala är istället hur relationen mellan lärosäte, student
och lärare formuleras på en generell nivå. En ny individcentrerad
flexibilitets-ideologi och reklamklingande utbroderingar kring valfrihet har
spritt sig till alltfler områden. Attraktiva budskap om lustfyllt och
motståndslöst lärande passar väl in i den högt uppvarvade konsumtionskultur
som präglar samhället utanför universitetets dörrar.
Detta utbildningsadministrativa nyspråk ersätter inte sällan de krav på
ansvar och uppoffringar eller de vädjanden till bildningsbegär och allvarsamt
framtidsbyggande med vilka akademin annars mött studenter. Nu liksom
under tidigare perioder av mediala omvälvningar aktualiseras även frågan
om den professionella autonomi som traditionellt sett tillkommit
universitetslärarna. En uppfattning som idag förefaller ganska vanlig säger
att läraren åtminstone till viss del utövar ett serviceyrke. Den självförståelsen
märks även i de små detaljerna. Tillgängligheten via e-post dygnet runt har
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till exempel medfört att läraren ofta agerar som kundrådgivare, terapeut och
förälder i en och samma person.81
Självfallet kan den utveckling som jag beskrivit inte enbart skyllas på de
mediala formerna eller påstås ligga förberedd i tekniken själv. Och kundrelationer är naturligtvis inte omoraliska eller dubiösa per definition. De är
tvärtom både nödvändiga och befruktande i ett samhälle med ett välutvecklat
ekonomiskt liv. Men historien vittnar ändå om att förenklade och förytligade
synsätt lätt kan vinna inflytande i konjunkturer där informationstekniken
dominerar i samspelet med det pedagogiska. Studenter kan då omvandlas till
konsumenter eller anonyma enheter i utbildningsfabriker samtidigt som
komplicerade och sköra lärprocesser förflackas och mekaniseras. Att vara
vaksam inför och att tänka kring sådana fenomen är en viktig uppgift i vår
tid.
Den andra fråga jag vill dröja vid rör innebörden av samspelet mellan
närvaro och frånvaro. Detta samspel har alltid satt sin prägel på
universitetslivet. Redan i den text som ofta uppfattas som det moderna
universitetets själva grunddokument – Wilhelm von Humboldts programtext
från 1809/1810 om de högre läroanstalterna i Berlin – lanseras den
sedermera berömda formeln om att studierna måste äga rum i ”ensamhet och
frihet”.82 Men den universitetsmodell som växte fram under 1800-talet
förutsatte ändå gemensamma fysiska möten. Seminariet, laborationen och
föreläsningen är tre situationer som fodrar närvaro. Samtidigt har
egenstudierna och möjligheten att befinna sig på andra platser alltid
betraktats som viktiga inslag i lärares och studenters tillvaro.
Innebörden av växelspelet mellan närvaro och frånvaro har i hög grad
förblivit otänkt. Åtminstone saknas i mycket av den idébildning som för
tillfället odlas kring det flexibilitet och e-lärande en utvecklad reflexion över
de psykologiska, fenomenologiska och existentiella betydelserna. Mitt
intryck är att det förhåller sig på samma sätt med de föreställningar som
växte fram kring äldre medietekniker – boken, brevet, radion och
televisionen. Ofta har enkla metaforer för transmission och förmedling
ansetts tillräckliga för att beskriva hur olika former av närhet och avstånd
liknar eller skiljer sig från varandra. Inte sällan förväxlas information och
kunskap. Den djupare erfarenhetsmässiga innebörden av att vara närvarande
eller frånvarande förblir osynlig.
Att det behövs en utvidgad förståelse av tematiken märks på den utbredda
handfallenheten inför de symtom som ofta hemsöker den digitala distansundervisningen. Låg genomströmning och svårigheter med att skapa
motivation och emotionella band till utbildningsinstitutionerna är välkända
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problem i Sverige och internationellt.83 Studenter föredrar i stor utsträckning
gemensamma fysiska möten och lärarens kroppsliga närvaro.84 De tycks
däremot långtifrån alltid vara cyberhappy på det sätt som teknikentusiaster
ofta föreställer sig. Att närmare förstå de mekanismer som sätts i spel när
olika former av närvaro och frånvaro aktualiseras är därför en angelägen
uppgift. Hur alstrar skilda mediala tekniker begär eller likgiltighet inför
kunskap och lärande? Hur förstärks det känslomässiga engagemangets
uthållighet eller flyktighet genom olika former av pedagogiskt samspel
mellan student, artefakt och lärare? På dessa punkter tycks vi knappt ha
påbörjat tankearbetet kring informationsteknikens plats i och relation till den
akademiska undervisningen.
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Undervisningsteknologi 2.0? Drömmen om ett enkelt
teknikfix – nu och då
Lennart Sturesson och Jörgen Nissen
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Undervisningsteknologin växte fram i USA under 1950-60-talen och fick en
stark ställning i Sverige i slutet av 1960-talet. En tidig definition av
undervisningsteknologi är ”systematiskt och metodiskt tillämpad
pedagogik”.86 I praktiken innebar det förproducerat undervisningsmaterial
(läromedelspaket) som i mycket hög grad vägledde eller styrde eleven
genom materialet. Svenska utbildningspolitiker och -myndigheter tog starkt
intryck av undervisningsteknologi; både Universitetskanslersämbetet (UKÄ)
och Skolöverstyrelsen (SÖ) var tillskyndare av dessa undervisningsmetoder.
En forskartjänst i undervisningsteknologi inrättades 1967 och akademisk
undervisning i ämnet startades. Två stora projekt baserade på
undervisningsteknologi inleddes också, ett inom högskolan och ett inom
skolan, och inom befattningsutbildning i näringslivet tillämpades
undervisningsteknologi i stor omfattning. Under denna tid kan vi tala om en
pedagogisk rörelse.
Distansutbildning är ett område med stark anknytning till
undervisningsteknologi. Det är ett fenomen med rötter åtminstone från 1930talet. Den har från början byggt på att utbildningspaket förmedlas med hjälp
av tekniska hjälpmedel, ex: post, radio, tv, Internet. Det traditionella sättet
att bedriva distansutbildningen är att ett paket, brev, sänds från läraren via ett
medium till eleven, vilken sedan ger respons i form av prov som rättas av
läraren. Kunskap uppfattas då lätt som färdiga produkter som först kan
paketeras och sedan förmedlas. Förmedlingen kan gärna vara maskinell.
Därmed har en del av den distansutbildning som bedrivits i praktiken haft
släktskap med undervisningsteknologi.
Undervisningsteknologin blev starkt kritiserad och försvann som rörelse
redan under 1970-talet. Två förhållanden i dagens utbildningsväsenden gör
att det finns anledning att reflektera över om det finns inslag från gårdagens
undervisningsteknologi som lever kvar och påverkar dagens utbildning. Det
ena är den starka tillväxten av distansundervisning (via Internet), den andra
är förändringar i dagens skolpolitik med allt starkare betoning av kunskap
85
Förutom angivna källor bygger artikeln på arbetet med en kommande rapport om tidskriften
Undervisningsteknologi.
86
Undervisningsteknologi, Ledare i första numret av tidskriften (1966:1), s.4 .

77

och
betygssättning.
Det
faktum
att
B.F.
Skinners
bok
Undervisningsteknologi (se vidare nedan) efter 40 år kommit ut i omtryckt
upplaga ger också anledning till eftertanke.87

Tillbakablick
Innan vi går in på vad som kan finnas kvar av undervisningsteknologin
behöver vi redogöra för vad undervisningsteknologi betydde när den var som
starkast, vilka motiv politiker och andra aktörer hade för att lansera den och
vad det var som gjorde att rörelsen tynade bort. Vad hade kritikerna att säga
om företeelsen?
Karaktäristika för undervisningsteknologi88
Undervisningsteknologin hade sitt ursprung i USA, där man utvecklade
olika typer av undervisningsmaskiner. Den ledande pedagogen var
psykologen B.F. Skinner som 1968 skrev boken The technology of teaching,
vilken redan året därpå översattes till svenska, Undervisningsteknologi.
Skinner var för övrigt några gånger i Sverige och träffade ledande pedagoger
som professor Torsten Husén och docent Erik Wallin, den senare kom att bli
en av undervisningsteknologins banerförare i Sverige.
Skinners grund var behavioristisk: lärande var för honom att förändra
beteende, gärna med hjälp av undervisningsmaskiner. Behaviorismen blev
också en viktig ingrediens i undervisningsteknologin när den med stor kraft
lanserades i Sverige. Ett viktigt årtal för undervisningsteknologin i Sverige
var 1966, då en stor konferens om undervisningsteknologi arrangerades av
pedagogiska institutionen vid Göteborgs universitet. Den kan ses som
avstampen för att undervisningsteknologin spreds från akademiska
psykologer och pedagoger till en bredare publik. En viktig följd av
konferensen var att tidskriften Undervisningsteknologi startades i slutet av
1966 med pedagogiska institutionen som bas. Man kan se tillkomsten av
tidskriften som en manifestation av att undervisningsteknologin i Sverige
hade blivit en ”rörelse”.
Den behavioristiska kunskapssynen innebar att kunskap sågs som något
som kunde förmedlas, från lärare till elev. Kunskapen var ett paket som
flyttades, med rätt återkoppling skulle eleven lära sig det rätta svaret och sen
arbeta vidare med nästa enhet. Dessa enheter krävde ju inte alltid att en
lärare var närvarande: en teknisk apparat, en maskin, kunde ersätta läraren,
bara maskinen också kunde kontrollera att eleven svarat rätt och korrigera
svaret/beteendet. Helt utan lärare var dock inte undervisningsteknologin, om
87
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hon eller han inte fanns i klassrummet eller besvarade korrespondensbreven
så hade vederbörande rollen som läromedelsproducent, ibland tillsammans
med ett helt produktionsarbetslag. Lärarens roll var nedtonad och
rationaliserad.
Vad undervisningsteknologi stod för när den introducerades på bred front
framgår av Erik Wallins ”programartikel” i första numret av
Undervisningsteknologi i slutet av 1966. Wallin skriver att expansionen av
utbildning, på alla nivåer och i framtiden även vuxenutbildning, medför att
man måste ”kunna peka på att tillgängliga resurser används på ett rationellt
och effektivt sätt”. Samtidigt skulle läroplanens krav på individualisering
tillgodoses.89
Den gemensamma lösningen på dessa problem är ”producerad
undervisning”, dvs. färdigställda och utprövade material-metodsystem.
Därigenom, menar Wallin, inlemmas både arbetsformer och studiematerial i
rationaliseringen. För att angripa detta projekt behövs teknologi, dvs. ”en
systematik vid angripandet av utbildningsproblem”. Och det fanns
erfarenheter av att analysera undervisningssituationer att bygga på, dels från
det militära och industrin, dels från arbetet med programmerad undervisning,
framhöll Wallin.90
En pedagogisk grundtes var enligt tidskriftens ledare att ”förvandla
undervisning från intuition till teknologi”.91 ”Teknologi” brukar definieras
som läran om teknik. Med teknik kan man mena tekniska artefakter (som en
undervisningsmaskin), men man kan också avse regler och metoder (som
anvisningar för husbyggnad) eller man kan avse hela system (oftast
sociotekniska system som elsystemet). Ledaren avser här troligen den andra
betydelsen, regler och metoder, medan ”producerad undervisning” kan ses
som sociotekniska system. (Tidskriften Undervisningsteknologi är dessutom
starkt intresserad av undervisningstekniska artefakter, dvs. tekniska
hjälpmedel.)
Olika inslag av tekniktro, rationalitet och systematik kom att odlas i den
svenska utvecklingen av undervisningsteknologi. Därtill kom en möjlighet
till individualisering: eleven skulle, med hjälp av det maskinliknande
läromedelspaketet, kunna gå fram i den takt som hon eller han hade
förutsättningar för, dock var innehållet, lärogången och metoden helt styrd.
Ett sätt att göra undervisningen vetenskaplig var att planera den noga,
med mål, val av metod, konstruktion av läromedel och utvärdering. Wallin
och en annan ledande pedagog, Urban Dahllöf, betonade i en skrift 1969
systemtänkandet för att beskriva utbildning och undervisning. De angav tre
89
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systemnivåer: en första som omfattar utbildningssystem, exempelvis en
skolform, en andra nivå med subsystem i form av material–metodsystem
eller läromedelssystem och en lägsta nivå bestående av läromedel – där
läraren är ett av dem.92 Ibland användes en särskild term för den första
(makro)nivån, ”utbildningsteknologi”, som innefattar planering och
målbeskrivningar
för
hela
utbildningar,
till
skillnad
från
”undervisningsteknologi” som står för ledet läromedelsystem. Det var dock
aldrig någon konsekvent användning av begreppen utan de användes ofta
synonymt.
Wallin gör sig i programartikeln till tolk för att mål måste formuleras i
klara och entydiga beteendetermer och ansluter sig därmed till det
behavioristiska synsättet. Den starka tilltron till producerad och på förhand
utprovad undervisning förstärker intrycket av att det går att paketera
”kunskap” och förmedla den mer eller mindre individuellt till varje elev.93
Vikten av att formulera mål för undervisningen betonas sedan i
fortsättningen livligt i pedagogernas uttalanden om undervisningsteknologi.
Och även om kravet att formulera målen i beteendetermer tonades ned, så
var uppsättande av mål grundläggande och det skulle ske systematiskt så att
valet av mål styrde valet av metod för undervisningen. Resultatet skulle
utvärderas, så att erfarenheterna kunde användas systematiskt och
vetenskapligt och målen eller metoden justeras.
I den undervisningsteknologiska praktiken fanns bl.a. två stora projekt
som båda byggde på förproducerade utbildningspaket. Det ena var IMU,
Individuell matematikundervisning, ett allomfattande läromedelssystem för
matematik som skulle införas på bred front i hela grundskolan. Det andra
stora projektet var tv-undervisningen vid den nya tekniska högskolan i
Linköping med program förproducerade av TRU, Kommittén för television
och radio i undervisningen. I framtagandet av programmen för
teknologundervisningen följde man noggrant konceptet – mål – medel –
genomförande – utvärdering. Båda startade i slutet av 1960-talet men lades
ned i början av 1970-talet. I båda fallen kan vi tala om försök att
industrialisera undervisningen, det handlade om massproduktion med insats
av så lite produktionsresurser som möjligt. Francis Lee benämner detta i sin
avhandling om distansundervisning massindividualisering. I teoretiska
termer kan man tala om att man försöker att med hjälp av
undervisningsteknologi knyta samman pedagogisk individualism med
industrialisering av utbildningen.94
Sammanfattningsvis kan vi notera att rationalisering, individualisering,
systematik, målformulering och utvärdering var viktiga begrepp inom
undervisningsteknologin. I all undervisningsteknologisk verksamhet ingick
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förproducerade undervisningspaket som genom massindividualisering både
skulle rationalisera och individualisera undervisningen
Motiv för politiker och administration
Tidsandan präglades i slutet av 1960-talet av framstegstro, tilltro till tekniska
lösningar, stora projekt och rationaliseringar. Planering hade blivit viktig
inom politiken efter andra världskriget, då det fördes en livlig debatt om
planhushållning. De stora samhälleligt styrda projekt som inleddes krävde
noggrann planering, t.ex. atomkraften, utbyggnad av landsvägar och
motorvägar, Stålverk 80 i Luleå, utbyggnaden av de stora välfärdssystemen
– och alltså även utbyggnaden av utbildningsväsendet. På 1960-talet
inleddes försök med programbudgetering inom statsförvaltningen, ett system
där inte anslagens storlek skulle styra verksamheten utan de mål som ställdes
upp och som sedan skulle utvärderas. Mål- och resultatstyrning var ledord.95
Utbildning var i en period av stark expansion; grundskola för alla var på
väg att genomföras, men även gymnasium och högskolan byggdes ut
kraftigt. I en sådan tid är det nära till hands att även undervisningen blir
föremål för rationaliseringssträvanden, och så blev också fallet.
För politikerna tycks rationaliseringspotentialen rent av ha varit den
faktor som väckte intresse och som användes som argument för att införa
undervisningsteknologiska projekt. Tv-undervisningen i Linköping beskrevs
varken i förhand eller vid införandet som undervisningsteknologi, utan det
var rationalisering som var den avgörande motiveringen för det politiska
beslutet.
När
läromedlen
sedan
producerades
blev
andra
undervisningsteknologiska inslag som systematik, målformulering och
utvärdering också tydligare.
Pedagogerna sökte vid denna tid något nytt som kunde var grund för den
pedagogiska forskningen, och det kunde gärna ha naturvetenskapliga, eller
tekniska förtecken för att stämma in i tidsandan.96
Och då sågs undervisningsteknologin som en möjlighet. ”Ska
utbildningsväsendet kunna hävda sina krav på ökade resurser måste man
kunna peka på att tillgängliga resurser används på ett rationellt och effektivt
sätt” skriver Wallin 1966 i Undervisningsteknologi, och han har på senare tid
när frågan diskuterats sagt ungefär så här: ”Vi ville ju hjälpa till för att kunna
ge utbildning till alla dessa som kom in i systemet”.97
Kritiken
Vi har redan antytt att undervisningsteknologin förändrades med tiden. På en
konferens i Stockholm 1972 fördes en intensiv diskussion om
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undervisningsteknologin, där bl.a. Wallin tog avstånd från behaviorismen till
förmån för en kognitiv syn på utbildning, där kunskap är en process inom
människan, ny kunskap bygger på elevens tidigare kunskaper och ny
information och nya upplevelser leder till ny eller förändrad kunskap. Den
behavioristiska modellen kan passa för befattningsutbildning inom industri
och militär verksamhet men håller inte inom allmänutbildningen, menade
han. Med en kognitivistisk utgångspunkt kunde man däremot få med även
skolans fostrande mål, som då hade skrivits in i Läroplan för grundskolan,
Lgr 69.98
Att det fanns kritik mot undervisningsteknologin framgår också av det
första numret av Undervisningsteknologi 1974, när den startar på nytt som
självständig tidskrift efter att några år ha ingått i Utbildningstidningen.99 I en
huvudartikel i numret bemöts kritik: Dels finns det en artikel som gör upp
med ”99 missuppfattningar om undervisningsteknologi” – det framgår dock
inte vilka kritikerna är, dels kritiserar en fristående pedagog, Lage
Bergström, flera av de grundläggande elementen i undervisningsteknologi.
Framför allt är han kritisk mot att någon i förväg har bestämt vad som är rätt
och fel och att eleverna sorteras in i förutbestämda fack i stället för att de
själva får söka efter kunskap.100
Ole Korsen, som hade studerat utvecklingen av undervisningsteknologi i
Sverige, kritiserar 1975 i Undervisningsteknologi framför allt den
behavioristiska inriktningen och styrningen av eleverna med hjälp av
läromedlen.101
Vi har ingen forskning som följt kritiken mot undervisningsteknologi,
men Jens Pedersen har visat att de lärarfackliga tidningarna började
innehålla kritik mot grunderna för undervisningsteknologin i mitten av 1970talet.102
År 1974 stoppade Skolöverstyrelsen försöken med IMU (individuell
matematikundervisning) som var på väg att införas på bred front i grundskolan efter ett ganska omfattande utvecklingsarbete och försöksverksamhet.
Vidare ändrades den av undervisningsteknologi impregnerade TVundervisningen vid Linköpings tekniska högskola från obligatorium till
frivilligt användande, och därefter minskade den snabbt i omfattning vid
högskolan. Tidskriften Undervisningsteknologi lades slutligen ned i slutet av
1977. .103
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Undervisningsteknologi försvann alltså i den form som den blev mest
känd, användning av stora material-metodsystem eller förproducerad
undervisning. Däremot fortsatte undervisningsteknologi att tillämpas i
befattningsutbildning i näringslivet, och den akademiska fortbildningen i
undervisningsteknologi för lärare och näringslivets utbildare, som hade
startat 1968, fortsatte.

Vad finns kvar?
Även om undervisningsteknologi som rörelse försvann och den kom i
vanrykte inom ungdomsskolan och högskolan, så blev en del av inslagen
kvar. En rad fenomen som var centrala i den tidens undervisningsteknologi,
är också aktuella i dagens undervisningssammanhang, t.ex. rationalisering,
effektivitet, individualisering, undervisningsplanering med målformulering
och utvärdering, även om just dessa beteckningar inte längre används lika
frekvent.
Var kan man idag finna spår av undervisningsteknologin? Man kan se det
i målen för utbildning och hur de sätts; man kan se till vilken kunskapssyn
skolan har eller påtvingas, t.ex. genom de övergripande målen och via
betygskriterier; man kan se det i hur rationalisering bedrivs; man kan notera
inställningen
till
distansundervisning
och
användning
av
(informations)teknik; man kan reflektera över hur man ser på
individualisering. Nedan göra några jämförelser mellan då och nu för att se
vad som eventuellt lever kvar.
Planering mål och betyg
Den detaljerade planering av utbildning och undervisning som
undervisningsteknologi stod för var på 1960-talet något nytt. Idag tillämpas
planering innefattande målbeskrivningar och utvärdering på alla de tre nivåer
som Wallin och Dahllöf angav.104 Det finns knappast en utbildning som inte
har mål uppsatta – de kan vara mer eller mindre tydliga, men de finns. Och
målen ska helst skrivas så att de går att utvärdera, vilket kommit att betonas i
hög grad inom högskolan under senare år. Kring varje utbildningsstadium
har det bildats statliga myndigheter med huvudsaklig uppgift att utvärdera
olika utbildningar, Skolverket utvärderar elevernas kunskaper,
Skolinspektionen utvärderar ungdomsskolan och Högskoleverket högskolan.
Planering och målbeskrivningar har alltså blivit vardag inom
utbildningsväsendet som helhet. Det är ett arv från undervisningsteknologin,
även om mål sätts på helt andra sätt och andra grunder i de flesta fall. Klart
är i alla händelser att mål i beteendetermer är sällsynta, men det kan vara
intressant att studera några mål för att se hur de formuleras.
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Grundskolans första läroplan 1962, liksom nästa, Lgr69, skrevs innan
undervisningsteknologin hade trängt igenom.105 och målen är i den allmänna
delens ”Mål och riktlinjer” inte tydligt formulerade utan invävda i en
resonerande text:
Skolan skall ge alla elever en grundläggande utbildning, som innefattar
sådana färdigheter och kunskaper, vanor, attityder och värderingar som är av
betydelse för deras personliga utveckling och för deras möjlighet att påverka
och leva i dagens och morgondagens samhälle och att där fungera som
yrkesutövare och samhällsmedborgare. Kraven på goda grundläggande
kunskaper å ena sidan och på allmän förmåga att använda kunskapskällor,
tillämpa sitt vetande och uppfatta sammanhang mellan fakta å andra sidan har
nära samband och måste samtidigt upprätthållas.106

1980 års läroplan, Lgr80, avviker inte så mycket från Lgr69, den är framför
allt nedbantad. Medan Lgr 69 talar om kunskap utan att närmare precisera
begreppet, sätts det i Lgr80 samman med de mål som formuleras för
undervisningen.107
På 1970-talet tillämpade undervisningsteknologer olika taxonomier, t.ex.
Blooms, för att kunna formulera tydliga mål, där inte bara reproducerande av
faktauppgifter skulle beskrivas i förändrat beteende eller handlingstermer
utan också mer komplex kunskap som att ”kritiskt värdera”.108
I 1994 års läroplan har man tagit till sig konsten att formulera den typ av
mål som undervisningsteknologin införde och utvecklade. Läroplanen är
också ett resultat av att man i början av 1990-talet bestämde sig för att
övergå från relativ betygssättning till målrelaterad. I mål för kunskaper att
sträva mot står i Lpo94 bl.a. att eleven:
• lär sig att utforska, lära och arbeta både självständigt och tillsammans
med andra,
• befäster en vana att självständigt formulera ståndpunkter grundade på
såväl kunskaper som förnuftsmässiga och etiska överväganden,
• tillägnar sig goda kunskaper inom skolans ämnen och ämnesområden,
för att bilda sig och få beredskap för livet.109

I Lpo94 finns också en utredning av begreppet kunskap:
Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika
former – såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet – som förutsätter
och samspelar med varandra. Skolans arbete måste inriktas på att ge utrymme
105
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för olika kunskapsformer och att skapa ett lärande där dessa former
balanseras och blir till en helhet.110
I regeringens nya läroplan, Lgr 11, fortsätter strävan efter att formulera tydliga mål.
Där står bl.a. att skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången

grundskola

- kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,
- kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra
och känna tillit till denna förmåga,
- kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera
ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,111

Kunskaper betonas ännu mer i det nya läroplanen och begreppet
”betygskriterier” ersätts med ”kunskapskrav”. De individuella
kunskapskraven är dock inte kopplade till de övergripande målen ovan utan
till de olika kursplanerna. Det betyder att skolans övergripande mål för
elevens kunskaper utvärderas med andra metoder än betygssättning byggda
på kursplanernas specifika mål.
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att undervisningsteknologins
metoder för målformulering på 1990-talet hade nått till grundskolan.
Däremot ser vi inga spår av att andra inslag av undervisningsteknologin,
exempelvis beteendemål och färdiga kunskapspaket, finns med i de senare
läroplanerna, snarare sätts eleven alltmer i centrum och faktakunskaper tonas
ned till förmån för förståelse och förmåga att tillämpa kunskaper.
Det finns dock pedagogiska forskare som anser att även undervisning som
bygger på kognitiva grundtankar med inhämtande av kunskaper och
begreppsbildning innebär att man betraktar kunskap som ett objekt som kan
förmedlas. Lee ser denna metafor som kompatibel med massindividualisering, däremot inte med ett sociokulturellt där man förstår
lärande i termer av personlig utveckling, gestaltande och deltagande.112 I den
nya läroplanen Lgr 11 talas det om kunskap som ”inhämtas” och
”förmedlas”.113 Med ett sådant synsätt tillämpat på dagens revision av lärooch kursplaner kan man se dessa som präglade av just massindividualisering
och paketering av kunskaper, där man tydligt talar om vad det är för kunskap
som ska ”inhämtas” och hur denna ska betygsättas.
Betygsättning och prov
Spår av undervisningsteknologi finns idag kvar också i form av läromedel
som används på ett undervisningsteknologiskt sätt. En del av dagens
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matematikläromedel bygger fortfarande på individualisering och på träning i
olika moment, där läromedlet styr, vilket kan vara ett arv från IMU-tiden.
Att man på 60-talet använde just matematik för ett tidigt och stort
undervisningsteknologiskt projekt uppvisar stora likheter med när datorer för
första gången på allvar introducerades i den svenska skolan i början av 1980talet. Då var det inte sällan just enkla övningsprogram, gjorda av lärare, som
var det vanligaste användningsområdet. Att matematik förekommer i båda
fallen hänger sannolikt samman med synen på matematik, som ofta uppfattas
som ”procedurer/regler” som kan nötas in. Att sedan andra tänkt sig att
använda samma teknik, men på radikalt annat sätt, för att förmedla att
matematik snarare är ett ”språk” än regler är en annan sak.114
I dagens utbildningspolitiska debatt är det framför allt i frågan om
betygen som man kan ana ett undervisningsteknologiskt släktskap. Om
betygssättning ska var någorlunda enkel och ”rättvis” (vad det nu innebär)
måste kriterierna för betygsnivåerna, numera benämnda ”kunskapskraven”,
vara tydliga och lika för alla. Det ställer krav på styrning uppifrån av någon
som bestämmer kriterierna. Och dessa kriterier blir lättare att ange om man
vet vad nödvändig kunskap är och kan definiera denna. Då hamnar man lätt i
att välja det som är mätbart och det som kan paketeras i tydliga enheter i
undervisningsteknologisk anda eller i form av ”learning objects” (se nedan).
Kraven på att individuellt mäta kunskap, som examination av dessa mål, har
ökat mängden skriftliga tentamina under de senaste åren inom högskolan.
Vilket förmodligen också för med sig att man också i högre grad examinerar
andra saker än tidigare – nämligen det som går att ”mäta”.
För att kunna avgöra hur tydligare mål leder till mer eller mindre
”paketering” av kunskaper behöver vi analysera betygskriterier och
kunskapskrav och inte minst hur dessa tillämpas i utformningen av
nationella prov och i bedömningen av dessa. Detta har vi inte kunnat göra
inom ramen för denna uppsats, men det är en forskning som känns
angelägen.
Rationalisering – standardisering
På 1960-talet var effektivisering och rationalisering viktiga frågor och
viktiga motiv för bl.a. de två stora undervisningsteknologiska projekten IMU
och tv-undervisning. Paketering, standardisering, ersättande av lärare med
läromedel och teknik samt systematiskt arbete har varit medel.
När korrespondensundervisningen startade i Sverige för snart 100 år
sedan ”paketerades” undervisningen i form av ”brev”. När eleven studerat ett
brev och fått det medföljande provet godkänt kom ett nytt brev att arbeta
med.
Brevsystemet innebar en långt gående standardisering – alla skulle lära
sig samma pensum, det handlade om massindividualisering. Systemet
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avspeglade en kunskapssyn som innebär att det finns kunskap som kan
definieras och fastställas av producenten av systemet. Läraren var i detta
system bara en del av läromedlet.
Som Francis Lee har visat i sin avhandling pågår det under 2000-talet
omfattande försök att standardisera paketen ytterligare så att de bli som
legobitar som kan sättas samman i olika kombinationer, de går under
benämningen ”learning objects”. Ambitionen är att utbildningsproducenten
därigenom ska kunna göra produktionen billigare genom att enkelt sätta
samman komponenter till olika önskade kurser.115
David Noble har också visat att något liknande pågår vid amerikanska
universitet som konstruerar korrespondenskurser; man standardiserar på så
sätt att lärarna får utarbeta en kurs som universitetet sedan distribuerar
oberoende av läraren till studenter på distans. Noble ser detta som ett led i att
kommersialisera universitetens verksamhet, en transformering i två faser, där
den första var att kommodifiera forskningen.116
“The second [phase], which we are now witnessing, entails the
commoditification of the educational function of the university, transforming
courses into courseware, the activity of instruction itself into commercially
viable proprietary products that can be owned and bought and sold in the
market.”117 Noble menar alltså att det är kommodifieringen av kunskaper
som ligger till grund för att universiteten kan sälja kurser. Noble är kritisk
till att universitetsutbildning utvecklas till en marknad, den industrialiseras.
Det är universitetsadministrationen som försöker göra undervisningen till en
industriell produktion: ”As in other industries, the technology is being
deployed by management primarily to discipline, deskill, and displace
labor.”118 Denna kommodifiering av kunskap och undervisning liknar de
svenska undervisningsteknologiska experimenten i Sverige på 60-talet på
flera sätt; kunskap förpackas, den förmedlas genom en teknik och lärarens
roll vid själva genomförandet minskar, eller försvinner helt.
Undervisningsteknologins företrädares försök att paketera kunskaper
finns alltså även i våra dagar. Det är inte alltid den behöver förknippas med
kommersialisering av kunskaper, det kan i stället vara rationaliseringsiver
som är drivkraften. Kommersialisering kräver rationalisering, det är just
stordriftsfördelarna som ska ge ekonomisk utdelning. Men rationalisering
kan vara motiverad även utan vinstintressen. Statliga medel är alltid
begränsade vilket, som de tidiga undervisningsteknologerna var medvetna
om, innebär att man måste ha en effektiv utbildningsapparat. I fallet med tvundervisningen i Linköping var det brist på naturvetenskapliga och tekniska
forskare, och man menade att det var bättre att de forskade än att de använde
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mycket tid till undervisning (som kunde hanteras av det förproducerade tvmaterialet).
När regeringen i december 2008 presenterade riktlinjerna för det nya
läroplansarbetet antyddes också ekonomiska motiv. Och något som kan
bidra till effektiviseringen är tydligare måldokument:
Regeringens förslag om tydligare måldokument för skolan bör ge
förutsättningar för en effektivisering av verksamheten och också bidra till en
bättre måluppfyllelse.119

Effektivisering kan alltså ske på olika sätt, vi ska återvända till
standardisering och stordrift genom att reflektera över hur dagens
akademiska distansundervisning är beskaffad (vilket denna bok ger några
exempel på).
Flexibelt lärande
Distansundervisning, numera ofta under beteckningen flexibelt lärande, är en
undervisningsform som också knyter ihop tiden kring 1970 med nutiden.
Flexibelt lärande blev en ny beteckning för distansutbildning i slutet av
1990-talet, lanserat i den statliga utredningen Flexibel utbildning på
distans.120. Det bildades 1999 en myndighet, Distum, för att främja
utvecklingen och användningen av distansutbildning baserad på
informations- och kommunikationsteknik inom universitet och högskola
samt folkbildning, vars roll 2002 övertogs av Rådet för högre utbildning och
2003 av Nätuniversitetet. Inom gymnasieskolans område bildades vid
Distums nedläggning Nationellt centrum för flexibelt lärande, CFL (20022008), som var en myndighet för bl.a. främjande av ”flexibelt lärande”.121
Annika Bergviken Rensfeldt har uppmärksammat hur benämningen har
ändrats från distansundervisning (1975) till distansutbildning (1992) och
flexibel utbildning (1998). Hon beskriver begreppet som en relativt
obestämbar diskurs, vars rötter bl.a. kan sökas i olika aktörers förväntningar
och förvissning om att distansutbildning kan effektiviseras och främjas
genom IT, dvs. datorer och Internet samtidigt som den studerande förväntas
agera flexibelt, anpassligt och ansvarsfullt. 122
Flexibelt lärande innefattar två av de komponenter som vi funnit vara
relevanta för undervisningsteknologin, distansundervisning och tro på att
teknik kan lösa pedagogiska problem. Och bakom dessa ligger
förhoppningar att kunna rationalisera och effektivisera utbildningen.
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Satsningen på distansundervisning motiveras med viljan att nå fler
studenter, Samtidigt innebär det att det material som tas fram kan användas
åter och återigen. I kombination med föreläsningar på webben,
självinstruerade material mm blir det möjligt att radikalt minska på
undervisningen med både lärare och studenter på plats. Det gör inte bara
varje undervisningstillfälle billigare; att studenten sitter hemma vid sin egen
dator minskar också radikalt behovet av lokaler för undervisning. Detta
stämmer också med Nobles tankegång om att universitetsutbildningen
förflackas genom att kommersialiseringen drabbar inte bara lärarna utan
också studenterna som inte får den träning i kritiskt tänkande som
utbildningen bör innehålla, när dialogen i klassrummet ersätts med
provrättning.
Detta leder oss in på frågan om individualiseringens karaktär, vilket vi
ska återkomma till, men först ska vi uppmärksamma ett annat gemensamt
drag – externa aktörers starka tilltro till ny teknik.
IT-tron och utifrånstyrning
Vi har konstaterat att en stark tilltro till teknikens förändrande kraft var en
del av innehållet i den framväxande undervisningsteknologin i Sverige på
1960-talet. I början tog den form av undervisningsmaskiner, något som
redan Skinner utvecklade. Den programmerade undervisningen (PU) var
som gjord att kombineras med datorstöd, man talade i det senare fallet om
dataförmedlad undervisning (DU). Det här handlar om teknikanvändning i
form av maskiner och andra tekniska hjälpmedel och den kan man se rikliga
prov på i tidskriften Undervisningsteknologi, såväl i reportage och
nyhetstexter som i annonseringen.
Att lösa pedagogiska problem med hjälp av teknik är inte någon ny
företeelse som började med datorer eller IT. I svensk pedagogisk historia har
radio, bandspelare, tv och videobandspelare omgetts med förhoppningar om
att utgöra ”lösningen” för en rad pedagogiska problem, men framför allt
strävan att effektivisera och rationalisera undervisningen. I samband med att
nya tekniker introduceras förekommer ofta rädsla och motstånd mot den nya
tekniken inför risken för att såväl läromedel som lärare ska bli överflödiga.
Samtidigt ledsagas den nya tekniken ofta av en övertro på att tekniken
(äntligen) ska lösa de pedagogiska problemen. Det finns många historiska
exempel på detta, skrivmaskinen förväntades ändra skolan betingelser, den
rörliga filmen antogs leda till läroböckerna skulle försvinna,
språklaboratorierna i den svenska skolan skulle göra underverk med
språkkunskaperna, Internet skulle revolutionera skolan från faktainlärning
till spännande kunskapsjakt osv.123
Den amerikanska skolforskaren Larry Cuban finner dock att de med
tekniken utlovade förändringarna sällan infrias. Han beskriver ett närmast
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cykliskt förlopp, där den ena tekniken avlöser den andra. De flesta planer för
att införa teknik i skolan följer ett förutsägbart mönster: De inleds med
upphetsning inför den nya tekniken, som förväntas leda till markanta
förändringar i lärarnas praktik och elevernas inlärning, tätt följda av
vetenskapliga rapporter som visar hjälpmedlets effektivitet. Därefter
kommer problem i användning, tekniska brister, missräkning, låg
användning och slutar med kritik av lärarnas ovilja att ta till sig det nya. Den
aktuella tekniken försvinner från förgrunden – tills en ny teknik ser dagens
ljus ….124
Han konstaterar från sina fallstudier att argumenten ofta baseras på
reformivrares och skolexterna aktörers åsikter om behovet av teknik i skolan
och att man mer sällan tagit med lärarnas och elevernas erfarenheter från
klassrummet som grund för visioner och handlingsprogram. Denna process
får sin kraft från en ”»osviklig, envis impuls från ickelärare att förändra
klassrumsarbetet”.125 I denna tro på tekniken finns ett deterministiskt drag
som är vanligt vid införande av ny teknik: den nya tekniken ”måste” införas,
gör man det inte frivilligt och snabbt så kommer den att köra över
verkligheten tack vare teknikens drivkraft. Svante Beckman har vad gäller IT
formulerat det som:
I samtidsdebatten inkarnerar och återbekräftar IT den moderna västerländska
kulturens centralmyt, Framsteget, och skapar samtidigt intrycket av ett
oemotståndligt utvecklingsimperativ, som alla ansvariga regeringar och
organisationsledningar måste leva upp till. Antingen anpassar man sig snabbt
och beslutsamt till denna nya världsordning och kommer då att höra till
vinnarna. Eller så blundar och tvekar man och döms då till marginalisering
och stagnation. Att motsätta sig Utvecklingen vore höjden av dårskap.126

Den här utifrånstyrningen känner lärare igen från de ibland omfattande
försöken med att införa IT i svensk grundskola. Många projekt med mycket
pengar anslagna ”uppifrån” politiker och skolmyndigheter har gjort lärare
frustrerade. För lärarna ter det sig bara som ytterligare ett försök att hitta
”lösningen” på skolans pedagogiska och ekonomiska problem.127
Försöken med undervisningsteknologi i Sverige har likheter med
införandet av IT i skolan på så sätt att det även här handlade om aktioner
utifrån och uppifrån: regeringen, Skolöverstyrelsen och Universitetskanslersämbetet var drivande i att etablera undervisningsteknologi. Man ska
inte dra stora växlar på denna likhet, tekniktron fanns visserligen inom
undervisningsteknologin, men den var inte en av de mest grundläggande
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Cuban: Teachers and machines (1986).
Citerat från Sturesson: Tv som undervisningsteknologi (2005), s. 33.
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Beckman: ”En världsbildande teknik” (1995), s. 257.
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Riis (red): IT i skolan mellan vision och praktik: en forskningsöversikt, (2000).
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ingredienserna. Däremot kan jämförelserna med senare införande av
tekniska lösningar mana till viss försiktighet och eftertänksamhet.
Individualiseringens olika sidor
Individualisering var en viktig ingrediens i diskussionen om undervisningsteknologi. Men individualisering kan ha olika innebörder och
bevekelsegrunder. När grundskolan infördes på 1960-talet ansåg
skolpolitiker att sammanhållna klasser ställde stora krav på undervisningen
om alla elever med olika förutsättningar skulle klara den. Ett sätt att lösa
detta var individualisering inom klassens ram. Denna individualisering löstes
med hjälp undervisningsmaskiner, eller läromedelssystem – med sådana
kunde eleverna ta sig igenom ett lärostoff på egen hand och i egen takt. Att
eleverna hade olika förkunskaper och lärde sig olika snabbt kunde alltså
hanteras genom att materialet styrde lärogångens innehåll och eleven takten.
Med läroplanen Lgr 69 tillkom en ny kvalitativ betydelse av
individualisering. Där ses den ur elevens perspektiv och där betonas att
undervisningen skulle utgå från elevens förutsättningar, intressen och sätt att
lära sig. Detta sätt att se på individualisering byggde på en kognitiv grund,
det ligger också närmare en pedagogik med inslag av dialog och diskussion
för att bearbeta kunskap – och längre från kunskap som kan förmedlas i
paket via beteendeförändringar.
Frågan om individualisering rymmer på det sättet spännvidden alltifrån en
auktoritär syn på undervisning, där de som vet bestämmer vad
undervisningen ska innehålla och hur den ska bedrivas, och som delvis har
ekonomiska motiv, till en syn där individen är autonom och själv tar ansvar
för sitt lärande. Denna motsättning fanns i undervisningsteknologin och den
finns i frågan om flexibelt lärande enligt Bergviken Rensfeldts
undersökning.128
I grunden är det en fråga om pedagogisk grundsyn (mer om det nedan). I
den förstnämnda formen av individualisering (den ”auktoritära”) lämnas
studietakten till den som lär sig – medan innehållet, och pedagogiken, styrs
av materialet. I den senare formen är den ultimata formen att studenten själv
väljer både takt, innehåll och metod. Nog så ofta hamnar man naturligtvis i
en blandform, man släpper exempelvis kanske på styrning av takt och metod
men behåller kontroll (prov/examination) av ett visst kunskapsmål. I sin
mest extrema form släpper man helt kontrollen över studentens väg till
kunskapsmålet och har egentligen bara ett obligatoriskt moment –
examinationen. En tvehågsenhet avseende detta kan återfinnas i
distanskurser där deltagande i ”chatdiskussioner” är ett obligatoriskt
Bergviken Rensfeldt: Flexible Education in Swedish Higher Education Policy,
(2004).”The economic discourse elements are therefore competing with an individualistic
perspective on learning with psychological discourse elements, as well as with the democratic
or social elements.” S. 10.
128
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moment. Här är det vanligen deltagandet som är det viktiga (och det som
mäts) – inte innehållet eller kunskapsnivån.
Pedagogisk grundsyn
Sammanfattningsvis är det i hög grad en fråga om pedagogisk grundsyn som
avgör om man idag tillämpar delar av de undervisningsteknologiska
grundelementen eller inte. Ser man på kunskap som paket som kan
förmedlas via medier till individer utan en mellanliggande diskussion och
bearbetning – så ligger man nära de undervisningsteknologiska idealen. Ser
man på kunskapsbildning som ett aktivt arbete från individens sida och som
kräver motstånd och bearbetning med andra människor som motpart – då
står man långt från undervisningsteknologin. Det är viktigt att komma ihåg
att det inte är de tekniska redskapen i sig, eller metoder för distansundervisning i sig, som är avgörande för vilken kunskapssyn som förstärks.
Det är heller inte bara det som uttrycks i dokument som skollag, läroplaner
och kursplaner som avgör inriktningen. Det handlar tvärtom i mycket högre
utsträckning om hur anvisningarna, redskapen och metoderna används.
En annan viktig faktor är med vilka förväntningar utbildningsanordnaren
för in de nya inslagen i utbildningen och vilka mål som är styrande. Det är
skillnad på att å ena sidan börja använda en ny teknik eller metod för att
vidareutveckla pågående verksamhet och att å andra sidan antingen tro sig
revolutionera undervisningen eller börja med något helt nytt, som ex
distansundervisning inom högskolan.
Som vi sett var den svenska utbildningsteknologiska eran lika yster som
kortlivad. Men vi har också sett att mycket som i samband med den
introducerades i utbildningssammanhang lever kvar. I dagens utbyggnad av
distansundervisning via Internet, finns förhoppningar knutna till tekniken
som liknar gårdagens men sättet att använda den tycks ”öppnare” och inte
lika förutbestämd. Men vi bör inte glömma bort Nobles varningar för en
tilltagande kommodifiering. Dagens allt starkare betoning av kunskapskontroll och betygssättning uppvisar omisskännliga tecken på samma
kunskapssyn som vägledde de första utbildningsteknologiska förespråkarna.
Dock är det oss en gåta vad det är som lockar i B F Skinner bok
Undervisningsteknologi (i original 1969) i så hög grad att den nu nytrycks.
Läses den av dagens skolpolitiker eller av utbildningsintresserade historiker?
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Nya tekniker och gamla drömmar – utmaningar för
universitetsundervisningen
Ulla Riis och Jonas Almqvist

Ny teknik – nya pedagogiska möjligheter och utmaningar?
De nya tekniska möjligheterna innebär nya utmaningar för universitetslärarnas pedagogiska praktik! Sant eller falskt? De senaste två decennierna
har informations- och kommunikationstekniken – IKT – impregnerat våra
utbildningsinstitutioner och vårt samhälle i stort. Datorn är inte längre enbart
en kvalificerad skrivmaskin eller ett effektivt administrativt hjälpmedel.
Giftermålet mellan datorer för informationsbehandling och telefonapparater
och annan teknik för kommunikation har gett oss verktyg som går långt
utöver vad någon av oss kände till för bara tjugo år sedan. Merparten av
dagens universitetslärare inledde sin karriär tidigare än så. Men vilka är de
utmaningar mer generellt som dagens universitetslärare möter i sin
pedagogiska praktik? Är IKT-användning något helt nytt i sammanhanget?
Eller innebär IKT-användningen bara att gamla och kända pedagogiska
problem återaktualiseras?
Vi vill föra dessa diskussioner ett par steg längre och vi vill göra det
utifrån ett knippe rapporter från försöksverksamhet med IKT-användning i
universitetsundervisning. Rapporterna är sammanställda av lärare som har
haft ekonomiskt och praktiskt stöd från ULL för projekt som de själva tagit
initiativet till. Projekten genomfördes 2004-07, dvs. för ungefär ett halvt
decennium sedan. Vi ställer nu frågor om vad lärarna ville med sina projekt
och vilka generella mönster vi kan iaktta när vi nu har fördelen av distans till
den verklighet det gällde. Vi utgår från ett antal frågor som vi kallar
didaktiska:
•
•
•

Vad ville lärarna uppnå, vilka var deras planer, mål och
pedagogiska ambitioner?
Hur ville de gå till väga för att nå dessa mål?
Varför ville de genomföra sitt projekt?
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•

Hur gick det?

Först behövs litet bakgrund om de lärarprojekt det handlar om: Hur skapades
ramarna för dessa projekt och varför?

Lärarprojektens bakgrund och tillkomst
Inom ULLs styrgrupp diskuterades ofta olika förändringsstrategier och deras
tänkbara effekter. Den första generationens projekt inom WGLN och
Swedish Learning Lab 1999-2005 var spetsprojekt. Detta låg i linje med
Wallenbergstiftelsens önskemål som finansiär. Redan när WGLN och
Swedish Learning Lab skapades, bildades också Uppsala Learning Lab,
ULL. Uppgiften var att följa spetsprojekten men framför allt att utgöra en
bas för spridning av erfarenheter om IKT-användning i undervisning till alla
lärare vid Uppsala universitet. I samband med att ULL gick in i en andra fas,
år 2005 och framåt, blev det möjligt att ta fatt i idéer som enskilda lärare
eller lärargrupper hade och att komplettera spetsprojekt och spridningsaktiviteter – top-down – med att stimulera erfarenheter i den andra
riktningen – bottom-up. Ekonomiska medel, om än av begränsad omfattning,
fanns tillhands och en utlysning gjordes av s.k. lärarprojekt. Ett knappt
hundratal ansökningar kom in i två utlysningsomgångar och ungefär hälften
av projekten kunde få medel och starta.
Projekten pågick åren 2004-2007. De var av måttlig omfattning, de största
projekten, ett tiotal, fick 100 000-150 000 kr, medan övriga drygt 30 projekt
fick medel i storleksordningen 30 000 eller 60 000 kr. Detta var sålunda
resurser som kunde motsvara omkring ett par, upp till ca sex-sju veckors
arbete för en universitetslärare. Ofta rörde det sig om enstaka lärare eller om
små grupper av lärare som inom sin institution genomförde ett projekt med
IKT-stöd. Under åren 2004-07 delade ULL ut sammanlagt 2,3 milj. kr. till
34 projekt och gav praktiskt stöd till totalt 43 lärardrivna projekt (bilaga 1).
Projekten fördelar sig över universitetets tre vetenskapsområden med klar
övervikt för humaniora/samhällsvetenskap. Ett fyrtiotal ämnen berörs samt
biblioteket. Det saknas fullständiga uppgifter om områdestillhörighet för de
ansökningar som fick avslag och därför framgår inte den informationen av
tabellen.
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Tabell 1. Ansökningar om projektmedel och antal projekt som kunde
starta, fördelat över vetenskapsområden. En (1) ansökan från biblioteket
ingår i området medicin-farmaci.

Hum-sam
Med-farm
Tek-nat
Utb.vet
Totalt

Tillkom
Totalt antal
språkvetenansökningar Bifall av ULL
skap
44
17
9
21
10
28
7
2
0
95
34
9

Antal
startade
projekt
26
10
7
0
43

De många språkvetenskapliga projekten har sin förklaring: ULLs medel
räckte naturligtvis inte till att finansiera mer än ett par av de ganska många
ansökningarna från varje fakultet. Den språkvetenskapliga fakultetsnämnden
beslutade emellertid att finansiera samtliga ”egna” projekt som inte fick
finansiering från ULL och fördelade för detta ändamål omkring en halv
miljon kronor till nio projekt. Projekten fick sedan praktiskt stöd från ULL
för genomförandet och redovisningen av projekten.
Som framgår av tabellen dominerar humaniora-samhällsvetenskap bland
ansökningarna och även bland de projekt som fick stöd. Denna dominans
gäller oavsett om de språkvetenskapliga projekten räknas in eller inte. Det
kan tyckas förvånande att endast två ansökningar inkom från det
utbildningsvetenskapliga fakultetsområdet; borde inte den pedagogiska
experimentlustan vara större här än på andra områden? Förklaringen ligger
främst i att det totala antalet lärare inom området är ganska litet, bara ett
hundratal, att jämföra med universitetets totalt ca 3 600 lärare.
När utlysningen av projektmedel skedde formulerades ett antal kriterier
för bedömning av ansökningarna. Dessa kriterier och hur man uppnått dem
eller strävat mot dem skulle också vara vägledande för utformningen av de
rapporter som projektansvariga lärare förväntades lämna:
•
•
•
•
•
•

Grad av nyskapande, huruvida projektet innebär något nytt i den
avsedda institutionsmiljön
Pedagogisk nytta
Integration i kurs(er) eller på annat sätt i institutionens utbildning
Generaliserbarhet och skalbarhet (inom institutionen och
universitetet)
Realism i praktiska avseenden
Realism vad gäller mål-medel-utvärdering (detta kriterium gällde
endast för den första av de två utlysningsomgångarna)
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Vid fördelningen av medel gällde att ULLs ledning inte gav stöd till
egenutvecklade undervisningplattformar. Inte heller bekostade man
konsultuppdrag eller externa arvoden.
Av de 43 projektansvariga har 38 lämnat slutrapport. Två projekt avbröts
och medlen lämnades tillbaka då projektledaren flyttade från Uppsala
universitet. Skälet till att de återstående tre projekten saknar redovisning är
huvudsakligen tidsbrist. Vi har inte funnit anledning att tro att dessa tre
projekt på något avgörande sätt är annorlunda än de 38 projekt för vilka vi
har tillgång till slutrapport. Rapporterna är författade under pågående projekt
eller strax efter avslutat projekt. Det som avrapporteras är således
erfarenheter mycket nära i tid och kravet på de rapporterande lärarna är att
de ska redovisa konkreta erfarenheter, inte att de ska ha reflekterat över
projektens verksamhet på litet sikt.
Innan vi ser närmare på de 38 rapporterna ska vi fundera något över i
vilket sammanhang dessa rapporter, deras författare och deras finansiär ULL
kan placeras in, tidsmässigt och idémässigt. Ett sätt att se på detta är
universitetsläraren som lärare och hennes eller hans pedagogiska
skicklighet.

Universitetslärares pedagogiska skicklighet – vad och hur?
ULLs lärarprojekt syftade till att hitta och utveckla goda sätt att använda den
nya tekniken i undervisning och utbildning. Samtidigt skulle projekten också
ge tillfällen att utveckla lärarnas pedagogiska skicklighet mera generellt. Är
detta två syften som kan samordnas? Är något syfte överordnat det andra?
Verksamheten inom ULL har under de tio år som gått alltid stått på två
ben: pedagogiken och tekniken. När lärares pedagogiska kompetensutveckling diskuteras är de viktiga frågorna nästan alltid gamla och välkända
– kanske inte för de berörda (unga) lärarna, men i varje fall för dem som
ansvarar för kompetensutvecklingen, t.ex. lärosätets enhet för pedagogisk
utveckling. Teknikfrågorna däremot upplevs ofta som nya, spännande och
som något som ger ett statusmässigt tillskott. (Förvisso finns det nästan alltid
också människor som istället möter den nyaste tekniken med skepsis, rädsla
eller likgiltighet.) I kampen om uppmärksamhet och resurser ”vinner” därför
ofta teknikens förespråkare och pedagogikfrågorna hänvisas till en andra
rangens plats. Förutom nyhetsvärde och status ”vinner” tekniken ofta också
av det skälet att tekniken (datorer, programvara, kringutrustning, etc.) måste
finnas på plats och fungera innan det pedagogiska utvecklingsarbetet kan
börja. Inom ULL har man sökt värna en god balans mellan teknik och
pedagogik.
Redan nu gör vi antagandet – ja faktiskt påståendet – att ULLs lärarprojekt har förutsatt att utvecklingsarbetet främst handlar om utveckling av
lärarna som lärare i pedagogisk mening, inte om lärarna som teknikanvändare.
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Vi har därför valt att göra en tillbakablick på idén med universitetslärares
undervisningsskicklighet generellt och hur den kan utvecklas. När det är
empiriskt möjligt inkluderar vi också önskemål om eller erfarenheter av
lärares teknikanvändning i utbildning och undervisning. Vi kan redan nu
säga att i en nutidshistorisk översikt om ca hundra år så är det först för ca 50
år sedan som teknikanvändning trädde in i bilden.
Säkert har frågor om professorernas och andra universitetslärares förmåga
och skicklighet som undervisare diskuterats långt tillbaka i tiden, men tidiga
skriftliga uppteckningar som behandlar frågan är få.129 Under 1900-talets
första hälft tas frågan om universitetslärarna och deras undervisning upp i ett
antal statliga utredningar. Gemensamt för dem är att de endast talar om att
universitetslärares skicklighet att meddela ”vetenskaplig undervisning” bör
tillmätas viss vikt i samband med tjänstetillsättning. Hur en sådan skicklighet
ska uppnås och stimuleras finns inte med i resonemangen.130 I modern tid
ger 1955 års Universitetsutredning den första text som i ett större
sammanhang lyfter frågan om universitetslärarnas pedagogiska förmåga och
vilka krav man kan ställa på sådan förmåga vid anställning av lärare.
Kommitténs förslag om skapandet av en tjänst som universitetslektor, främst
avsedd för undervisning och utan forskning i tjänsten, förverkligades under
1960-talet. Så här formulerade sig kommittén bland annat:
Universitetslektoraten är huvudsakligen avsedda att bestrida den del av
universitetsundervisningen, som skall ge de studerande erforderligt
kunskapsunderlag för den mera vetenskapliga utbildningen.131
129

T.ex. Claes Annerstedts stora historia över Uppsala universitet från 1477 och framåt
omnämner undervisningens former endast sparsamt. I Del I (1477-1654) får läsaren
upplysningar om de ständigt återkommande disputationerna och andra övningar inspirerade
av medeltida skolastik. En och annan professor omnämns som ”vältalig” med förmåga att
hålla ”glödande tal” (Del I, s. 147). Den bestående helhetsbilden handlar om ett litet antal
studenter som i hög grad lämnas åt sig själva för studiernas bedrivande och om professorer
som konkurrerar med varandra i olika (lokala) högskolepolitiska frågor. I sin nyutkomna
historia över Uppsala universitet 1852-1916 säger Carl Frängsmyr om 1800-talet att de
Humboldtska idéerna om universitetet som en institution för både utbildning och forskning
endast mycket långsamt vann gehör i Sverige. ”Undervisningen, alltså katederföreläsningarna,
förblev de svenska universitetens huvuduppgift; därav följde att pedagogisk skicklighet,
antalet tjänsteår och allmän bildning skulle utgöra de viktigaste befordringsgrunderna vid
tillsättningar av tjänster” (Frängsmyr, C. (2010) Uppsala universitet 1852-1916. Volym 2:1, s.
9). Under 1860- och 70-talen skulle dock seminariet som undervisningsform börja göra sig
gällande. Inspirationen kom främst från Tyskland. I seminariet ”förväntades deltagarna själva
aktivt bidraga genom diskussioner och argument . . .” och Frängsmyr menar att denna form av
undervisning innebar en mer genomgripande reform än vad man kanske föreställer sig (ibid.,
s. 297). Några krav på professorerna att de skulle vara pedagogiskt skickliga eller anstränga
sig för att bli det skriver Frängsmyr dock inte om, troligen för att några formella sådana krav
inte existerade.
130
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Den del av universitetsundervisningen som avses är den vi idag ofta kallar
A- och B-nivå. Här kan vi se att Universitetsutredningen tänker sig att
universitetsutbildningen ”egentligen” syftade till att vara en ”vetenskaplig
utbildning”. Detta är lättare att förstå om man vet att utredningens direktiv i
första hand gällde de filosofiska fakulteterna och att yrkesutbildningarna,
t.ex. läkarutbildningen och civilingenjörsutbildningen, i de flesta avseenden
föll utanför utredningens uppdrag. Man behöver också hålla i minnet att
många av dagens yrkesutbildningar, t.ex. lärarutbildning och vårdutbildning
vid denna tid inte var universitetsutbildningar.
Universitetsutredningen diskuterade förstås också vilka meriter som
skulle krävas av de blivande universitetslektorerna. Helst skulle man vilja
kräva docentkompetens och ”mycket goda pedagogiska meriter”, men man
var rädd för att då inte få tillräckligt många sökande till de stora antal
tjänster som man förutsåg. Man stannade för att kräva ”disputationsprov och
styrkt pedagogisk skicklighet”. Med det sistnämnda menade man provårsbetyg (för dem som genomgått lärarutbildning för ungdomsskolan) eller
”minst tre års väl vitsordad lärartjänstgöring vid universitet eller
högskola”.132 En intressant iakttagelse är att utredningen har problem med
balansen mellan olika slags krav på de tilltänkta universitetslektorerna. Man
bör icke, säger utredningen
. . . utan tvingande skäl bryta mot principen, att akademisk undervisning bör
meddelas av högt kvalificerade vetenskapsmän, och kompetenskravet för
universitetslektoraten får icke heller konstrueras så, att forskarrekryteringen
därigenom vållas avbräck.133

Man värnade i första hand om forskningen, som alltså inte fick bli eftersatt
på grund av universitetens utbildnings- och undervisningsuppgifter! De bäst
lämpade forskarämnena borde gå till just forskning, samtidigt som man
säkert önskade att de kommande universitetslektorerna skulle ha god
undervisningsförmåga. Det förefaller som om utredningen är osäker på hur
forskningsskicklighet och undervisningsskicklighet fördelade sig över
grupper av individer och inom enskilda individer.134
132
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Det kan vara på sin plats att påminna om att det under 1900-talets första hälft rådde en
uppfattning som gick ut på att teoretisk begåvning och praktisk begåvning i viss mån uteslöt
varandra hos individen – den som var stark i det ena avseendet var sannolikt svag i det andra
och omvänt. Något år innan 1955 års Universitetsutredning inledde sitt arbete lades
forskningsresultat fram som visade att detta antagande om begåvningens kompensatoriska
natur inte höll. Det var snarare så att god begåvning på det ena området tenderade att åtföljas
av god begåvning på det andra området och omvänt. De nya resultaten vann stor
uppmärksamhet och de togs till intäkt för en sen differentiering i grundskolan, dvs. en sen
uppdelning av unga på olika studiealternativ. Möjligen nådde dessa nyvunna insikter inte
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Att lärosätet eller någon annan statlig instans skulle tillhandahålla
utbildning eller annan förberedelse inför läraruppgiften var ingen fråga för
1955 års universitetsutredning. Men frågan skulle snart aktualiseras och
1965 utsågs Universitetspedagogiska utredningen (UPU). Ordförande var
Uppsala universitets rektor, Torgny Segerstedt som även varit ordförande för
1955 års Universitetsutredning. Här finns således ett klart samband. När de
stora organisatoriska frågorna var genomlysta fanns tid och kraft att vända
intresset mot det som skulle kunna kallas för ”högskolans inre arbete”.135
Det är värt att påminna sig att 1955 års Universitetsutredning hade som en
av sina främsta uppgifter att förbereda en förutsedd, kraftig expansion av
universitetsutbildningen. Expansionen under 1960-talet kom dock att vida
överträffa utredningens prognoser som stannade vid en förutsedd ökning
med ca 5 procent per år, eller ca 60 procent över det kommande 1960-talet.
Mellan 1950 och 1960 ökade antalet studenter från 16 800 till 39 000.
Mellan 1960 och 1970 ökade antalet studenter med 86 000 till totalt 125 000.
Det var mer än en tredubbling på tio år, eller en ökning med 220 procent.
När UPU tillsattes var denna ökning av studentantalet i full gång och
ökningen var tydligast vid de ännu ospärrade filosofiska fakulteterna. Det
var också här konsekvenserna av studenttillströmningen var som mest
uppenbara;
långa
studietider,
låg
examinationsfrekvens
och
undervisningsformer som byggde på stora studentgrupper ofta i s.k.
frontalundervisning,
alltså
envägsföreläsningar
samt
upplevd
”korvstoppning”.
Direktiven till UPU utgick ifrån ett rationaliseringstänkande att: ”. . . ta
tillvara rationaliseringsmöjligheter inom bl.a. den akademiska utbildningsorganisationen” och att ”. . . föreslå åtgärder, som kan leda till ett kvalitativt
sett optimalt utbyte av insatta undervisningsresurser”.136 I bakgrundsteckningen talar utredningen också om ”den akademiska utbildningens
alltför låga produktivitet . . . med avse[e]nde på examinationsfrekvens och
studietidens längd . . .”.137 Utredningen själv konstaterade dock att det även
fanns andra drivkrafter bakom behovet av en mer genomtänkt pedagogik:
Studentantalet i den högre utbildningen kunde beskrivas som en ”explosion”,
sade man, och härtill kom nödvändigheten av en demokratisering av
universitetsutbildningen. Om studenterna aktiverades och fick engagera sig i
studierna genom att bli medvetna om studiernas mål och mening så skulle
detta i sig leda till bättre studieresultat. Det är värt att notera att UPUs
riktigt in i utredningen eller kanske menade man där att resonemangen inte hade bäring på
vuxna akademiker som stod inför valet mellan en forskarkarriär och en universitetslärarkarriär.
135
Under 1940-, 50- och 60-talen utreddes ungdomsskolans yttre organisation och principiella
ramar. Den långa serien stora utredningar avslutades med utredningen Skolans inre arbete
(SOU 1974:53).
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direktiv formulerades 1965 och att slutbetänkandet presenterades 1970, tre år
före resp. två år efter 1968 års studentoroligheter i Sverige och runt om i
Västeuropa.
UPU gick relativt långt när det gäller att och hur stöd till
universitetslärare bör utformas. Alla universitetslärare vars anställningstid är
längre än ett år138 borde, ansåg man, genomgå en pedagogisk
grundutbildning. Universitetskanslersämbetet, UKÄ borde få i uppgift att
fastställa en normalstudieplan för en sådan kurs, föreslog utredningen, som
alltså avstod från att ange en lämplig längd på denna kurs. Varje lärosäte
borde också, enligt UPU, ha en pedagogisk utvecklingsenhet och
pedagogiska konsulter. Detta senare förslag kom också att förverkligas.
Slutligen ska även noteras att UPU ansåg att universitetspedagogiska
uppgifter borde tillmätas ”ett betydligt större värde vid lärares konkurrens
om universitetstjänster som huvudsakligen berör undervisningen”139.
Pedagogiska seminarier och rådgivning från äldre, mer erfarna lärare och
studierektorer anbefalldes också som sätt att främja lärares pedagogiska
skicklighet. UPU noterar de vanligt förekommande korttidsanställningarna
av universitetslärare och man förordar generellt längre förordnandetider.
Först om en lärare är anställd i t.ex. tre år eller som ordinarie eller
extraordinarie – det vi idag skulle kalla ”tillsvidareförordnande” – är det
rimligt att vänta sig att hon eller han finner det meningsfullt att förkovra sig
pedagogiskt. Och ”ekonomiskt rimligt för statsmakterna”, sade utredningen
också.
UPU skisserar innehåll i sin tänkta universitetspedagogiska grundkurs.
Det är påfallande att de moment som man nämner nästan enbart handlar om
utbildnings- och undervisningsplanering och prov och betygsättning. När
UKÄ några år in på 1970-talet genomförde nationella kurser för
universitetslärare hade de pedagogiska ideologiska vindarna delvis ändrat
riktning och många kurser dominerades av ett gruppdynamiskt innehåll.140
UPUs arbete togs upp av det 1964 inrättade Universitetskanslersämbetet,
UKÄ. Även i UKÄs instruktion kan tidsandans starka intresse för
rationalisering och effektivitet spåras. I t.ex. anslagsframställningen för
1968/69 säger myndigheten:
I försöken att rationalisera inom den akademiska utbildningssektorn är
förproducerat material av självinstruerande slag av stort intresse. Detta
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Vid denna tid var korta, och ofta många upprepade anställningar av universitetslärare
vanliga – och lagliga. Lagen om anställningsskydd, LAS, började gälla först 1974.
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material, som även är lärarersättande, erbjuder möjligheter att anordna
utbildning för ökande elevantal utan motsvarande ökning av lärarinsatsen.141

Det förproducerade material man här talar om var i första hand skriftligt,
men radio, TV och t.o.m. datorer användes i den försöksverksamhet som
pågick vid denna tid.142 I samband med 1977 års högskolereform väcktes
frågan igen och då genom 1977 års lärartjänstutredning.143 Lärartjänstutredningen hade som främsta uppgift att öka sambandet mellan
universitet/högskola och yrkesliv. Detta samband behövde stärkas, menade
man, som en följd av att nya grupper studenter sökte sig till högre utbildning
och att några stora och tydligt yrkesförberedande utbildningar, framför allt
lärarutbildningarna och vårdutbildningarna, 1977 hade förts in i den statliga
högskolan. Lärartjänstutredningen skulle också fundera över att och hur
sambandet mellan utbildning och forskning skulle kunna stärkas. Ett skäl för
detta var just att universitetslektorstjänstens konstruktion ansågs motverka
att utbildningarna fick den närhet till forskningen som hade varit den
traditionella universitetsundervisningens kännemärke.
Vad hade då Lärartjänstutredningen att säga om universitetslärarnas
pedagogiska skicklighet? Inte särskilt mycket. Dessa lärare, som normalt
skulle ha disputerat, behövde förvisso någon form av befattningsutbildning
och den borde ha tre komponenter; kunskap om högskolans regelsystem,
forskningsmetodik och undervisningsmetodik.144 När det gällde
undervisningsmetodik menade utredningen att det inte var ”. . . realistiskt att
räkna med att någon motsvarighet till den praktisk-pedagogiska utbildningen
för verksamhet inom ungdomsskolan skall kunna utvecklas”.145 Skälet för
denna hållning var helt enkelt att nyrekrytering och omsättning av lärarpersonal ansågs vara av så liten omfattning att lärarutbildning ”. . . måste bli
en mycket osäker men samtidigt tidskrävande investering för den presumtiva
läraren”. Vi anar att utredningen ansåg att genomgången utbildning till lärare
i ungdomsskolan var av värde för en lärare i den högre utbildningen. Man
tog däremot avstånd från tanken på ett krav på pedagogisk utbildning för
behörighet till lärartjänster i universitet och högskolor.
Däremot för utredningen ett kort resonemang om att undervisningen har
genomgått förändringar under det decennium som man har bakom sig. Mer
gruppdynamiska undervisningsformer har kommit att tillämpas, lärarnas
insatser har kommit att spänna över ett ”allt vidare fält av pedagogiska
141

UKÄ (1967) Högre utbildning och forskning. Universitetskanslersämbetets förslag till
anslagsäskanden för budgetåret 1968/69. UKÄ:s skriftserie. Nr 3. Universitetskanslersämbetet.
142
Sturesson, L. (2005) TV som undervisningsteknologi. Exemplet Linköpings tekniska
högskola. Arkiv Förlag.
143
En av de fyra sakkunniga i kommittén var fil. kand. Peter Egardt, numera landshövding i
Uppsala län (jfr not 47).
144
SOU 1980:3, s. 48.
145
Ibid., s. 136.

103

aktiviteter” och de mer heterogena studerandegrupperna har ställt lärarna
inför större krav på individualisering i undervisningen.146
Någon fråga om teknikanvändning i undervisningen är över huvudtaget
inte aktuell för Lärartjänstutredningen år 1980 – även om datorer faktiskt
användes vid universiteten i slutet av 1970-talet. Visserligen användes de
enbart för beräkningsarbete främst i administrationen, inom
naturvetenskaplig och teknisk forskning och vid undervisning i
programmering och datoranvändning, men ändå anar utredningen inte ens att
datorerna ska kunna spridas till samtliga ämnen och lärare. Trots allt var
detta bara fyra år innan riksdagen skulle besluta om den första stora
satsningen på datorer i grundskolans undervisning.147 Det var bara fyra år
innan vice statsministern och regeringens framtidsminister Ingvar Carlsson
lovade en riksomfattande kampanj för att datoralfabetisera den vuxna
befolkningen.148 Det var också bara fyra år innan Apples Macintosh-dator
skulle lanseras och snabbt komma att användas av många universitetslärare
och forskare.
Nästa större utredning som tog sig an de universitetspedagogiska frågorna
var 1989 års Högskoleutredning, ofta kallad ”Grundbulten”. I sitt
slutbetänkande sammanfattar man sina förslag i ett antal punkter, bland
annat dessa:
•
•
•

Stärkta krav på högskolepedagogisk utbildning för fast tjänst som
lärare (minst sex veckor)
Inrättande av ett Högskolans Grundutbildningsråd
Inrättande av ämnesbaserade centra för utveckling av datorstöd i
utbildningen och ett betonande av datorernas roll i
utbildningen.149

Den första punkten förverkligades delvis och successivt genom insatser från
lärosätena, men det skulle dröja till 2000 innan statsmakten gör detta till ett
oavvisligt krav på lärosätena. Från och med 2001 skall lärosätena erbjuda
pedagogisk utbildning för alla anställda lärare. Samtidigt tillsattes den
utredning som tog sig namnet Nya villkor för lärandet i den högre
utbildningen 2000 (mer om den nedan). Rådet för högskoleutbildning
inrättades 1990 på förslag av Högskoleutredningen med uppgiften att fördela
projektmedel till pedagogiska utvecklingsprojekt och att allmänt bidra till det
offentliga samtalet om förnyelse och pedagogisk utveckling inom den högre
146

Ibid., s. 43f.
Denna första nationella satsning kallades ”Datalära på grundskolans högstadium”, se
Nissen, J. & Riis, U. (1987) Datalära på grundskolans högstadium. En ögonblicksbild från tre
kommuner och sex skolor vintern 1984/85. DsC 1985:15.
148
Abrahamsson, K. (red) (1985) Datautbildning för alla vuxna: yrkesutbildning och/eller
medborgarutbildning? Stockholm, Skolöverstyrelsen.
149
SOU 1992:1
147

104

utbildningen genom t.ex. seminarier, skrifter, debattartiklar och skapande av
nätverk. Bland annat bildade rådet Levande Pedagogers sällskap vars
medlemmar är universitetslärare som fått utmärkelser som särskilt goda
lärare. Rådet lades ner den 31 december 2005. Förslaget om centra för
utveckling av datorstöd i utbildningen kom aldrig att förverkligas. Vi vet inte
varför. Däremot vet vi att Rådet för högskoleutbildning gjorde datorstöd i
utbildningen till ett av sina prioriterade områden (övriga prioriterade
områden var jämställdhet och problembaserat lärande, PBL150).
Högskoleutredningen ägnade sig, låt vara litet trevande, åt frågan om
datorer i utbildningen. Det var nödvändigt att studenterna lärde sig använda
datorer, vilket ”effektiviserar studierna och ökar studenternas motivation”
säger man. Slutsatsen är dock dåligt underbyggd i utredningens eget arbete,
vilket bl.a. framgår när man själv konstaterar att ”[vi har] ringa kännedom
om huruvida datoranvändning kan tillföra utbildningen nya kvaliteter”.151
Högskoleutredningen lät genomföra en kartläggning av datoranvändningen i
svensk högskola omkring 1990. Fem användningsområden identifieras:
Lektionsprogram (framför allt för distansutbildning), Simuleringar,
Övningsprogram, Datorn som redskap (främst ordbehandling och
beräkningsprogram) och Datormedierad kommunikation. Den sistnämnda
användningen är intressant, eftersom detta handlar om en tid strax före
genombrottet för Internet.152 De enda användningsområden som Högskoleutredningen är nöjd med vid tiden för sitt huvudbetänkande 1992 var det
som handlar om ordbehandling generellt och övningsprogram i
språkutbildningarna.
Vi har hittills inte sett särskilt mycket av tankar om hur universitetslärarnas pedagogiska skicklighet ska kunna åvägabringas annat än att kurser
bör erbjudas lärarna. Vi har inte heller mött några imponerande utläggningar
om hur hanterandet av IKT ska kunna bli en del i utvecklingen av
universitetslärarnas pedagogiska skicklighet. Men med Högskolelärarutredningen 1996 skulle detta förhållande ändras något. Utredningen
presenterade sina förslag i Lärare för högskola i utveckling (SOU 1996:166).
Förslagen innebar bl.a. att vid tjänstetillsättning ska bedömningen av
pedagogisk skicklighet ägnas ”lika stor omsorg”153 som bedömningen av
150
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vetenskaplig skicklighet. Man vill åstadkomma en större fördelning av
forskningsuppgifter och undervisningsuppgifter på alla lärartjänster,
inklusive professurerna. Man önskar uppvärdera de pedagogiska meriterna
och man presenterar en modell för sammanställning av och bedömning av
sådana meriter. En drivkraft bakom hela utredningen är den ökade
heterogeniteten i studentgrupperna när det gäller erfarenheter, kunskaper,
ålder, kön, socialt ursprung eller etnisk tillhörighet.154 En annan drivkraft är
utvecklingen dels av det livslånga lärandet, dels av de problembaserade
undervisningsformerna och att dessa trender ”. . . stöds kraftfullt av den nya
informationsteknologin, som gör det möjligt för studenten att söka kunskap
över hela världen”.155 Den förändrade lärarrollen kommenteras så här: ”. . .
en övergång från en expert- eller artistroll med den aktive läraren och den
passive studenten till en kvalificerad serviceroll, där studenten och läraren
genom en gemensam aktivitet åstadkommer inlärning.”156 Den nya tekniken
har nu tydligt identifierats och dess betydelse har klart artikulerats.
Utredningen går till och med igenom ett antal användningsområden i
undervisningen. Tekniken kan:
•
•
•
•
•

Ersätta overhead-projektorn med bl.a. mer kraftfulla
visualiseringar där också dynamiska presentationer ingår
Minska lokal- och utrustningskrävande verkliga laborationer
[och] simulera farliga, dyrbara eller mångåriga förlopp
Ge perfekta och kontrollerade förutsättningar för studenternas
eget arbete
Ge i princip alla discipliner en likartad möjlighet att utveckla
modeller som kan prövas och bearbetas i en virtuell verklighet
Erbjuda en bredd i fråga om mängden sinnen som samtidigt kan
mobiliseras för inlärningsstöd.157

Till detta lägger man det faktum att kommunikationen mellan lärare och
studenter i ökad utsträckning kommer att ske i form av e-post ”vilket är
ägnat att öka effektiviteten hos både lärare och studenter”158. Man säger mer
än så: ”För att vara effektiv måste utbildningen utgå från deras
[studenternas] verklighetsuppfattning och lärstrategier”.159 Om lärarnas
kompetensutveckling säger utredningen att denna måste anpassas till flera
olika uppgifter, att undervisningen måste bli mer lagorienterad och att
universitetets befordringssystem måste premiera dessa typer av kompetenser.
”Detsamma kan sägas om förmågan att använda sig av den nya
154
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informationsteknologin, som inrymmer en mycket stor men hittills föga
utnyttjad potential.”160 Vi får inte veta om denna stora och outnyttjade
potential innefattar något mer än uppräkningen ovan, men vi anar här en
tilltro till vad tekniken kan möjliggöra som nog går långt utöver
uppräkningen.
Nästa utredning vi uppmärksammat är 1999 års Mångfaldsutredning.
Som en allmän bakgrund anger utredaren den kvantitativa tillväxten av den
högre utbildningen under 1990-talet,161 och i denna expansion innefattas även
en betydande ökning av andelen studenter som tidigare inte varit
representerade i den svenska högskolan. Man väljer att tala om utbildning
som normalitet:
Utbildning som normalitet gör att högskolans studentgrupp i en rad olika
avseenden blir betydligt mer differentierad än tidigare. /. . .) Vår slutsats av
detta är att högskolan måste göra en stark satsning på pedagogisk
kompetenshöjning bland lärarna för att de bättre ska kunna hantera denna
mångfald.162

Det saknar inte intresse att denna utredning ingenstans nämner den nya
tekniken och dess eventuella plats i arbetet med att främja mångfald och
universitetslärarnas kompetensutveckling i samma syfte. Det gör däremot
den efterföljande utredningen i sitt betänkande, Nya villkor för lärandet i den
högre utbildningen (SOU 2001:13). Denna utredning fick sina direktiv
ungefär en månad innan Mångfaldsutredningen avslutades. Den senare av de
två utredningarna hade i uppgift att kartlägga och analysera de pedagogiska
konsekvenserna av ”de senaste tio årens kraftiga utbyggnad av högskolan”163.
Den kraftigt ökade mångfalden betonas och att utredningen ska ta hänsyn
även till den. Utredningen skulle lämna förslag på hur lärandet och
undervisningen kan förnyas och man skulle därvid beakta ”användningen av
informations- och kommunikationstekniken . . . liksom pedagogisk
utbildning och annat stöd för lärarna”164. Här ser vi för fjärde gången på
ungefär tio år (föregångarna är 1989 års Högskoleutredning, 1996 års
Högskolelärarutredning och 1999 års Mångfaldsutredning) hur statsmakterna
söker komma tillrätta med de negativa konsekvenserna av en kraftig
expansion av den högre utbildningen genom att önska sig och anbefalla
ökad pedagogisk kompetens hos universitetslärarna. Det måste i
sammanhanget också framhållas att 1990-talets utbyggnad av platserna i
högskolan ägde rum utan att ekonomiska medel tillfördes i motsvarande
grad. Kostnaderna för högskolans grundutbildning ökade 1994/95-2006 med
160

Ibid., s. 62
Antalet registrerade studenter i högre utbildning ökade från 225 000 år 1993 till 340 000 år
2002. www.hsv.se/statistik/statistikomhogskolan/grundochavanceradniva/grundutbildning
162
SOU 2000:47, s. 13f
163
Ibid., s. 11
164
Ibid.
161

107

20 eller 30 procent (”torra” resp. ”våta” ämnen) mer än intäkterna ökade i
statsanslagen.165 En så pass kraftig resursurholkning kan naturligtvis inte
kompenseras av aldrig så stora ökningar i lärarnas pedagogiska kompetens.
Betänkandet Nya villkor . . . har elva kapitel och av dessa handlar ett helt
och hållet om IKT i den högre utbildningen – med tyngdpunkten lagd på
frågor om distansutbildning. Man refererar till Högskoleutredningens
förslag, bl.a. att datorer – undervisning om datorer och undervisning med
datorer – bör vara ett reguljärt inslag i högskoleutbildningen och att
personalutbildningen för lärare bör omfatta datoranvändning. Utredningen
själv, Nya villkor . . ., har dock ganska litet att säga om vad det är som IKTanvändningen faktiskt har tillfört och kan tillföra undervisningen och
lärarnas arbete med studenterna. Man refererar till en rapport från
Högskoleverket som sammanfattade resultat från ett nittiotal projekt med
IKT-användning under 1990-talet.166 Den övergripande slutsatsen är att:
Projekt som drivs i något slag av gemenskap för att lösa ett mer kollektivt
identifierat behov av ICT-baserade resurser har större möjlighet att få en mer
generell effekt, även om också i detta fall eldsjälar är viktiga.167

Utredningen refererar Högskoleverkets utvärderingsrapport som konstaterat
att många av de 91 projekten handlat mer om att utveckla läromedel än att
pröva nya metoder för att stödja lärandet och att erfarenheterna från de
många projekten generellt sett inte dokumenterats tillräckligt, bl.a. för att
precisionen i utvärderingen av projektet varit otillräcklig.
Betänkandet Nya villkor . . . nämner att ett antal universitet har bildat
särskilda organisatoriska enheter för att stödja utvecklingen (universiteten i
Lund, Göteborg och Umeå, SLU och KTH). Den enhet som mest påminner
om ULL är Lunds universitets Centrum för IT i undervisningen, CITU, där
man sägs arbeta med kurser i elementär datoranvändning, fördjupningskurser
i anslutning till användning av särskild programvara samt ”process- och
utvecklingskurser”168. De sistnämnda torde komma relativt nära det vi
intresserar oss för här, utvecklingsarbete kring universitetslärarnas
undervisning och studenternas lärande.
Utredningen lämnar även en relativt fyllig redovisning över WGLN och
de tre svenska universitetens (Uppsala, KTH och KI) samarbete med
Stanford University. Syftet med WGLN och Swedish Learning Lab är, säger
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utredningen, att genom nationell och internationell samverkan förbättra
formellt och informellt lärande med hjälp av ny teknik. ”Viktiga ingredienser
är aktivt lärande och integrering av ny teknik för att stödja lärande samt en
tydlig inriktning på utvärdering.”169 Vid tidpunkten för utredningens
betänkande hade inga projekt inom WGLN eller ULL hunnit nå så långt att
några erfarenheter kunde redovisas. För Uppsala universitets räkning nämns
dock det påbörjade projektet Digital Resources in the Humanities. [Se Jenny
Lee & Mia Lindegren]
Nya villkor . . . diskuterar avslutningsvis universitetslärarnas behov av
kompetensutveckling och man föreslår en rad åtgärder för att förbättra den
pedagogiska skickligheten, i första hand genom ett system med kurser.
Något oväntat är IKT-frågorna mycket perifera i den diskussionen;
utredningens förslag handlar praktiskt taget enbart om förutsättningar för
lärosätena att, bland annat i samverkan, erbjuda studier på distans. Liksom i
förbigående sägs att högskolans lärare måste erbjudas vidareutbildning för
att de ”på ett effektivt sätt skall kunna använda datorn som verktyg”170. Ingen
koppling görs till de många konkreta förslag som gäller ”ren” pedagogisk
kompetensutveckling.
Vi har i några andra sammanhang studerat ungdomsskolans datorisering
(1980-tal) och användningen av IKT i grundskola och gymnasieskola (senare
häften av 1990-talet). I dessa sammanhang kunde vi notera att dator- och
IKT-användningen nästan aldrig handlade om att skolans eller lärarnas
undervisningsinnehåll skulle förändras på något sätt. Det hade annars varit
rimligt att förvänta att de nya möjligheter som dataprogrammen erbjöd, t.ex.
dynamisk simulering, tillgång till autentiska databaser eller ”nya
kunskapsområden i matematik”171 skulle locka eller uppmana till
nytänkande. Förändringarna i ungdomsskolans utvecklingsarbete handlade i
stället om att lärarna ibland ändrade sitt arbetssätt eller sina arbetsmetoder,
men oftast rörde det sig inte ens om det: I stället för en traditionell
uppslagsbok använde man uppslagsbokens CD-version eller nätversion; i
stället för att eleverna fick instruktioner och övningsuppgifter på papper fick
de dem på datorn; i stället för att skriva med penna eller skrivmaskin fick de
lära sig att använda ordbehandlingsprogram och istället för att skicka brev
med posten, till exempelvis elever på skolor de samarbetade med, fick
eleverna nu använda sig av e-post.172 Lärarna gjorde på samma sätt som
tidigare i sin undervisning men med användande av ett nytt tekniskt
hjälpmedel.
Det förekom bland ungdomsskolans lärare att man tänkte sig något slag
av effektivitetsvinster, t.ex. att fler elever skulle bli mer motiverade eller att
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eleverna skulle förstå något snabbare med en datorsimulering.
Effektivitetstänkandet förekom även, och framför allt, på kommun- och
planeringsnivå, dvs. bland skoladministratörer och –planerare:
Det går att klara den höga kvaliteten [i vår kommuns skola] med färre lärare,

säger en tjänsteman som resonerar om att man i hennes kommun inte tänker
anställa nya lärare efter dem som går i pension, när man nu har datorer.
Hennes kollega säger samtidigt – och kritiskt mot den utveckling han iakttar
– att den egna kommunledningen har en alltför hög tilltro till de
rationaliseringsmöjligheter som verkar öppna sig: ”Personal kostar pengar,
datorerna blir bara billigare.”173 Denna typ av en klart redovisad tankegång –
att datorer och IKT skulle kunna vara helt lärarersättande – hade vi faktiskt
inte stött på sedan 1960-talets direktiv till UPU och hos Universitetskanslersämbetet. Det var ovanligt att i mitten av 1990-talet möta detta
argument och det är ovanligt att möta det idag. Men tanken om lärarersättande och lokalersättande174 teknik lever antagligen kvar på sina håll.
Man behöver ju som utbildningsansvarig inte torgföra eventuella planer på
att rationalisera i samband med pensionsavgångar och andra naturliga
avgångar.
Vi har i detta avsnitt försökt kartlägga hur samhälle och statsmakt från tid
till annan har sett på universitetslärares pedagogiska skicklighet, om en
sådan skicklighet är ”medfödd” och given eller om inte, och hur den kan
stimuleras och utvecklas. Vi har också spårat hur introduktionen av datorer
och senare IKT i samhälle och utbildning har beskrivits som en ny uppgift
för universitetslärarna och hur statsmakt och utredningsväsende har
diskuterat integrationen av denna nya teknik i universitetslärarnas arbete. Vi
kan konstatera att bakom ökade krav på generell pedagogisk kompetens har
legat:
•
•
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•
•

•

Fler professionsutbildningar och ökade förväntningar från
avnämarna på universitetsutbildningarna medför ytterligare
utmaningar för universiteten och universitetslärarna,
Framväxten av datorer, programvara och IKT-system i samhälle
och arbetsliv med början under 1980-talet skapar nya problem,
men
även
nya
möjligheter
för
universiteten
och
universitetslärarna. Med denna framväxt följer också kraftigt
ökade förväntningar på universiteten och universitetslärarna att de
ska ta till sig den nya tekniken och utveckla de pedagogiska
användningsmöjligheterna,
Förväntningar om rationalisering av universitetslärarnas arbete
och effektivitetsvinster.

Vi vill här stanna upp inför de två sista av dessa punkter:
För det första den om pedagogisk användning av IKT. Det är rimligt att
ställa frågan om existensen av datorer och IKT i samhället generellt har varit
den starka drivkraften bakom de växande förväntningarna på generell
pedagogisk kompetensutveckling bland universitetslärare. Vårt svar på den
frågan är i huvudsak nej. Det är expansionen av studenter som är den helt
avgörande drivkraften. Men de nya studentgenerationernas förväntningar har
också verkat pådrivande, liksom IKT-användningen i samhället i stort. De
tidigaste nationella ansträngningarna att stimulera pedagogiskt
utvecklingsarbete daterar sig tillbaka till tidigt 1990-tal och i dessa
ansträngningar har önskemål om ökad IKT-användning i utbildning och
undervisning spelat en roll.
För det andra är det uppenbart att tankar om effektivitetsvinster genom
teknikanvändning återkommer i de flesta av texter vi granskat. Allra
tydligast framgår förväntningar om effektivitet i direktiven till 1965 års
Universitetspedagogiska utredning. Utredningens sätt att ta hand om detta
direktiv var dock närmast att förespråka ett systematiskt sätt att planera,
genomföra och examinera universitetsutbildningen. Teknikanvändningen
spelade trots allt en begränsad roll hos UPU, även om undervisningsmaskiner fanns att tillgå och datorer faktiskt hade använts i utvecklingsarbete i TRU-kommitténs regi.175 Kanske ansåg UPU att TRU-kommittén
hade tagit hand om teknikfrågorna. De två kommittéerna arbetade parallellt
från 1967 till 1970, det år UPU lämnade sitt slutbetänkande.
Inför granskningen av de 38 slutrapporterna från ULLs lärarprojekt ställer
vi nu frågan om vad vi kan vänta oss att hitta: Handlar projekten i hög grad
om att lärarna har velat ta chansen att förändra och förnya eller modernisera
175
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innehållet i sina ämnen, eller har de satsat på att förändra sina
undervisningsmetoder. Vilka skäl anger de för att vilja genomföra sina
utvecklingsprojekt? Kan vi finna ambitioner att effektivisera utbildningen
och undervisningen?

Trettioåtta redovisningar över lärarprojekt med IKT-användning
Om metod
Vi har gjort en styrd innehållsanalys med start i didaktikens tre huvudfrågor:
Vad, hur och varför? Analysen bygger på ett antal upprepade läsningar av de
38 rapporterna och efterhand föll ett antal kategorier ut under var och en av
huvudfrågorna. Dessa kategorier förde vi in i en matris över samtliga
projektrapporter.
Vi fann också att många rapporter innebar att man anlade antingen ett
studentperspektiv eller ett lärarperspektiv i projektet, men att flera rapporter
redovisar mål och erfarenheter ur båda dessa perspektiv. Vi ville också
undersöka om man i projekten hade genomfört någon utvärdering av arbetet
eller om man åtminstone hade planerat att göra det. Även detta slag av
information överfördes till matrisen, liksom information om de ”rena”
teknikfrågorna.
En avprickning i matrisens kolumn för t.ex. hur-frågor kan ske med
utgångspunkt i lärarens arbetssätt eller studentens arbetssätt eller bådas – det
avgörande för oss har varit hur rapportförfattaren lägger fram saken.
Noteringarna i matrisen har skett utifrån beskrivningar av projektens mål,
syfte, avsikt, etc. Vi tänkte oss inledningsvis att vi skulle behöva hålla isär
mål och utfall, men faktum är att mycket få rapporter redovisar utfall av
regelrätta utvärderingar och att ännu färre redovisar lärorika misstag.
Överlag menar man att man har gjort ungefär det man avsåg och att det i
stort har gått ganska bra. Detta är ett metodproblem som vi återkommer till.
Utfall: Rapporterna som helhet
Rapporterna omfattar sammanlagt ca 200 sidor och de allra flesta rapporter
är två till fyra sidor långa. De sålunda ganska korta rapporterna är
överraskande innehållsrika. Utan undantag får läsaren redovisningar som i
hög grad sker i pedagogiska och didaktiska termer. Självklart innehåller
många rapporter också information om hur arbetet med att få den tekniska
sidan av arbetet att fungera: Man har behövt lära sig behärska nya program
och plattformar (framför allt Ping Pong) och i de flesta fall har detta gått bra
men tagit mer tid än beräknat. Få rapportförfattare redovisar stora
teknikproblem och många hänvisar till det konstruktiva stöd som ULL har
tillhandahållit. Endast sex av de 38 rapporterna handlar om att projektet
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aldrig kom längre än till att få teknik och dataprogram på plats, något som
annars varit vanligt förekommande i liknande fall.176
De 38 rapporterna fördelar sig över universitetets tre vetenskapsområden
ungefär som de 43 projekt som beviljades medel (se tabell 1).
I de 38 rapporterna nämns 76 personer vid namn som projektledare och
projektmedarbetare, vilket motsvarar 2,0 personer i genomsnitt (prefekter
som undertecknat rapporterna har inte tagits med i denna beräkning). De
allra flesta av dessa projektengagerade personer är lärare, men självklart
förekommer även några institutionstekniker och en eller ett par kursadministratörer bland dem som deltagit aktivt. Det är inte möjligt att ur mer
än ett par, tre rapporter utläsa hur många lärare vid en institution eller inom
ett utbildningsprogram som på något sätt har kommit i kontakt med
projektet. I ett fall nämns ”totalt 18 lärare”, men vårt intryck är att en så pass
god spridning är ovanlig. Här gäller att hålla i minnet att projektrapporterna
är från åren 2006, 2007 och 2008 och att vi inte vet något om en eventuell
spridning som kan ha skett senare.
De mest iögonfallande resultaten
Tre resultat faller mer i ögonen än de övriga: För det första dominerar hurfrågorna kraftigt över vad-frågorna, mer än tre rapporter av fyra handlar om
att man har velat förändra sättet att undervisa eller sättet för studenterna att
arbeta. I hälften av dessa fall rör det sig om att man endast velat flytta över
en befintlig kurs till nätet, antingen för att ersätta den befintliga kursen eller
för att skapa ett komplement till den. I båda fallen, ersättning eller
komplement, gör man sin nätburna kurs i syfte att nå fler studenter.
I den andra halvan av projekt som avser förändrat arbetssätt vill man
utnyttja en eller flera möjligheter som tekniken ger. Det handlar oftast om att
lärare och studenter får en ny kommunikationsmöjlighet. I stället för
envägskommunikation vill man skapa dialoger, oftast lärare-studenter, men
även studenter emellan. I flertalet fall handlar detta om att lärare och
studenter läser och reagerar på texter och delar med sig av material. I tre
rapporter säger man att blyga studenter, studenter med t.ex. dyslexi och
studenter med sämre förkunskaper än övriga i gruppen, lättare kommer till
tals med en skriftlig kommunikationskanal, som dessutom är öppen dygnet
runt.
För det andra dominerar hänvisningar till studenterna och deras lärande
kraftigt över hänvisningar till lärarna och deras arbetssituation i kolumnen
över varför-frågorna. Endast två rapporter saknar helt hänvisningar till att
saker och ting ska bli annorlunda eller bättre för studenterna. I kontrast till
detta har bara varannan rapport sådana hänvisningar till lärarna. Den allra
vanligaste förändringen ur ett studentperspektiv är att en kurs som erbjuds på
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nätet och på distans blir tillgänglig för fler och tillgänglig oberoende av tid
och geografiska avstånd. Denna typ av argument kommer nästan uteslutande
från humanistiska ämnen såsom främmande språk, inkl. småspråk, och andra
humanistiska ämnen med få platser i grundutbildningen.177 Två projekt med
detta motiv kommer från den medicinska fakulteten; i ett fall vill man kunna
erbjuda en nätkurs till studenter i tredje världen som inte har ekonomiska
medel att studera vid ett svenskt campus och i ett annat fall vill man nå
läkarstudenter under deras kliniska specialistutbildning på andra ställen än
Uppsala och Akademiska sjukhuset.
Ett tiotal projekt har haft en vad-fråga på sitt program – man ville skapa
ett nytt innehåll i utbildningen, ett innehåll som inte varit möjligt utan den
nya tekniken. Ett exempel är att studenter som studerar musik kan få
teknikstöd i sitt lyssnande när de övar på egen hand (dvs. innan de hunnit få
sin ”gehörsmässiga skolning”). I ett projekt inom geovetenskap utvecklades
ett program som möjliggjorde virtuella exkursioner som aldrig hade kunnat
genomföras i verkligheten beroende på hög risk (laviner, farliga stup),
orimligt höga kostnader eller långa resvägar. Den tredje iakttagelsen är att
dessa projekt med något enda undantag har minst att rapportera om
utvärdering, varken formell, genomförd eller intuitiv genomförd eller
planerad utvärdering. I den andra av de två projektomgångarna krävdes
ingen plan för utvärdering, vilket kan förklara delar av de uteblivna
utvärderingsansträngningarna. En annan förklaring kan vara att det kreativa
momentet varit krävande eller tagit mycket tid. Vi vill inte utesluta att
projektledarna i några fall tyckt att utvärdering inte behövts utan att den
produkt man skapat uppenbarligen ger de möjligheter man åsyftat. I
Högskoleverkets rapport över de 91 nationella projekten framhålls som den
största bristen hos projekten och projektredovisningarna att både ambitioner
och förmåga när det gällde utvärdering verkade saknas. Här faller ULLs
lärarprojekt in i ett mönster.
I detta sammanhang kan tilläggas att i ett projekt om undervisning i
arabiska ville projektledaren lägga upp övningar i lärplattformen Ping Pong.
Problemet var emellertid att Ping Pong inte stödde arabisk skrift och inte
heller transkription av arabisk skrift. Han tvingades därför hitta på andra
lösningar. Sedan dessa problem uppmärksammats har Ping Pong ändrats och
stöder nu arabisk skrift. En liknande erfarenhet gjorde en projektledare inom
ämnet hebreiska. Dessa projekt hade alltså inte som syfte att förändra
undervisningsinnehållet i en kurs, men det kom att påverka innehållet i
själva lärplattformen. Det är värt att notera här att det inte alltid är så enkelt
för lärare att använda sig av en färdigproducerad teknik, utan att även
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tekniken och dess innehåll ibland måste förändras för att bli användbar i
undervisningssammanhang.
Önskade effektivitetsvinster?
Vi hade, som sagt (länk), väntat oss att få läsa om ökad effektivitet av olika
slag, men härav blev nästan intet. Varken när det gäller mål och ambitioner
bakom projekten eller när det gäller uppnådda resultat. Endast sex rapporter
av 38 använder ordet effektivitet någon gång och av dessa fem är det bara
två rapporter som tydligt och upprepat diskuterar sitt projekt som en väg mot
hushållning med lärartid. Den första av dessa är en rapport från Företagsekonomiska institutionen – en miljö där man har kunskaper nog att använda
sig av begrepp som ’effektivitet’ på ett vetenskapligt korrekt sätt. Därmed
kanske man även har mod nog att använda sig av begreppet – många andra
undviker det kanske. Den andra rapporten kommer från det projekt som
prövat virtuella exkursioner i geovetenskap för att ”effektivisera,
komplettera och i vissa fall ersätta exkursioner i fält”. Det är dock inte vår
uppfattning att projektledarna och författarna till rapporterna har tänkt i
termer av ”effektivitet” särskilt ofta, oavsett hur de uttrycker sig i skrift.
Andra drivkrafter bakom projekten
Som vi sett har de flesta projektledare tänkt mest på att utforska och nyttja
vad vi vill kalla kompletterande möjligheter, alltså ökad flexibilitet för
studenterna och ökad interaktivitet lärare-studenter och studenter-studenter.
Det var oväntat att inte en enda rapport nämner de ungas IT-vanor och
förväntningar som en drivkraft bakom projektet. Det är däremot väntat att
mycket få rapporter säger något om IT-stöd i examinationen. Endast ett par
projekt tar upp sådana inslag och då mera som en fråga på marginalen – i ett
projekt har man haft som krav för Godkänt på kursen att studenterna chattar
med sin lärare minst en gång. Syftet har varit att stimulera till praktisk
språkanvändning i ett av språkprojekten. I ett annat projekt har
examinationen på en tioveckorskurs i ett humanistiskt ämne skett via chatt.
Mer djärva försök med examination finns inte och det kan säkert bero på
kontrollproblem och juridiska problem som man väjer inför.
I ett projekt, som har genomfört en ambitiös enkät bland lärarna, har man
konstaterat att institutionen har två generationer lärare och att endast den
yngre av dem är riktigt intresserad av att engagera sig i
teknikanvändningsfrågorna och i projektet. En liknande skillnad fann man
mellan de kvinnliga och de manliga lärarna, där de senares intresse var större
än de förras.
I en handfull fall har projekten helt enkelt gått ut på att använda den nya
tekniken för att man som lärare eller lärarlag ska lära sig använda den nya
tekniken.
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Diskussion
Nu har vi ställt våra resultat mot de didaktiska frågorna. Hur utfaller en
jämförelse med de många föreställningar om dator- och IKT-användning i
utbildning som vi fann hos de olika utredningarna?
Högskollärarutredningen 1996 formulerade dessa förväntningar på
tekniken tydligast och tänkte sig att den skulle kunna:
•
•
•
•
•

Ersätta overhead-projektorn med bl.a. mer kraftfulla
visualiseringar där också dynamiska presentationer ingår
Minska lokal- och utrustningskrävande verkliga laborationer
[och] simulera farliga, dyrbara eller mångåriga förlopp
Ge perfekta och kontrollerade förutsättningar för studenternas
eget arbete
Ge i princip alla discipliner en likartad möjlighet att utveckla
modeller som kan prövas och bearbetas i en virtuell verklighet
Erbjuda en bredd i fråga om mängden sinnen som samtidigt kan
mobiliseras för inlärningsstöd.

I några, men förvånande få, projekt ingår användning av PowerPointpresentationer. Detta kan självklart kallas för ”kraftfulla visualiseringar”
men knappast för ”dynamiska presentationer”. Det senare har vi dock funnit
på några håll: I ett projekt inom musikutbildning har man utnyttjat ljud på ett
delvis nytt sätt och i ett par humanistiska projekt kan studenterna ta del av
ljudillustrationer som en konventionell lärobok aldrig skulle ha gett dem.
Inom ämnet hydrologi har man skapat ett rollspel som helt klart kan visa
dynamiska förlopp på ett sätt som rollspel i pappersversion inte kan erbjuda
och ett projekt har gått ut på att göra ett geografiskt informationssystem,
GIS, tillgängligt för arkeologistudenter. Eftersom vi här har att göra med en
fråga om undervisningens innehåll så är det förväntningsrätt att vi funnit
ganska få exempel. Innehåll i undervisningen verkar vara det lärare sist vill
ändra – och med viss rätt. Ämnets innehåll behöver vara stabilt, i varje fall
på de lägre nivåerna (A- och B-nivå och första- och andraårsundervisningen). Ändringar av innehåll i kursplaner förutsätter ofta en hel
del arbete och ofta också en hel del argumentation i institutionsstyrelse eller
fakultetsnämnd. Våra få exempel här kan också illustrera det faktum att
stimulansåtgärder utan styrning i någon bestämd riktning inte genererar
genomgripande förändringar – annat än möjligen på sikt.
Inget projekt har handlat om att göra simulerade laborationer för att spara
utrustnings- och lokalkostnader. Däremot har vi mött ett projekt inom
geovetenskap som lyckats simulera farliga eller kostsamma exkursioner eller
exkursioner som är helt orealistiska att genomföra i verkligheten t.ex. på
grund av stora geografiska avstånd. Inom fysikalisk kemi har man skapat ett
projekt som innebär att studenterna förbereder sig inför konventionella
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laborationer så att (den oförändrade) laborationstiden blir bättre använd ur
inlärningssynpunkt.
Det är inte helt enkelt att förstå vad utredaren menat med ”perfekta och
kontrollerade förutsättningar för studenternas eget arbete”. Det tycks
emellertid vara så att dessa ”perfekta och kontrollerade” förutsättningar är
något som lärarna definierar och inte något som studenterna ska skapa själva
eller tillsammans med varandra. Vårt sätt att förstå detta är därför att det
handlar om att lärarna ges möjligheter att skapa laborationer eller andra
övningar som studenterna ska göra och att de därigenom ges möjlighet att
styra studenternas självständiga/egna arbete.
Att utveckla modeller som kan prövas och bearbetas i en virtuell
verklighet är en intressant möjlighet som vi sett mycket få exempel på. Ett
undantag är rollspelet inom hydrologin och ett annat är de virtuella
exkursionerna inom geovetenskap. Däremot kan det förekomma traditionell
modellanvändning i ett och annat projekt, men utan att projektledarna lyfter
fram detta eftersom det inte är något nytt i deras ämne. Vi tror, utifrån andra
pedagogiska utvecklingsprojekt som vi granskat, att Högskollärarutredningen tänkte sig en ökad användning av modeller i
samhällsvetenskapliga och humanistiska ämnen. Vid tiden för utredningen
fanns några sådana, mycket uppskattade, modell- och simuleringsprogram
för gymnasieskolans undervisning i samhällskunskap. Antagligen hade
utredningen hört talas om dem.
Vi konstaterar att ett antal projekt har använt möjligheten att engagera
flera sinnen för studenternas lärande. Oftast har möjligheten dock funnits
tidigare men genom projektet kan studenterna dra nytta av den även utanför
lärarledd studietid.
Som vi sett i de inledande avsnitten i detta kapitel har förväntningarna på
universitetslärarnas pedagogiska meritering genomgått stora förändringar de
senaste decennierna. Från ett system där lärarna enbart – och senare i första
hand – skulle anställas på vetenskapliga meriter, till ett system där den
pedagogiska skickligheten tillmäts relativt stor betydelse. Visserligen kan vi
inte bortse från att de vetenskapliga meriterna och forskningen fortfarande
står högre i kurs vid universiteten och att forskande lärare också har högre
status. Vi talar till exempel ofta om lärares undervisningsbörda, men ytterst
sällan – om ens någonsin – om deras forskningsbörda. Men, som sagt, frågor
om den pedagogiska skickligheten är idag i hög grad uppe på agendan i
diskussioner om universitetens verksamhet och utveckling.
Vår egen sammanfattning av utredningsbetänkanden från senare år visade
att drivkrafter bakom ökade krav på pedagogisk kompetens var av minst fem
slag. Har ULLs lärarprojekt hämtat argument från dessa tydliga samhälleliga
förväntningar på dagens universitetslärare? Vi upprepar uppräkningen av de
fem drivkrafterna:
•

En volymmässig utbyggnad av universitet och högskolor,
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•
•
•
•

Ett ökat antal studenter och en ökad heterogenitet i studentpopulationen,
Ökade förväntningar från avnämarna på universitetets
professionsutbildningar,
Ökade förväntningar på universitetslärarna att ta till sig den
teknik som impregnerat samhället i övrigt,
Förväntningar om rationalisering och effektivitetsvinster.

Dessa förväntningar har intressant nog inte någon framskjuten plats i
projektrapporterna. Inte en enda rapportförfattare nämner att universitetet har
fler studenter att ta hand om i dag än tidigare och inte heller att studentgrupperna är mer heterogena än tidigare. Detta finner vi förvånande.
Tvärtom är det några, framför allt kurser i små humanistiska ämnen, som vill
utveckla användningen av kurser som kan locka fler studenter.178
Vidare är det ingen som explicit gör hänvisningar till avnämarna och de
krav som de eventuellt kan komma att ställa på studenter som tagit sin
examen vid universitetet. Än mindre har vi mött argument som handlar om
vad dagens studenter behöver i sitt framtida arbetsliv dels för att klara krav
och förväntningar, dels för att kunna påverka förhållandena inom detta
arbetsliv. En ännu större – obesvarad och svårbesvarad – fråga är vilka
kunskaper dagens unga behöver för att kunna utöva inflytande i
morgondagens samhälle i stort.
Inte ens förväntningar på rationalisering och effektivisering av lärarnas
undervisning har fått någon avläsbar plats i rapporterna. Istället tycks det
dominerande perspektivet vara att IKT förväntas kunna bidra till att utveckla
undervisningsmetoderna och förbättra förutsättningarna för studenternas
lärande. Detta ger i sin tur upphov till förväntningar och eventuella problem
som måste lösas, men det är andra förväntningar och problem än de som vi
kunnat härleda ur de senaste femtio årens statliga utredningar.
I våra egna studier från 1980-talet och 1990-talet mötte vi ofta påståenden
som t.ex. ”datorn är bara ett verktyg”.179 Påståendet kom oftast från
178

Vid 00-talets mitt hade flera humanistiska ämnen, framför allt flera språkämnen, problem
med studentrekryteringen. I sådana fall är det rationellt för lärare och institutioner att på olika
sätt verka för att öka sitt ämnes attraktivitet. Det vanligaste bland de granskade projekten var
att skapa ökad flexibilitet: Genom att erbjuda undervisning på distans skulle fler studenter
kunna lockas till kurserna och fler ”gamla” studenter skulle lockas att avsluta sina påbörjade
studier. Om lärare och institution lyckas innebär det i båda fallen att institutionen ökar sina
intäkter.
Några projekt motiverades tvärtom med att kursen var så populär och så översökt att
man ville skapa en nätversion för att kunna erbjuda den till fler. Detta är inte lika lätt att
förstå, eftersom varje institution vid en viss tidpunkt har ett givet utbildningsuppdrag med en
given ekonomisk ersättning. Här kan vi tänka oss att ett högt söktryck till en kurs i
kombination med en nätvariant har kunnat användas som argument för ett utökat
utbildningsuppdrag framåt i tiden.
179
Riis, U. & Nissen, J. (1985); Riis, U. (1987) Datalära på grundskolans högstadium. Tema
T Rapport 36. Linköpings universitet; Riis, U. (1991) Skolan och datorn. Satsningen Datorn
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tillskyndarna och teknikentusiasterna och riktades mot de (lärare) som var
mera svala inför den nya tekniken eller direkt avvisande till den. Lennart
Sturessons och Jörgen Nissens kapitel ger också flera goda prov på detta sätt
att argumentera under 1990-talet. [Se Lennart Sturesson och Jörgen Nissen]
Även under 1960-talet var denna typ av resonemang ganska vanliga. Det var
även argument som handlade om rationalisering – ersättning av mänsklig
arbetskraft – och effektivisering av utbildning och undervisning. Men idag
ser vi tydligt att dessa förväntningar på den nya tekniken inte uppfylls. IKT i
utbildning och undervisning har inte ersatt några lärare. För den enskilde
läraren har tekniken främst kommit in i bilden som ett pedagogiskt
komplement eller som ett hjälpmedel för att underlätta hennes och
studenternas situation. Men på ett övergripande plan har tekniken adderats
till en pedagogisk situation och ett pedagogiskt system som redan av andra
skäl är mer komplexa idag än för bara 15, 25 eller 50 år sedan. Att det
behövs pedagogiskt utvecklingsarbete och motsvarande kompetensutveckling är uppenbart och ofrånkomligt. Att detta kommer att behövas
under överskådlig framtid är likaså uppenbart och ofrånkomligt:
Teknikanvändningsmöjligheterna utvecklas hela tiden i rask takt och de
pedagogiska frågorna är eviga.

Framtida kunskapsbehov om pedagogisk kompetensutveckling
och användning av modern teknik i utbildning och undervisning
Det är några år sedan projekten genomfördes och avrapporterades. Mycket
har hänt sedan dess. Både när det gäller den tekniska utvecklingen i sig och
användningen av IKT och när det gäller förväntningar på lärares
pedagogiska skicklighet. [Se Ewert Bengtsson a och b] Idag ställs tydliga
krav från universitetets sida på nyanställda lärare både att de ska genomgå
kurser i pedagogik för universitetslärare och att de systematiskt ska samla
och dokumentera sina undervisningserfarenheter och andra pedagogiska
meriter. Många institutioner har idag också tillgång till IKT-resurser i långt
större utsträckning än bara för ett halvt decennium sedan. Det gäller själva
tekniken och mjukvaran och det gäller lärarnas och studenternas kunskaper i
användande av IKT. Hur de 38 rapportförfattarna skulle skriva om sin
undervisning idag kan vi bara spekulera om. Kanske skulle de också idag
vara mer villiga att berätta om misstag än de var strax efter avslutat projekt.
Om inte annat kan de idag kanske bättre se förklaringar till sina
tillkortakommanden i olika avseenden. De flesta projekt hade inte någon
utvärdering, men kanske skulle vi nu, med några års distans, kunna få veta
mer om lärarnas erfarenheter och reflektioner över dem.

som pedagogiskt hjälpmedel 1988-1991. Tema T Rapport 24. Linköpings universitet; Riis &
Jedeskog (1997), Almqvist et al. (1999).
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Det vore under alla omständigheter intressant att följa upp och diskutera
vilken effekt projekten och deras fortsatta utveckling har haft på de berörda
lärarnas undervisning och deras studenters lärande. Det vore också intressant
att undersöka spridningseffekter: Från åttiotalet direkt berörda lärare till
dessas kollegor först inom den egna institutionen och dessutom till kollegor
vid andra institutioner, fakulteter och vetenskapsområden.180
Vi har här valt att intressera oss för hur, till vad och varför lärare vid
universitetet använt IKT i sin undervisning. Men det finns även en annan
minst lika intressant fråga, nämligen hur, till vad och varför tekniken
förändrats utifrån lärarnas förväntningar, krav och användning. Vi nämnde
kort hur lärplattformen Ping Pong utvecklades efter erfarenheter i en kurs.
Som vi ser det vore det intressant att se närmare på och diskutera hur
tekniken som använts på ULL och i de olika projekten utvecklats under de år
som gått. Men det får bli en annan historia i ett annat sammanhang.

En undersökning med bland annat detta syfte har genomförts på initiativ av ULL:
Ekman, J. (2005) IT-användning i undervisning. Uppföljning av lärarprojekt vid
Uppsala universitet. Reports from Uppsala Learning Lab 2005:9.
180

120

Bilaga
Lärarprojekt som beviljades medel av Uppsala Learning Lab för perioden
2004-2005
Civilekonom genom distansstudier
Lena Avoti, Företagsekonomiska institutionen
Virtuella exkursioner – ett verktyg för att effektivisera lärandet av och i
naturen
Gerhard Bax, Inst för geovetenskaper
Utbildning i vetenskaplig metodik med hjälp av IT
Margareta Emtner, Institutionen för neurovetenskap,
sjukgymnastik

enheten

för

Interaktiv återkoppling mellan laborationer och teori
Christer Elvingson, Fysikalisk-kemiska institutionen
IT-stödd undervisning i Schenkeranalys
Ola Eriksson, Institutionen för musikvetenskap
SimVatten – ett webbaserat rollspel om konflikter kring uthållig
vattenförvaltning
Sven Halldin, Uppsala Vattencentrum
IT i arabiska undervisning på nybörjarnivå (Ingen titel angiven)
Bo Isaksson, Lingvistik och filologi
Enhancing Online Learning using ”Explanograms”
Arnold Pears, Inst. För informationsteknologi
Individanpassade studier i grekiska för studenter i religionsvetenskap
Håkan Bengtsson, Teologiska institutionen
IT baserat bibliotek för undervisning i ämnet Klinisk Kemi
Soheir Beshara, Inst för medicinska vetenskaper, klinisk kemi
Pilotprojekt för utveckling av IT baserad distansutbildning för personer
som arbetar i internationella katastrofprojekt
Magdalena Bjerneld, Inst. för kvinnors och barns hälsa, IMCH
Implementering av C kurs, halvfart, i ämnet antikens kultur och
samhällsliv vid Institutionen för arkeologi och antik histori
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Lars Karlsson, Birgitta Sjöberg, Institutionen för arkeologi och antik historia
Utveckling av multimediaföreläsningar och interaktiva laborationer i
farmakologi och neurobiology
Jonas Linblom, Inst för neurovetenskaper
Resursbaserat lärande via internet Ett pedagogiskt utvecklingsprojekt i
idé- och lärdomshistoria
Franz Luttenberger, Institutionen för idé- och lärdomshistoria
Virtuell genetisk epidemologi
Patrik Magnusson, Institutionen för genetisk patologi
Utveckla webb-baserad undervisning i urologi för läkarstuderande
Per-Uno Malmström, Institutionen för Kirurgiska Vetenskaper,
Forskargrupp urologi
Nätkurs i Hyperteori och digital kultur
Anna Gunder/Stefan Mählquist, Litteraturvetenskapliga institutionen
Distansutbildning för sjuksköterskor relaterad till sjuksköterskeprogrammet
Petersen, Karin Anna, Pedagogiska institutionen
Förvaltningsrättslig översiktskurs
Bo Westlund, Inst f handelsrätt
Web-baserad ”verktygslåda” för dermatologiundervisning vid Uppsala
universitet – en modell för klinisk studentstöd
Anders Vahlquist, Inst för Medicinska Vetenskaper/Dermatologi och
Venereologi
Att utveckla webstöd för estetikens grundkurs med hjälp av
mentorsmodell.
Tommie Zaine, Filosofiska institutionen avdelningen för estetik
Lärarprojekt som beviljades medel för perioden 2006-2007
Samarbete och flexibelt lärande i nya sjuksköterskeprogrammet
Carina Ahlstedt, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap.
Utveckling av nätbaserade övningsuppgifter i limnologi
Anders Broberg, Institutionen för ekologi och evolution

122

Att lära sig om interorganisatoriska relationer genom interaktiva
nätbaserade fallstudier
Jaan Grünberg, Företagsekonomiska institutionen
Fortbildning i genushistoria och könsmedvetet lärande
Karin Hassan-Jansson, Historiska institutionen.
http://www.ull.uu.se/digitalAssets/14/14955_ULL_projektrapport_hassanjan
sson.pdf
Webbaserad kurs i estniska
Kirsi Höglund, Institutionen för moderna språk.
http://www.ull.uu.se/digitalAssets/14/14957_ULL_projektrapport_hoglund.p
df
Digitalisering och webb-basering av undervisning i radiologi
Maria Lönnermark, Institutionen för onkologi, radiologi och klinisk
immunolog.
Provningskonsten, att vara eller inte vara i ”rätt” kläder
Eva Norgren, Institutionen för hushållsvetenskap.
http://www.ull.uu.se/digitalAssets/14/14961_ULL_projektrapport_Norgren.
pdf
Nätkurs i GIS för arkeologoer
Daniel Löwenborg, Institutionen för arkeologi och antik historia.
http://www.ull.uu.se/digitalAssets/14/14963_ULL_projektrapport_Lowenbo
rg.pdf
Nätkurs i informationssökning
Eva Nordgren, Uppsala universitetsbibliotek, vårdbiblioteket.
http://www.ull.uu.se/digitalAssets/14/14965_ULL_projektrapport_Report_N
ordgren.pdf
Främre orientens kulturer: introduktion, en webbaserad kurs
Olof Pedersén, Institutionen för lingvistik och filologi
http://www.ull.uu.se/digitalAssets/14/14967_ULL_projektrapport_pedersen.
pdf

Industriell mätteknik: Anpassning av kursmaterial till plattformen Ping
Pong
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Kjell Pernestål, Fysiska institution
http://www.ull.uu.se/digitalAssets/14/14969_ULL_projektrapport_kjell_pern
estal.pdf
Webbaserade tester i grundläggande kurser i beräkningvetenskap
Stefan Pålsson, Institutionen för informationsteknologi
Högre seminarier i biblioteks- och informationskunskap, genom IKTstött samarbete med Umeå och Lunds universitet
Kerstin Rydbeck, Institutionen för ABM.
Lärarprojekt finansierade av språkvetenskapliga fakulteten
Distansundervisning i ungerska för nybörjare
Maria Dugansty-Becker, Institutionen för moderna språk.
http://www.ull.uu.se/digitalAssets/14/14973_ULL_projektrapport_Becker.p
df
Nätbaserad skriftlig språkfärdighet i persiska
Forogh Hashabeiky, Institutionen för lingvistik och filologi.
Franska A: Chat et discussion en français
Charlotte Lindgren, Institutionen för moderna språk.
http://www.ull.uu.se/digitalAssets/14/14977_ULL_projektrapport_Lindgren.
pdf
Skrivkurs i finska
Ulla Lundgren, Institutionen för moderna språk.
http://www.ull.uu.se/digitalAssets/14/14979_ULL_projektrapport_lundgren.
pdf
Grammatisk introduktion till biblisk hebreiska med korpusbearbetning
Anette Månsson, Mats Eskhult, Institutionen för lingvistik och filologi.
Nätbaserade kurser i polska
Magdalena Slyk, Institutionen för moderna språk.
http://www.ull.uu.se/digitalAssets/14/14985_ULL_projektrapport_slyk.pdf
Sydasiens kulturhistoria - en distanskurs
William Smith, Roberto Menkes, Institutionen för lingvistik och filologi.
http://www.ull.uu.se/digitalAssets/14/14987_ULL_projektrapport_Menkes.p
df
Distanskurs i armeniska/syriska
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Witold Witakowski, Institutionen för lingvistik och filologi
Utveckling av distanskurs i kurmanji
Carina Jahani, Institutionen för lingvistik och filologi
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Rötterna: Wallenberg Global Learning
Network

När ULL startade sin verksamhet 2000 så spelade Wallenberg Global
Learning Network en stor roll. Här redovisas en del av de projekt som
finansierades via WGLN, men vi ser också hur dessa projekt har fått effekter
som gått långt utöver de ursprungliga planerna och ambitionerna.
•

Lars Borin: Avtryck från WGLN-projekten i forskningen

•

Tore Risch: Sökning i semantiska data

•

Stefan Seipel: 3D communication and visualization environments
for learning – from Visions to History

•

Ambjörn Naeve: The art of building strategic alliances from the
back office. The KMR-bridge between KTH and Uppsala
Learning Lab
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Avtryck från WGLN-projekten i forskningen
Lars Borin
Inledning
Minnet är kortare än man tror. Det känns som en evighet sen som jag var
aktiv i ULL i WGLN-samarbetet, men det har faktiskt inte gått mer än ett
drygt decennium sen jag inbjöds att bidra till en ansökan till Knut och Alice
Wallenbergs stiftelse om medel för att sätta igång verksamheten i det
nytillkomna Swedish Learning Lab med Uppsala Learning Lab som en av
noderna.181 Ansökan lämnades in den 31 oktober 1999, och mitt bidrag – ett
delprojekt med rubriken Digital resources in the humanities – fanns i ett litet
hörn av den breda verksamhet som planerades för SweLL i samarbete med
Stanforduniversitetet i USA.
Ansökan var antagligen väl beredd i förväg, eftersom Wallenbergstiftelsen
behövde mindre än en månad på sig för att godkänna den, så att SweLLarbetet kunde komma igång i början av år 2000, och därmed även arbetet
med de digitala resurserna, under förkortningen DRHum.
WGLN utlyste så småningom (under 2001) ytterligare projektmedel, och
Uppsala/ULL och KTH tillsammans med universiteten i Hannover (Learning
Lab Lower Saxony – L3S) och Stanford formulerade en sedermera beviljad
ansökan med titeln Personalized access to digital learning resources
(PADLR), där jag deltog i två delprojekt: Personalized Access to Large Text
Archives (PALaTe) och Personalized Learning Sequences (PLeaSe).
PADLR skulle starta den 1/9 2001, och det starkaste minnet från det
projektet är något som inte hade det minsta med själva projektet att göra:
Den sista dagen av projektavsparksmötet i Hannover råkade vara den 11
september 2001, vars händelser kastade en mörk skugga över både
mötesavslutningen och hemresan som skedde via en nu extremt hårdbevakad
flygplats.
Slutligen var jag med och formulerade innehållet i ett delprojekt i en
ansökan om ytterligare ett projektår inom PADLR, med titeln Personalized
learning with text from humanities open repositories/archives (PLeTHORA).
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Även denna ansökan beviljades, men jag hann lämna min anställning i
Uppsala och flytta över till Göteborgs universitet innan arbetet i
fortsättningsprojektet satte igång, och eftersom Göteborgs universitet inte
ingick i WGLN kunde jag tyvärr inte fortsätta mitt engagemang där.

Visionen: en DRHum-värld
Vad hoppades jag kunna åstadkomma i DRHum-projektet och i de
efterföljande PALaTe- och PLeaSe-projekten? Mitt forskningsområde var
och är språkteknologi, som grovt uttryckt handlar om att få datorer och
datorsystem att hantera mänskligt språk ungefär som man tänker sig att
människor gör det, men dessutom kombinerat med datorernas förmåga att
lagra och i hög hastighet bearbeta enorma mängder data.
Mycken (kanske huvuddelen) humanistisk forskning – och därmed även
utbildning inom humaniora – använder text som primära forskningsdata. I
takt med att alltfler textkällor från alla tider görs tillgängliga i digitalt format,
blir det en intressant forskningsfråga hur dessa stora textmängder på bästa
sätt ska kunna komma forskning och utbildning till gagn. En del av detta
nyttiggörande tror jag handlar om att skapa effektiva och intelligenta verktyg
för att söka och navigera i stora textarkiv, verktyg som är anpassade till den
aktuella användargruppens behov och önskemål. Att åstadkomma sådana
verktyg var i ett nötskal ett viktigt mål för DRHum- och PALaTeprojekten.182 PLeaSe-projektet däremot var helt inriktat på utbildning i språk,
även om textmaterial spelade en viss roll också i det projektet, eftersom vi
bland annat utforskade hur man med automatiska metoder skulle kunna välja
ut autentiska texter av lämplig svårighetsgrad för språkinlärares extensiva
läsning.
Jag var redan då, för tio år sedan, övertygad om att språkteknologi skulle
kunna bidra substantiellt till att skapa sådana verktyg för att arbeta med text i
forskning och utbildning, så min vision om vad vi skulle kunna åstadkomma
i WGLN-projekten var just det – intelligent åtkomst till stora textarkiv med
hjälp av språkteknologi, för studenter och forskare i humanistiska ämnen. Vi
kom inte särskilt långt när det gällde just den aspekten av projekten (se nästa
avsnitt), men för min egen del kom arbetet i WGLN-projekten och ULL att
bli början till en forskningsinriktning som jag har fortsatt att ägna mig åt
sedan dess och som i ökande omfattning bär rik frukt (se avsnitt 4).

Mycket väsen för lite ULL?
Även om hoppet var att projekten skulle ge upphov till konkreta och
varaktiga utbildningsapplikationer, så kom de i verkligheten snarare att bli
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explorativa och grundläggande för senare arbeten. Med tio års efterklokhet
kan jag se att det nog inte kunde ha varit på något annat vis.
För det första: Det vi ville åstadkomma då kräver en omfattande
infrastruktur – som bygger på standarder för dataformat, informationsstruktur och metadata – som vi visserligen diskuterade mycket redan i
WGLN-projekten, men som vi inte hade några reella möjligheter att
åstadkomma på egen hand. I själva verket är det först nu som en sådan
infrastruktur börjar växa fram som ett resultat av internationella initiativ med
oerhört mycket större resurser än våra tre små projekt i WGLN-samarbetet.
Framför allt tänker jag här på ESFRI-infrastrukturprojektet CLARIN, som
syftar till att bygga en europeisk IT-infrastruktur som ska möjliggöra just den
sorts e-vetenskapstillämpningar för humaniora som jag drömde om i
WGLN-projekten.183 Därvid räknar man med att initialkostnaden för att
åstadkomma en sådan grundläggande infrastruktur för ett enda språk
kommer att ligga i storleksordningen 100–200 miljoner kronor, och då är
inte ens kostnaderna för digitaliseringen av själva textarkiven inräknade.
För det andra: Deltagarna i WGLN-projekten hade förmodligen alltför
olika utgångspunkter och därmed alltför olika tankar om vad som vore
möjligt och önskvärt att åstadkomma. Våra diskussioner om tekniska
standarder, till exempel, gick nog stundtals högt över huvudena på somliga
av de medverkande företrädarna för de humanistiska disciplinerna. Det fanns
också ett stort och – åtminstone enligt min uppfattning – aldrig överbryggat
gap mellan dem med ett huvudsakligen tekniskt/vetenskapligt intresse av
projekten (t.ex. jag själv) och dem som hade ett huvudsakligen pedagogiskt
perspektiv på dem.
För det tredje: Den första WGLN-ansökan hade sprungit ur ett
existerande samarbete som omfattade naturvetenskap, teknik och medicin.
Det humanistiska inslaget kom in på sladden och begränsade sig till våra
små projekt, som med några få procent av en inte överväldigande stor
totalbudget inom WGLN skulle representera hela det humanistiska området.
Till slut kom ”bara” en handfull humanistiska ämnen att bli representerade i
projekten, men redan det lilla urvalet fragmenterade i praktiken de
tillgängliga medlen så att varje inblandad individ därmed kunde avsätta
enbart en liten del av sin arbetstid i ULL.
Det här betydde sammantaget att våra humanistiska WGLN-projekt
huvudsakligen kom att röra sig inne i det befintligas fängelse, snarare än ute
på visionernas vidder. Befintlig teknologi, snarare än nydanande tekniska
lösningar och framväxande standarder – för vilka tekniska standardlösningar
inte fanns än, och där projektbudgeten inte tillät egen nyutveckling – kom
sålunda att karakterisera de (få) demonstrationsprototyper som togs fram
inom projekten.
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På ett sätt kom dessa projekt alltså inte att motsvara mina visioner om vad
de borde ha lett till. Det betyder dock alls inte att de var misslyckade. Dels
gav de som sagt upphov till några demonstrationsprototyper, dels väckte de
ett intresse hos flera av oss som medverkade i projekten för användningen av
nydanande IKT i utbildning och forskning, som jag är övertygad har gett god
utdelning om vi betraktar ett längre perspektiv än de få WGLN-projektåren.
Även under projekttiden åstadkom vi en del konkreta och solida resultat. I
referensavsnittet nedan, under rubriken Publikationer från WGLN-projekten,
återfinns de publikationer som DRHum-, PALaTe- och PLeaSe-projekten
genererade under tiden de pågick. Tre internationella konferenspublikationer
får ändå sägas vara ett gott utfall från en verksamhet med så pass blygsam
budget som våra WGLN-projekt.

Men en del föll i god jord och bar frukt
Jag nämnde i föregående avsnitt att medverkan i WGLN-projekten väckte ett
intresse hos bland annat mig för användningen av nydanande IKT i
forskning och utbildning, framför allt i humanistiska ämnen. Sedan slutet av
2002 är jag föreståndare för Språkbanken vid Göteborgs universitet.184
Språkbanken är en forsknings- och utvecklingsenhet med fokus på
utveckling och tillhandahållande av så kallade språkresurser för i första hand
svenska, i form av textkorpusar och språkteknologiska lexikon samt språkteknologiska verktyg för att arbeta med resurserna. Språkbankens
traditionella avnämargrupp är forskare i språkvetenskap och språkteknologi,
men eftersom de flesta av våra resurser är fritt tillgängliga via webbgränssnitt har vi även många användare bland den språkintresserade
allmänheten.
Sedan ett antal år tillbaka är vi alltmer inriktade även mot andra
discipliner, sådana där text är en viktig primärkälla till forskningsdata. Här
har absolut mitt tidigare engagemang i WGLN-projekten spelat en viktig
roll. Det gav mig möjligheten att tänka koncentrerat på hur språkteknologi
skulle kunna hjälpa forskare att använda stora textmängder mer effektivt som
forskningsrådata. När jag därefter kom till Språkbanken hade jag alltså långt
tänkta tankar om detta som jag sedan har försökt förverkliga och
vidareutveckla inom de vidare ekonomiska och personella ramar som den
miljön erbjuder.
Förverkligandet bygger i hög grad på en ständigt pågående utveckling av
den grundläggande infrastrukturen i form av språkresurser och
språkteknologiverktyg. Språkbanken är medlem av CLARIN (se ovan) och
aktiv i den svenska standardiseringsorganisationen SIS spegelkommitté till
ISO TC37, som svarar för internationell standardisering av format för
språkresurser. Språkbanken utvecklar som sagt egna språkresurser, bland
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annat språkteknologiska lexikon för olika stadier av äldre svenska, något
som behövs för att skapa intelligenta verktyg för arbete med digitaliserade
historiska textmaterial, t.ex. det stora äldre romanmaterialet i
Litteraturbanken, vars tekniska infrastruktur har byggts upp och nu utvecklas
och underhålls av Språkbanken.185
Ett smakprov på den forskning som för min del har följt i spåren av mitt
engagemang i WGLN-projekten ges under rubriken Senare arbeten med
rötter i WGLN-projekten i referensavsnittet nedan. Där redovisar jag enbart
publikationer där jag själv varit inblandad. Språkbankens verksamhet med
språkteknologiskt stöd för forskning i olika discipliner är vidare än så, och
den intresserade hänvisas till Språkbankens webbsidor för mer uttömmande
information.186

Slutord: Avtryck i forskningen – och i utbildningen
I tillägg till sitt traditionella samarbete med språkvetare av olika slag och
språkteknologer har Språkbanken under senare år inlett samarbeten med
forskare i bland annat historia, medicin och litteraturvetenskap om att
utveckla e-vetenskapstillämpningar för att arbeta med digitala textarkiv i
forskningen. Det är möjligt att detta skulle ha hänt även utan WGLNprojekten, men mindre troligt. Framför allt har WGLN-projekten på ett
signifikant sätt berett vägen för dessa samarbeten.
Det är förvisso sant att fokus i vårt nuvarande arbete ligger på forskningsstöd, snarare än på stöd för högre utbildning, som ju var kärnan i WGLNverksamheten. Samtidigt är vi helt övertygade om att en god högre
utbildning bland annat kännetecknas av att forskningsmetodik och samma
verktyg som används i forskningen även kommer in som ett naturligt inslag
på alla nivåer i utbildningen. Av detta följer – och det är något som vi låter
oss ledas av i vår forskning – att e-vetenskapstillämpningar bör utformas inte
bara med tanke på att forskare ska kunna använda dem i sin forskning, utan
även med tanke på att de ska kunna användas av studenter på olika nivåer i
utbildningen. Därmed har våra WGLN-projekt inte bara lämnat avtryck i
forskningen, utan faktiskt till och med kommit in i sin andra andning i
Språkbanken.
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Sökning i semantiska data
Tore Risch
Inst. För Informationsteknologi
Uppsala Universitet
Databasgruppen vid Uppsala Universitet har lång erfarenhet av att utveckla
teknologi för skalbar sökning i data av olika slag. Det hela började faktiskt
då jag var Visiting Scholar i databasgruppen vid Stanforduniversitetet 19881989. Jag var då verksam i prof. Gio Wiederholds grupp som sysslade med
en ny typ av system man kallade mediatorer (eng. mediators).187 En mediator
är ett system som hjälper slutanvändare att söka i många olika sorters
underliggande datakällor. En datakälla kan vara både konventionella
relationsdatabaser och andra mer eller mindre sökbara system. Min ansats
till mediatorer var att använda en objekt-orienterad modell både för att
definiera kunskap om underliggande datakällor i mediatorerna, s.k. metadata, och för att ställa frågor. Denna ansats har varit central i min forskning
alltsedan Stanfordtiden.
Ett av de tidiga projekten inom ULL var PADLR-projektet under ledning
av professor Wolfgang Neidl i Hannover. I projektet föreslog man att
använda semantiska webben (eng. semantic web) för att representera sökbar
kunskap på liknande sätt som med mediatorerna. En av initiativtagarna till
projektet hette Stefan Decker. Stefan hade också verkat i Gio Widerholds
grupp vid Stanford och det arbetet hade resulterat i ett stort semantiska
webben-projekt vid Stanford. Jag la förstås märke till sambandet med mitt
eget forskningsområde och blev direkt intresserad. Inte minst insåg jag att
det fanns stora likheter mellan de objekt-orienterade representationer jag
arbetat med och meta-data representationen RDF-Schema som skulle
användas i PADLR-projektet. RDF och RDF-Schema är språk för att
beskriva meta-data som ingår i den semantiska webben. För PADLRprojektet föreslog jag att man skulle använda RDF-Schema inte bara för att
representera kunskap, utan att också för att uttrycka frågor. Databasgruppens
förslag accepterades och vi blev del av PADLR-projektet.
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Inom PADLR-projeketet utvecklades en infrastruktur som heter
Edutella188 för att göra utbildningsmaterial tillgängligt på ett enkelt sätt via
webben. I Edutella ingick att bygga meta-data beskrivningar av olika sorters
utbildningsmaterial baserade på RDF-Schema. Man kunde sedan söka efter
materialet i termer av dessa beskrivningar, mycket likt idén med mediatorer.
Frågorna uttrycktes i termer av ett föreslaget språk som hette QEL för
sökning bland meta-data. I QEL uttrycktes dock frågorna inte i termer av
RDF-Schema utan i termer av en mer primitiv representationsmodell som
helt enkelt heter RDF. Man kan säga att skillnaden mellan RDF och RDFSchema är att i RDF lagrar man ostrukturerad kunskap medan RDF-Schema
kompletterar den ostrukturerade kunskapen med meta-data om hur data av
olika slag är strukturerade. Exempelvis vill man i sina meta-data beskriva
vilka egenskaper en viss sorts kurslitteratur har och hur annan litteratur är
relaterad till densamma. Med hjälp av RDF lagrar man egenskaperna hos
olika sorters litteratur, medan man med RDF-Schema beskriver vilka
egenskaper olika sorts litteratur får ha. I projektet utvecklade vi ett språk för
att kunna ställa frågor direkt i termer av RDF-Schema snarade än QELs
RDF-baserade frågor.189 Fördelen är att det är lättare för användaren att t.ex.
ställa frågor i termer av allmänt kända egenskaper hos olika sorters litteratur
än om man inte vet vilka egenskaper man kan söka efter.
Centralt inom databasforskningen är att sökning ska vara skalbar, dvs. det
ska gå snabbt att söka även om det finns mycket data att söka i. För Edutella
innebär det att även om mängden kursmaterial som finns tillgänglig är
mycket stor, ska systemet snabbt kunna utföra ställda frågor. En annan viktig
del av vår forskningsansats i projektet var att all data inte är representerad
som webbsidor utan stora mängder data finns i vanliga så kallade
relationsdatabaser. Mediatorer baserade på RDF-Schema måste därför kunna
hantera både data lagrade som webbdokument och data som finns i t.ex.
relations-databaser.
I uppföljande projekt har vi utvecklat metoder för skalbar sökning mot
relationsdatabaser190 och andra format191 i termer av RDF-baserade frågor.
Det finns numera ett standardiserat frågespråk för RDF, SparQL, som
ersätter QEL. Vi arbetar fortfarande aktivt på detta mycket aktuella område
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och har ett antal nya publikationer. En doktorsavhandling har producerats192
och fler förväntas. Det är med andra ord ett mycket lovande forskningsfält
med stor potential att vidareutvecklas.
Eftersom vår expertis är databasforskning var vårt huvudmål för att delta i
PADLR-projektet att producera forskningsresultat av hög relevans inom
databasområdet. I detta fall var ansatsen att utveckla ny teknologi för skalbar
sökning av RDF-baserade data. Syftet med projektet att söka bland
undervisningsmaterial var för vår del att demonstrera en utmanande
tillämpning av nya skalbara söktekniker. Vi delade det syftet med våra
kollegor i Hannover. Fördelen med stora internationella projekt som PADLR
är att man får nya problemställningar, forskningskontakter och idéer. En
annan stor föredel med PADLR var den mycket stora internationella
exponering för vår forskning projektet resulterade i. Utmaningen var att hitta
sin nisch i det stora projektet, vilket jag tycker vi lyckades bra med.
Inriktningen av olika grupper som deltog i projektet varierade oerhört
mycket, allt från pedagogik till mjukvaru-infrastrukturer. Det är då ganska
naturligt att det uppstår intressekonflikter och var en reell svårighet i
projektet. Vi kunde dock enas om att integrera olika bidrag i en prototyp av
Edutella. I vårt fall utvecklade vi en prototyp som gjordes anropbar från
Edutella-infrastrukturen som utvecklades i Hannover, och därmed bevisade
vi att vår ansats fungerade. Andra delar av projektet syftade t.ex. till att
utveckla modeller för att beskriva metadata om olika sorters
undervisningsmaterial i RDF-termer.
Vår egen efterföljande forskning påverkades högst avsevärt av
deltagandet i PADLR. De flesta av våra resultat, utöver den prototyp vi
utvecklade inom PADLR, kom fram betydligt senare i andra projekt och
avhandlingar inom forskningsgruppen. Det kan tyckas att det var för mycket
implementering och för litet forskning i vår lilla del av projektet, men i
efterhand har dessa implementeringar haft stor betydelse som bidrag till
andra projekt.
Vår egen efterföljande forskning påverkades högst avsevärt av
deltagandet i PADLR. Det kan vid en första anblick tyckas att det var för
mycket implementering och för litet forskning i vår lilla del av projektet för
att det skulle ha någon verklig inverkan, men i efterhand har dessa
implementeringar haft stor betydelse som bidrag till andra projekt. De flesta
av våra resultat, utöver den prototyp vi utvecklade inom PADLR, kom
visserligen fram betydligt senare i andra projekt och avhandlingar inom
forskningsgruppen, men det tidigare arbetet inom PADLR hade lagt grunden
för dessa resultat. Framgången möjliggjordes av att det fanns en mycket bra
vision för PADLR-projeket, ett mycket användbart paradigm för att
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representera kunskap (RDF-Schema) och att man faktiskt utvecklade en
Edutella-prototyp. En oväntad svårighet var dock den något kaotiska
systemutvecklingen i projektet där många programmerare var inblandade
och hela tiden ändrade prototypens uppförande, vilket ökade vår
programmeringsinsats högst avsevärt.
En viktig fördel med projektet var att det gav oss tillgång till ett nätverk
av forskare som vi kunde diskutera med. Speciellt givande var ett besök jag
gjorde på Stanford i projektets slutskede då jag fick möjlighet att samtala
närmare med Stefan Decker och andra forskare. Det har påverkat vår
forskning efter projektets avslutande en hel del. Vi arbetar fortfarande
mycket aktivt med liknande teknik för långtidslagring och sökning bland
vetenskapliga och industriella data, vilket förväntas resultera i nya
doktorsavhandlingar.
Sammanfattningsvis tycker jag projektet har visat sig mycket positivt för
databasgruppen. Många av de utmaningar vi jobbade med i projektet har
visat sig vara hållbara på lång sikt och genererat nya forskningsprojekt.
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3D communication and visualization environments for
learning – from Visions to History
Stefan Seipel
Background
Around the last millennium shift, the CVEL project (3D Communication and
Visualization Environments for Learning) was in an international
perspective just one among many research efforts to push forward the
development of 3D techniques for collaboration over the internet and to
explore their potential use in learning and teaching. By the end of the 1990s,
the World Wide Web and multi-media on the internet were at their heyday,
having reached a level of technical maturity which made them readily
available for large scale communication of text, pictures, and video in
everyday life. About at the same time, the entertainment industry was an
important player in the development of consumer level computer hardware
to deliver 3D graphics of ever increasing realism at lowered costs.
Partly due to the limited network capabilities in those days, still one of the
cutting edge problems of that period was the integration of real-time 3D
content with distributed simultaneous interaction. While the military (e.g.
SIMNET) and gaming industry (e.g. DOOM) had developed their own
native platforms to provide multi-player 3D interaction over the network
[Smed et al., 2002], open developer standards or tools for the flexible
development of distributed 3D learning and teaching environments were still
in need. Only few initiatives had investigated their application in learning
and teaching. At the beginning of the CVEL project, several platforms for
collaborative 3D communication through the internet had started to mature.
Among the many proprietary research prototypes at various Universities,
DIVE [Hagsand, 1996] gained some substantial interest among researchers
and developers. Active Worlds [Corbit, 2002] was another web based system
allowing users to enter and participate in shared virtual 3D environments. In
Active Worlds users, that is, non programmers, could with fairly little efforts
manipulate objects in the 3D world and interact with other virtual users.
Active Worlds rapidly gained popularity among users and its name
resounded throughout the public media around the world.
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Stakeholders, objectives, and approach
The initiators of the CVEL activity were lecturers in the fields of computer
graphics, mathematics, and human-computer interaction. What rendered this
mix of competences specific was:
•

•

•

The subjects in computer graphics and mathematics lend
themselves to studies of 3D communication environments. Both
subjects rely by nature very much on concepts defined in 3D
space which makes them often difficult to convey in a traditional
two-dimensional medium.
Staff involved into the project had a solid technical (programming
and graphics) background. This would enable them to adapt
existing or to develop new 3D communication environments that
would provide the advanced functionality required but not
available in existing solutions.
Involved stakeholders had a usability oriented view upon
software development and were experienced in studying the
effects of computer based tools on user’s work.

A general, overall question for this consortium was whether the replication
of a traditional classroom learning situation inside 3D virtual worlds would
be usable for teaching the above-mentioned subjects. Investigating this
question required not only the provision of real-time visual and voice
communication in a virtual 3D environment. It also necessitated subjectspecific interactive classroom experiments that would make use of the
expressiveness of 3D simulations and visualizations. A survey of available
3D communication environments prior to the start of the CVEL projects
showed, that some technical development was needed to implement
appropriate applications for interactive virtual classroom scenarios usable for
subsequent experimental evaluation.
Hence, an intermediate albeit substantial issue of the CVEL project was
to tackle the limitations of existing 3D communication tools. Among the
features needed and not adequately solved in existing systems of that period
were:
•

•
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One or many live video-streams from remote web-cams visible
anywhere inside the virtual classroom. This feature was
considered essential for direct face-to-face communication with a
remote teacher.
Improved voice-over-internet communication for many
participants. Virtual environments of these days still relied
heavily on text chat due to limited network bandwidths.

•

•

Application sharing inside a virtual 3D environment. This novel
functionality would allow students to actually use any real
computer from within the virtual environment by integrating
remote desktops into the virtual 3D classroom. This rather unique
functionality was intended for virtual computer-labs.
Dynamically programmable and loadable 3D content was
considered an essential feature which would allow to develop and
to use subject specific interactive 3D experiments in the virtual
classroom.

Outcome
The CVEL project was limited to a period of two years (2000-2001) and a
budget for development and evaluation of just below 1 million SEK.
Development and evaluation were carried out in different subject areas by
research teams at two campuses; Uppsala University and The Royal Institute
of Technology, Stockholm. Both sites achieved their intermediate goals in
developing individual pilot applications for evaluation of subject specific
content and engaged in joint evaluation efforts in the final phase of the
project.
Figure 1 illustrates some scenarios in the virtual learning environment
developed and tested at Uppsala University.
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Figure 1. The virtual 3D learning environment featured live video links and
interactive 3D experiments (left), as well as sharing of interactive slide presentation,
whiteboards and chats (right). The integration of remote computer desktops into the
3D environment allowed computer labs in this environment and even re-coding and
dynamically loading modules into the interactive 3D environment.

The focus in the development of these applications was not on compelling
realistic environments. Instead, demonstrators were designed to show that
the project regarding its intermediate, technical goals, succeeded. The
resulting teaching environment (see figure 1) provided video based telepresence, text based chats, voice communication, shared drawing, slide
presentations and individual interactive 3D experiments and simulations. All
of them were possible due to a specifically developed object-oriented plug-in
architecture [Andersson 2003; Jensen et al., 2003 and 2004]. This virtual
learning environment allowed users (here computer science students) to
dynamically re-program, manipulate and dynamically reload objects in the
environment they were interacting with. In this sense, the system represented
the philosophy of a real time, multi-user system architecture as it was later
found in Croquet [Smith et al., 2003; McCahill and Lombardi, 2004].
Croquet is a multi-user dynamic collaboration environment which with
substantial efforts by a larger consortium was released to the public not
earlier than in 2006 [Croquet, 2010].
The CVEL environment in Uppsala was used to demonstrate proof-ofconcept in the medical training field [Seipel, 2001] and to actually perform
studies in virtualized classroom teaching [Seipel and Lindkvist, 2001; Taxén
and Naeve, 2001]. In an experiment qualitative and quantitative indicators
were retrieved. From a course in Computer Graphics in the IT engineering
program at Uppsala University a random sample of 16 students was drawn.
Students were randomly assigned into two groups, a test group of eight
individuals and a control group of eight individuals. A confined theoretical
topic from the course book was chosen for a real lecture. Both groups
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participated in this conventional lecture. The objective was to follow up this
lecture with a written test. The normal procedure for the students prior to an
examination is to perform further in depth reading of the corresponding
course literature. In our experiment we let the test group participate in a
virtual classroom session, while the control group performed literature
studies. The test group received in this VR lecture an explanation of the
topic along with interactive visualisations of the algorithms as described in
the textbook. This extra VR lecture lasted for 30 minutes. The students
gathered in a lab room with eight graphics capable computers and audio
headsets, where each individual worked with their own computer. The
teacher participated in the VR lecture from a remote computer in the same
building. While the test group participated in the virtual lecture, the control
group of eight students engaged in supervised literature studies in a separate
room. Learning and teaching for both groups was followed up subsequently
with a multiple-choice test. The detailed procedures and results of this
experiment are published in various conference proceedings [Pettersson et
al., 2003; Seipel and Lindkvist, 2001] but can be summarized as follows:
Statistical analysis of the tests revealed no significant difference in the
test results for both groups; hence, in regard to the obtained learning
outcome the 3D experimental environment did have neither an improving
nor an impairing effect. Qualitative findings retrieved from interviews with
the students revealed, among other, a generally positive attitude towards the
new medium. Nevertheless did the majority of students not consider the 3D
learning environment to be a replacement of traditional textbooks. An
analysis of the social behavior during the virtual classroom showed that
students more actively participated in and intervened the virtual lecture.
During the virtual lecture, students engaged in text chats among each others
for concurrent conversations on the subject matter (Figure 2).

Figure 2: Students interact
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Reflections
The achievements at the end of the CVEL project were all in line with the
goals set out, and part of the technical accomplishments were carried over
into a limited follow-up activity, the VASE project, in collaboration with
colleagues from the Learning Lab Lower Saxony [Jensen et al., 2003].
Beyond these efforts, however, there was no deeper successive engagement
into virtual 3D classroom environments. This was probably due to some of
the lessons learned throughout CVEL.
•

•

•
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From a technical perspective, any continued development and
maintenance of a platform for developing and deploying 3D
learning environments would have required substantial resources
which were not motivated as a learning lab activity in their own
right. No other concurrent research projects at Uppsala University
were utilizing distributed 3D simulations and could contribute to
the development. In a retrospect it becomes clear that any
significant subsequent technical impact in the field of distributed
3D environments was accomplished either by larger research
groups in the related technical area or by commercial parties and
consortia.
Although the results of the virtual learning experiment did not
yield any negative results regarding the students’ learning
outcome, the lack of a clear improvement did not quite motivate
further follow-up studies. After all, the development of customtailored 3D experiments for subject specific sub-topics required
substantial efforts (3D modeling and partly programming). These
efforts must be put in relation to the benefits they potentially can
bring about. Even nowadays, with highly efficient tools for
creating interactive 3D content available, the break even for
developing interactive 3D content for teaching is only reached for
very specialized and expensive training situations (e.g. training of
surgical procedures, handling and navigation of complex
machinery).
Apart from the fact that developing customized 3D learning
content did not reach its break even, a natural assumption of that
time would have been to use virtual 3D learning environments to
communicate generic content such as slide shows, films and
video-chat. The mass media were reporting euphorically about
Active Worlds or Second Life. Companies in the forefront of
technological development founded virtual subsidiaries in those
virtual environments, and it was common sense that virtual
worlds would be adopted as the new social meeting places.
Nevertheless, history followed a different path. People today do

not enter virtual worlds for communication and social
networking. Instead they use e.g. Twitter, Facebook, Myspace
and Skype, which build on quite conventional web techniques. In
other words, traditional web-based media formats have been
adopted and follwing the development of smart phones and
portable devices they are now ubiquitously used. Apparently,
conventional web interfaces are much easier to interact with and
they are preferred for content management in virtually all
learning and teaching platforms to date.
The saga of 3D experiments for teaching and learning so far shows that
virtual distributed environment did not bring groundbreaking changes to the
way we are teaching and learning every day at universities. On the other
hand, we can currently observe some interesting technological innovations in
the field of 3D display research, which bring us closer to more compelling
spatial displays of 3D content. As is already the case for highly specialized
simulator based training, those novel display techniques might pave the way
for adoption of novel collaborative learning tools in the future, which build
upon interactive virtual 3D experiments for several students and teachers in
the same physical place. But the future remains open.
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The art of building strategic alliances from the back
office. The KMR-bridge between KTH and Uppsala
Learning Lab
Ambjörn Naeve
“A strategy takes a vision or objective and bounds the options for attaining
it. It is as important to decide what not to do, as it is to decide what to do.
Making a strategy is easy … executing it is the hard part!” (Lowendahl,
2008) And choosing whom to work with is part of executing it. That is why
strategic partnerships are vital.
Strategies are basically concerned with five things: (i) what you want to
do, (ii) why this would be a good thing to do, (iii) how you intend to do it,
(iv) what resources you need in order to do it, and (v) how you intend to
obtain these resources. In research, these elements are the basic ingredients
of what we call “a proposal.” Hence, in accordance with Lowendahl’s
observation above, “Making a proposal is easy … getting it funded is the
hard part!” And, if you are not already internationally recognized, being
“proposed to” by excellent partners, i.e. being invited to join strong
consortiums, is crucial in order to achieve this goal.
Since 2006, I have been the scientific coordinator of research at ULL. My
research group, the Knowledge Management Research (KMR) group,
originated at KTH, but today it also involves the universities of Uppsala and
Umeå. The KMR-group is driven by a desire to create new and powerful
ways to structure and communicate information in order to support its
exformation into knowledge and transmutation into understanding. We
specialize in methods and tools for disagreement management and ad-hoc
collaboration, and we work with what we call asynchronous public service
in the form of infrastructures, architectures, frameworks and tools that
contribute towards the creation of a globally accessible public knowledge
and learning management environment, which enables a distributed,
asynchronous public discourse that aims to enhance the learning of all
participants. All our software is open-source and based on Semantic Web
technology.
At ULL, we have one EU-project behind us (LUISA), and we are
involved in two others (H-net and ROLE) that are presently running.193 In
193
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this article, I will try to describe the development process that lead to these
projects, focusing on the strategic aspects of building collaboration in a
bottom-up way, and taking advantage of the opportunities that arise – most
often in an unplanned and unexpected way.
People in powerful positions often tend to create strategies in advance (=
at “compile-time”) and pursue them rather rigidly, in a top-down manner.
This is sometimes successful but it often leads to compliance within the
organization - instead of the desired commitment – which negatively affects
the quality of the results. However, when you do not command such power,
you cannot afford to plan so much in advance. Your only option is to be
sensitive to the strategic opportunities that appear “at run-time” and exploit
them as best you can. In order to be successful in doing this, you need to
have some form of “meta-strategy”, that is, a strategy for recognizing
strategic opportunities when they appear. This article will attempt to describe
the meta-strategy that we have applied for the development of our research
work.
It is important to emphasize that over the years this strategy has evolved
implicitly, and it has become explicit only in retrospect. Looking back, our
strategy can be articulated as “get the right – i.e., the talented - people
involved, make them prove that they are committed to the KMR vision, and
then – but only then – organize funding for them to explore their
commitment.” Hence, it’s all been about finding talented and committed
people, and for me, the main pool of talent has consisted of students looking
for a master’s thesis project.
My involvement with technology enhanced learning (at that time called
“e-learning”) started in 1996 when Yngve Sundblad invited me to join CID
(the Centre for User-oriented IT Design), which existed between 1995 and
2005. CID was an excellence centre that Yngve had created at KTH – a
collaboration between academia and industry that was funded equally by
KTH, the industry partners (which numbered around 30) and VINNOVA.
The reason for this invitation was the response to a talk about the
structural connections between mathematics and music that I gave at CID in
April 1996. In this talk, I went back to the early Greeks and illustrated the
“pythagorean unity” between geometry, astronomy, music and arithmetic,
and it met with enthusiastic response from several of the attendants. (Naeve,
1997, p. 56). This response led to the creation of the Garden of Knowledge
project (Naeve, 1997; Linde et al., 1997), which made creative use of the
concept of symmetry in order to explore some of the deeper mathematical –
musical connections.194
From the success of the Garden of Knowledge project followed the
creation of the Interactive Learning Environment (ILE) research area at CID
in 1997, with Kenneth Olausson from the Royal College of Music as the
194
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initial coordinator. When Kenneth suddenly left KTH about a year later, to
head the newly created Interactive Institute, this came as quite a surprise at
CID. However, it also represented an unexpected strategic opportunity. I
remember calling Donald Broady, who was a long-time research fellow at
the department of Computer Science and Communication (then called Nada)
and asking him if he would be interested in joining our ILE group and take
over the coordinating role. Fortunately, this is what happened, and from
1998 to 2003, Donald coordinated the ILE activities at CID. In October
1998, when Donald Broady was installed as professor of pedagogy at
Uppsala University (UU), I remember thinking that we had started to build a
very interesting type of strategic alliance between KTH and UU.
Looking back at those years, CID was a really interesting place to be. In
this interdisciplinary and highly creative environment, where artists,
musicians, sociologists and ethnographers were collaborating with designers,
mathematicians and computer scientists, you never knew in advance what
kind of people you were going to meet. In September 1999, I met Maggie
Saunders from the Stanford Learning Lab, when she was visiting KTH. She
was involved in establishing an international network for learning research
and application to higher education called the Wallenberg Global Learning
Network, which was to be funded by the Knut and Alice Wallenberg
Foundation. In fact, it was Charlie Gullström,195 who brought Maggie
Saunders to see me at CID for a demo of what we were doing in the ILE
group. This demo included the interactive mathematics system PDB,196 and
our concept browser Conzilla – a software project, which started in 1998 as a
master’s thesis project for Matthias Palmér and Mikael Nilsson. Matthias
and Mikael have since become two of the core members of my research
group.197
The Conzilla concept browser (Naeve, 2001b; Palmér and Naeve, 2005)
is a tool that supports the creation of “knowledge-overview-and-depth,” and
which enables the construction, navigation, annotation and presentation of
electronically stored information in a form that we call a knowledge manifold
(Naeve, 2001a). A knowledge manifold is constructed by conceptual
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modeling of a specific knowledge domain in order to capture its underlying
thought patterns in the form of context-maps.
The knowledge manifold idea emerged from the Garden of Knowledge
project (Naeve, 1997). A knowledge manifold can be described as a
collection of information landscapes (context-maps) that are vertically
connected by “detailed maps” attached to different concepts, and at the same
time horizontally connected by concepts that appear in different contextmaps (“contextual neighborhoods”). Moreover, these concepts can be
“filled” (= associated) with content – in the form of annotated web links.
This mixture of hierarchy and “widearchy” creates a powerful information
architecture that can simultaneously provide both overview and depth of a
knowledge domain, and by doing so it has the potential to substantially
improve the quality of the global learning discourse that we are envisioning
within the PKLME. See (Naeve, 2005) for a vision of how this might be
done. For more than a decade we have been working on developing Conzilla
“in the back office” without any official funding, driven by a vision of the
wonderful and important things that we think could be done with it. More on
this below.
Maggie Saunders was so impressed by what she saw that she invited me
to take part in the writing of the “Swedish part” of the WGLN proposal. This
proposal was submitted on October 30, 1999, and it was approved about a
month later. Shortly after that, Donald Broady was appointed scientific
coordinator of the Swedish part of the WGLN network, which at that time
consisted of KTH, KI, and Uppsala.
Learning Labs were now formed at all these three institutions, funded
jointly by the hosting universities and the WGLN. Uppsala Learning Lab,
located in the wonderfully charming “yellow villa” of the
Observatorieparken,198 was inaugurated on 25 May 2000. It was a beautiful
day, and outside there was a great party in the garden with many speeches
and a live jazz band. Inside, in front of a somewhat smaller crowd of
spectators, our group was ‘demoing’ Conzilla and Cybermath, an interactive
math system that was being constructed within the ILE group at CID at that
time.
The first project that we started within WGLN was called Archives,
Portfolios, Environments (APE), and it was headed by Donald. The APE
project started in January 2000, it lasted for two years, and it had three
different tracks:
Track A: Content and context of Mathematics in Engineering Education.
Track B: Digital Resources in the Humanities.
Track C: Communication and Visualization Environments for Learning.
198
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The Swedish partners were Media Technology, CID and DSV at KTH, and
the Department of Information Systems (DIS), the Department of Teacher
Training (ILU), and the Uppsala Learning Lab (ULL) at Uppsala University.
Although the project had the ambition to establish connections with faculty
at Stanford, this turned out to be difficult. There were several reasons for
this, but a major problem was to “breach the trust gap” between the newly
established Stanford Learning Lab and the traditional academic faculty at
Stanford. These difficulties resulted in a refocusing of the APE project
towards more of a collaboration between KTH and UU.
From my point of view, the most important outcome of the APE project
was that it got us started in creating our own electronic portfolio system,
which has come to be known as Confolio. We realized quite early that eportfolios would become an important part of what is today called Personal
Learning Environments (PLEs), and that they would help to break the closed
and proprietary Learning Management Systems – often referred to as
“learning silos” that were dominant at that time.199 Just as with Conzilla,
Confolio was started as a master’s thesis project for two students of
computer science at UU, Jan Daniels and Jöran Stark. Later, the Confolio
system was re-engineered on top of the SCAM200 framework, which has been
developed by several Swedish organizations,201 under the coordination of
Fredrik Paulsson of the KMR-group.202 Through a variety of different
projects and funding schemes, Jan and Jöran remained our core electronic
portfolio developers until around 2007 when they became more involved
with the development of the Student Portal at ULL.
In the year 2000, Germany entered the WGLN network, through the
newly created Learning Lab Lower Sachsony (L3S) and its director Prof.
Wolfgang Nejdl, who is professor of computer science at the University of
Hanover, and a leading figure in the Semantic Web community. I first met
Wolfgang in Stanford in a planning meeting for WGLN in November 2000.
He took a strong interest in Conzilla, and especially in our intention to create
a “semantic” version, based on RDF.203 In January 2001, I brought Matthias
and Mikael with me to meet Wolfgang’s team at the University of Hanover,
and together we set up a draft of Edutella, a semantic search and retrieval
system for networked learning resources, which became the infrastructure
199
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part of the PADLR204 project (running between 2001 and 2004). At the
WGLN website,205 the aims of the PADLR project are still available:
The PADLR researchers aim to create a worldwide exchange network for
educational media. Based on several collaborative efforts in Germany,
Sweden, and in the U.S., the PADLR team has set out to design a “Learning
Web Infrastructure”, making it possible to develop, organize, and search
learning materials. The project uses an open source approach, allowing
participating institutions to freely contribute and update their material to the
common resource pool.

Although these highly ambitious goals were only partially fulfilled, a major
outcome of the PADLR project was the Edutella prototype. It has received
high international visibility, and this has led to invitations for us to join other
international research projects with a strong enough consortium of partners
to stand a chance to get funded. The main reason for this is that Edutella
pointed the way to a decentralized and networked way of organizing learning
resources that allowed for precise (“semantic”) searches across the entire
network – a dream that is still struggling to become a reality. These activities
also lead to our involvement with international metadata standardization,
where Mikael Nilsson over the years has become one of the leading actors.206
During early 2001, Mia Lindegren succeeded Donald Broady as director
of ULL. I remember first meeting Mia in March 2001, at a seminar on
technology-enhanced mathematics education that she had invited me to give
in the lunch-seminar series that she was organizing at ULL.207 This was the
start of a strategic collaboration process between us that has been going on
ever since. Mia and I share the passion for improving higher education as
well as the conviction that modern information technology can (and should)
play an important role in this process. And, in contrast to me, Mia also
knows how to deal effectively with academic bureaucracies. This is a rare
combination, and it has proven to be very important for establishing a
working basis (based on EU-projects) for the KMR-group within the
international research community for technology enhanced learning.
Our first attempt at securing (and coordinating) an EU-financed research
project was a proposal called PAeLLA,208 which was an attempt to build on
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the results from the PADLR project. During the fall and winter of 2002, Mia
and I were busy coordinating the writing of the proposal, which included
attending several consertation meetings organized by the EU funding
agencies, where we were looking for suitable partners. Although this was a
very useful experience, we actually teamed up with some of the partners we
already knew through the WGLN network, notably the L3S group in
Hanover.
PAeLLA didn’t get funded, but it “almost did”, since we were placed in
the first reserve category. This wasn’t a bad result – considering that both
Mia and I were beginners in the game of writing EU proposals. In fact,
looking back, I’m quite happy that we didn’t have to coordinate an EUproject ourselves, as we had planned to do with PAeLLA, since I have come
to appreciate what a demanding challenge such coordination really is. In
retrospect, PAeLLA was an important learning experience, which has turned
out to be really helpful in dealing with later EU-proposals.
One of the EU-projects that did get funded in the same round of proposals
as PAeLLA was a Network of Excellence called PROLEARN within the
field of technology-enhanced professional learning. PROLEARN was
running for four years (2004-2007) and was coordinated by L3S in Hanover.
The KMR-group group participated through KTH, which was one of the
core partners. However, the network built through PROLEARN has also
benefited Uppsala University through its associated partnership. For
example, it has been responsible for the creation of the presently ongoing EU
project ROLE,209 which started in 2009. ROLE is a four year project (within
the EU IST Framework Programme 7) that tries to bridge the over-structured
learning that goes on within the traditional educational institutions, and the
under-structured and chaotic learning that is emerging and self-organizing on
the web through social media platforms such as FaceBook, MySpace and
YouTube.
But this is jumping ahead in time. By the end of 2004, besides
contributing to the Edutella prototype, our work within PADLR and
PROLEARN had allowed us to develop our own “flagship” tools Conzilla
and Confolio to the point where they were starting to receive international
attention. Joining the newly formed SIGSEMIS210 network in 2004 also
contributed to raising our visibility within the international TEL research
community, and put us “on the market” for high-quality proposals. Over the
years, being involved in the SIGSEMIS network also has lead to the fact that
I was invited to become editor-in-chief of the International Journal of
Technology Enhanced Learning (IJTEL)211 and the International Journal of
209
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Social and Humanistic Computing (IJSHC),212 which has further raised the
international profile of our research group.
In January 2005 we were invited213 to join the LUISA214 proposal, which
was submitted in April 2005, and which (after the customary negotiations
with the commission) resulted in a project that ran between March 2006 and
September 2008. LUISA was coordinated by a big IT consultancy company
called ATOS, which is based in Spain. A major reason for the acceptance of
LUISA was the fact that the project was lead by an industrial partner, and
had very strong industrial participation through EADS/Airbus from France
and Giunti Labs from Italy. In this project ULL was responsible for a work
package on semantic annotation, which allowed us to further develop and
expand our code library SHAME.215 The SHAME annotation framework
allows for more flexible description techniques that are able to capture the
information of an evolving discourse in a way that enables the growth of an
“ecosystem” of quality metadata. SHAME also makes it easier to construct
semantic metadata editing tools in a semi-automatic way – a feature that is
highly attractive to software developers across the world.
The LUISA project allowed us to expand our team by hiring Fredrik
Enoksson, with a fresh degree in computer science from Stockholm
University. Fredrik had proved himself to our group by doing his masters
thesis work on mobile Conzilla, and he represents a really good example of
strategic collaboration. Financed by our different EU-projects at Uppsala
Learning Lab (LUISA, H-net, ROLE), and at KTH (Organic.Edunet),
Fredrik is presently in the process of finishing his licenciate degree at KTH
within the field of e-portfolios for personalized competence development.216
The LUISA project represented an important step towards realizing our
vision of a fully developed PLE for individualized learning – a vision that
we, by this time, were sharing with an increasing number of researchers and
software developers throughout the world, and which we are now pursuing
within the ROLE project mentioned above.
The LUISA project led to an invitation to join the Organic.Edunet217
proposal, which was submitted to the eContent+ program in October 2006,
and which resulted in a 3-year project that started in October 2007. The aim
of this project was to facilitate access, usage and exploitation of digital
educational content related to Organic Agriculture and Agroecology. The
212

www.inderscience.com/browse/index.php?journalCODE=ijshc
We were invited by Miguel-Angel Sicilia at the University of Alcala de Henares in Spain,
whom I met through the SIGSEMIS network.
214
Learning Content Management System Using Innovative Semantic Web Services
Architecture
215
Standardized Hyper Adaptible Metadata Editor
216
The working title of his thesis is Configuration Aspects of Metadata for the Web.
217
This is a multilingual federation of learning resources with quality content for the
awareness and education of European youth about organic agriculture and agroecology. See
www.organic-edunet.eu for more information on this project.
213

156

project has set up an online network of learning repositories, based on a new
version of the Confolio system developed within the project, connected these
repositories through a portal, and populated them with quality content from
various content producers.218
The Organic.Edunet project allowed us to create a phd-student position at
CSC/KTH for Hannes Ebner, with a fresh degree in telecommunication and
informatics from KTH. Hannes had started working with the KMR-group
during the spring of 2006, by doing his masters thesis work on
Collaborilla219 – a collaboration service that allows people to collaborate
“ad-hoc” (= without prior planning) in building and combining Conzilla
context-maps across the web. Then, just as this work was finished, due to an
unexpected vacancy within the PROLEARN KTH team, I was able to bring
in Hannes to work with PROLEARN funding in order to consolidate and
improve the Conzilla code that up until this point had been developed mainly
by heroic efforts by Matthias. This work went on for more than a year,220 and
it was instrumental for promoting the use of Conzilla within PROLEARN,
especially as a basis for the PROLEARN roadmapping activities for TEL.
The success of these roadmapping activities has recently led to a new EUproject called TEL-map, which started in October 2010.221
In December of 2007, at a party of a mutual friend, I met Eva HellströmLindberg, who is professor of hematology at the Karolinska-Huddinge
University Hospital. Eva has been active within the European Hematology
Association, including serving as the EHA president. We had met several
years earlier at CID, where we had (unsuccessfully) tried to start a project
together. Now Eva was involved in a really interesting project proposal
around similar issues, and she asked me if I wanted to join it. The main ideas
were to build on a European competence profile for hematology, called the
Hematology CV-passport,222 and create (1) a survey of the competence
profiles of recently graduated doctors within Europe that could be used by
the national hematological societies as a way to discover needs for further
training, and (2) an electronic portfolio system, which would allow
“semantic tagging” of hematological learning resources. The overall reason
for this was to support CME223 activities in a personalizable way, by enabling
218
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competency-gap based matching between learning needs and learning
resources. Since our Confolio system provided a technologically sound and
“future-oriented” basis to build on – especially because of the development
that was going on within the Organic.Edunet project – I gladly accepted
Eva’s offer to join the proposal. It was submitted to the Leonardo da Vinci
programme in February 2008, and resulted in the H-net project,224 which is a
three-year project that started in October 2008. H-net has already attracted a
lot of international attention, and the EHA is planning to launch the Confolio
system in 2011, as part of their services to the European hematological
community.
In October 2007, I spent a month as visiting professor at the EPFL225 in
Lausanne. I was invited by Denis Gillet, who leads the Automatic Control
group at EPFL, and who was leading a work-package in PROLEARN on
Online Experiments. During this visit, we drew up a plan for a project
proposal on personalized learning environments, together with Peter Scott,
who heads the Knowledge Media Institute226 of the Open University at
Milton Keynes. Denis, Peter and I collaborated closely within the
PROLEARN network, and for this proposal we later joined forces with
Martin Wolpers from Fraunhofer FIT227 in Bonn and Ralf Klamma from
RWTH228 in Aachen, who were also part of our PROLEARN core network,
and who were working on a proposal of their own with similar content. The
amalgamation of these two competing proposals created a really strong
consortium that contained many of the leading European researchers within
the field of Technology Enhanced Learning (TEL). The result was the
ROLE229 proposal, which was submitted to the EU-IST FP7 program in April
2008. Finishing third among over 300 applications within the TEL area, we
were invited for negotiations in June. These negotiations were successfully
carried out during the autumn of 2008 and resulted in the ROLE project,
which started in February 2009. ROLE is a so-called IP (Integrated Project)
and it will run until the end of January 2013.
The overarching vision of ROLE is to empower learners to compose and
configure their own responsive, personal learning environments (PLEs) in a
bottom-up way. The ROLE methods for achieving this is to use so called
“mash-up” techniques in order to enable different modules to be connected
in bottom-up, unplanned ways, and making use of the web of linked data to
enable software tools to discover and make use of data that are provided by
other such tools. Within the ROLE context, being “responsive” means that
the system should support meta-cognitive features such as the learner’s
224
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awareness and reflection around her or his own learning process. Presently
ROLE has five different test-beds, including the Shanghai Jiao Tong
University, where we are testing the system for supporting the learning of
English among Chinese Students. Results are still tentative, but there is no
question that ROLE is attracting substantial and increasing interest within
the global TEL community, both within and beyond Europe.
The ROLE project has allowed us to hire Erik Isaksson, who has an ITengineering degree from KTH. Just like the rest of the people in my group,
Erik did his masters thesis work within the KMR-group, developing an
information architecture called SAWADL.230 His ideas are now becoming an
important part of the ROLE infrastructure, allowing applications to exchange
data opportunistically, without any centralized control. Just as the rest of my
team, Erik came to us with a vision of his own, which we were able to
channel into a project. By this time, you should be able to discern a pattern
here.
I have already referred to our PROLEARN work with roadmapping of the
future for European technology-enhanced professional learning. Lead by
Vana Kamtsiou (now at Brunel University), the PROLEARN roadmapping
team produced a dynamic roadmap in Conzilla, a roadmap that others –
notable other EU-projects – were able to add to if they felt that they had
something to contribute. At the final review of PROLEARN, in February
2008, the evaluators considered this roadmap to be one of the major results
of the entire PROLEARN network, a fact that represented a real
breakthrough for Conzilla on the European level. So, when the commission –
within its IST FP7 Call 5 included a call for a support action for Future
Gazing for TEL in Europe, we were actually asked by the commission to
submit a proposal. Our proposal), called TEL-map (and coordinated by
Vana) was submitted in October 2009, negotiated during the spring of 2010,
and resulted in the TEL-map project,231 which started in October 2010, and
which will run until the end of February 2013. Apart from orchestrating
knowledge hearings with TEL stakeholders – both physically and
electronically mediated – TEL-map will include the modeling and mapping
of structures and trends within the TEL research area – as perceived by a
variety of different stakeholders within this field.
Conzilla and Confolio will be the core tools of the TEL-map project, and
this is finally providing us with the “strategic opportunity” to integrate
Conzilla and Confolio within a single web application. For a long time we
have been aiming for this kind of semantic integration of our two flagship
tools, with Conzilla handling the context(s) and Confolio handling the
(components of) content. This is why TEL-map for us can be said to
represent a dream that has come true.
230
231
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Conclusion
So, what is the message behind this story? Why have we so far been
successful in generating new international projects from the outcome of old
ones? It is of course a combination of factors, but I am convinced that the
most important reason is that we have always delivered quality results in the
projects that we have been involved in, and this track record has made us
attractive to cooperate with for other partners of these projects. In all the
European projects we have been involved in (except LUISA), we were
invited by partners that we were (or had been) collaborating with in other
projects. In this way we have always been able to contribute what we are
really good at – constantly improving our software frameworks and tools by
building on our earlier results. And working from the back office has
protected us from becoming stuck in various administrating and coordinating
roles, where you have to spend a lot of energy in orchestrating the
collaboration process between the different partner groups and producing
various types of progress reports. And, of course, over the years, our back
office has been consistently and successfully protected by Mia Lindegren, a
KMR member who has been instrumental in making our research and
development strategy work in practice!
In my view, the quality of our software frameworks (SCAM and
SHAME) and our tools (Conzilla and Confolio) has been the key to making
the KMR-group an attractive partner for international collaborations.232
Through our participation in the chain of research projects described above,
we have managed to take our early research prototypes and develop them
into pieces of software with more or less industrial strength quality,
something that is very hard to do within academia. An important reason for
being able to achieve this has been the strong collaboration between
research, development and applications to teaching that Mia has orchestrated
at ULL, especially the collaboration with the Student Portal project, where
several of the KMR-people are now active. The Student Portal has provided
a great environment for confronting our sometimes quite high-flying visions
with the sharp demands of large-scale operational practice.
So why have we been able to produce such high-quality results? This
brings me to the essence of the meta-strategy that I described in the
introduction. How do you capture the strategic opportunities that happen to
come along for various reasons? In my view these strategic opportunities
essentially consist of people. Hence the meta-strategy “boils down” to
finding the right people to work with – people that are driven by
commitment and not by compliance. This is where a small and informal
232
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group like the KMR-group can have a strategic advantage over a hierarchical
and top-heavy traditional organization. In retrospect, the KMR-group has
functioned somewhat like a motorcycle gang that attracts dedicated “hangarounds.”233 The persons that have become part of our team have proven that
they are intrinsically motivated,234 driven by a desire to co-evolve and
contribute to what we are trying to do. Only in the presence of such proof
have I attempted to generate funding (i.e., projects) to involve them. So, the
essence of my meta-strategy for building and maintaining the KMR-group
around EU funded projects has been this: Get the people first, and only when
you have found them, generate the money to get them started and let them
co-evolve the vision in order to keep them around.
As I have described in the introduction, the overall vision that is
informing our work is nothing less than the desire to contribute to a global
public knowledge and learning management environment, which is
accessible for everyone and which provides opportunities for everyone to
learn and develop according to her or his personal preferences and
abilities.235 This involves enormous challenges of bridging various divides
(digital, technological, social, economic). It is a utopian vision, which we
think is of the utmost importance for shaping our future on this planet in a
sustainable way. Over the years I have tried to “seed” this vision in an openended way, and this has attracted people with the qualities and commitment
to share in and improve the vision – making it “our KMR vision” – and to
contribute towards making it happen.
In industry, talented people are recruited by giving them “an opportunity
they cannot refuse,” often due to financial reasons. In academia, talented
people should ideally be recruited by giving them “a vision (or a problem)
they cannot resist.” But although this will get them involved, it is not
enough to make them stay around. Really talented people do not buy into
someone else’s vision, because they are motivated by visions of their own.
The essence of what has kept the KMR group together and improved the
quality of our work over all these years is that we have been able to develop
a shared vision together. In the words of Peter Senge (2006):
A shared vision is not an idea. It is not even an important idea such as
freedom. It is, rather, a force in people's hearts, a force of impressive power.
It may be inspired by an idea, but once it goes further – if it is compelling
enough to acquire the support of more than one person – then it is no longer
an abstraction. It is palpable. People begin to see it as if it exists. Few, if any,
forces in human affairs are as powerful as shared vision.
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When you are hiring people for projects that you have already managed to
secure the funding for, you can never be sure that the problems addressed in
the project are truly “irresistible” to the people that apply for the jobs. The
hang-around method is a much better way to ensure that this is really the
case. Of course, we never consciously chose this approach; it just emerged
along the way as the only available option for us. It is only in retrospect that
I have realized how powerful this meta-strategy really is in enabling people
to collaborate in producing high quality results. I am deeply grateful to all of
the members of the KMR-group for making this strategy so successful. It has
been (and it still is) a real privilege to work with all of you!
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Projekten

En viktig del av ULLs verksamhet var de lärarprojekt som genomfördes
under åren 2004-2007. De projekt som presenteras i detta avsnitt visar på ett
intressant tvärsnitt av samtliga projekt och de spänner över flera olika
områden och representerar också olika fakulteter.
•

Magdalena Bjerneld: IT-baserad distansutbildning för personer
som arbetar i internationella katastrofprojekt

•

Arnold Pears: Explanograms

•

Eva Nordgren och Linda Thorn: Att ge nycklar till kunskap:
universitetsbibliotekets kurser i informationssökning

•

Margareta Emtner och Karin Hellström: IT-baserad undervisning
i forskningsmetodik inom sjukgymnastprogrammet

•

Carina Ahlstedt: Samarbete
sjuksköterskeprogrammet

•

Truls Gårdmark: Att spränga gränser och skapa närhet i
läkarutbildningen

•

Kerstin Rydbeck: Virtuella högre seminarier – ett sätt att stärka
forskningsmiljön?

•

Ola Eriksson: IT-stödd undervisning i Schenkeranalys

•

Raimo Raag: Den språkliga mångfalden – småspråkens renässans

•

Jonas Holmstrand: Nätundervisning som pedagogisk katalysator.
Ett nätkursprojekt och dess bakgrund
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IT-baserad distansutbildning för personer som arbetar i
internationella katastrofprojekt
Magdalena Bjerneld
Sedan många år ger enheten för internationell mödra- och barnhälsovård
(IMCH) kurser i internationell hälsa, inklusive internationell katastrofhälsovård. Kurserna är mycket populära, dels som introduktion till en
mastersutbildning i internationell hälsa, dels som förberedelse för
biståndsarbetare som ska ut och arbeta med till exempel Läkare utan gränser.
De senaste åren har vi fått fler och fler ansökningar från utländska studenter
från hela världen som vill gå denna kurs. Många av ansökningarna kommer
från personer som inte har finansiella resurser för resa och uppehälle i
Sverige. Mot bakgrund av detta väcktes idén om en distanskurs.
Syftet med att ge kurser på distans var att dels förmedla kunskap, men
också att ge möjlighet till dialog med andra personer i liknande arbetssituationer. Många av de personer som arbetar inom internationell hälsovård
inklusive katastrofhälsovård är personer som känner sig isolerade från
omvärlden, då de arbetar i utsatta områden under svåra förhållanden.
Distanskursen kan bidra till att ge verktyg för att hantera de olika situationer
som uppstår på plats.
Ursprungligen planerade vi att omforma en av de reguljära kurserna till en
distanskurs i direkt samarbete med kursdeltagare. Vi hade tänkt att
mastersstudenter skulle få göra om en kurs de själva gått till en distanskurs.
Under den initiala planeringsfasen insåg vi dock att detta inte var realistiskt.
Det skulle ta alldeles för lång tid. Det var också viktigt att alla permanenta
lärare inom IMCH var delaktiga i processen och vi valde därför att
genomföra omvandlingen i flera steg.
Vi formulerade en pedagogisk idé, grundad på andragogik, där den
vuxnes erfarenheter och lärande står i centrum. Teori, integrerat med
problemlösningar skulle följas av självstudier, som i sin tur skulle följas upp
och tillägg skulle göras där så behövdes.
Idén med att kombinera kurslitteratur, föreläsningar och
informationssökning på nätet utvecklades vidare inför en introduktionskurs i
internationell katastrofhälsovård, för utresande läkare och sjuksköterskor för
Läkare utan gränser. Den kursen blev vårt pilotprojekt. Kursdeltagarna i
denna två månaders utbildning kom från Sverige eller Norge vilket gjorde de
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praktiska aspekterna lätta att hantera, då det finns gemensamma kulturella
och akademiska referensramar.
Vi reviderade kurslitteraturen och skrev litteraturlistor och listor på
”assignments” för de olika avsnitten i kursen. Det innebar att vi noggrant
läste igenom den kurslitteratur vi använder och formulerade problembaserade uppgifter att lösa utifrån den givna litteraturen eller från angivna
Internetkällor.
Kursen inleddes med en introduktionsvecka, där studenterna fick en första
inblick i ämnesområdet och där de utbildades i Internetanvändning samt
kritisk granskning. De följande tre veckorna tillbringade studenterna på
hemorten där de löste de problembaserade uppgifterna av varierande slag på
olika sätt, främst genom att använda sig av kurslitteraturen och Internet.
Uppgifterna, ”assignments”, skickade kursdeltagarna in vid fastställda
tidpunkter per e-post. Under de följande fyra veckorna, som innebar
campusundervisning, följde vi upp kursdeltagarnas hemuppgifter, rättade till
missförstånd och fördjupade kunskaperna inom ämnesområdet.
Arbetet gick över förväntan. Kursdeltagarna var nöjda över att få arbeta
självständigt. Genom att de lämnade in enskilda uppgifter fick de mer
personlig ”feedback” än i ordinarie kurser. Dock fick studenterna mindre
möjligheter att träffa lärare personligen. Några tyckte tre veckor var för lång
tid att arbeta hemma. Frestelsen var stor att i stället för att studera och lösa
uppgifter, gå tillbaka till att arbeta praktiskt i sjukvården.
Lärarna å sin sida var tillfreds med att kunna välja sin arbetstid friare än
tidigare. Omstruktureringen av kursen gjorde att lärargruppen samarbetade
mer än tidigare. Föreställningen att distanskurser kräver mindre tid har visats
sig inte alls stämma. Tiden som en sådan kurs kräver i form av planering och
bedömning av inlämningsuppgifter kan dock läggas upp allteftersom det
passar enskilda individer och på så vis kan flexibiliteten till viss del uppväga
den ökade arbetsbördan.
Under den första pilotkursen 2005 nådde vi inte vårt mål att utveckla en
distanskurs, men sedan dess har vi fortsatt att utveckla den pedagogiska
metoden att kombinera IT med förläsningar och litteraturstudier. Successivt
har vi förändrat våra kurser från att ha innehållit många storföreläsningar till
mer självstudier. Svårigheterna på vägen till en distanskurs har visat sig
framförallt vara tid, lämplig litteratur och olika undervisningstraditioner i
olika länder.
Bristen på tid har inte minskat med åren, snarast tvärtom. Men det verkar
vara ett generellt problem inom hela högskolesektorn där ambitioner och
önskemål sällan eller aldrig motsvaras av tilldelade resurser. Den konstanta
underfinansieringen är ett problem för både lärare och studenter. Samtidigt
är det en betydelsefull lärdom att dra: det är avgörande att inte underskatta
tidsåtgången när man utvecklar en distanskurs, men även för att underhålla
och vidareutveckla den behövs det mycket tid, vilket tyvärr ofta glöms bort.
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Ämnesområdet internationell katastrofhälsovård är enormt stort och nya
erfarenheter kommer kontinuerligt till. Samtidigt kan vi använda oss av
dagsaktuellt material från exempelvis jordbävningen i Haiti eller
översvämningarna i Pakistan som vi kan hämta via Internet. Detta uppskattas
mycket av våra studenter, då det ger en relevant återkoppling till verkliga
förhållanden vilket kan bidra till en känsla av att vara på plats i händelsernas
centrum.
Kursdeltagarna på våra kurser kommer idag från hela världen, de flesta
från något av de fattigaste länderna. I dessa länder har studenterna fått en
föreställning om att universitetsutbildning innebär enbart föreläsningar och
läsning av böcker. Att kritiskt granska artiklar eller annat informationsmaterial är för dem främmande, vilket har lärt oss att vi måste avsätta
ordentligt med tid för att de ska förstå metodiken och att motivera dem till
att arbeta på detta sätt.
Det känns därför som en stor utmaning att formulera uppgifter för
studenter som man inte träffar alls. Å andra sidan tror vi att behovet av en
fullständigt IT-baserad kurs kvarstår och trots ovanstående problem tycker vi
att en distanskurs i internationell katastrofhälsovård var en bra idé. Vi
kommer att fortsätta att arbeta mot det målet. I den större globala kontexten
med klimatförändringar och andra påfrestningar, kan vi se hur behoven
ständigt ökar av personer med kompetens inom internationell katastrofhjälp.
I förlängningen kanske vi ska tänka nytt och utveckla distanskurser just för
personer som redan befinner sig i katastrofområden eller i anslutning till
katastrofområden. Om de får tillgång till utbildning online, kan de kanske
snabbare omsätta sina nyvunna kunskaper i praktisk handling eftersom de
dels redan är i närheten och dels förstår kontexten bättre än de som kommer
utifrån. Samtidigt ställer det stora krav på de som utvecklar kurserna och
resurser behövs för att kunna kompensera för de kulturkrockar som
oundvikligen uppstår. Men det är oerhört viktigt att det finns utbildade
krafter kvar i de regioner som drabbats, som kan fortsätta arbetet även efter
det att den akuta katastrofhjälpen är över. Här har distansutbildningarna en
viktig funktion att fylla.
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Explanograms
Arnold Pears
Introduction
Developing ICT support for teaching is a challenging activity. It is perhaps
natural that university teaching in computer science and engineering are the
areas where many tools are developed by the teachers themselves. These
academics are already familiar with the technologies involved, and more
inclined to apply them to the teaching and learning challenges that they
experience.
This is the case for the tool described in this chapter. The seed of the idea
was planted when a masters thesis student approached me to supervise work
on a new intelligent pen and paper system for a Swedish company in Lund
(Anoto). As the work progressed the potential of the technology to simplify
and automate the creation of a type of "informal" online learning resource
became apparent. The initial work was done as part of a project funded by
the faculty of Science and Technology at Uppsala University, and then
continued with the support of the Swedish and Uppsala Learning
Laboratories.
We commenced work on the project and published our first article on the
invention in 2003236 and a subsequent article of teaching and learning
applications of the system in 2004.237 During the lifetime of the project new
pens were released by Nokia and Maxell which provided new features, but
also significant system challenges, since hardware version incompatibilities
lead to serious deployment problems. The situation was further complicated
by changing versions of development software and supporting libraries. A
stable version of the system was finally deployed in 2006 and ran
successfully for several years.
The main body of this article describes the underlying technologies and
the functionality of the Explanogram system. The final section discusses
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aspects of the challenges we faced in developing and deploying
Explanograms, and raises some issues about the role of academic institutions
in developing and maintaining innovative technological systems for teaching
and learning.

Background
The Explanogram concept was developed partly as a response to challenges
experienced in day to day teaching, both in face to face and distance courses.
Often when a student approaches us during office hours after a lecture to ask
a question the explanation we give is a different one to that given in the
lecture. These explanations often consist of a sketch on a sheet of paper and
an accompanying dialog with the student. What if these learning moments
could be made available to the whole class? Would others benefit? Would
learning be enhanced?
Experience with geographically distributed student teams and the tools
they found effective for collaboration have informed the development of
explanograms. The Runestone project238 involved teams of six students, three
Swedish, three American, working together on a software development
project. Email, IRC, and to a smaller extent IM were the preferred means of
communication and collaboration. The characteristics of these technologies
that made them popular were platform independence, location independence,
and weak synchronicity. Compared to telephone or network audio/video
channels, IRC and IM are only weakly synchronous. At the message level,
pauses between exchanges were not considered rude or disruptive to
communication. Students reported that time to think during an online
conference was a valuable characteristics of IRC.239 The conclusion we drew
is that the de-coupled synchronous media such as IRC and IM provide the
best of two worlds – the flexibility and adaptability of a conversation with
some of the opportunity to reflect and consider that a book offers.
However, unlike a traditional diagram, or a textual explanation, the
explanogram can be examined to determine how it came to be in its final
state. We speculate that the ability to capture the chronological development
of a graphical explanation will improve a student’s understanding of the
concept being explained.240 We expect this to be the case for several reasons.
First, a diagram that evolves over time is inherently more interesting and
dynamic than one that does not. Second, suitable annotations can draw out
the most interesting aspects of the phenomenon being explained. Third,
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compared to a live explanation from a teacher, a student controls the pace of
the explanation, and may readily bring other resources into the learning
process.
The benefits of an explanogram are similar to those for algorithmic
visualization241 and multimedia courseware. The major difference between
these technologies and ours is that explanograms may be developed very
easily, for almost no additional cost in faculty time. This is in rather dramatic
contrast to carefully built multimedia artifacts created with special purpose
authoring tools.
Our intent is to capture something which we already spend time doing,
namely explaining difficult concepts to students in person, and turn these
otherwise transient efforts into something that can benefit not only the
student who initially requested the explanation, but her peers and our future
students. Seen in this light, explanograms are a means of increasing
utilization of faculty expertise and adding a continuous process improvement
aspect to teaching.

Explanograms
An Explanogram is an interactive online handwritten artifact that presented
in a web browser using a Java Applet. The chronological development of the
Explanogram is captured along with an optional audio track. Explanograms
differ from normal sketches or diagrams by recording each pen stroke so that
the viewer can see how the diagram reached its final state. They can rewind
or skip forward, and examine intermediate states as often or for as long as
desired. Explanograms differ from hypermedia or multimedia presentations
mostly in terms of the amount of effort required to produce them. Authoring
traditional multimedia courseware is a challenging and time consuming task.
Creating an Explanogram is as simple as giving an explanation to a student
during office hours. A special pen and paper are all that is required.
Explanograms were designed for platform and location independence.
Once captured, explanograms may be displayed on a variety of devices,
including web browsers, telephones, and PDAs. A searchable archive of
explanograms serves as a learning resource to complement textbooks, class
notes, and faculty office hours. The Explanogram is an innovative extension
of a classical pedagogical device, but because it can be examined and used
from any device with a web browser it has the essential properties of
location and platform independence so crucial to student adoption.
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Explanogram Technology
Explanograms are based on a commercially produced pen which is capable
of sensing and recording pen strokes made on a normal sheet of paper upon
which a barely visible background pattern has been printed. The pattern on
the paper provides coordinate information in a very large pattern space, and
the pen associates a time stamp and coordinates associated with the path of
the pen on the pattern space between each ”start” and ”stop” action of the
pen. A ”start” action occurs when the pen is pressed onto the paper
(whereupon timestamps and coordinates start to be recorded) and the ”stop”
action occurs as the pen leaves the paper (terminating coordinate/timestamp
recording) for the current ”pen stroke”. Pen location is sampled at 50 Hz.
Automated storage and presentation of explanograms is possible since the
pen automatically uploads the penstrokes to a designated computer where we
then store them in a database. This database of timestamp and penstroke
information is then processed and indexed with the other media forms
available in order to present Explanogram visualizations with associated
audio and visual media to the user.
The Anoto Technology
The Paper
The paper pattern consists of a fine mesh of dots displaced from the vertices
of a grid. The digital pen detects this pattern using infra-red illumination and
a camera and requires only a small portion of the grid (6x6 dots) to locate its
position in the total pattern space. The combinations of unique dot
displacements from the grid define an area exceeding 60 million km in
which each 6x6 dot area is unique. This corresponds to a writing surface area
equivalent to the land area of Asia and Europe combined.

Figure 0.1: The pattern grid and its coverage. Every square 2 x 2 mm is
unique
The camera in the digital pen operates in the infrared spectrum and the
pattern has to be printed with carbon-ink. Due to the absorption of infrared
light by the carbon ink the pattern is visible to the pen, even through drawn
or printed material created using non carbon ink. Thus, when drawing with
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the digital pen the camera only sees the pattern on the paper and not the
written ink or other material printed in non-carbon ink.
Some special pattern areas are defined as commands to the pen. These
patterns are called "Pidgets" in the Anoto terminology. Pidgets are
interpreted in the digital pen and are used to execute common functions that
change the pen status. That is, set the virtual ink colour and line thickness
that the pen reports to applications, as well as implementing interface
commands (such as "send data"). When the user places the pen on a pidget
the digital pen executes an internal function and reports success or failure to
the user through vibration feedback.
More detailed information about the Anoto technology, prepreprogrammed template functionality and the paper pattern is available
from the Anoto website.242
The Pen
Anoto’s Pen Technology, in combination with the paper pattern described
above, permits the generation and recording of highly accurate pen stroke
data by writing on ordinary paper upon which the Anoto pattern has been
printed. Several companies have licensed the basic technologies and produce
digital pens [8, 5, 7] which allow a user to store and easily transmit what is
written on a sheet of paper. The digital pen contains a camera, embedded
processor, Bluetooth radio transceiver and an ink cartridge.
Commands to the digital pen are all implemented through interactions
with the paper. There is limited feedback display on the digital pen, only
light diodes and a vibration device which indicate operational modes and
provide feedback to the user. Since the digital pen can communicate using
the Bluetooth transceiver, it can also give feedback to the user by displaying
messages through pen interaction applications running on mobile phones and
computers, however this ability is very limited in Nokia and Logitech
models.
The Sony Ericsson pen is no longer on the market and has the limitation
that it is only possible to use it in conjunction with model T39 and T68
mobile telephones. Use of this pen is not possible with computers and
bluetooth base-stations.
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Figure 0.2: The Anoto Pen and the Anoto Pattern
The hardware in the digital pen allows for direct streaming transmission of
data. This is not currently used by the main Explanogram system, but a
multi-party real-time collaboration application has also been developed for
mobile devices which allows several users to develop a shared Explanogram
in real-time.
Explanogram Service Architecture
Flexible, location independent, generation of Explanograms depends on a
central server that stores and retrieves Explanogram data. A Java servlet on
the server receives the data sent from the pen and decodes it. Once the data
has been decoded we store penstroke and timestamp information in a
database. This data is then immediately available for replay using a replay
applet.
Data can be sent to the Explanogram server from bluetooth or USB
equipped pens via either a PC with an Internet connection, or a mobile phone
with a GSM/GPRS connection. Data transfer from USB pens is via an
Internet connected computer.
The ability to use the pen in mobile configuration means that
explanograms can be created anywhere. Thus one can imagine creating an
Explanogram during a teaching break in a classroom, or recording a text
only Explanogram at a hotel while at a conference in response to an email
question.
The advantage of the USB and PC configuration is that it simplifies
synchronised recording of sound which can then be easily associated with
the Explanogram. Integrated sound recording is not currently available when
using the pen and a mobile telephone unless the mobile phone supports
audio note taking. This is achievable in with combination PDA’s and
telephones such as the Sony-Ericsson P800 and P900 series telephones.
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We also developed support for realtime streaming data transmission to the
server over Bluetooth using the Maxell pens and a client running on a Nokia
770 Internet tablet.243 This version of the Explanogram allowed interactive
realtime development of shared diagrams by up to ten concurrent users. The
resulting diagrams could be stored and replayed through the original
Explanogram service.

Opportunities and Challenges
Significant resources have been allocated through the Wallenberg Global
Learning Network and the Uppsala Learning Laboratory to projects which
have developed technology to support learning. The Explanogram idea
commenced as a student thesis project in the IT Department of Uppsala
University. As the idea developed it became a part of a broader project in
"Wireless teaching and learning" funded by the Uppsala University fund for
pedagogical renewal and the Wallenberg Global Learning Network
(WGLN). Some final funding from Uppsala Learning Lab (ULL) provided
the time and resources to produce a stable version of the software and to
deploy it in practice.
Without the financial support we received Explanograms would never
have reached the level of system maturity that it did, nor would it have been
likely that it would be used as widely. The opportunity presented by the
financial support of the Uppsala Learning Lab and other sponsors of the
project lead to development and experimentation with a new type of ICT
learning system. However, we should perhaps ask ourselves, what were the
outcomes of the project, and what contributions were made?
In terms of contribution to the development of new teaching and learning
applications Explanograms have made several contributions. The
Explanogram system has been used to support distance and campus courses
in computer networking at Uppsala University between 2003 and 2008,
however their use was limited to courses given by the author of this chapter.
We also used Explanograms to record student concept maps as a part of a
Sweden wide research project "Stepping Stones" coordinated by CeTUSS
(www.cetuss.se). In Stepping Stones client software and pens were deployed
in ten other Swedish Universities to collect student concept relationship
diagrams. The system has also generated two research publications, raising
awareness of Uppsala University as an educational innovator and contributor
to development of new educational technologies.
Producing a stable and user-friendly Explanogram system was a great
challenge. The step from software prototype to stable production system is a
very time consuming one, and would not have been possible without support
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from the WGLN and ULL. Ultimately, even with a stable system,
maintenance and support activities are time consuming and lack of
continuing financial support means that systems inevitably become unstable
and insecure, as well as incompatible with new hardware and software
releases.
A frustrating aspect of the project has been the release of new pens and
software versions for communicating with the pens and decoding pen data.
During the lifetime of the project we have had to re-write the Explanogram
software three times, when it ceased to work correctly due to new releases of
pen firmware and updates to other software systems provided by external
actors. Addressing compatibility issues often requires significant work, and
also means that continuing funding is needed to ensure long term operation
of this type of service.
Very similar services to the Explanogram idea are now commercially
available, for instance LiveScribe,244 which is based on very similar
technologies. This, together with the high cost of maintaining and updating
our own servers and software platforms, has lead to us making a decision to
shut down the Explanogram server in Uppsala in 2008. However, the project
has lead to a collaboration with both Microsoft and Auckland University of
Technology, where an Explanogram server is running using the tablet-PC as
an input device instead of the Anoto pen.
In hindsight perhaps we should have patented the Explanogram concept
early on in the process, but this did not occur to us at the time. Perhaps more
support for assessing the impact of ICT inventions and research should be an
aspect of funding activities in the future?
Perhaps the greatest challenge we encountered during the project has been
persuading others to use the system. The Stepping Stones project was the
only large scale use of the system outside Uppsala, despite multiple attempts
to encourage other users through attending ULL events and visiting schools.
We are not alone in experiencing this challenge, other researchers
developing educational technology have also encountered similar
problems.245
The difference between the Stepping Stones deployment and other
attempts to generate interested in using Explanograms was that we had the
resources to travel to each of the participating sites, install the software and
test functionality. We also demonstrated the system to the participating
lecturers and trained them to use the system. Despite our efforts to make the
system intuitive and easy to install it turned out that local configuration
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issues and small differences in hardware platform and operating system
created problems for many users.
While this is one area of difficulty, another more subtle issue also affects
adoption of new systems; namely, integration into existing teaching practice.
Many new technologies might appear like a good idea, but often their
success requires changes to classroom practice. Realizing the potential of
Explanograms required people to change their teaching practice to take
advantage of the new interactive explanation facilities it provided. In the
current University system there are few incentives to make changes in
teaching approach or revise classroom pedagogy. Revising a course to
integrate Explanograms as a part of teaching involved additional effort, and
for staff outside the development team there was a learning curve associated
with installing and learning to use a new teaching and learning tool.
This suggests that adoption of new technologies requires significant
investments, not just in system development and maintenance, which are
recognised cost areas for most projects, but also in active support for
dissemination. Without this type of long term active promotion the use of
new technologies is likely to remain restricted to their developers and a few
close colleagues.
Explanograms provided us with the opportunity to explore efficient an
approach to efficiently generating online animated explanations, preserving
the sequence of development and providing a synchronised explanatory
soundtrack. As researchers we consider the project a success. As teachers
and advocates of technology for improving the quality and interactivity of
education we had limited success. We hope that future innovators and
innovations will benefit from our experience with Explanograms.
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Att ge nycklar till kunskap: universitetsbibliotekets
kurser i informationssökning
Eva Nordgren och Linda Thorn
Uppsala universitetsbibliotek har som uppgift att bidra till alla studenter får
goda kunskaper och färdigheter i informationssökning och biblioteksanvändning. Målet är att i samarbete med lärare öka studenternas
informationskompetens. Se högskolelagen:
Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper
och färdigheter, utveckla förmåga att söka och värdera kunskap på
vetenskaplig nivå, [och] följa kunskapsutvecklingen…” (Högskolelagen
1992:1434, 1 kap. 8§).

Bibliotekarier vid samtliga 14 ämnesbibliotek bedriver undervisning och
handledning i informationssökning, med betoning på vetenskaplig
information. År 2005 deltog 8785 studenter i bibliotekets undervisning. År
2009 var antalet deltagare 14117. Det ökande antalet deltagande studenter
beror sannolikt på en kombination av marknadsföring av bibliotekets
tjänster, utökat samarbete med lärare och att studenterna i allt större
utsträckning får i uppgift att självständigt söka vetenskaplig information.
En konsekvens av att antalet deltagare och lektionstimmar ökar är att
bibliotekarierna ägnar alltmer tid till undervisning och handledning.
Pedagogisk, teknisk och annan kompetensutveckling behövs för att
undervisningen ska vara av god kvalitet. Ett sätt att nå fler studenter och
samtidigt jobba rationellt är att göra undervisningen webbaserad och
självadministrerande.
Undervisning i informationssökning finns i olika former, det är vanligt att
en lärare på en kurs kontaktar sitt ämnesbibliotek för att schemalägga en
kortare biblioteksintroduktion i föreläsningsform eller ett lektionspass i
informationssökning, då studenterna får möjlighet till ”hands-on” träning i
en datorsal. Många gånger bokar studenterna själva en tid med en
bibliotekarie för enskild handledning.
Alltmer av universitetsbibliotekets resurser är tillgängliga via Internet i
form av databaser, e-tidskrifter och e-böcker. Under 2007 fick Uppsala
universitetsbibliotek möjligheten att utveckla en nätbaserad kurs i
informationssökning. Det vi ville åstadkomma med projektet var att nå fler
studenter med undervisning i informationssökning, vi tänkte särskilt på
distansstudenter, och att nätkursen skulle vara ett komplement till den
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undervisning som bedrivs i universitetsbibliotekets regi av ämnesbibliotekarierna. Vi ville samla information om och länkar till vetenskaplig
publicering, informationskällor, sökverktyg, upphovsrätt, källkritik, citering
och referenser på en lärplattform (PING PONG) som används av studenter
och lärare. Dessutom hade vi för avsikt att skapa ett självrättande
kunskapstest.
Vi ville göra en självrättande kurs så att studenten har möjlighet att
genomföra den i egen takt vid valfri tidpunkt och kunna gå tillbaka till den
för repetition. Kursen är uppdelad i flera delmål, där godkännande krävs för
varje delmål för att få godkänt på hela kursen. Vi får ett automatiskt mejl när
någon har klarat kursen, då skickar vi ett personligt intyg, vilket ger
studenten ett visst mått av återkoppling. Målet var alltså att göra en flexibel,
interaktiv och självgående kurs som inte kräver så mycket administration.
Kursen är tänkt att användas av studenter inom alla ämnen och den är
tillgänglig för alla studenter och anställda vid Uppsala universitet.
Informationskällor och olika sökverktyg är stommen i kursen. Det centrala är
att visa vägar till information, framför allt vetenskaplig litteratur och
värdering av informationskällor. En svårighet var att göra den både generell
och ämnesspecifik. Till exempel när det gäller bibliografiska databaser
innehåller kursen ett generellt avsnitt om bibliografiska databaser, ett avsnitt
om allmänna/tvärvetenskapliga databaser samt flera ämnesspecifika avsnitt.
Uppsala universitetsbibliotek speglar universitetets bredd när det gäller
ämnesområden, och biblioteket förvaltar ett kulturarv, med äldre tryck,
handskrifter, bilder, kartor, och musikalier. Det var en utmaning att få med
information om allt detta i en kurs och få den logiskt sammanhängande.
De generella bitarna kunde vi göra själva, till exempel avsnitten om
vetenskaplig publicering och upphovsrätt, men vi behövde hjälp från våra
kollegor från olika ämnesbibliotek för att skriva ämnesspecifik information
och relevanta frågor. Det krävdes en hel del samordning och arbete från våra
kollegor, vilket kanske var svårare och mer tidskrävande än vi hade trott.
Vi ägnade mycket tid i början av projektet att fundera över kursens
struktur för att få den tydlig och logisk, innan vi började bygga upp den i
praktiken. Slutligen kom vi fram till följande struktur:
•
•
•
•
•
•
•
•
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Introduktionssida (kursbeskrivning, kursmål)
Vetenskaplig publicering
Källor (15 underavdelningar)
Sökverktyg (22 underavdelningar)
Upphovsrätt
Källkritik
Citering & Referenser
Kunskapstester

Vår avsikt var också att ämneslärare skulle kunna hänvisa till kursen som
fristående och även använda delar av den i egna kurser. Till viss del har det
blivit så, men det skulle krävas mer marknadsföring av kursen och samarbete
med lärare för att kursen verkligen skulle nå sin fulla potential. Den skulle
till exempel kunna användas för examination i informationssökning, men
bara i ett fåtal sammanhang har det skett.
Vi försökte att utgå ifrån studenternas perspektiv och inte använda oss av
så mycket bibliotekstermer. De flesta studenter använder till exempel
Google och Wikipedia för att söka information, men känner inte till att det
finns många fler möjligheter att söka och att man måste vara noga med
värdering av källorna. Som exempel inledde vi kursen med orden ”Google är
bra till mycket men inte till allt!” för att visa att vi uppskattar och värderar de
sätt många studenter har att söka information, men att vi samtidigt ville ge
dem nycklar att bredda sitt informationssökande för att de på så vis ska
kunna få fördjupad kunskap och utveckla sitt kritiska tänkande – eftertraktad
kompetens i dagens samhälle.
Vi har fått positiv respons från lärare och studenter som har använt
kursen. Hittills har över 570 personer deltagit i kursen, men det är bara ca
40 som har fått godkänt på hela kursen. Det mest besökta avsnittet är det om
vetenskaplig publicering. I utvärderingsdelen av kursen svarar de flesta att
de kommer att ha nytta av kursen i sina fortsatta studier och att avsnittet om
sökverktyg är det mest relevanta. Över 70 % skulle rekommendera kursen
till andra. Vi har inte nått så många studenter (och lärare) som vi hade
hoppats på. Det tar också tid att klara alla delmoment i kursen, vilket gör att
många inte fullföljer den. Den är dessutom inte poänggivande så det finns
ingen yttre motivation att fullfölja den. För att vara poänggivande måste
kursen vara integrerad i en kurs vid någon institution, vilket har ställt en del
hinder i vägen då det inte är självklart var den då skulle ligga.
Ett problem är att få tid att fortsätta uppdatera och utveckla kursens
innehåll. Det har varit svårt att ordna rutiner för detta. Efter projektet har
universitetsbiblioteket dessutom skapat ämnesguider som till viss del ersätter
innehållet i kursen. Vad som ska hända med kursen i fortsättningen är inte
helt klart än, förmodligen kommer delar av innehållet att föras över till
Uppsala universitetsbiblioteks webbplats. De generella avsnitten kommer att
integreras med de nya Söktips- sidorna på webben. Informationen i de
ämnesspecifika delarna finns redan i de nya ämnesguiderna på webbplatsen.
Hur vi ska göra med de självrättande frågorna är oklart.
Om vi gör ett liknande projekt i framtiden skulle vi behöva tänka mer på
att skapa en organisation och rutiner för att förvalta och uppdatera kursen.
Det ideala är också att hitta ett samarbete med någon institution, för att
kursen ska komma till sin rätt.
Vi har fått mycket hjälp från ULL under projektets gång, bra handledning
och support. Vi har även fått hjälp med marknadsföring av kursen.
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Projektpengarna gjorde det möjligt för oss att få avlastning från andra
arbetsuppgifter och under en period arbeta intensivt med projektet.
Samtidigt finns en rad utmaningar och frågor kvar. Informationsmängden
ökar ständigt och förmågan att strukturera och hantera stora
informationsmängder är en nödvändig kompetens inom alla ämnen, men hur
kan vi utveckla vårt samarbete med universitetets lärare? Hur kan vi
tillsammans bättre integrera informationssökning i kurserna så att
studenterna får störst nytta av bibliotekets undervisning? Kan biblioteket i
förlängningen bidra till att studenternas uppsatser och andra arbeten får
bättre kvalitet? Och hur kan vi använda oss av tekniken på bästa sätt så att
den blir ett användbart redskap och inte ett hinder?
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IT-baserad undervisning i forskningsmetodik inom
sjukgymnastprogrammet
Margareta Emtner och Karin Hellström
Vad var det vi ville åstadkomma med projektet?
Det övergripande syftet var att överföra kurser i vetenskaplig metodik till ITbaserade kurser samt att testa dessa i undervisningen. Både kurser inom
programmet och distanskurser skulle finnas med.
•

•
•

Vi ville ge grundutbildningsstudenterna på sjukgymnastprogrammet möjlighet att studera hemifrån och själva bestämma
när på dygnet de ville studera och i vilken takt de önskade
fortskrida med sina studier.
Vi ville ge magisterstudenter och forskarstudenter möjlighet att ta
del av IT-materialet i syfte att repetera vetenskaplig metodik
inklusive statistik.
Vi ville få erfarenhet av att ge IT-baserade kurser inom ett väl
avgränsat område för att i förlängningen kunna överföra ITkompetens och erfarenheter till andra områden inom programmet.

Vilka svårigheter stötte vi på?
• En av de största svårigheterna initialt var att avsätta tid för en
disputerad lärare att ta på sig uppdraget, eftersom vi hade för få
forskarutbildade lärare och de behövdes i den ordinarie
verksamheten. Dessutom var tillgången på vikarier närmast
obefintlig. Den lärare som så småningom åtog sig uppdraget hade
inte den datorvana som skulle behövts, vilket medförde att det
krävdes extra mycket resurser. Det visade sig att det endast var
rimligt för oss att IT-basera statistikdelen. Men i dagsläget är vi
beredda att IT-basera även den vetenskapliga metodiken och det
kommer förhoppningsvis att ske under det kommande läsåret.
• PingPong, den webbaserade lärplattform, som Uppsala universitet
använder sig av och som ger studenter tillgång till kurser via en
vanlig webbläsare, var den plattform som vi bestämt skulle
användas för kursen. Men eftersom den första kursen i
vetenskaplig metodik var förlagd till början av termin ett, dvs.
innan studenterna hunnit få inloggning och koder till PingPong,
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•

•

•

så blev det snarare en belastning för lärare och studenter. Ett skäl
till att inloggningen inte fungerade var att studenterna på den
tiden inte kunde ordna inloggning själva innan kursstart. I
samband med kursstart fick de en blankett som skulle fyllas i och
sedan tog det minst en vecka innan de fick
inloggningsmöjligheter. Alla studenter hade inte datorvana, vilket
krävde extra lärarinsatser och ytterligare oro inför nymodigheter
för studenterna.
Antalet datorer var i början heller inte tillräckligt, vilket medförde
att undervisningen fick ske i små grupper, vilket var
resurskrävande. Vi hade exempelvis ingen datasal som hade
tillräckligt med datorer.
Vi hade inte bestämt oss för vilket statistikprogram som
studenterna skulle använda sig av och inte heller kalkylerat med
extra kostnader för dessa. Det bidrog till att vi under de första
åren använde excel. Det var dock inte tillräckligt för de
beräkningar som studenterna behövde göra. Därför bestämde vi
oss för att köpa licenser till statistikprogrammet SPSS, det
program som de flesta lärare och handledare var kunniga inom.
Vid vår flytt till Uppsala Biomedicinska Centrum, BMC,
årsskiftet 2009/2010 fanns det där ingen tillgång till datasalar
med SPSS. För att lösa problemet erbjöd vi våra licenser till en
datasal på BMC. Men den enda sal vi kunde få var en sal med
Mac-datorer, dvs. inte de PC-datorer våra studenter var vana vid.
Under hela våren 2010 fick vi därför lägga ner extra mycket tid
på att gemensamt med dataavdelningen på BMC få allting att
fungera.

Vilka faktorer möjliggjorde det vi åstadkom?
• Vi anställde en statistikkunnig person som fick lära sig PingPong
och som var intresserad av att åta sig att IT-basera statistikdelen.
Han undervisade sedan tidigare sjukgymnaststudenterna i statistik
och var dessutom pedagogiskt utbildad.
• Pengar avsattes för att iordningställa en datasal med 15 datorer,
för att underlätta undervisningen. Studenterna erbjöds både den
ordinarie statistikundervisningen vid programmet och IT-baserad
statistikundervisning.
• Läraren i statistik har varit intresserad av att utveckla och revidera
materialet kontinuerligt med mer avancerad statistik.
• En IT-tekniker som är anställd hos oss har starkt bidragit till att
det tekniska fungerat.
• Det är möjligt för studenterna att ladda ner en studentversion av
statistikprogrammet SPSS, som de kan använda under en månad.
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Alla som vill kan alltså ladda ner programmet och prova det. För
studenterna kan det ju vara en möjlighet att göra det vid en valfri
tidpunkt.
Vilka oväntade faktorer påverkade projektet?
• En IT-baserad statistikmanual har utvecklats och den kan
användas av studenter på olika nivåer, handledare, doktorander
och forkskare vid programmet. Enligt önskemål så utvecklas och
uppgraderas manualen kontinuerligt.
• Uppsatshandledarna och doktorandhandledarna är mindre
belastade, eftersom de kan hänvisa studenterna till den ITbaserade statistikmanualen.
• Studenterna har direktkontakt med statistikläraren dels under
statistikkurserna dels i samband med uppsatsbearbetning, vilket
minskar arbetsbördan för handledarna.
• I samband med statistikundervisningen kan varje student kan få
enskilda hemuppgifter vilket medför att risken för fusk reduceras.
• Flytten till BMC har medfört att vi nu samarbetar med
sjuksköterskeprogrammet om SPSS-licenser i en sal. Dessutom
erbjuder vi studenterna SPSS på tre datorer som finns i våra egna
lokaler, så att de ska ha tillgång till statistikprogrammet även när
datasalarna är bokade för studenter på andra program.
• Studenterna i termin 4-6, dvs den tid då de arbetar med sin
uppsats, kan repetera den beskrivande statistiken på egen hand.
• Kunskapen inom IT-området har stärkts vid programmet för såväl
studenter som lärare.
Slutsats
•

•

Projektet har resulterat i att undervisningen i statistik fungerar
utmärkt och har gjort så sedan hösten 2005, dvs. i samband med
att vi fick en egen datasal. Den övriga undervisningen i
vetenskaplig metodik fungerar också bra, men inte med hjälp av
IT.
Kunskapen om IT i undervisningen har ökat bland lärare och
studenter, vilket bland annat innebär att det blir lättare att omsätta
IT i undervisninegn även inom andra ämnen.
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Samarbete och flexibelt lärande inom
sjuksköterskeprogrammet
Carina Ahlstedt
Uppsala Learning Lab är viktig för oss på sjuksköterskeprogrammet i arbetet
att på ett effektivt sätt använda sig av de möjligheter och resurser som IT kan
erbjuda i syfte att utbildningen ska följa med sin tid och hålla bra kvalité. En
del i detta var då vi fick stöd i projektet Samarbete och flexibelt lärande i nya
sjuksköterskeprogrammet. Målen för projektet var att skapa en flexiblare
studiesituation för studenter med skilda behov exempelvis studenter som har
barn och reser långt. Det var också att utveckla den pedagogiska metodiken
så att den passar studenters olika inlärningsstilar samt att utveckla
pedagogiskt samarbete mellan institutioner i sjuksköterskeprogrammet och,
på sikt, även med olika verksamhetsområden under verksamhetsförlagd
utbildning (VFU) samt öka tvärprofessionellt samarbete.
Sjuksköterskeprogrammet är en treårig campusutbildning som leder till
Sjuksköterskeexamen samt medicine kandidatexamen med huvudämne
vårdvetenskap. Utbildningen bedrivs på sju olika institutioner samt inom
landstinget och kommunen. Varje termin startar 110 studenter sin utbildning.
VFU förekommer i fem av de sex terminerna. Studenterna är en heterogen
grupp både då det gäller ålder och förkunskaper. För att kunna hantera
information, vara flexibel i tid och rum, samtidigt som en hög kvalité ska
behållas har IT både inom vård och inom utbildning blivit en nödvändighet.
Innan starten hösten 2006 användes obefintligt med IT i undervisning. Vi
hade ingen gemensam lärplattform. Det som användes var e-post, vanlig
telefon och i någon enstaka kurs mycket lite av den äldre versionen av
studentportalen. Det mesta skrevs ut i papperskopior. Studenterna fick lämna
in papperskopior eller skicka till respektive lärares epost. Studenterna
upplevde sig väldigt ensamma då de var på verksamhetsförlagda
utbildningen (VFU) eftersom det var svårt att på ett smidigt och naturligt sätt
hålla kontakten med andra studenter. Det var också svårt att få en helhetsbild
av programmet då det ligger på olika institutioner.
Basen för att det ska fungera med mer IT i undervisningen är en
fungerande lärplattform. Med en IT-baserad plattform kan man bygga vidare
med andra funktioner och resurser. År 2006 var det lärplattformen Ping Pong
som fyllde de behov vi hade. I dag är det studentportalen som är den
gemensamma ingången, vissa kurser tar studenterna vidare till Ping Pong
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eftersom det fortfarande finns vissa funktioner där som inte tillgodoses i
studentportalen, medan andra stannar kvar i studentportalen. Oavsett var
man är med kursen är det viktiga att det finns en gemensam plats där alla
inblandade kan mötas, allt material och information finns samlat och andra
IT-resurser kan ha sin ingång ifrån. Förutom att det blir lättare för studenter
och lärare, främjar det också att studenten är aktiv i att hämta information.
Handledare ute på sjukhusen påtalade att studenterna som gick på kurserna
där vi infört lärplattform snabbare sökte information och använde sig även
av andra IT-resurser mer naturligt i jämförelse mot studenter som gått
tidigare kurser. Men för att det ska fungera behöver samtliga inblandade
lärare vara med på förändringen både då det gäller inställning till att använda
sig av IT-baserad lärplattform och kunskap om det.
Det fanns många funderingar vad en lärplattform och mer webbaserade
inslag i utbildningen skulle kunna tillföra och vad som den skulle kunna
förstöra. En rädsla var att det direkta mötet mellan studenter och lärare skulle
försvinna, att all vår tid skulle gå till att sitta framför en dataskärm. Vad
händer om vi har information, föreläsningar, instruktionsfilmer tillgängligt
utan att studenterna varit fysiskt närvarande? Det är oerhört viktigt eftersom
mötet och kommunikationen mellan människor är en grundsten i
sjuksköterskeyrket. Men det fysiska mötet mellan människor är oerhört
viktigt, i synnerhet för våra studenter då sjuksköterskeyrket bygger på
förmågan att skapa förtroende och etablera en fungerande kommunikation.
Det är viktigt att studenterna skolas in i och tränar upp sin förmåga att skapa
empatiska mellanmänskliga möten.
En gemensam lärplattform för de olika institutionerna, lärare och
studenter och sjuksköterskor från landsting och kommunen har medfört att
kontakt mellan lärare-student och mellan studenterna har underlättats.
Självklart är det så att de kan ha den kontakten via andra sociala media så
som facebook, msn osv. Det är möjligt att en lärplattform i detta avseende
kopplat till en kurs blir överflödig i framtiden, men som jag ser det är vinsten
att det blir tydligt vad som är kommunikation inom kursen, samtliga
studenter finns med på samma villkor oavsett förkunskaper och vem man är
privat. Lärare finns med i lärarrollen och inte som privatperson. Det är som
att komma till campus och träffas, men mötet sker på universitetet i det
digitala rummet. Dessa förändringar har medfört att studenterna inte lika ofta
påtalar skillnaderna mellan olika institutioner på programmet. I och med
studentportalen är det ytterligare steg mot att tydliggöra att alla kurser är på
Uppsala universitet oavsett vilken institution. Studenterna har också lättare
att få en överblick.
I samband med lärplattformens införande har vi gemensamt arbetat för att
samtliga föreläsare och lärare gör sitt material tillgängligt i elektronisk form.
Syftet var att underlätta för studenterna, samt att öka kvaliteten genom att
kursledare och andra föreläsare snabbare kan få en bild av vad som tas upp
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på andras föreläsningar och på så vis kan alla arbeta för att allt i kursen
länkas ihop och fyller en funktion.
Vad hände då när nästan allt innehåll i kurserna finns tillgängligt på
lärplattformen? Självklart var det inte bara positivt, kursledare fick lägga ner
en hel del arbete för att få in åhörarkopior i tid för att studenterna skulle
kunna skriva ut till föreläsningen om de önskar ha med den där. Det pågår
dessutom en debatt om copyright. Andra argument emot att studenterna
själva ska ansvara för att införskaffa allt kursmaterial är att det är besvärligt
och dyrt för studenterna att skriva ut och att studenterna egentligen borde ha
rätt att få ut allt direkt på papper. Självklart finns det mer att arbeta med på
universitetet då det behövs bra tillgänglighet till skrivare, kanske bättre
möjlighet att ha bärbara datorer i föreläsningssalarna osv. Men även i
dagsläget anser jag att fördelarna med att ha materialet tillgängligt på
lärplattformer som studentportalen överväger nackdelarna. Studenten kan
skriva ut det de behöver. Innan vi införde detta var det stora mängder papper
i form av kvarvarande åhörarkopior som gick till spillo i onödan. Jag är
övertygad om att det skulle bli ännu mer nu, eftersom flertalet studenter
föredrar att endast ha material i digitalform. Utifrån de diskussioner jag hört
och de åhörarkopior vi fått in, tror jag mig också kunna säga att kvaliteten är
högre på åhörarkopior som inte endast delas ut i pappersform under en
föreläsning. Kanske är det så att ambitionsnivån höjs om man ska lämna
ifrån sig något som kan laddas ner gång på gång eftersom det upplevs som
mer beständigt än en åhörarkopia som studenterna kanske slarvar bort.
Copyright frågan kan lätt lösas genom att fråga bokförlag om bilder får
användas. Alternativt kan man skapa en digitalversion, där bilder som man
inte kan lägga ut, plockas bort och istället kan man kanske hänvisa till den
litteratur som det aktuella området finns beskrivet i.
I och med att vi införde digitala åhörarkopior så förändrade vi också
rutiner för inlämning av PM och andra skriftliga uppgifter. Tidigare skulle
allt lämnas i papperskopior till respektive lärare. Detta innebar att studenten
var tvungen att skriva ut på papper, ta sig till universitetet och lämna. Efter
att den skriftliga uppgiften var rättad, skulle den hämtas av studenten. Om
kursen då redan hade slutat fanns det en tendens att studenterna inte hämtade
sina uppgifter. I det nya systemet skickar studenten in uppgifterna digitalt.
De får det rättat, kommentarer i arbetet och återskickat digitalt. Men lärare
arbetar olika och några vill fortfarande ha det i pappersform, vilket innebär
att det blir en del utskrifter. Fler och fler lärare väljer dock nu att läsa och
rätta utan att skriva ut på papper. Tidsmässigt och resursmässigt blev det ett
”byte” med studenterna. Vi skrev ut en del av inlämningsuppgifterna, PM
som studenterna skickat in t.ex., och studenterna skrev ut de åhörarkopior de
önskade ha i pappersform. Detta blir vinster för båda parter i tid, flexibilitet
och framförallt för miljön. Denna hantering av material och
inlämningsuppgifter har svarat mot vårt mål om flexibilitet för att underlätta
för studenter som bor långt borta eller av andra orsaker inte önskar åka mer
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än nödvändigt till campus. Den digitala versionen av PM gör det också
möjligt att med en smidig hantering använda sig av plagiatkontroll, som
finns tillgängligt i lärplattformen och i studentportalen. Studenter har också
ordning på återlämnade uppgifter på ett annat sätt än tidigare.
I utbildningen har vi en hel del instruktionsfilmer och bildmaterial inför
alla praktiska inslag. Det kan handla om blodtryckstagning, venprovtagning,
injektionsgivning, att bädda en säng osv. Detta skulle kunna finnas utan
lärplattform, men skillnaden är att när lärplattformen finns är det enkelt att
titta på instruktionerna innan de praktiska övningarna, vilket har medfört att
studenterna är betydligt mer förberedda. Detta tillgodoser också studenter
som lär sig lättare då de har fått tydliga instruktioner innan samt kan
kombinera det med textböcker. Detta tillgodoser också studenter som lär sig
lättare då de har fått tydliga instruktioner innan de utför något praktiskt. Den
visuella informationen som filmer och bilder ger, underlättar dessutom också
förståelsen av innehållet i textböckerna. Teori och praktik får här fler tydliga
kopplingar.
I utbildningen har vi också använt oss av diskussionsforum, vilket är bra
för studenter som kan tycka det är svårare att utrycka sig i ett seminarium
där vi träffas på plats. Alla har då fått komma till tals innan vi ses. Jag som
lärare vet lite om alla och kan lätt ”bjuda in” studenter till samtal genom att
återkoppla till något som är sagt i skrift. Bygger seminariet på att vi ska ha
viss bakgrundsfakta exempelvis från VFU, kan det vara bra att ha startat
diskussionen på forum för att få möjlighet att komma längre då vi väl ses.
Både studenternas och lärarens tid är dyrbar och ska förvaltas väl. Det är
också en vinst att få träning i att skriva kort och informativt, då det i
sjuksköterskeyrket krävs i all dokumentation. Testfunktioner har använts i
s.k. duggor både inom omvårdnad och inom läkemedelsräkning. Inom det
sistnämnda har det visat sig mycket effektivt.
Vad tycker då studenterna? Efter att vi haft lärplattformen Ping Pong i ett
år gjordes en större utvärdering. Flera uppfattade det som svårt i början.
Nu när jag lärt mig Ping Pong är det jättebra. Jätte stressigt i början. Jag är
inte så datavan.

Det första året var det några som oroade sig över att missa information. Den
oron finns säkert nu också, men studenterna säger det inte lika ofta. Det är
möjligt att vi lärare blivit bättre på att lägga ut information i tid. Det kan
också vara så att det är fler som ändå är ute på internet i olika sammanhang
och då är man också mer frekvent inne på sin lärplattform.
Det kan bli ett stressmoment ”kolla Ping Pong”
Ping Pong är mycket bra, när man är van vid det. I början var man rädd att
missa något.
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De två stora fördelarna som kommit fram i olika sammanhang är att
informationen är samlad och samhörigheten och kontakten med andra
studenter och lärare.
Tycker Ping Pong fungerat bra. Jag har aldrig missat någon information.
Ett bra ställe för kontakt med kursare och lärare…
Otroligt bra att så mycket kan förklaras via Internet. Jag har blivit oerhört
överraskad gällande detta. Mycket bra insats av Uppsala Universitet!

Fördelar ur ett lärarperspektiv var bland annat:
•
•
•
•
•
•
•

Bättre integrering med VFU
Studenterna är mer förberedda inför övningsmoment
Studenter söker själva upp information och material i större
utsträckning
Bra med funktionen för inlämningsuppgifter och plagiatkontroll
Bättre diskussioner på seminarium då studenter och lärare läst
varandras inlägg innan träffen
Lätt att nå lärare och studenter i kursen
Samma plattform kunde användas för handledare och föreläsare som
inte är universitetsanställda

Det som kan upplevas som stressande är när tekniken inte fungerar och att
lärare tillbringar betydligt mer tid med datorn som arbetsredskap snarare än i
mötet med studenterna. Samma frustration kan de blivande sjuksköterskorna
uppleva i den praktiska verksamheten: allt mer tid går åt till att dokumentera
och hantera elektroniska journalsystem som inte alltid rymmer hela den
dimension som vård handlar om: det viktiga personliga mötet där patienten
känner sig sedd, där sjuksköterskan har tid att empatiskt möta, lyssna och
lugna. Många kommer att klara detta ändå, trots att de kvaliteter som inte går
att mäta eller den vård som inte bara kan reduceras till det kvantifierbara, är
mycket svårare att fånga i ett elektroniskt journalsystem, men är så
avgörande för patienternas upplevelse och sjuksköterskans yrkesstolthet och
tillfredsställelsen i att göra ett gott arbete. Lärarens och sjuksköterskans roll
ligger i det sammanhanget mycket nära varandra. Det är det mänskliga mötet
som avgör känslan och upplevelsen, medan teknik och administration är som
bäst när den märks som minst. Därför är det viktigt att hela tiden kritiskt
granska arbetsprocesser för att förebygga onödiga inslag och onödigt
krångliga förfarande då det gäller administration. Undervisning som finns i
IT-sammanhang ska som allt annat i kurserna ha ett tydligt syfte och den
mest effektiva metodkombinationen ska användas för att uppnå kursplanens
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mål samtidigt som studenterna och lärarna ska hitta en god balans i lärande
och arbetsbörda.
Vad händer nu?
Om man får önska vore det bra om studentportalen utvecklas så man kan ha
grupper med deltagare som inte är inskrivna på en specifik kurs. Det är
sådant som vi idag använder ping pong till. Det handlar bland annat om
plattform för vetenskaplig metodik, forum för hela sjuksköterskeprogrammet, samarbete med Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK),
lärplattform för samtliga handledare från landstinget och kommunen. En
sådan funktion skulle också vara bra i forskningssammanhang.
Om man får önska skulle det underlätta om samtliga campus fick teknisk
standard motsvarande Blåsenhus för att visa på att Uppsala universitet inte
gör skillnad på vilket campus man läser vid, alla har samma värde och
samma pedagogiska möjligheter. Exempel på det som efterfrågas är
möjlighet att ha sin bärbara dator, med elanslutningar. Lärare önskar tillgång
på fungerande projektor och dator i betydligt fler salar. För lärare som haft
förmånen att få se möjligheten med smartboard har önskemålet kommit att
dessa ska finnas på andra campus.
Om man får önska skulle samtliga på universitetet ha samma stöd som
medicinska fakulteten har i att skapa webbföreläsningar, instruktionsfilmer
mm och kunna använda samma webb bibliotek.
Om man får önska kommer nästa steg för oss att mer aktivt använda oss
av e- mötestekniken.
Om man får önska fortsätter vi framåt och inte gå tillbaka till att lägga
mycket av vår undervisningstid på att stå och kopiera.
Om man får önska fortsätter vi att följa med vår tid där vi tar möjligheter
som den IT ger.
Men ibland när man önskar att vi på sjuksköterskeprogrammet skulle
kommit längre, behöver vi påminna oss om att det är bara fyra år sedan vi
tog steget att använda en lärplattform och i större utsträckning använda oss
av IT i undervisningen och nu är det en självklarhet för alla.
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Att spränga gränser och skapa närhet i läkarutbildningen
Truls Gårdmark
Läkaren och patienten. Ett förtroendefullt möte med en gemensam
målsättning. Ett möte som kräver träning för att bli bra och där
vetenskaplig/klinisk kompetens och personlig mognad är en
grundförutsättning. Hur tränar man studenter till att behärska detta? Kan vi
ta hjälp av ny teknologi?
Traditionell läkarutbildning bygger på katedrala föreläsningar under de
inledande åren med intensiva teoretiska studier av anatomi, fysiologi, kemi
med mera. Efter några års studieflit anses studenterna vara mogna för att få
träffa patienter och tillägna sig klinisk färdighet. Patientkontakten blir
således koncentrerad till de sista åren av utbildningen.
Den reformerade läkarutbildning som nu bedrivs i Uppsala, Nya Läkarprogrammet, är mer problemorienterad (Problem Based Learning) och
introducerar redan tidigt kliniska frågeställningar och patientkontakt som
grund för inlärning. Undervisningen förankras på så sätt i den kommande
yrkesrollen och motivationen blir förstärkt. Tidigare kontakt med patienter
betyder att fler patienter behövs för att kunna möta utbildningsbehovet.
Läkarutbildningen i Sverige har successivt anpassats efter en ökad
efterfrågan och antalet läkarstudenter beräknas bli cirka 100 per termin i
Uppsala inom några år. Ett större studentantal per termin bygger alltså på
patientkontaktbehovet ytterligare. Den teoretiska delen av utbildningen har
fungerat väl men den praktiskt kliniska blir allt svårare att erbjuda, för
samtliga studenter, på Akademiska Sjukhuset.
Urologkliniken vid Akademiska Sjukhuset i Uppsala har sedan många år
vinnlagt sig om att erbjuda studenterna vid läkarprogrammets åttonde termin
god och innehållsrik undervisning i urologi. Redan under det gamla läkarprogrammet framhölls undervisningens betydelse från klinikledningens sida.
Utvärderingar gav vid handen att ansträngningarna var mycket uppskattade
av studenterna. För att möta det ökade studentantalet behövde dock en
förändring ske.
Målet med projektet blev alltså att utöka tillgången på praktisk träning
under handledning av läkare utan att för den skull tappa kontakten med
studenterna för teoretisk undervisning.
Då vi redan hade goda kontakter med kollegorna vid urologklinikerna i
regionen föll det sig naturligt att vidareutveckla samarbetet med dem.
Tidigare hade utlokaliseringar av studenter skett på studenternas eget
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initiativ. Nu organiserades kontakterna med fördelning av placeringar av
kurssekreterare i samråd med studenterna. Antalet handledare och patienter
ökade till allas belåtenhet.
Vad som kvarstod var utmaningen att tillgodose fortsatt tillgång till god
teoretisk utbildning och ge alla studenter en känsla av samhörighet trots den
geografiska spridningen. I detta läge vände vi oss till Uppsala Learning Lab
(ULL) med Eva Pärt-Enander och Giovanni Pineda som främsta kontaktpersoner. Lösningen blev användandet av den webbaserade lärplattformen
Ping-pong, vilken vi lärde oss hantera under en väl upplagd kurs på ULL
hösten 2004. Vid regelbundna möten med företrädare för regionens
urologkliniker nådde vi därefter konsensus om hur undervisningen skulle
bedrivas och hur lärplattformen användas. Samtliga kollegor bjöds in att vara
med i användandet och fick egna inloggningsuppgifter. I skiftet till Nya
Läkarprogrammet stod vi alltså väl rustade och kunde utan större svårighet
anpassa oss till det nya pedagogiska undervisningssättet. Vi kom också att
påbörja ett nära samarbete med sjukhusets njurmedicinare skapade
tillsammans det nya kursblocket ” urinvägarnas sjukdomar”.
Hur använder vi oss av lärplattform och annan IT-teknologi idag?
Utgående från den av universitetet skapade Studentportalen slussas
studenten efter inloggning för närvarande över till Pingpong. På den första
sidan presenteras kursen. Här finns en länk till en introduktionsfilm i vilken
ämnesföreträdarna professor Malmström (urologi) och Fellström (nefrologi)
översiktligt går igenom vad disciplinerna handlar om samt ger en historisk
tillbakablick. Via menyer spaltas de olika delarna av kursen upp på ett
överskådligt vis. Strukturen följer den kronologiska ordningen med
målbeskrivning följd av länkar till kurslitteratur, de olika seminarierna,
examinationen och kursvärderingen. Vi strävar mot s.k. structural alignment,
dvs. att målbeskrivning speglas i undervisning som speglas i examination.
All nödvändig information finns tillgänglig för studenten vid kursstart.
Kursen består av ett treveckorsblock med klinisk träning under fyra dagar
vid respektive sjukhus och gemensam undervisning i Uppsala på fredagar.
Den teoretiska undervisningen bedrivs genom seminarier, PBL/case-metodik
och även traditionella katedrala föreläsningar. Utöver detta möts studenterna
varje vecka via internet på ett interaktivt webbmöte, e-möte. Programvaran
för e-möte ligger utanför själva lärplattformen.
För den som vill förbereda sig och/eller repetera seminarier finns samtliga
möten utom PBL bevarade i ljudformat, s.k. podcasts, och kan avlyssnas i
valfri mp3-spelare eller via dator. För att öka tillgången på undervisning har
vi även valt att presentera ett antal föreläsningar som filmer. Detta fungerar
som en resurs då den kirurgiskt kliniska vardagen ibland innehåller väntetid.
Samtliga föregående tentamina samt interaktiva självtester finns
tillgängliga och länkar till den övergripande kursvärderingsdatabasen,
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KURT, ligger inlagda. Vi anser att vi på detta sätt presenterar kunskapen på
ett sätt som passar olika lärstilar (ljud, bild, text).
Kommunikationen sköts via en egen modul där lärare och studenter läggs
in direkt efter kursens upprop. Varje deltagare presenteras med en porträttbild och detta underlättar för lärare att kunna skapa ökad kontakt, även om
de endast har enstaka undervisningsmoment. Meddelanden går ut via mail
och kortmeddelanden, PIM, för att ändringar i sista minuten skall kunna
rapporteras. På detta sätt minskar risken för uteblivna lärare (eller studenter)
vid de olika momenten. Studenterna kan också lätt skicka mail till lärare vid
eventuella frågor.
I väntan på Studentportalens modul för registrering av deltagande i
obligatoriska kursmoment använder vi modulen ”mål och framsteg” i
Pingpong. Här kan studenten själv registrera utförda praktiska moment. På
så sätt skapas en överblick över progressionen och måluppfyllelsen för både
lärare och student. Kursledaren kan redan under kursens gång
uppmärksamma och hjälpa till om någon student inte fått tillräcklig träning i
något av de praktiska momenten i målbeskrivningen.
Vilka faktorer underlättade för oss vid start och implementering?
Självklart hade vi inte kunnat genomföra vårt projekt utan stort stöd av
Uppsala Learning Lab. Trots att enheten har ett helt universitet att ge support
kändes det alltid lätt att få kontakt och goda råd. Vi valde också att vara två
om projektet, Truls Gårdmark och Johan Heinius, och fick avdelad tid för
utvecklingen. Något som i en tidspressad verklighet inte kan understrykas
tillräckligt. En annan viktig faktor var/är studenterna. Intresset för och vanan
att använda internet vid kunskapssökning och som arbetsverktyg har hela
tiden varit mer utvecklat bland dem. Förutsättningarna hos studenterna för en
mer internetbaserad undervisningsmetod fanns redan. Det var vi som
behövde komma ikapp! Samtidigt vill jag här direkt påpeka att vi som äldre
kollegor och lärare har en mycket viktig roll som ledsagare i den övriga
internet-världen vad gäller kunskapssökande. En lärplattform kan fungera
som ett filter och vi kan därifrån peka mot källor som vi anser vara
vederhäftiga.
Den goda tillgången till datorer, i den numera datoriserade vården, ger
också möjlighet att logga in och studera så fort tid ges.
Vilka utmaningar mötte vi och vilka finns kvar?
Datormognaden hos lärarkollektivet var inledningsvis inte i nivå med den
hos studenterna. Med tålamod och en positiv inställning var detta dock inte
något större problem. Det viktiga var insikten om att lärplattformen inte är
en pedagogik i sig och att den mer fungerar som en överbringare av
undervisningen, en julgran som kursens pedagogiska glaskulor passar väl att
hänga i. Lösningen blev alltså att bistå med överföringen av presentationer
och dokument till plattformen för förberedelse och bibehållet fokus på
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seminariet och det personliga mötet som arbetsform. En hybrid mellan
distanskurs och vanlig kurs med det bästa av de två världarna.
Att arbeta med regionens sjukhus visade sig vara mycket lätt vad gäller
mötet mellan läkarkollegorna, men svårare när det kom till IT-strukturerna
och strategierna vid de olika sjukhusen. Vissa sjukhus hade satt brandväggar
så höga att lärplattformen inte fungerade, än mindre e-mötesprogrammet och
alla ändringar sades vara omöjliga på grund av sekretess. Lösningen blev
diskussioner med berörd IT-personal och i vissa fall införskaffande av
datorer med internetförbindelse utanför sjukhusets nätverk. Efter inledande
arbete kom dock aktiviteten igång på samtliga sjukhus. Kvar blev dock
instabiliteten i e-mötesverksamheten. Det först använda systemet, Marratech,
fungerade hyfsat mycket tack vare hjälp från Eva Pärt-Enander och Mats
Sjöquist. Efter att programmet slutat underhållas efter uppköp av Google
kom ett byte till Adobe Connect, vilket visade sig inte vara moget för vårt
bruk initialt. Här pågår utvecklingsarbetet fortfarande.
Avslutning
Utgående från en liten och överblickbar kurs bedriven på en
undervisningsintresserad klinik som avsatte medel för utveckling lyckades vi
trots ökad efterfrågan erbjuda god klinisk träning i urologi parat med en
överblickbar teoretisk utbildning till samtliga studenter. Teknologin har hela
tiden använts för att hjälpa studenten att orientera sig och föra henne
närmare patienten, inte längre ifrån.

198

Virtuella högre seminarier – ett sätt att stärka
forskningsmiljön?
Kerstin Rydbeck
Inledning och bakgrund
Ett livskraftigt och vitalt högre seminarium är centralt för att åstadkomma en
levande forskningsmiljö inom en institution. Seminariet kan fyllas med olika
aktiviteter: forskare från andra lärosäten och discipliner kan bjudas in för att
presentera sin forskning, olika texter av central betydelse för ämnet kan läsas
och diskuteras gemensamt, nya forskningsprojekt inom institutionen kan
presenteras för kolleger. Men den allra viktigaste funktionen är nog ändå att
seminariet ger doktoranderna en möjlighet att löpande lägga fram delar av
sitt ”work in progress” för diskussion och synpunkter från doktorandkolleger
och seniora forskare.
De flesta institutioner inom Humsam-området har en lång tradition i fråga
om högre seminarier. Har man bedrivit utbildning på forskarnivå under
många år finns oftast ett tillräckligt antal seniora forskare och doktorander
för att en kritisk massa ska kunna uppnås för ett sådant seminarium. Men
handlar det om en förhållandevis ny disciplin och institution, med en
utbildning som endast funnits under några få år på forskarnivå, kan
situationen se annorlunda ut. Detta kapitel handlar om ett försök vid
Institutionen för ABM år 2007 att skapa en virtuell miljö för verksamheten
inom det högre seminariet, som ett sätt att lösa detta problem tillsammans
med systerinstitutioner i samma situation vid andra lärosäten.

Institutionen
Först är det dock nödvändigt att ge en bakgrund till projektet genom att kort
presentera institutionen och utvecklingen av verksamheten fram till idag.
Institutionen för ABM tillhör Historisk-filosofiska fakulteten och bedriver
utbildning på avancerad nivå inom masterprogrammet i ABM, med tre
inriktningar: arkivvetenskap, biblioteks- & informationsvetenskap och
musei- & kulturarvsvetenskap. Även före Bolognastrukturens införande
handlade det uteslutande om påbyggnadsutbildningar. De tre ämnena har
dock en förhållandevis kort historia vid Uppsala universitet – utbildningen i
biblioteks- & informationsvetenskap startades i mitten av 1990-talet och
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ungefär samtidigt bildades institutionen. Några år senare tillkom de andra två
ämnena. Under 2004 införde vi möjligheten att även genomgå den tvååriga
utbildningen i biblioteks- & informationsvetenskap via IKT-baserad
distansundervisning, en möjlighet som fortfarande finns och som har blivit
allt populärare. Till det tvååriga masterprogrammet i ABM antar vi idag
totalt ca 90 nya studenter per år. Tittar man tillbaka, måste konstateras att
utvecklingen av både institutionen och ABM-ämnena gått väldigt snabbt och
blivit framgångsrik.
Strax före millennieskiftet inrättades även utbildning på forskarnivå i
biblioteks- & informationsvetenskap. Under de första åren var denna mycket
blygsam, med endast en doktorand. Antalet aktiva doktorander har dock
successivt ökat och uppgår idag till sex, vi har sedan några år en forskarassistent, en befordrad professor och en professur är under tillsättning. Men
fortfarande 2006 var institutionen en ganska utpräglad grundutbildningsinstitution, med en begränsad forskningsöverbyggnad och en liten
personalgrupp, där huvuddelen av de disputerade lärarna var helt engagerade
i grundutbildningen. Ett högre seminarium fanns, men det var svårt att samla
tillräckligt antal deltagare. Det räckte att en eller ett par av de seniora lärarna
eller doktoranderna inte hade möjlighet att delta, så blev antalet för litet för
att det hela skulle vara meningsfullt att genomföra. Visst kan även
seminariediskussioner med endast tre eller fyra närvarande bli intensiva och
givande. Men om dessa utgörs av doktoranden, handledarna samt en enda
person till, förvandlas det hela snarare till ett handledningssamtal. Speciellt
tråkigt var det naturligtvis när vi bjudit in en extern forskare att berätta om
sin forskning, och det bara kom ett par personer.

Målet med projektet
Vi började därför fundera över hur vi skulle kunna utveckla vårt högre
seminarium och uppnå den kritiska massa som vi saknade. Två faktorer var
speciellt viktiga i den diskussionen.
För det första fanns sedan några år en fungerande nordisk-baltisk
forskarskola i biblioteks- & informationsvetenskap, NORSLIS, och en
tradition inom ämnet i Sverige med regelbundna nationella ämnesmöten.
Därför hade vi en ganska väl upparbetad kontakt med kollegerna på de andra
lärosätena. I det sammanhanget bör nämnas att förutom Uppsala finns
utbildning på forskarnivå i biblioteks- & informationsvetenskap även i
Borås, Lund och Umeå. Av dessa är Borås det enda lärosäte som har en
tillräcklig volym vad avser både doktorander och seniora lärare, för att på
egen hand klara av att organisera högre seminarier inom ämnet med ett
större antal deltagare. Lund och Umeå fick forskarutbildning ungefär
samtidigt som Uppsala och är fortfarande små forskningsmiljöer.
Den andra faktorn var att vi 2006 hade hunnit skaffa oss en hel del
erfarenhet av IKT-baserad distansundervisning och på något sätt ville dra
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nytta av detta även för det högre seminariet. Tanken var att försöka använda
de elektroniska kommunikationsverktyg som vi redan kommit i kontakt med
genom vår distansundervisning med grundstudenterna.
Vi tog således kontakt med våra ämneskolleger i Lund och Umeå och
kom överens med dem om att försöka stärka vårt samarbete genom
anordnande av virtuella samseminarier och sökte 60 000 kr från Uppsala
Learning Lab för utvecklingsarbetet. Målet med projektet var att försöka
bygga upp ett slags infrastruktur för denna seminarieverksamhet: att hitta en
teknisk lösning som vi tyckte fungerade bra, att organisera kontakter med
tekniker, lärarpersonal och doktorander på de andra två institutionerna samt
att arrangera några testseminarier för att se hur detta virtuella samarbete
fungerade i praktiken.

Genomförandet
Lerning Lab beviljade i slutet av 2006 medel till vårt utvecklingsprojekt och
i egenskap av prefekt utsåg jag vår studierektor för forskarutbildningen,
professor Eva Hemmungs Wirtén, att ha det övergripande ansvaret. FD
Rosemarie Fiebranz var den som arbetade praktiskt med att införskaffa den
tekniska utrustning som behövdes och sköta kommunikationen med
kollegerna i Lund och Umeå.
Inom vår distansutbildning har vi mycket ofta virtuella seminarier. Men
vid dessa tillfällen sitter den ansvariga läraren ensam framför sin dator på sitt
tjänsterum och de medverkande studenterna var och en på sitt håll, hemma i
sina bostäder. En målsättning med våra virtuella högre seminarier var att
dessa skulle bli så lika ”normala” seminarier som möjligt – dvs. vi skulle
samlas alla deltagare på vår institution i ett seminarierum, runt ett bord där vi
kunde se varandra i ögonen och höra varandra utan tekniska hjälpmedel.
Förhoppningen var att även kollegerna i Lund och Umeå skulle göra på
samma sätt, så att vi skulle vara tre kommunicerande grupper under
seminariet.
Målet var att starta den konkreta planeringen av dessa gemensamma
seminarier i början av 2007, men tyvärr försenades projektet av det
omfattande datorvirusangrepp som drabbade campus Engelska parken precis
vid denna tid. Alla systemadministratörer fick fokusera på att lösa problemen
med detta och andra saker fick stå tillbaka en tid. Längre fram under våren
kunde vi dock få det tekniska stöd vi behövde och projektet rullade på igen.
Som teknisk lösning använde vi Marratech – en programvara vi var väl
bekanta med från vår distansutbildning. För att åstadkomma en så normal
seminariesituation som möjligt hos oss i Uppsala införskaffade vi dessutom
en konferensmikrofon av god kvalitet, som vi helt enkelt kunde ställa mitt på
seminariebordet. En tystgående datorprojektor behövde vi också för att
under seminariet kunna projicera en ordentlig bild i vårt seminarierum på
deltagarna i Lund och Umeå. För att åstadkomma en bild med god kvalitet
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av oss själva försökte vi använda de videokameror institutionen har för
filmning av föreläsningar. Tyvärr ville Marratech dock inte kommunicera
med dem och vi hann aldrig riktigt fördjupa oss i detta problem. Istället fick
vi nöja oss med en enklare lösning. Vi gjorde uppkopplingstest med stöd av
Lunds datatekniker, som ordnade utrustningar och inställningar i Marratech
för deras lärare och doktorander. Ljudet lyckades vi få att fungera mycket
bra och även bilden blev ganska acceptabel, trots att vi bara kunnat använda
en enkel webbkamera.
Som komplement till seminarierna skapade vi också en aktivitet i Ping
Pong, som vi kallade ”Biblioteks- & informationsvetenskap forskningsforum”. Här lade vi in sammanlagt 17 forskare och doktorander i Uppsala,
Lund och Umeå. Tanken var att texter skulle finnas här för läsning inför
seminarierna, doktoranderna skulle presentera av sina avhandlingsprojekt,
diskussioner kunna uppstå i anslutning till seminarier etc.
Planen var att under projekttiden, vårterminen 2007, genomföra två
virtuella högre seminarier. I praktiken kom samarbetet att fokusera på Lund
och Uppsala och vid det andra planerade testseminariet kunde Lund inte
delta, vilket innebar att det till slut bara blev ett sådant seminarium.
Kollegerna från Umeå fick vi, trots att de från början deklarerat sitt intresse
av att delta i detta projekt, aldrig riktigt med oss. Vid tiden för projektet hade
de endast en aktiv doktorand där och hon deltog, men var vid detta enda
testseminarium på besök i Uppsala och kunde alltså sitta med ”på riktigt” i
vår grupp. Tre personer deltog från Lund och sju personer satt runt bordet i
Uppsala när ett avhandlingsavsnitt som skrivits av Umeå-doktoranden
diskuterades. Lundensarna hade, eftersom de var så pass få, nöjt sig med att
samlas kring en stationär Mac-dator med webbkamera och följde seminariet
via den datorns bildskärm, högtalare och mikrofon. De hade den dagen sitt
teknikstöd på distans från England (eftersom deras tekniker råkade befinna
sig där just då av helt andra orsaker). Vår teknikansvarige – en av
institutionens lärare – deltog i seminariet och styrde Marratech via en bärbar
PC-dator. Han skötte även vår kamera och såg till så att bilden av oss på
Lundensarnas skärm verkligen visade den som för tillfället hade ordet i
Uppsala.
En viss ovana vid tekniken gjorde att vi visserligen inte kände oss helt
avspända i situationen, men vi insåg att detta rimligtvis var ett problem som
skulle försvinna när virtuella seminarier blivit mera av en rutin.
Möbleringen, med den projicerade bilden på väggen och en bordsmikrofon,
fungerade dock bra och speciellt nöjda var vi med vår nya mikrofon.
Ljudkvaliteten var utmärkt. Bildkvaliteten vi levererade hade dock kunnat
vara bättre och vi saknade mycket möjligheten att zooma. Trots att vi
monterat webbkameran på stativ var det också svårt att visa alla deltagare
runt bordet samtidigt. Ska virtuella seminarier verkligen uppskattas av
deltagarna är det nog nödvändigt att bildkvaliteten är bättre än vad vi kunde
åstadkomma då. Annars är det svårt att skapa en naturlig kommunikation
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och det hela blir också mycket koncentrationskrävande. Och naturligtvis
hade det varit trevligt om även Lundensarna hade kunnat sitta runt ett
seminariebord, istället för att trängas alla tre framför en och samma dator.
Diskussionen flöt dock på bra, ungefär i samma stil som vid ett ”vanligt”
seminarium. Några problem med att gruppdeltagarna pratade med varandra
inom gruppen istället för till hela seminariet, hade vi inte alls. Lundensarna
kunde följa med fint i våra resonemang kring bordet och gav kommentarer
på texten som diskuterades. Teknikerns medverkan från England illustrerade
också hur lätt fler deltagare, oavsett var de befinner sig i världen, kan ansluta
sig till ett virtuellt seminarium som detta ”individuellt”. Vi avslutade det
hela med en kort utvärderingsdiskussion som visade att alla deltagande var
positiva och intresserade av att delta i fler virtuella seminarier. Både tekniskt
och innehållsmässigt kändes detta testseminarium som en framgång.

Vad hände sedan?
Frågan är då hur det gått efter projektets slut. Målsättningen var att de
virtuella samseminarierna skulle fortsätta under hösten som följde och så
småningom bli en lika naturlig aktivitet vid institutionen som traditionella
högre seminarier. Men trots att alla som medverkade vid testseminariet alltså
var positiva blev det ändå inte så. Det hela rann helt enkelt ut i sanden och
sannolikt finns flera orsaker till detta. Lund har de allra senaste åren
genomgått flera institutionssammanslagningar, vilket innebär att man nu
lyckats uppnå en kritisk massa för sin seminarieverksamhet genom att
istället organisera egna, disciplinövergripande högre seminarier internt vid
den nya institutionen. Umeå kom egentligen aldrig riktigt med och
förklaringen till det står nog för det första att finna i det faktum att man vid
projekttillfället bara hade en enda aktiv doktorand, som visserligen var
mycket intresserade men som nog inte hann vara den som ensam tog
ansvaret för det hela. För det andra fanns biblioteks- & informationsvetenskap redan 2007 på Sociologiska institutionen, där lärare och
doktorander i biblioteks- & informationsvetenskap också hade möjligheten
att delta i sociologernas högre seminarier. Och naturligtvis är det ju ändå så
att fysiska möten i de flesta fall uppfattas som överlägsna virtuella sådana,
om man har möjligheten att välja.
Inte heller aktiviteten i Ping Pong lyckades vi få någon vidare fart på
under projektet. Visserligen distribuerades texten till testseminariet här, och
några doktorander lade ut presentationer om sina avhandlingsprojekt under
projektet, men någon aktivitet i diskussionsforumet blev det aldrig.
I sammanhanget bör dock nämnas att den bordsmikrofon vi köpte till
projektet utnyttjats mycket även senare, eftersom flera lärare insett att det är
betydligt bekvämare och bättre ur arbetsmiljösynpunkt med denna stående
bredvid sig på bordet när man kommunicerar virtuellt med våra distans-
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studenter på masterprogrammet, än att använda head set. Flera timmars
användning av head set ger ofta huvudvärk och spänningar i nacke och axlar.
Entusiasmen för virtuella samseminarier var nog under projektet i
ärlighetens namn störst hos oss i Uppsala, som ju redan tidigare hade ganska
stor erfarenhet av IKT-baserad distansundervisning. Detta saknade våra
kolleger i både Lund och Umeå. Vid ett senare tillfälle när jag uttryckte
besvikelse till en av kollegerna i Lund över att det hela aldrig tagit sig och
kommit igång, konstaterade han att de ju aldrig fick några extra resurser till
detta projekt, på det sätt som vi i Uppsala fått genom ULL:s stöd, och
menade att detta gjort dem mindre motiverade att delta. Kanske var det så.
Men samtidigt var det ju trots allt vår institution i Uppsala som skötte all
logistik och kommunikationen med deras tekniker och såg till att detta
fungerade. Vad lärare och doktorander i Lund behövde göra var strängt taget
bara att komma överens med oss om vad som skulle tas upp vid seminarierna
och vilka dagar som passade dem, och sedan samlas tillsammans då och slå
på datorn. Visst teknikstöd behövde de naturligtvis och kanske var det just
detta att man måste få Marratech installerat och också känna till lite hur detta
program fungerade, som var det största problemet för våra kolleger i Skåne.
De behövde ägna lite tid åt att lära sig det nödvändigaste om programmet, tid
som de kanske hade svårt att ta från andra aktiviteter. Vi i Uppsala hade ju
ett försteg här, i och med att vi alla redan använt Marratech i vår distansundervisning. Men samtidigt illustrerade också våra egna problem i samband
med virusangreppet på campus hur sårbar den virtuella seminarieverksamheten blev därför att även vi initialt var beroende av tekniskt stöd
utifrån.
Kanske var också motivationen inför en virtuell seminarieverksamhet
fortfarande förhållandevis svag 2007 bland många biblioteks- &
informationsvetare generellt, eftersom den nordisk-baltiska forskarskolan då
hade gott om pengar genom ett generöst fyraårigt anslag från Nordforsk
2004–2008. Det möjliggjorde flera forskarutbildningskurser varje år,
organiserade av de olika utbildningarna i samarbete, där både doktorander
och seniora lärare kunde träffas och delta utan kostnad för sina hemmainstitutioner. Man kunde alltså bygga upp kontakter med sina ämneskolleger
i grannländerna och som doktorand diskutera sitt avhandlingsprojekt med
dem även vid dessa ”riktiga” möten. Så, samtidigt som våra ganska täta
kontakter med ämneskollegerna på de andra lärosätena var en av
utgångspunkterna för projektet blev de kanske samtidigt en orsak till att
projektet aldrig riktigt lyckades. Möjligen upplevdes kanske virtuella
samseminarier av vissa kolleger som överflödigt på grund av NORSLIS
förhållandevis intensiva aktiviteter, trots att seminarierna ju inte skulle
konkurrera med dessa utan snarare syftade till att förstärka en aktivitet på
hemmaplan, som skulle fungera i det vardagliga forskningsarbetet mellan
NORSLIS-kurser och andra externa evenemang.
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Slutsatser och framåtblickar
Sedan vårt projekt med virtuella samseminarier genomfördes har tre år
hunnit gå. En kort tid kan tyckas. Men ändå uppfattar jag är läget mycket
annorlunda idag, på vår institution men kanske främst i fråga om allmänna
förutsättningar och attityder rörande virtuell mötes- och seminarieverksamhet.
På Institutionen för ABM har antalet doktorander och seniora forskare
vuxit och forskningsöverbyggnaden därmed stärkts. Det högre seminariet
står inte längre och faller med en eller ett par individers möjligheter att delta.
Vårt behov av samseminarier med andra institutioner har därmed generellt
sett minskat. Ändå har virtuell kommunikation kommit att utnyttjas i andra
sammanhang än just det högre seminariet på ett ganska spontant sätt, därför
att det i vissa tillfällen visat sig vara det smidigaste – eller helt enkelt den
enda tänkbara lösningen. Ett sådant exempel är den NORSLIS-kurs som
genomfördes 2008 vid vår institution, då en föreläsning var inplanerad med
en holländsk forskare som dock var förhindrad att komma till Uppsala.
Föreläsningen måste genomföras virtuellt om han skulle delta, och just den
aktuella dagen visade det sig dessutom att han måste stanna hemma från
arbetet för vård av sjukt barn. Eftersom han hade Skype installerat på sin
privata hemdator kunde vi dock utnyttja detta och han genomförde sin
föreläsning som planerat, med sonen i knät, för oss alla som satt samlade i
Uppsala. Vi kunde både se och höra honom bra, men han hade svårt att se
hela vår samlade grupp och därför blev det lite svårt att få till stånd någon
regelrätt diskussion efteråt. Men vi var trots allt mycket glada att vi på detta
tämligen improviserade sätt kunde genomföra arrangemanget med denna
framstående forskare inom sitt område.
Förmodligen kommer virtuell kommunikation successivt att bli allt
vanligare inom NORSLIS kurser och workshops, eftersom de medel vi fick
från Nordforsk nu är förbrukade och vi måste klara finansieringen av alla
aktiviteter på egen hand. Samtidigt är den ekonomiska situationen för vissa
av de medverkande institutionerna – inte minst i de Baltiska länderna och i
Island – mycket kärv och de har helt enkelt inte råd att skicka sina lärare och
doktorander på resor i någon större omfattning. Det betyder att de reella
mötena, som naturligtvis är det optimala sättet för att skapa nya kontakter
och bygga nätverk, måste kortas ned och kompletteras med virtuella
aktiviteter om forskarskolan ska kunna bestå. I den NORSLIS-kurs i
informationsfilosofi som nyligen genomfördes på vår institution kommer det
avslutande seminariet, då deltagarnas examinationsuppgifter ska diskuteras,
således att genomföras i form av ett virtuellt seminarium, men där de
deltagare som finns på plats i Uppsala samlas gemensamt i Learning Labs
seminarierum för att kommunicera med sina doktorandkolleger i Finland och
Estland – ungefär som det var tänkt att våra seminarier skulle fungera i
projektet 2007.
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Sannolikt kommer den virtuella kommunikation som vi ville uppnå
genom vårt projekt 2007 också mer och mer att ingå som ett normalt inslag
forskare och institutioner emellan, i den dagliga verksamheten. Inte bara för
att detta spar pengar utan även tid. Således har vi exempelvis i NORSLIS
styrelse genomfört flera möten via Skype under de senaste två åren.
De tekniska förutsättningarna har också förändrats. Över huvudtaget tror
jag att det intensiva användandet under de allra senaste åren av sociala
medier som t.ex. Skype och Facebook har inneburit en större vana rent
generellt, vid den sorts teknik som behövs för organiserandet av virtuella
seminarier, föreläsningar och möten. Det finns helt enkelt en större
teknikmognad idag än för bara ett par år sedan, vilket gör att denna typ av
verksamhet inte känns som något speciellt märkvärdigt eller komplicerat
numera. Webbkamerorna har blivit bättre. De flesta bärbara datorer har idag
inbyggda webbkameror av god kvalitet som ger en betydligt bättre bild än
vad vi kunde uppnå med den utrustning vi hade under projektet. Marratech
används inte längre av Uppsala universitet utan har ersatts av Adobe
Connect Pro, för vilket de svenska lärosätena inköpt en gemensam, nationell
licens. Programmet är webbaserat, vilket innebär stora fördelar. Inget
behöver i allmänhet installeras i de enskilda användarnas datorer, som kräver
hjälp av tekniker. Programmet har stora möjligheter, men tar tid att lära sig
använda på ett optimalt sätt. De flesta tillfällen under de allra senaste åren då
jag själv deltagit i virtuella möten har vi dock använt Skype. En viktig
förklaring är just att de flesta människor redan själva, för privat bruk, har
installerat denna programvara i sina datorer och är väl bekanta med hur den
fungerar. Den är lätt att ladda ned från webben och fritt tillgänglig för alla
som vill använda den, oberoende av vilket land man befinner sig i. Behovet
av teknisk support och utbildning blir därmed i stort sett obefintligt. Det är
bara att köra igång. Just detta tror jag varit otroligt viktigt i sammanhanget.
Den tekniska lösningen måste vara enkel för användarna att använda. Annars
blir det initiala motståndet för stort.
Slutligen har, som inledningsvis nämndes, övergången till Bolognastrukturen inneburit att våra utbildningar i arkivvetenskap, biblioteks- &
informationsvetenskap och musei- & kulturarvsvetenskap nu ligger på
avancerad nivå – med de krav på god forskningsanknytning och möjligheter
till ytterligare utbildning på forskarnivå som detta betyder. Även studenterna
med arkivvetenskaplig och musei- & kulturvetenskaplig inriktning har
således möjlighet numera att söka till utbildningen på forskarnivå i
biblioteks- & informationsvetenskap. Och som ett krav under det andra
studieåret ingår nu också att alla studenter inom masterprogrammet i ABM
ska delta i det högre seminariet vid minst ett tillfälle under sin utbildning.
För att detta ska vara möjligt även för våra distansstudenter måste de kunna
delta virtuellt. Därför beslutade vi hösten 2009 att minst ett högre
seminarium varje termin ska ha möjlighet till virtuellt deltagande. Fr.o.m.
hösten 2010 sker detta med hjälp av Adobe Connect Pro. Alldeles nyligen
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har vi dessutom tagit ytterligare ett steg på den vägen och beslutat att alla
högre seminarier vid vår institution hädanefter även ska vara öppna för
virtuellt deltagande. Detta för att avdramatisera de virtuella seminarierna och
göra dem till en rutin. Visar det sig att det blir svårt att få det att fungera bra
med Adobe Connect Pro kanske vi istället prövar att använda Skype.
Visserligen erbjuder inte det programmet white board-funktion eller
möjlighet att tala enskilt med de olika deltagarna, vilket Adobe Connect Pro
gör, men det är funktioner som kanske inte är så viktiga just i en
seminariesituation. Vill man skriva något som alla kan se går det ju bra att
istället använda chatt-funktionen i Skype.
Gränserna mellan distans- och campusundervisning på masterprogrammet
har över huvud taget alltmera börjat suddas ut under de allra senaste åren.
Numera har både distans- och campusstudenter tillgång till de inspelningar
vi gör av föreläsningar inom programmet. Vi utnyttjar Ping Pong i
kommunikationen även med våra campusstudenter och förväntar oss också
att de använder det i kommunikationen sinsemellan. Och även campusstudenterna kan nu delta i det högre seminariet virtuellt, om de så vill.
Sammanfattningsvis måste således konstateras att den typ av virtuella
seminarier som var syftet att organisera inom ramen för utvecklingsprojektet
vi bedrev med medel från Learning Lab 2007, successivt har kommit tillbaka
spontant och blivit en del av institutionens normala verksamhet – men av
andra skäl än vad som från början var de primära. Istället för att stärka
samarbetet med kolleger vid andra lärosäten har vi på detta sätt lyckats
utveckla de högre seminariernas forskningsförberedande funktion för våra
egna masterstudenter. Det har också vid något tillfälle hänt att doktorander
som varit på utlandsresa kopplat upp sig och deltagit. För har man väl öppnat
för virtuellt deltagande kan ju strängt taget alla som behöver eller är
intresserade utnyttja den möjligheten. I praktiken är det naturligtvis möjligt
att ha flera grupper av seminariedeltagare som sitter tillsammans på olika
ställen och deltar virtuellt – ungefär som Lundensarna gjorde i vårt
testseminarium – samtidigt som även enskilda personer deltar virtuellt. Och
det finns egentligen inget som hindrar att vi, när vi känner oss mogna för
detta, återupptar våra försök med samseminarier tillsammans med ämneskollegerna vid de andra lärosätena. Vill de så kan de vara med! Så länge som
tekniken fungerar och det finns en ordförande som förmår leda seminariet på
ett sådant sätt att även alla virtuellt deltagande grupper och individer ges
utrymme att delta i diskussionen finns egentligen inga gränser…
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IT-stödd undervisning i Schenkeranalys
Ola Eriksson
Jag fick för c:a fem år sedan projektmedel från Uppsala Learning Lab för att
utveckla en kurs på lärplattformen PingPong i ämnet Schenkeranalys, en
analysmetod som används inom musikvetenskapen. De tekniker som då togs
fram har visat sig mycket användbara inom flera av institutionens kurser och
lade grunden till vårt nuvarande relativt stora utbud av distanskurser i
musikteori. Jag ska kortfattat försöka beskriva vad Schenkeranalys är och
vad projektet gick ut på.
Heinrich Schenker, österrikisk musikteoretiker 1868-1935, betraktade
musik som en hierarkisk struktur utgående från en av tre möjliga grundmodeller som genereras skikt för skikt genom olika prolongationstekniker
(”utkomponeringsprocesser”) upp till ytskiktet (= det aktuella verket). Det
handlar här om västerländsk konstmusik huvudsakligen från Bach till
Brahms, även om försök har gjorts att tillämpa metoden på både äldre och
senare tiders musik. Schenkeranalys blev en av 1900-talets främsta
musikteoretiska innovationer och är numera en av de mest använda
analysmetoderna.
Schenker skiljer mycket tydligt på ackords olika roller. Några få ackord
har harmonisk-strukturell tyngd, medan merparten är stämföringsprodukter
producerade på olika nivåer genom kontrapunktiska prolongationstekniker.
Schenkeranalyser redovisas i form av grafiska skisser genom användande
av en något modifierad traditionell notskrift. Analysmetoden består i att
reducera musiken skikt för skikt och att kunna se sambanden mellan olika
skikt och olika avsnitt av musikstycket. Nedanstående notexempel visar en
sats i sonatform i ett fågelperspektiv.
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Utbildningen i Schenkeranalys består bland annat i att göra en stor mängd
analysövningar, framför allt med utgångspunkt i noterad musik. Det är då
viktigt att höra hur musiken låter, för utan en musikalisk förståelse av
händelseförloppet blir resultatet bara vilda gissningar. Just detta har alltid
varit ett problem för studenter på grundnivå då de ännu inte har nått den
gehörsmässiga färdighet att de kan föreställa sig hur en notbild klingar.
(Pianister har här en klar fördel, men de är ganska få till antalet.)
Om studenterna kunde ha möjlighet att enkelt spela upp musikexemplen
och kanske välja vissa avsnitt för upprepad uppspelning, ändra tempo o.s.v.
skulle situationen radikalt förbättras. Det var detta som var utgångspunkten
för Schenkerprojektet. Allt notmaterial skulle ligga åtkomligt i PingPong,
kunna visas på skärmen, exemplen skulle kunna spelas upp via PingPong,
notfilerna kunna laddas ner i något vanligt filformat för vidare bearbetning
av studenterna för att sedan skickas in för rättning.
De tekniska problem som måste lösas var (1) att kunna visa notskrift på
skärmen i PingPong, (2) att spela upp vad som stod i notbilden, (3) att hitta
ett system som var smidigt för studenterna när det gällde att lämna in
övningsuppgifter i form av notskrift via PingPong för rättning och (4) en
metod att skriva in kommentarer (i notskrift) på studenternas övningar.
Här hade jag förväntat mig ganska stora svårigheter, men till min
förvåning löstes de tekniska problemen tämligen enkelt. Snart kunde jag
övergå till att skapa själva kursmaterialet. Detta innebar en rätt avsevärd
arbetsinsats då mängder av notexempel skulle skrivas och överföras till
PingPong. (Ett försök att använda ett ocr-program för notskrift visade sig
tyvärr inte medföra någon tidsbesparing på grund av det stora antalet fel.)
För att undervisningen i en distanskurs av den här typen ska fungera bra
krävs en hög grad av interaktivitet, att man bollar uppgifter fram och tillbaka
mellan lärare och studenter, och att studenterna får snabb feedback på sina
uppgifter. När det gäller aktivitetsgraden kan man se olika mönster bland
studenterna. Somliga loggar in regelbundet och har täta kontakter med
lärarna medan andra har aktiva perioder omväxlande med passiva.
Så fort Schenkerprojektet var avslutat började vi lägga upp övriga delar
av den musikteoretiska grundutbildningen med användande av samma
metoder. Det skapades kurser i bland annat allmän musiklära, satslära,
funktionsanalys, kontrapunkt, instrumentation och generalbassats och fler
och fler bland institutionens lärare började använda PingPong. Sedan tillkom
även kurser i musikhistoria, editionsteknik, rock och populärmusik (som
dock inte utnyttjade tekniken i musikteorikurserna). Institutionen har numera
ett relativt stort utbud av distanskurser och Schenkerprojektet banade väg för
dessa. Distanskursmaterialet används även som ett komplement inom
undervisningen på campus.
Det går inte att överskatta den nytta som institutionen har haft av
Schenkerprojektet, vi är mycket tacksamma mot Uppsala Learning Lab för
att vi fick möjlighet att genomföra det och för all support vi fått sedan dess!
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Den språkliga mångfalden – småspråkens renässans
Raimo Raag
Språklig mångfald – en av Uppsala universitets starka sidor
Språklig mångfald är ett av Uppsala universitets särmärken. Vid
språkvetenskaplig fakultet ges regelbundet grundläggande kurser i fler än 35
olika språk. Antalet blir ännu högre om vi inkluderar de språk som studeras
inom forskarutbildningen. Inget annat universitet i Sverige kan tävla med
Uppsala i språklig mångfald. I många fall är Uppsala också det enda lärosäte
i Sverige där man över huvud taget kan studera språket i fråga.
Mångfalden innebär att språkvetenskapliga fakulteten ansvarar för många
s.k. småspråk. Detta är en benämning som för åtskilliga av språken i fråga
kan te sig lite märklig: Exempelvis turkiska, kurdiska och ungerska har långt
fler modersmålstalare än svenska, för att inte tala om polska, italienska,
arabiska eller kinesiska, som talas av flera tiotals miljoner, i fallet arabiska
drygt tvåhundra miljoner och kinesiska åtskilliga hundra miljoner
människor. Men det är inte talarnas antal som har givit upphov till
benämningen småspråk, utan den skol- och utbildningspolitiska traditionen i
Sverige: Småspråken är alla de språk som inte sorteras in under rubriken
moderna språk (liktydigt med skolspråken tyska, franska och spanska) eller
de klassiska språken latin och klassisk grekiska. Engelska räknades förr
också till skolspråken, men måste nog numera sägas utgöra en alldeles egen
kategori; dels är det ju ett världsspråk, dels är engelska det obligatoriska
första främmande språket för alla elever i det svenska skolväsendet. Även
svenska, som helt nyligen blivit Sveriges lagstadgade huvudspråk, går i en
klass för sig.
Benämningen småspråk återspeglar det faktum att dessa språkämnen vid
landets universitet och högskolor vanligtvis inte förfogar över särdeles stora
personella resurser: en eller två, kanske till och med tre lärare. Det betyder
att antalet undervisningstimmar per vecka inte kan bli över hövan stort,
vilket ställer höga krav på att både studenter och lärare utnyttjar den knappt
tillmätta tiden maximalt effektivt. Inte heller de ekonomiska ramarna brukar
vara något att hurra för, liksom antalet studerande, vars enda egentliga
regelmässighet yttrar sig genom stora svängningar år från år. Plåster på såren
får den luttrade småspråksläraren emellertid av att studenterna som regel är
högt motiverade. Man läser inte sitt småspråk därför att det skulle vara
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någon kollosal efterfrågan på kunskaper om och färdigheter i detta på den
svenska arbetsmarknaden; man läser språket av genuint intresse för landet,
folket och kulturen. Det bästa sättet att verkligen komma ett folk inpå livet,
är ju att lära sig dess språk.

Estniska vid Uppsala universitet – över hundra år av pedagogisk
innovation
Ett av de många småspråken vid Uppsala universitet är estniska. Alltsedan
1901, då den akademiska undervisningen i detta språk började i Uppsala, har
lärarna ibland använt sig av lite udda undervisningsmetoder. Den första
läraren, Karl Bernhard Wiklund, som 1906 blev den första innehavaren av
professuren i finsk-ugriska språk, brukade låta sina studenter läsa, översätta
och återberätta artiklar ur färska nummer av estniska tidningar – som läraren
inte bara prenumererade på, utan även själv faktiskt medverkade i med små
översikter om framför allt svensk inrikespolitik. Så långt gick Wiklund
emellertid veterligen aldrig, att han skulle ha låtit sina studenter läsa hans
egna alster i tidningarna. Det finns åtminstone inget som tyder på det i hans
efterlämnade föreläsningsmanuskript i Uppsala universitetsbibliotek eller i
de bevarade föreläsningsanteckningarna från en av hans studenter, Isak
Collijn, som senare skulle bli riksbibliotekarie och internationellt
renommerad bokhistorisk forskare. Wiklund meddelade sin undervisning i
estniska varje onsdagseftermiddag, oftast i universitetshusets lärosal VII, och
hade fem-sex studenter i varje kull.
Med den traditionen i bagaget är det inte så märkligt att estniska blev det
första språket vid språkvetenskaplig fakultet som helhjärtat gick in för att
pröva något nytt. Vi lärare i estniska visste att det runt om i landet fanns
intresse för vårt språk, i synnerhet som undervisningen i estniska i Lund
hade lagts i malpåse år 2000, ett varaktigt tillstånd som det verkar, för att
strax därefter avskaffats helt i Stockholm. Endast i Uppsala fanns ämnet
kvar. Samtidigt insåg vi att alla som vill lära sig estniska av olika skäl inte
hade möjlighet att flytta till Uppsala för att studera hos oss. Men den
ekvationen gick att få ut genom att göra undervisningen oavhängig rummet,
det vill säga att erbjuda distansundervisning i estniska via Internet på halvtid.
Våra funderingar på att börja med distanskurser sammanföll lyckligt med
att Uppsala Learning Lab (ULL) våren 2006 lyste ut projektmedel för
projekt som integrerar pedagogik och informationsteknik i lärandet.
Projektet fick namnet Webbaserad kurs i estniska och var ett av de 13 ULLprojekt som fick medel för läsåret 2006/2007. Målet med projektet var att
först utveckla den första delkursen i estniska på A-nivån,
introduktionskursen Estniskans grunder (7,5 hp), som även kan läsas som
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fristående kurs, som nätbaserad distanskurs för att sedan sjösätta den hösten
2007 och därefter gå vidare med resterande tre delkurser på A. Fyra personer
var involverade i projektet, men det var bara tre av oss som sedan kom att
undervisa: Leelo Keevallik, Virve Raag och jag själv.
Vi började i slutet av augusti 2006 utan några som helst förberedelser. Det
kan tyckas ha varit inte bara våghalsigt, utan även dumdristigt, men visade
sig bli en fullträff.
Inledningsvis hade vi en försöksgrupp om tre personer som läste på den
nätbaserade kursen medan den byggdes upp: En bodde i Örebro, en i Bryssel
och en tredje i Uppsala. Nätkursen pågick parallellt med den ordinarie
undervisningen på campus i Uppsala och byggdes upp allt eftersom
campuskursen pågick. Samtidigt gick vi på ett antal kurser på ULL för att
lära oss den nya tekniken. Ett intressant fenomen är att man som lärare lär
sig fantastiskt mycket på att direkt börja använda informationsteknologi i
sina kurser konkret. Genom kurserna på ULL införlivades vi automatiskt i
det nätverk av lärare som hade tilldelats medel från ULL och från
språkvetenskapliga fakulteten, totalt 22 projekt. Inom nätverket ingick det att
delta i seminarier, ha erfarenhetsutbyte med andra lärare samt få extra
handledning och stöd av lärarna vid ULL.

Nätkursernas första ben: ljudfiler
Eftersom det var jag som undervisade på introduktionskursen på Estniska A
föll det på min lott att vara först ut med att gå ULL-kurs. Samtidigt började
jag spela in mina campusföreläsningar med hjälp av en mp3-spelare i
bröstfickan och en ”mygga” fäst framtill på skjortan. Inspelningarna skedde
naturligtvis med campusstudenternas medgivande. Ljudfilerna lade jag
successivt ut i lärplattformen Ping Pong. Sådana ljudfiler bildar nu ett av de
fyra ben som de nätbaserade grundkurserna i estniska står på.
För att snabbt distribuera de utlagda ljudfilerna till studenterna, använde
jag mig av det som kallas poddsändning. Som student (användare)
prenumererar man på en serie sändningar, i vårt fall ljudfiler, och får nya
avsnitt automatiskt skickade till den egna datorn så snart de läggs ut i
lärplattformen. Därefter kan man flytta ljudfilerna från datorn till sin mp3spelare eller mobiltelefon och lyssna på dem när man vill: under en busseller tågresa, hemma vid köksbordet, på en badstrand eller under en
skogspromenad. Ämnet estniska blev det första vid Uppsala universitet som
utnyttjade poddsändning.
Fördelarna med att ha lektioner och föreläsningar tillgängliga på ljudfiler
är uppenbara. En föreläsning på ljudfil kan avlyssnas flera gånger. Om man
vid första avlyssningen inte uppfattade något eller slumrade till – vem har
väl som student inte nickat till under en föreläsning? – ja, då lyssnar man en
gång till. Eller flera gånger, repetition är som bekant all kunskaps moder.
Samtidigt slipper läraren föreläsa om samma, ofta elementära stoff år ut och
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år in, i mitt fall i över trettio år. Den lärartid som därmed frigörs kan
användas på olika sätt. En student som kört fast i sina studier kan behöva en
extra utläggning om en viss företeelse i språket och en annan, som av en
eller annan anledning sackar efter, kan behöva lite extra uppmuntran och
uppbackning. Det finns också alltid mer försigkomna studenter som pockar
på fördjupningar och utvikningar. Ljudfilerna gör med andra ord att läraren
får tid över för djupare diskussion med sina studenter. Detta gör att man
hinner mer än tidigare, men också att studenterna får tid att reflektera.
Ljudfilerna har en ytterligare stor pedagogisk fördel. Den fastställda
lektionslängden 2 x 45 minuter inom campusundervisningen ger en allt annat
än flexibel ram för lärande. Med ljudfiler blir det stoffet som bestämmer hur
lång en presentation får vara. Somligt stoff klaras lätt av på, säg, tjugo
minuter, medan annat som är mer komplicerat får mer tid och då lämpligen
fördelas på flera ljudfiler. Det innebär generellt kortare lektionspass
(=ljudfiler), vilket ur inlärningssynpunkt är bra, men medför också att antalet
ljudfiler blir något större. Vid undervisning på campus fyller man som lärare
annars gärna ut ”överbliven” lektionstid med övningar eller – hemska tanke!
– ytterligare nytt stoff, eftersom man ju vill utnyttja sin knappt tillmätta tid
maximalt.
Summa summarum innebär ljudfilerna att undervisningen blir mer
individanpassad, flexibel, djupare och, för läraren, omväxlande – till båtnad
för såväl student som lärare.

Nätkursernas andra ben: pdf-filer och självrättande övningar
Även om ljudfilerna är viktiga i våra nätkurser, fyller de ändå inte ensamma
upp campuslärarens kostym, utan måste kompletterades med annat material.
Läromedel och olika slags översikter, avsnitt ur böcker eller andra
hjälpmedel görs lätt tillgängliga för kursdeltagarna genom att laddas upp
som pdf-filer som läggs i sin delkursmapp i Ping Pong. Lyckligtvis är många
för oss relevanta läro-, hand- och ordböcker fritt tillgängliga på (bland annat)
Estniska språkforskningsinstitutets hemsida i Tallinn; länkar till sådant
gratismaterial ger vi i Ping Pong. Länkar till annat gratismaterial med
anknytning till Estland, t.ex. nyheter och filmer, ger vi i en separat mapp
som kallas ”Estlandsresurs”. För att utverka tillstånd att i undervisningen få
använda några filer med estniska musikstycken, vände vi oss till Estlands
utbildnings- och vetenskapsministerium i Tartu med bön om hjälp och
möttes av såväl förståelse som tillmötesgående för våra önskemål.
Ett synnerligen viktigt komplement till ljudfilerna är självrättande
övningar och tester. När man lär sig ett främmande språk är det viktigt att
man automatiserar bildningen av ordens grammatiska former. När man ska
tala har man verkligen inte tid att först fundera över vilken grammatisk form
som måste användas eller som bäst passar i sammanhanget och sedan klura
ut regeln för hur den bildas – med alla sina ofrånkomliga specialfall och
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undantag. Formbildningen ska vara fullkomligt automatiserad, den rätta
formen ska bara komma, precis som den gör hos en person som är född med
språket. Därför konfronteras en nybörjare i estniska med en uppsjö av
övningar som syftar till att på ett tidigt stadium lära ut estniskans
grundordförråd. Det har jag definierat som de femhundra vanligaste orden.
Femhundra ord låter inte som om det vore någon särskilt stor mängd för en
nybörjare att lära, men då ska man veta att estniskan med sina fjorton kasus
och två numerus för nomen samt fem modus, fyra tempus och två diateser
samt jakande och nekande former för verben är ett tämligen formrikt språk:
Varje estniskt verb har 159 olika grammatiska former och varje nomen 28,
samtidigt som det finns 68 olika sätt att bilda den grammatiska nomenformen genitiv singular på, några av de sakförhållanden som vi av ren
självbevarelsedrift inte flaggar med. Å andra sidan täcker de femhundra mest
frekventa orden med alla sina former drygt sextio procent av ordförrådet i en
medelsvår estnisk text. Redan efter några månader har nybörjaren således
skaffat sig en god grund att stå på – och alla former lärs ju inte ut på en gång.
Grundordförrådet utvidgas sedan naturligtvis efterhand.
De högfrekventa orden portioneras ut som självrättande glosövningar
under benämningen ”Veckans ord” och återkommer sedan ständigt i olika
andra övningar som alla har det dubbla syftet att dels ge exempel på hur de
högfrekventa orden används, dels formligen hamra in ordens former.
Övningsfrågorna slumpas från en frågebank, vars omfattning borgar för viss
variation när man gör övningarna; det rör sig om flera tusen frågor.
Lärplattformen Ping Pong möjliggör frågor av sju olika slag (flervalsfrågor
med ett eller flera rätta svar, ja/nej-frågor, fyll i luckor, para ihop, placera i
rätt ordning, markera i bild och fritextsvar), vilket bidrar till att göra
övningarna omväxlande. Självrättande glosprov och övningar där man
genast får veta resultatet appellerar till människans tävlingsinstinkt, lockar
till nya försök (=repetition) och är över huvud taget en betydligt mer nöjsam
form av inlärning än gammaldags glosplugg och tragglande av verbteman.
Dessutom slipper man som student att skämma ut sig inför lärare och
kurskamrater om man råkar göra fel, vilket torde vara en lättnad för en och
annan kursdeltagare.

Nätkursernas tredje ben: regelbundna nätträffar
Det tredje benet som nätkurserna i estniska står på, jämte ljudfilerna, pdffiler och de självrättande övningarna och testerna, är regelbundet
återkommande nätträffar, det vill säga realtidsmöten med ljud och bild via
Internet. Till en början ägnas träffarna enbart åt träning i uttal, hörförståelse
och muntlig språkfärdighet, men växer så småningom till att även omfatta
mer seminariebetonad verksamhet, exempelvis textanalys och genomgångar
av inlämningsuppgifter. Eftersom det är obligatorisk närvaro på nätträffarna,
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samtidigt som de äger rum regelbundet, tvingas studenten att förbereda sig,
arbeta disciplinerat och följa kursens schema.

Nätkursernas fjärde ben: studentsamarbete för lärande och
socialisering
Att vara distansstudent och inte träffa sina lärare kräver ett betydande mått
av disciplin och motivation. Ingen student känner sig nog så ensam som
distansstudenten. Nätträffarna är därför en viktig faktor för att motverka
känslan av ensamhet. Som student vill man gärna se sin lärare och sina
kurskamrater och småprata med dem.
Även andra hjälpmedel används i kursen för olika sorters frivilliga eller
obligatoriska aktiviteter och bidrar till att öka det sociala välbefinnandet. I
första hand tänker jag på diskussionsforum av olika slag, där studenter
diskuterar varandras översättningar. Att man lär sig själv när man lär ut till
andra är en klassisk pedagogisk metod och fungerar utmärkt även på
webben.
Den fiffigaste samarbetsvarianten under första året var nog
samarbetsläxorna. De tillgick så att läraren lade ut estniska texter på webben
i google.docs och distansstudenterna samarbetade med att översätta, fylla i
rätt ord m.m. Läraren kunde efter rättning i webbdokumentet direkt kopiera
och klistra in texten rakt in i lärplattformen Ping Pong i form av lucktester
och få automaträttade övningar och tester för alla andra studenter. Därmed
slog man bildligt talat två flugor i en smäll:
a) samarbete, studenterna ”gjorde läxor” tillsammans och umgicks med
varandra på nätet
b) studenterna skapade underlag för automaträttade tester som lärarna
kunde lägga ut för alla deltagare.
Ytterligare en samarbetsform som uppskattades av studenterna var att
skriva gloslistor tillsammans. I Ping Pong kan läraren skapa webbsidor som
studenterna sedan själva kan redigera. I en av delkurserna lät vi studenterna
tillsammans skapa gloslistor för nya avsnitt i boken varje vecka – varför
skall alla slå upp samma ord när man faktiskt kan samarbeta och bygga
kursmaterial tillsammans?

Uppmuntrande studenter
Naturligtvis begick vi lärare misstag, särskilt i början. Våra studenter hade
emellertid överseende med våra blundrar och tillkortakommanden – och
kunde nog ibland också känna sig lite smått roade, skulle jag gissa. De var
medvetna om att kurserna var under uppbyggnad och att vi lärare lärde oss
webbtekniken och nätpedagogiken samtidigt som vi undervisade både på
nätet och på campus. Vi försökte ju också hela tiden bättra oss.
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Kursdeltagarnas kursvärderingar var mer än uppmuntrande. Kursuppläggning och genomföringen fick genomgående högt eller mycket högt
betyg. Det omdömet återkommer från år till år. Ingen negativ kritik framkom
utom att några efterlyste mer tid för muntlig språkfärdighetsträning. Det är
ett gammalt önskemål som återkommer då och då och som vi inte kunnat
efterkomma riktigt eftersom lärartiden inte räckt till; nu försöker vi råda bot
på det med våra nätträffar. Däremot förekom självkritik av mer traditionellt
slag: ”har inte alltid pluggat in de nya sakerna till nästa lektion [=nätträff]”,
”ibland har det varit något som man upplevt som svårt men då är det bara att
fråga läraren så får man ett svar så man förstår”. En avslutande övrig
synpunkt i en kursvärdering löd: ”Bra undervisning. Frågar man får man bra
svar. Förstår man inte något, lär man sig det!”
Många studenter har uttryckt sin tacksamhet över att estniska kan läsas
som en nätbaserad distanskurs. Utan denna möjlighet hade många aldrig haft
tillfälle att läsa estniska.
När nätkursen Estniska A (30 hp) gavs första gången var
genomströmningen 72 procent. Vi fick veta att detta anses mycket högt för
nätbaserade distanskurser. Dessutom hamnade estniskan högst på
institutionen det året. Även fortsättningsvis har genomströmningen varit
generellt hög. I ärlighetens namn måste det nog sägas att vi är vana vid hög
genomströmning i estniska, vilket vi misstänker hänger samman med att våra
studenter är högt motiverade.

Efter ULL-projektet
Resultat av ULL-projektet i estniska blev inte bara att en delkurs genomgick
förvandlingen till nätbaserad distanskurs, vilket var den ursprungliga
målsättningen, utan faktum var att hela A-nivån förändrades under detta
första år. Men mycket vill som bekant ha mer. Redan den första vårterminen
började vi så smått också förbereda kommande läsårs B-kurs. Arbetet med
kurserna skedde successivt och var mycket intensivt.
Den nätbaserade distansundervisningen i estniska har nu byggts ut rejält
och sker för närvarande på fyra nivåer, från grundnivåns baskurs A (30
högskolepoäng) vidare till fortsättningskurserna B och C (30 + 30 hp) och
den avancerade nivåns D-kurs (30 hp). För den som vill stifta en första
bekantskap med estniska finns den fristående kursen Estniskans grunder som
samläses med A-kursens första delkurs. Efter att ha läst den fristående 7,5poängskursen hoppar åtskilliga studenter över och fortsätter med Estniska A,
vilket vi tolkar som ett mer än godkänt betyg på våra kurser. Även
delkurserna Estlandskunskap I och Estlandskunskap II kan läsas som
fristående kurser. Båda ges på vårterminen och samläses med Estniska A
respektive Estniska B.

217

Smidighet + tidsbesparing för såväl student som lärare = kvalitet
Informationsteknologi är ett verktyg som öppnar nya möjligheter i
undervisningen, samtidigt som det genererar förändring. Båda aspekterna är
invävda i varandra, som jag ser det; det ena ger det andra.
De nya möjligheterna är flera. Framför allt vill jag framhäva två:
smidigheten som it-lärande medför och tidsbesparingen. Smidigheten yttrar
sig främst i att studenten väljer för henne eller honom passande tid och plats
för lärandet. Vederbörande behöver inte komma till Uppsala för att delta i
undervisningen, utan kan studera var som helst, oavsett bosättnings- eller
uppehållsort. Man kan också befinna sig på resande fot och ändå logga in,
huvudsaken är att det finns möjlighet att koppla upp sig på Internet. Det
gäller inte bara för studenten: Även läraren kan med gott samvete lämna
Uppsala under terminstid för att delta i en konferens, hålla gästföreläsningar
eller bedriva en längre tids arkivstudier. Sin nätundervisning kan hon eller
han sköta ändå: löpande svara på kursdeltagarnas frågor, rätta och
kommentera inlämningsuppgifter, delta i diskussionsforum.
Till smidigheten bidrar också att studenten kan anpassa studietakten efter
sin övriga livssituation. Vissa kurser kan läsas i olika takt: den som påbjuds i
schemat (halvfart), snabbare eller långsammare. De studenter som har
förkunskaper i estniska, har ofta en snabbare studietakt, framför allt i
språkfärdighetsmomenten. Andra behöver mer tid för att låta allt det nya
sjunka in och läser i långsammare takt. Mer eller mindre oförutsedda
händelser, exempelvis sjukdom, kan göra att man temporärt behöver slå ned
på takten, men tar igen det senare. Studiematerialet ligger och väntar i
lärplattformen.
Tidsbesparingen är viktig för lärare i ett småämne med begränsade
lärarresurser. Jag tänker då i första hand på alla självrättande övningar och
tester som lärplattformen möjliggör att jag som lärare skapar, men också på
ljudfilerna. Möjligheten att lyssna till en och samma föreläsning flera gånger
ökar onekligen smidigheten, samtidigt som den sparar lärartid. Antalet
lektionstillfällen begränsas ju av lärarens tjänstgöringsskyldighet som
regleras av lagar och avtal. Därför tvingas campusläraren i ett småämne att
göra ett urval i kunskapsstoffet och koncentrera sin undervisning på sådana
företeelser som kräver speciell uppmärksamhet. Med ljudfiler som kan
återanvändas år från år, är det lätt att spela in ljudfiler som behandlar sådana
företeelser i språket som tidigare av tvingande nödvändighet behandlats
styvmoderligt. Tidsbesparingen innebär kvalitetsförbättring. Motsägelsefullt,
men sant.
Självrättande övningar och tester är rena guldgruvan. Man spar dyrbar
lektionstid. Dessutom försöker man hitta på nya sätt att göra övningar på, så
de blir mer varierade än tidigare. I lärplattformen Ping Pong kan läraren
kombinera ljud, bild och uppgift.
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Läraren kan ägna mer individuell uppmärksamhet åt dem som behöver
det: svara på frågor och eventuellt lägga ut dem som ”Vanlig fråga” och
delta i diskussionsforum.

Rollen som nätlärare
Lärarrollen på webben skiljer sig en hel del från den i klassrummet, men
man växer ständigt i den. En nätlärare måste hjälpa studenterna att planera
sin tid och arbeta sig genom kursen. Man måste exempelvis motivera
studenterna att stanna kvar i kursen genom att erbjuda en kontinuerlig
examination där framsteg synliggörs för studenten. Det senare sker genom
funktionen ”Mål & framsteg”, som i form av en liggande stapel visar vilka
av kursens olika delmoment (nätträffar, inlämningsuppgifter, referat,
delprov, övningar m.m.) som studenten klarat av. I lärplattformens statistik
kan nätläraren hela tiden följa studenternas framsteg i studierna och kontakta
den student som eventuellt visar tecken på att sacka efter i sina studier.
Man bör som nätlärare också vinnlägga sig om tät kommunikation med
studenterna så att studenten känner sig sedd. Samarbete med andra studenter
i kursen bidrar till ett socialt klimat och samhörighetskänsla, vilket medför
att studenterna tar mer ansvar. Lärarrollen blir mer som en handledare och
bollplank med fingertoppskänsla. Samtidigt får man som lärare inte fastna i
fällan att börja handleda varje student för sig, det gäller att få till studentsamarbete också. Det finns alltså hela tiden en fara att undervisningen blir
alltmer tidskrävande.
Av ULL-lärarna fick vi det kloka rådet att börja med ett fåtal funktioner i
lärplattformen, för att efter hand lägga till fler. Från början lät vi dessutom
bara distansstudenterna ha tillgång till lärplattformen, men vi insåg snabbt
fördelarna med allt material som samlades där och inbjöd även alla våra
campusstudenter dit.
Något som man som nätlärare trots allt saknar, är direkt kontakt med
studenterna. Visserligen umgås studenter och lärare på olika sätt i kurserna.
Förutom de ovan omtalade regelbundna nätträffarna med hjälp av emötesverktyg kan vi till varandra skicka e-brev eller snabbmeddelanden av
sms-karaktär (de kallas pim – Ping Pong Instant Message), svara på
skriftliga frågor som kursdeltagarna ställer genom funktionen ”Ställ fråga”,
kommentera de lärarrättade inlämningsuppgifterna och konversera i
diskussionsforum som vi lärare skapar för olika ämnen. Ett diskussionsforum är för övrigt alltid ”Café Estland” som är till för fria diskussioner om
estniska, estnisk kultur, ester, aktuella händelser och Estland i största
allmänhet. Allt detta är naturligtvis alldeles utmärkt, men med handen på
hjärtat måste jag ändå medge att åtminstone jag ibland saknar kontakten med
livs levande studenter.
I viss mån kompenseras den längtan av att lärare och studenter på de
högre nivåerna, alltså lägst B-kursen, börjat ordna gemensamma resor till
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Estland. Mot slutet av vårterminen hyr vi en mindre buss i Tallinn och åker
under några dagar runt i någon del av landet som vi i förväg valt ut. Vi
besöker kulturhistoriskt intressanta eller natursköna platser och övernattar på
olika gårdar av bed & breakfast-typ på den estniska landsbygden; aldrig mer
än en natt på varje ställe. Övernattningarna och förhandsbeställningar av
exempelvis guidningar bokas av deltagarna, som på detta sätt får möjlighet
att praktiskt använda sina nyvunna färdigheter i estniska. Vi undviker de
större städerna, dit kan man ju resa på egen hand, och koncentrerar oss i
stället på sådana mål som en vanlig turist knappast skulle komma sig för att
besöka. Dessa gemensamma resor är, förutom den ofrånkomliga
språkfärdighetsträningen som en vistelse i Estland ger, ett utmärkt
komplement till delkurserna Estlandskunskap I och II som ingår i
utbildningen på A- respektive B-nivån. Initiativet till dessa resor kom från
studenterna och kostnaderna bestrids helt av deltagarna själva, inklusive
kostnaderna för bussen.

Uppsala Learning Labs betydelse för universitetets småspråk
En förutsättning för estniskans framgångssaga har varit den uppmuntran som
vi lärare fått från fakultets- och institutionsledning samt, inte minst, den goda
hjälp och assistans som Uppsala Learning Lab givit oss. En stor fördel med
ULL är att dess anställda i så hög utsträckning, förutom att vara it-tekniskt
kunniga, själva är akademiska lärare och därför genast förstår den
undervisande lärarens synpunkter, frågor och farhågor. ULL är den nästsista
inrättning vid Uppsala universitet som jag skulle vilja se nedlagd; den sista
inrättning jag skulle lägga ned är förstås min egen institution.
Till sist vill jag nämna ytterligare en faktor som befrämjat arbetet som
nätlärare, nämligen kontakten med andra nätlärare – inte bara vid den egna
institutionen, utan också vid andra institutioner. ULL tar helt uppenbart sin
uppgift som samlingspunkt för lärare som arbetar med it i undervisningen på
fullaste allvar och har, förutom sina kurser och lunchseminarier, även
initierat en annan form av erfarenhetsutbyte. Helt informellt har
universitetets nätlärare träffats efter arbetet, det vill säga på vår högt skattade
fritid, den första tisdagskvällen i varje månad utom sommarmånaderna för
att gemensamt inta en måltid på en av Uppsalas pubar. Värdet av de samtal
och det erfarenhetsutbyte som där skett under enkla, fria och trivsamma
former kan inte överskattas.

Nätkurserna stärker undervisningen – inte bara i småspråk
Estniska var det första språkämnet vid språkvetenskaplig fakultet som tog till
sig den nya tekniken och helhjärtat gick in för nätbaserad distansundervisning. Eftersom erfarenheterna var synnerligen goda, manade de till
efterföljd. Vid institutionen för moderna språk bedrivs nu undervisning helt
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eller delvis på nätet för flera språk, exempelvis albanska, finska, ungerska,
bulgariska, polska, franska och spanska. Därtill kommer nätundervisningen
vid språkvetenskapliga fakultetens andra institutioner: institutionen för
lingvistik och filologi, nordiska institutionen och engelska institutionen med
sin keltiska avdelning. Fler språkämnen ligger i startgroparna.
Nätbaserad distansundervisning är i dag vanligare än man kanske är böjd
att i förstone tro. Undervisningsformen omtalades för ett drygt år sedan på
Dagens Nyheters ledarsida, där det bland annat hävdades att ”[v]ar fjärde
registrerad student vid våra universitet och högskolor läser på distans, i fjol
[2008] 101 400 personer. För tio år sedan läste var tionde student på distans.
Då handlade det om 31 200 personer. I fjol alltså över 100 000” (DN 12/9
2009, ledarsidan). Naturligtvis tar den nätbaserade undervisningen i språk
och språkvetenskap sin beskärda del av detta stadigt ökande antal.
För småspråken betyder nätundervisning en möjlighet att nå ut långt
utanför Uppsala, det vill säga att nå fler studenter. Första året då baskurs
Estniska A utannonserades som nätbaserad kurs, fick vi närmare sextio
anmälningar, det vill säga fem gånger så många studenter som dittills varit
det genomsnittliga för denna nybörjarkurs. Explosion är kanske inte riktigt
det mest träffande ordet för att beskriva den ökning av antalet studenter som
småspråket estniska fick uppleva, men ett rejält uppsving på mycket kort tid
var det obestridligen. Med sorg i hjärtat har vi sett oss tvungna att avvisa
sent anmälda eftersom vi inte har lärarresurser nog för att vara säkra på att
kunna erbjuda alla behöriga sökande till kursen den service som de som
studenter har rätt att kräva av oss lärare. Samtidigt kan vi med glädje
konstatera att våra studenter är utspridda över hela landet, från norr till söder
och från öst till väst. På så sätt lever småspråket estniska verkligen upp till
Uppsala universitets ambition att vara ett riksuniversitet, det vill säga ett
universitet med hela riket som upptagningsområde. Inte nog med det: Flera
av de nuvarande eller tidigare nätstudenterna i estniska är bosatta utanför
Sveriges gränser: i Stavanger, Helsingfors, London, Bryssel, Wuppertal,
Rom, Tallinn och Väike-Maarja; den sistnämnda orten är ett mindre
samhälle i nordöstra Estland.
Betydligt viktigare än det utvidgade upptagningsområdet och större
antalet studenter är ändå den kvalitetsförbättring som nätkurserna inneburit.
Jag är fullt och fast övertygad om att dagens nätstudenter i estniska får
mångsidigare och bättre undervisning än tidigare studenter här på campus i
Uppsala. Det som möjliggjort detta är i första hand den smidighet och
tidsbesparing som en nätkurs innebär och som jag ovan ordade lite närmare
om.
Den nya tekniken har verkligen förändrat – och förnyat – den högre
undervisningen i språk och språkvetenskap. Helt eller delvis nätbaserad
språkundervisning kan verksamt medverka till att bevara och vidareutveckla
ett av Uppsala universitets särmärken – den språkliga mångfalden.
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Nätundervisning som pedagogisk katalysator. Ett
nätkursprojekt och dess bakgrund
Jonas Holmstrand
Ett nätkursprojekt och dess bakgrund
Våren 2004 ansökte jag tillsammans med Håkan Bengtsson och Peter
Mannheimer, två av mina kolleger vid Teologiska institutionen i Uppsala,
om medel från Uppsala Learning Lab för ett nätkursprojekt som vi kallade
”individanpassade studier i grekiska för studenter i religionsvetenskap”.
Bakgrunden till projektet var följande:
Teologiska institutionen hade sedan länge gett en campuskurs i
nytestamentlig grekiska för sina studenter i bibelvetenskap för att göra det
möjligt för dem att studera och tolka Nya testamentet på originalspråket.
Kursen var på 10 poäng (15 hp) och gick på halvfart. Undervisningen
omfattade c:a tre dubbelpass per vecka och var uppbyggd på ett traditionellt
sätt kring en lärobok. Vid lektionstillfällena ägnades vanligen ungefär halva
tiden åt läsövningarna i det kapitel som hade introducerats vid föregående
lektionstillfälle, och resten av tiden ägnades åt genomgång av grammatiken i
nästföljande kapitel. I mitten av kursen anordnades ett diagnostiskt prov.
Examinationen utgjordes av ett par skrivningar i slutet av kursen.
Denna campuskurs betraktades allmänt som tung och krävande, och det
var inte alldeles ovanligt att studenter hoppade av kursen. Det fanns flera
orsaker till att det var på det här sättet. Att studera antik grekiska är i sig
mödosamt, eftersom det handlar om ett formrikt, ordrikt och syntaktiskt
relativt avancerat språk. På Teologiska institutionen studeras det dessutom
bara som ett ”stödstudium” inom bibelvetenskapen, och tiden som kan
avsättas för detta stödstudium är begränsad. Därtill kommer att studenterna
på kursen inte är utpräglade ”språkstudenter”. Många läser kursen, eftersom
den är obligatorisk för dem som vill utbilda sig till präst eller pastor. Därför
får man räkna med att åtminstone en del av studenterna är ovana vid
språkstudier och har bristfälliga kunskaper i t.ex. allmän grammatik.
När man på Teologiska institutionen bestämde sig för att från och med
våren 2005 också ge en nätkurs i nytestamentlig grekiska, såg vi som fick
uppdraget att arrangera kursen en möjlighet att utveckla och försöka finna
nya former för det problematiska språkstudiet vid institutionen. Vår ambition
var alltså redan från början att nätkursen skulle göras annorlunda än
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campuskursen. Den skulle inte bara kopiera campuskursen, utan byggas upp
på nytt från grunden utifrån de speciella förutsättningar som IT- och
nätbaserad undervisning ger. Framför allt såg vi en möjlighet att
undervisningen på nätkursen skulle kunna göras mer flexibel och individanpassad än vad undervisningen på campuskursen hade varit. Det skulle vara
en stor fördel, eftersom studierna då bättre skulle kunna anpassas efter
studenternas olika förutsättningar ifråga om t.ex. förkunskaper och lärstil. En
sådan flexibilitet vore också bra med tanke på att nätstudenter ofta studerar
parallellt med andra aktiviteter och kanske inte kan avsätta lika mycket tid
för studierna jämnt under hela kursens gång.
En flexibel och individanpassad studiegång skulle kunna uppnås, tänkte
vi, på följande sätt: Kursen organiseras i ett antal etapper med tydligt
definierade etappmål. I början av kursen kartläggs studenternas
förutsättningar genom ett prov och/eller en enkät. På grundval av
kartläggningen gör sedan den enskilda studenten och läraren tillsammans en
preliminär ”kursprofil” med vad man kan förvänta i arbetsinsats m.m. samt
uppställer en plan för hur den första etappens mål skall uppnås. Till sitt
förfogande har studenten en bank med olika typer av material och övningar,
som kan nyttjas allt efter lärstil och behov. När studenten tycker sig ha
uppnått etappmålen, gör han eller hon ett diagnostiskt prov. Utifrån resultatet
kommer studenten och läraren överens om eventuella kompletteringar och
planerar sedan vägen fram till målen för nästa etapp. Så fortgår kursen fram
till examinationen i slutet av kursen. Frågor och funderingar som väcks
under kursens gång kan kommuniceras med läraren och de andra kursdeltagarna i en frågelåda. Dessutom finns ett virtuellt studentcafé, där man
kan kommunicera med de andra kursdeltagarna utan att läraren tar del av
kommunikationen. För att stimulera kommunikationen mellan studenterna
erbjuds också ”fysiska” träffar på institutionen med föreläsningar och
seminarier.
För att kunna förverkliga dessa idéer ansökte vi alltså om medel från
Uppsala Learning Lab. Pengarna skulle bl.a. användas till att utveckla
institutionens nätmiljöer samt ta fram material och övningar till kursens
resursbank.

Projektets genomförande
I juni 2004 beviljades vår projektansökan medel motsvarande ungefär 40%
av den sökta summan. Det innebar att projektplanerna fick revideras och
ambitionen sänkas. Med tiden har vi dock ändå lyckats genomföra de flesta
av de bärande idéerna i projektet på följande sätt:
1. Kursen har delats upp i fem etapper om vardera 3 hp. Varje etapp
beräknas alltså omfatta c:a fyra veckors studier om kursens läses på halvfart.
För varje etapp har angetts preciserade innehållsliga mål samt var i kurs-
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litteraturen de olika ämnena behandlas. Etappindelningen ser för närvarande
ut på följande sätt:

Mom Vecka Delmål
.
1

3-6

•

Allmän grammatik: satsanalys

•

Skrivtecken och uttal: alfabet, diftonger,
• LB 1; komp.
spiritus, accenter, uttal, transkription, läseoch skiljetecken, ljudlagar

•

Verb: w-verben i presens indikativ
aktivum och medium-passivum (inkl.
verba contracta).

•

•

2

3

7-10

11-14

Litteratur

• LB 2.1.1, 3.1.1-2,
4.1.1-4.

•
Nomen: artikeln, 1:a och 2:a deklinations
substantiv och adjektiv (inkl. contracta och
pronominalböjningen).
•
Syntax: subjektsangivelse, ordföljd, genus,
numerus, översikt över kasusbruket;
attributiv och predikativ ställning,
aktivum, passivum och medium,
deponens.

•

Verb: w-verben i presens imperativ,
infinitiv, konjunktiv och particip och i
imperfekt samt mi-verben i motsvarande
former.

•

Syntax: infinitiv, konjunktiv, particip.

•

Verb: aorist (1, 2, rot-, kappa-, pass. 1 och
2)

•

Nomen: pronomen, 3:e deklinationens
stammar på k-, t-, r-, n- och s-ljud.

•

Syntax: presens- och aoriststammarnas
betydelse, pronomen, kasus nominativ,
vokativ, ackusativ och genitiv.

•

• Komp.

LB 2.1.2-4, 3.1.3-6,
4.1.6-7
Komp.; LB 4.1.3-4,
(GR § 133, 246:1,
49, 225, (227-239),
257-260).

1. LB 5.1.1-4, 6,
7.1.1-5, 8.1.1-7
2. LB 7.1.2, 17.1.1-2,
18.1.1-2; komp.;
(GR § 263, 266278)
1. LB 10.1.4-6,
11.1.4-5, 12.1.3-7.
2. LB 9.1.1-8, 11.1.13, 12.1.1-2.
3. LB 7.1.6, 9 (GR §
227-234, 246-254)
4. GNT

Text: Matt.
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4

15-18

Verb: futurum, perfekt (1, 2, mediumpassivum), pluskvamperfekt, temaformer

•

Nomen: 3:e deklinationens övriga
stammar, komparation,.

•

3. LB 16.1.1-2, 21
Syntax: perfekt, pluskvamperfekt, futurum, 4. LB 15.1.6, 19, 21,
(GR § 235-245,
kasus dativ, prepositioner, komparation,
255-256, 279-297)
bisatser.
5.
GNT
Text: Matt.

•

•
5

19-22

1. LB 14.1.4-5,
14.1.1-3, 15.1.1-6,
16.1.3-5, 20
2. LB 19.1.1

•

Övriga ordklasser: räkneord adverb.

1.
2.
3.
4.
5.

Verb: repetition
Nomen: repetition
Övriga ordklasser: repetition
Syntax: repetition
Text: 1 Joh

5. GNT

2. I början av kursen ombeds studenterna att presentera sig själva.
Presentationerna ger ofta en ganska god bild av studenternas förutsättningar.
Ibland har vi också bett studenterna att besvara en liten enkät om
förkunskaper och lärstil. Frågorna har då gällt vilka språk som man har
studerat tidigare, hur hemmastadd man känner sig i den grammatiska
terminologin samt vilken lärstil man har (VARK). På grund av att
studerandetillströmningen på kursen har varit så stor (30-70 personer) har vi
dock ofta blivit tvungna att rationalisera bort enkäten.
3. Inom ramen för projektet har vi också utarbetat mängder av nytt material.
Led¬stjärnorna i arbetat med detta material har varit:
•

•

•

226

att materialet skall kunna användas selektivt. En förutsättning för det
är att materialet är lätt att överblicka och att kursdeltagarna till fullo
förfogar över det. Det är ett av skälen till att vi har undvikit att
använda oss av automatik i materialet.
att materialet skall vara så enkelt som möjligt att använda.
Kursdeltagarna skall inte behöva ödsla mer tid och kraft än absolut
nödvändigt på att lära sig att hantera materialet. Ju mer komplicerat
materialet är desto större är också risken för tekniska komplikationer
av olika slag, som också kan bli tidsödande.
att materialet skall kräva ett visst mått av studentaktivitet. Materialet
skall inte kunna åses eller åhöras helt passivt, utan det skall
förutsätta en viss interaktion med kursdeltagarna. Detta är ytterligare
ett skäl till att vi har undvikit automatik i materialet.

•

att materialet skall vara fokuserat. Materialet skall inte innehålla
sådant som kan distrahera i onödan, såsom onödiga bilder,
bakgrundsväxlingar eller utvikningar.

I den andan har vi producerat c:a 350 PowerPoint-bilder med presentationer
av grekisk grammatik. Bilderna har gjorts i serier med tydlig
innehållsförteckning, så att de ska vara lätta att överblicka. De matas fram
manuellt, och ljudet klickas också fram manuellt i små doser. Texten är
skriven på en neutral men behaglig bakgrund, som kan ge associationer till
ett papyrusark. Inga onödiga bilder förekommer. Dessa bildserier läggs ut
och finns tillgängliga i kursportalen i html-format.
Därutöver har vi gjort c:a 300 ljudfiler med muntligt framförda
lösningsförslag och kommentarer till olika läsövningar i kursboken och till
andra översättningsövningar på kursen. Att framställningen har gjorts
muntligt beror framför allt på att den på det sättet kan göras fylligare och
mer nyanserad utan att för den sakens skull bli för omfattande. Även här har
PowerPoint använts, vilket har gjort det möjligt att vid behov komplettera de
muntliga framställningarna med visuella illustrationer i bild. Ljudfilerna
startas manuellt och är uppbyggda så, att man kan avbryta dem då man har
fått tillräcklig information. Varje ljudfil är uppbyggd på samma sätt: först
läses den grekiska texten, därefter ges ett förslag till översättning, sedan
följer utförliga grammatiska kommentarer till texten och avslutningsvis sägs
något om textens ursprungliga sammanhang. Om läsövningen omfattar en
lite längre text, delas den upp i mindre delar och kommenteras i flera
ljudfiler, för att kursdeltagarna lättare skall kunna hitta de informationer som
de vill åt. Även dessa ljudfiler läggs ut och finns tillgängliga i kursportalen i
html-format.
Utöver detta har vi gjort ett 40-tal pdf-filer med skrivet material som
också finns tillgängliga i kursportalen. Dessa innehåller olika typer av
översikter,
alternativa
framställningar,
kompletterande
övningar,
lösningsförslag till olika övningar samt frekvensordlistor.
4. Varje etapp utom den sista avslutas med ett diagnostiskt prov, som
studenten gör när han eller hon känner sig mogen för det. Provet skickas in
till läraren för rättning och individuell återkoppling med kommentarer om
hur det går, vad som eventuellt behöver kompletteras och hur studierna fram
till nästa etappmål lämpligen läggs upp.
5. På varje kurs erbjuds åtminstone tre ”fysiska” träffar på institutionen med
föreläsningar och seminarier. Dessa träffar förläggs till lördagar och omfattar
två dubbelpass. De är inte obligatoriska, eftersom en del studenter då
omöjligen skulle kunna delta. Istället får de bli resurstillfällen, vars innehåll
till väsentlig del bestäms av vad de studenter som kommer till träffarna
behöver och vill ha.
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Nätkursens vidareutveckling
I stort sett har det ursprungliga kurskonceptet visat sig fungera mycket bra.
Under årens lopp har dock några korrigeringar och kompletteringar gjorts.
Ganska snart visade det sig t.ex. att studenternas kontakt sinsemellan
behövde stimuleras ytterligare. Frågelådan, studentcaféet och de ”fysiska”
träffarna räckte inte för att skapa tillräckligt mycket dialog och utbyte mellan
kursdeltagarna. Därför har vi nu infört grupparbeten på den tredje och fjärde
etappen. Gruppuppgifterna består i att man ska göra språkliga och
bibelvetenskapliga analyser av genuina texter ur Matteusevangeliet. På så
sätt knyts också språkstudiet närmare till den kommande bibelvetenskapliga
användningen av språkkunskaperna. Grupparbetet görs i grupper om tre eller
högst fyra studenter. Kommunikationen sker i en så kallad wiki, i vilken alla
gruppmedlemmarna kan skriva och redigera texten. För att inte grupparbetet
ska motverka flexibiliteten på kursen, bildas nya grupper inför varje
gruppuppgift av dem som samtidigt råkar vara i fas för det aktuella
grupparbetet. När gruppen är nöjd med sitt arbete, går läraren in och ger
återkoppling på det direkt i wiki:n.
Dessa grupparbeten har haft en positiv effekt på kommunikationen mellan
studenterna, och jag överväger nu att införa ett grupparbete även på den
första etappen, för att få fart på kommunikationen redan från början på
kursen. Detta grupparbete kan dock inte vara av samma slag som de andra,
eftersom studenternas kunskaper på den nivån är alltför rudimentära för att
de skulle kunna arbeta med genuina texter. Istället tänker jag mig att enkla
översättningsövningar från svenska till grekiska skulle kunna ligga till grund
för detta grupparbete.
Till följd av god studerandetillströmning samt införandet av grupparbeten
på kursen har jag med tiden på flera övningar tvingats ersätta individuell
rättning och återkoppling med kollektivt utdelade lösningsförslag. På
grupparbetena och de diagnostiska proven har jag dock behållit den
individuella rättningen och återkopplingen.

Nätkursens återverkan på campuskursen
När nätkursen hade byggts upp, upptäckte vi snart att den kunde få en positiv
återverkan även på campuskursen. Denna återverkan har skett på flera olika
sätt:
•
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Nätkursen hade andra förutsättningar än campuskursen och gjordes
annorlunda. Tack vare det fick vi perspektiv på campuskursen och
insåg att en hel del kunde göras annorlunda även på den. Flera inslag
från nätkursen har nu också införts på campuskursen. Så har nu t.ex.
även campuskursen organiserats i fem etapper med preciserade
innehållsliga mål. Även här avslutas de fyra första etapperna med ett

•

•

diagnostiskt prov. Den här organisationen har visat sig ha flera
fördelar. Den styr upp studierna, leder till återkommande repetition
och ger en kontinuerlig kunskapskontroll. Även gruppuppgifter av
samma slag som på nätkursen har införts, vilket har lett till ökat
samarbete mellan studenterna.
Vidare har vi tack vare nätkursen fått en hel del nytt material, som
också kan erbjudas campusstudenterna. Så har t.ex. nätkursens
PowerPoint-presentationer med genomgångar av grekisk grammatik
kunnat erbjudas mer auditivt lagda studenter på campuskursen som
ett komplement till föreläsningarna och kurslitteraturen. De har
också varit till hjälp för studenter som av olika skäl inte har kunnat
närvara på vissa lektioner. Ljudfilerna med muntligt framförda
lösningsförslag och kommentarer till läsövningarna i kursboken har
också varit till stor nytta på campuskursen. Tack vare dem behöver
inte längre alla dessa läsövningar behandlas på lektionstid, vilket
frigör tid för annat, t.ex. översättningsövningar till grekiska eller mer
improviserade övningar där studenterna på lektionstid får hjälpas åt
att lösa problem. Även campuskursens studenter får numera tillgång
till en kursportal på nätet, i vilken de har tillgång till väsentliga delar
av nätkursens material. Nätkursens material har också kunnat
användas av studenter på högre nivåer som har varit behov av
repetition, t.ex. till följd av uppehåll i studierna.
Det finns ytterligare ett sätt på vilket nätkursen har berikat
campuskursen. För närvarande ges campuskursen på halvfart under
höstterminerna och nätkursen på halvfart under vårterminerna.
Dessutom ges varje år nätkursen som kvartsfartskurs under hela
läsåret. Det innebär att studenter som inte har kunnat avsluta
campuskursen under ordinarie kurstid och som behöver mer
undervisningsstöd nu inte längre behöver vänta ett helt år på att få
avsluta kursen utan kan gå över med en gång antingen till den
pågående kvartsfartsnätkursen eller till den nystartade halvfartsnätkursen.

Nätkursen har alltså på flera sätt återverkat positivt på campuskursen och
bidragit till att den har utvecklats pedagogiskt under senare år. Kursen
upplevs nog fortfarande som tung och krävande, men idag har i alla fall
förutsättningarna för att studenterna ska kunna klara av kraven klart
förbättrats.

Avslutande reflektion
Nätkursprojektet ”individanpassade studier i grekiska för studenter i
religions¬vetenskap” tillkom alltså mot bakgrund av en problematisk
campuskurs i nytestamentlig grekiska vid Teologiska institutionen i Uppsala.
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För att komma förbi problemen som vi hade upplevt på campuskursen
försökte vi medvetet bygga upp en nätkurs som var annorlunda än
campuskursen och utnyttjade de speciella förutsättningar som nätundervisning har. Resultatet blev en nätkurs som inte bara fungerade bra i
sig, utan som också har kunnat inspirera till pedagogisk utveckling av den
problematiska campuskursen i nytestamentlig grekiska och i förlängningen
även av andra campuskurser. Anledningen till att den kunde göra det var,
tror jag, just att den medvetet gjordes annorlunda än campuskursen. Att göra
en nätkurs annorlunda är inte alldeles lätt. Vi är så vana vid campuskurser att
deras utformning nog lätt mer eller mindre omedvetet styr vårt tänkande,
även då vi konstruerar nätkurser. Dessutom är det mer arbetskrävande att
bygga upp en kurs på nytt från grunden än att kopiera en redan befintlig
kurs. Nätundervisningen har en potential att kunna fungera som pedagogisk
katalysator på våra institutioner. Men för att den skall kunna göra det, krävs
att man frigör sig från gamla invanda kursstrukturer och bygger upp
nätkurserna från grunden. Det tar tid och kostar pengar, men jag är
övertygad om att det är en god investering på sikt. För oss blev det möjligt
att göra detta tack vare de projektmedel som vi fick ifrån Uppsala Learning
Lab.
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Avslutande diskussion och utblickar mot
framtiden

Som en avslutande utblick mot framtiden bad vi ett antal forskare att fundera
kring hur vi kan använda IT i framtiden och hur vår användning kan komma
att påverka våra tankestrukturer och våra vägval.
•

Jan von Bonsdorff: Tankens form – effektiv visualisering av
vetenskap och multimodal undervisning

•

Ewert Bengtsson: Virtuella världar – vägen framåt?

•

Intervju med Siv Andersson: Bioinformatik i framkanten – stora
arkiv på webben

•

Åsa Cajander & Mats Daniels: Internationella studentprojekt - en
ämnesdidaktisk utmaning abstract

•

Francis Lee: Adaptiva lärsystem – massindividualiseringens
teknologier

•

Jenny Lee & Mia Lindegren: Uppsala Learning Lab i kunskapens
nya världar
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Tankens form – effektiv visualisering av vetenskap och
multimodal undervisning
Jan von Bonsdorff
Visionen presenterad här är den effektiva visuella argumentationen: Att
praktiskt taget samtidigt kunna tänka, forma, visa och diskutera tanken.
Människan skiljer sig från övriga djur genom att i hög grad använda sig av
symboliskt tänkande och externa verktyg för överförandet av symbolerna.
Man har vitt skilda meningar om vilka symbolsystem som utvecklades först,
de visuella eller de språkliga. I allmänhet anses språkförmågan vara äldre.
Grottmålningarna i Lascaux (c:a 30 000 år f. Kr.) uppfattades länge som de
äldsta säkert daterade visuella framställningarna. Nya arkeologiska fynd,
framförallt i Sydafrika, visar att människan använt färger i kommunikativt
syfte kanske redan för 130 000 - 180 000 år sedan. Enligt min mening är det
sannolikt att språk och visuellt symbolsystem utvecklats parallellt. De mest
komplexa symbolsystemen är ju hybrider mellan språk och bild, som t.ex.
skriftsystemen.
Visuella medel är alltså sedan länge en integrerad del av den mänskliga
kommunikationen. Ändå finns det en märklig ovilja hos många forskare att
använda sig av bilder. Ordet, ”logos”, anses mer precist, medan bilden är
mångbetydande och oklar. Bilden är för lätt, för barnslig, medan språket och
skriften bär de tunga budskapen. Oviljan att använda bilder (misovisualitet)
har sin egen tradition som väl bottnar i Platons åsikt om bilden som skuggan
av en redan skugglik verklighet.
Jag vill inte förneka att symbolsystemen är olika i sig. Mitt intresse ligger i
kombinationen av symbolsystemen. Varje symbolsort kan utnyttjas mest
effektivt om man drar nytta av dess kommunikativa särart. Bildens redundans
kan till exempel utnyttjas som informationsrikedom, medan textens exakthet
kan skärpa tanken. Det visuella kan vara ett skede i tänkandet. Den språkliga
metaforiken grundar sig ofta på visuella förebilder. Också kunskapsteoretiska
förklaringsmodeller kan grunda sig på visuella modeller. Galileos månar och
Kekulés bensenringar skulle aldrig ha kunnat beskrivas utan visuella
hjälpmedel och visuellt tänkande. Glidningar och överföringar mellan det
språkliga och visuella leder ofta till utvidgad kunskap.
Ett exempel: De senaste årens Darwinforskning ger vid handen att
naturforskaren ofta tänkte i visuella modeller. På ett övertygande sätt har man
lyckats visa hur Darwins trädformade utvecklingsmodell för arterna bygger
på en förgrenad korall, som tillhörde de naturalier han samlade under sina
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resor med skeppet Beagle. Julia Voss visar t.ex. i sin bok Darwins Bilder att
Darwins skisser av koraller inspirerade honom till evolutions-diagrammet i
Natural Selection från 1859. Voss kan visa en lång rad skisser och teckningar
med förklarande text (”symbolhybrider”) där den förgrenade tankemodellen
utvecklas. Den mest fascinerande teckningen är den, där Darwin låter texten
”I think” åtföljas av ett rhizomatiskt diagram med noder och länkar (bild 1
och 2). Här kan man tala om visuell argumentation.

Bild 1 och 2. Ur Charles Darwins notisböcker: ”I think”, åtföljt av den
trädmodell han använde för sitt evolutionsdiagram 1859
Alla discipliner inom universitetets murar drar nytta av någon form av
visualisering eller visuella medel inom forskning och undervisning. Min egen
disciplin, konstvetenskapen, baserar sig som övriga historiska vetenskaper till
kanske förvånande stor del på textanalys av historiska källor och
sekundärlitteratur. Därtill kommer själva specialområdet, bilder, bildbruk och
visualitet. Den konsthistoriska kunskapen om bilden är på så sätt djup. Inom
konstvetenskapen är det däremot sämre ställt med den egna aktiva
produktionen av bilder som analytiska förklaringsmodeller. Man kan alltså
påstå att disciplinen konstvetenskap förhåller sig passiv till bild-produktionen,
men aktiv till bildanalysen. Detta till skillnad från discipliner där man aktivt
använder visuella modeller, som t.ex. inom kemin eller klimatologin.
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Ändå finns det inom konstvetenskapen inom vissa områden en lång
tradition av vad man kunde kalla laborativa aktiviteter rörande bilder, även
om man inte alltid kallat det så. Av arkitekterna har man, till exempel, ärvt
utformandet av olika projektioner av byggnadsverk; grundplaner, olika snitt
och vertikalprojektioner. Abstraktionsnivån är hög, och det krävs åtskillig
vana att både mäta upp, utforma och läsa av sådana ritningar.
Det dagliga umgänget med bilder kräver tekniska hjälpmedel. Under 1800talets seminarieverksamhet användes i hög grad grafiska reproduktioner
(kopparstick, litografier). Senare blev diapositivet den viktigaste bildbäraren.
Antingen kunde man projicera bilderna, oftast parvis med dubbla projektorer, i
ett undervisningsrum. En mer flexibel användning var ett ljusbord. Här kunde
man förflytta och organisera bilder på ett icke-linjärt sätt. Ljusbordet kunde
aldrig användas som katederundervisning, däremot som mer intim laborativ
försöksverksamhet. Vidare har man, som en variant till att skicka runt grafiska
blad, också använt vykort och andra pappersreproduktioner. Detta är en typisk
(laborativ) seminarieverksamhet, passande för mindre grupper. Naturligtvis
kan man också använda tryckta böcker, handskrifter, teckningar och kartor i
sådan seminarieverksamhet (bild 3 och 4)

3. Studenter, lärare och bibliotekarier samtalar om visuell kultur rörande
Turkiet på Carolina rediviva, Uppsala universitet. Foto: Jan von Bonsdorff
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4. Studenter och personal läser kartor på Nationalmuseum, Stockholm.
Foto: Jan von Bonsdorff
För alla dessa aktiviteter gäller att bilderna tjänar som underlag för en
analytisk diskussion, som grundar sig i själva den visuella källan, men som
ofta leder till helt andra frågor om kontext samt historiska och samhälleliga
förhållanden. Detta har man ofta tolkat ensidigt som bildens evidensfunktion, dvs. bildens förmåga att bevisa en redan given historisk verklighet.
Bildens passiva roll som visuellt bevis och samhällelig illumination kan
emellertid utökas med dess aktiva funktion som unik meningsbärare och
meningsproducent. Bilden kan aktivt haka in i samhällsskeendet. Fenomen
som propaganda eller olika tiders ikonoklasm visar att bilden under vissa
omständigheter kan uppfattas som en aktiv aktör. Bilden kan påverka till den
grad att folk byter åsikt, förändrar sina liv, eller eventuellt finner budskapet
störande och går lös på själva den fysiska bilden. I vilket fall som helst gäller
för vykorten på seminariebordet att samtliga är tillgängliga, och att de snabbt
kan ordnas på nytt och på nytt. Man kan välja linjära och icke-linjära
strukturer. Två bilder, tre bilder, fyra bilder etc. kan valfritt jämföras.
Uppmärksamheten kan utan fördröjning flyttas från ett objekt till ett annat.
Jag kommer till omedelbarheten i verksamheten längre fram i texten.
Idag (2010) använder sig uppskattningsvis c:a en femtedel av kollegerna
delvis eller helt av diabilder. Resten har under de senaste femton åren
övergått till digital projektion. En intressant sidoeffekt är att bildvisningen
avtagit i och med införandet av digitala medier. Undervisningen sker oftast
med en skärm och en projektor. Ett seminarium utan dubbla projektorer var
otänkbart fram till 1980-talet. Flera kolleger arbetade t.o.m. med fyra eller
fem diaprojektorer. En grund till minskat bildbruk kan vara att digital
visning är tekniskt mer komplicerad än diabildvisning. Också diaapparater
kan krångla, men det finns helt enkelt fler möjliga felkällor vid digital
visning: saknade kablar, inkompatibla program och filer, felaktiga
drivrutiner. Den fortfarande rätt låga upplösningen för projiceringen gör att
byggnadsplaner med mycket tunna streck eller viss sorts grafik inte går att
visa på ett tillfredsställande sätt. Fler bilder på samma slide försvåras
likaledes genom otillräcklig upplösning. Allt detta kan bidra till att fördröja
eller omintetgöra undervisningen eller seminarieverksamheten. Fördelarna
vid digital projicering – omedelbart återbruk, ingen färgdegradering,
möjligheter till användning av ljud och video – förmår för många inte
uppväga nackdelarna. Så står konstvetarna inför det nya seklet i den
märkvärdiga situationen att man i seminarieverksamheten ofta ställs inför
otillfredsställande lösningar rörande bildvisning. Detta är än konstigare, då
bildvisning (naturligtvis vid sidan om undersökningen av original) är en
central del av undervisningen i ämnet.
Detta är inte platsen att i detalj diskutera varför denna paradigmatiska
förändring skett. Jag misstänker att svaret ligger i att de kommersiella
program som används är inriktade på användare främst inom den privata
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sektorn med ett starkt teknik- och kommersiellt fokus. Man har inte anpassat
visningsprogrammen till humanisternas rätt komplicerade behov. Men svaret
ligger också hos bildbrukarna själva: konstvetarna har inte förmått artikulera
och kommunicera sina behov till utvecklarna av hård- och mjukvara. Detta
förhållande uttrycktes redan tydligt under den stora internationella
konsthistorikerkonferensen CIHA 1992 – och farhågorna har tyvärr
besannats.
Läget är som följande: trots tilltagande visualitet och multimodalitet i
media existerar inga presentationssystem som är optimala för komplexa
kunskapsinnehåll. Nu tänker jag främst på humaniora och mer speciellt på
konstvetenskapen och där är det alltså kvalitativ bildanalys eller snarare
bildtolkning det gäller. Men jag tror att mycket av det jag diskuterar kan
gälla för andra discipliner också. Här ser jag också att det finns ett behov av
mer samverkan mellan discipliner som arbetar med digital bildanalys och
konstvetenskapen. Den sistnämnda disciplinen har blivit mer och mer en
”bildvetenskap” genom olika paradigmförändringar i slutet av förra seklet.
”Visuell kultur” och ”visualitet” har fått mer utrymme i forskningen på
bekostnad av ”konst”. Paradigmförändringen har skett speciellt inom den
teoretiska medvetenheten, där det positiva är att det blivit lättare att arbeta
tvärvetenskapligt med andra humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen
som använder sig av samma poststrukturalistiska terminologi.
Också den konstvetenskapliga metodologin, t.ex. bildbruket, borde få en
liknande medvetenhet. Jag tror att en genomgång och inventering av tidigare
laborativt mediebruk inom olika discipliner kan ge många uppslag för ett
nytänkande inom området visuella analysverktyg. För att återgå till det som
redan sagts: seminariebordet med vykorten eller ljusbordet förefaller mig
som enkla men användbara visuella metaforer när man tänker på förbättrade
visuella verktyg. Ett krav är alltså en stor visningsyta av låt oss säga ytan på
ett bord eller ännu större. Det andra kravet är hög upplösning och hög
bildfrekvens.
Dessa två krav uppfylls av de såkallade ”display walls” (eller ”video
walls”, visningsväggar) som utvecklats vid många olika universitet, bland
annat Princeton och Universitetet i Tromsø i Norge (bild 5). Också
kommersiella producenter finns, som levererar storskaliga visningsväggar
för trafikkontroll i storstäder, militära användningar (översikter över slagfält)
eller inom processindustrin. En användning av en stor högupplöst skärm
underlättar den visuella förståelsen av framställningar av fenomen där olika
skalor eller detaljnivåer spelar en roll. Skärmen kan ge kontexten i stor skala,
samtidigt som den uppvisar betydelsebärande detaljer i enskilda delar av
skärmen. En typisk visningsvägg består av ett kluster av monitorer eller
projicerade ytor med lägre upplösning placerade i ett rutnät. Väggen på
Universitetet i Tromsø uppvisar 28 projektorer som projicerar på en
bakgrundsbelyst skärm. På så sätt uppnår man en total upplösning på 7168 x
3072 pixlar på en över sex meter bred skärm.
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5. Den stora visningsväggen på Tromsø universitet, Tromsø
En visningsvägg är inte en stor TV-monitor. TV:n är oskarp när man
kommer för nära. Samma gäller en biografduk. Alltför nära blir bilden
suddig eller man ser de enskilda pixlarna. En visningsvägg tål betraktande på
samma avstånd som en vanlig datamonitor eller närmare. Samtidigt kan man
ta några steg bakåt, varvid man uppfattar skeenden på en mellannivå av
komplexitet, och när man går längst bak i rummet, får man hela strukturen
klar för sig.
Visningsväggar kan styras på olika sätt. Firman Multitouch tillåter t.ex.
användaren av sina videoväggar att röra vid skärmen. Lösningen i Tromsø
bygger på ett hybridsystem, där man blandar gestik och rörelser (öppna och
sluta händerna) och ljud (knäppningar). Rörelsedetektorerna gör att man inte
behöver röra vid själva skärmen. I övrigt låter styrsystemet en göra de
rullningar, bläddringar och förstoringar man idag kan göra på vilken
rörelsestyrd mobiltelefon som helst.
Ett problem med den bakgrundsbelysta skärmen är områdena där
projektorerna överlappar varandra. Här skapar man speciella övergångsalgoritmer. Ändå kan man se tydliga rutmönster i t.ex. Tromsø-väggen, och
det beror mest på att lamporna i projektorerna åldras med olika hastighet,
och inte låter sig kalibreras exakt. Andra visningsväggar, som består av
enskilda monitorer, uppvisar olika breda ramar (bezels) i ett störande
rutmönster.
Ramproblemet gör att det inte är självklart att visningsväggen är den enda
lösningen för storskalig och högupplöst projektion. LCD-monitorerna blir
större och uppvisar samtidigt finare och finare upplösning. En högupplöst
kommersiell lösning är för närvarande (2010) 64-tums-montorn Eyevis
EYE-LCD6400-4K, som alltså är 162 cm på diagonalen och visar en
upplösning på 4096 x 2160 pixlar. Ett annat intressant alternativ är bordsytor
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som fungerar som projektionsytor och som reagerar på rörelser och objekt
som ligger på ytan, t.ex. Microsoft Surface, som lanserades 2007.
Men det är inte den tekniska lösningen som är utslagsgivande för den
vision jag vill delge här. Jag tror att samma idéer också låter sig realiseras
med andra projektionsmetoder, som t.ex. i ”Salen”, Uppsala Learning Labs
nya experimentella undervisningsrum vid Uppsala universitet.
I denna idéskiss utgår jag från situationer där kunskap förmedlas och
diskuteras i en demonstration med digitala eller andra hjälpmedel. Speciellt
intresserar jag mig för presentationer av multimodal karaktär, där flera
medier används från olika källor: film, ljud, stillbild. Demonstrationssituationen förstår jag som ett tillfälle av aktivt, interpersonellt utbyte av
information: det kan röra sig om ren undervisning med didaktisk
kanalisering, men också om interaktiva, mer informella utbyten under
workshop-liknande förhållanden. Hit hör också samverkan och
informationsflöden mellan aktörer på distans över nätverk. Informationen
läggs upp av läraren, ”retorn” eller förmedlaren enligt ett i stort sett
konventionellt schema, en ”grammar of design” (Kress & van Leeuwen).
Informations-momenten presenteras i en viss ordning i tid, och om man
använder visuella hjälpmedel, enligt vissa kompositionsprinciper i t.ex. ett
rum, på ett ark, på en tavla (också virtuella rum och arenor). De olika modi
som används för demonstrationen måste visa en långtgående grad av
konventionalitet. Vardagliga konventioner och metaforer underlättar
orienteringen i det virtuella rummet. Förmedlarens språkliga utsagor kan bli
mer narrativa när de är fristående, utan hjälpmedel, men mer punktuella och
attribuerande när visuell demonstration används. Det visuella kan fånga upp
en stor del av den sammanlagda utsagan, den formar tanken. Den visuella
utsagan, teckningen, planschen etc. uppvisar ju också egna traditioner. Att
praktiskt taget samtidigt kunna tänka, forma och visa tanken är ett mål i
denna vision. Processen skulle vara sann multimodal argumentation. En
sådan omedelbar produktion av förklarande visualitet är vad jag skulle önska
i den tänkta visuella arenan.
Om vi nu stannar för den högupplösta visningsväggen och håller kvar
idén om lättillgänglig visuell och textuell information, så kan jag föreställa
mig följande scenarium, den visuella arenan (bild 6). Verklighetens
seminarierum får ett virtuellt sidorum. Bildbrukarna rör sig fritt i rummet
och studerar sina källor aktivt. Det metaforiska bordet med vykorten är
utbytt mot en virtuell vägg. Men det behövs fler strukturmoment och
vardagliga metaforer för att få omedelbar tillgång till de media man önskar.
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6. Den visuella arenan. 3D-grafik av Jan von Bonsdorff
Många visualiseringssystem använder sig av olika animerade övergångar
från ett dokument till ett annat. Vissa rullningar och överflygningar blir så
snabba att man blir yr. Eftersom den stora visningsväggen gränsar till ”total
immersion”, ett fullständigt uppgående av betraktaren i mediet, så tvingas
man här till lugnare rörelser eller ingen animation alls. Metaforen blir här ett
tänkt plansch- och kartrum. Media hänger längs väggarna; de media man
behöver ligger i förgrunden, resten tonas bort eller syns inte alls. Vid behov
kallas ett dokument fram, en film, en hemsida, ett 3D-objekt, en text, ett ljud.
Att låta en bild fylla hela visningsytan är möjligt, om det är relevant att se
små detaljer i bilden. Annars kan man låta sina presentationer – om de är
linjärt uppbyggda – fylla hela ytan allteftersom man talar, som rader av
bilder på en utställning. Möjligheterna är oändliga.
En annan användbar metafor, eller snarare struktur, är kartan i sig. Den
kartografiska strukturen kan användas som modell för effektiv
”förpackning” av annan kunskap. Visningsväggen tillåter att kroppen
vandrar, reser, från en makro- till en mikronivå i dokumentet. En liknande
konceptuell resa tillåter kartan. Här ett exempel från storskalig visuell
förklaring från Skokloster: en karta från 1634, som framställer skeendena
kring det polsk-ryska kriget 1632 till 1634 (bild 7 och 8) runt staden
Smolensk. Att framställa sådana informationspackade och tydliga megaplanscher skulle vara en utmaning inte bara för datateknologi, utan också för
info-grafiker och formgivare. Naturligtvis måste de arbeta hand i hand med
den som levererar utgångsstoffet, om han nu är konstvetare, arkitekt,
historiker eller naturvetare.
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7. Den kartografiska metaforen: en karta från 1634 som framställer staden
Smolensk och skeendena kring det polsk-ryska kriget 1632 till 1634.
Skoklosters bibliotek. Foto: Jan von Bonsdorff

8. Detalj av en karta från 1634 som framställer staden Smolensk och
skeendena kring det polsk-ryska kriget 1632 till 1634. Skoklosters bibliotek.
Foto: Jan von Bonsdorff
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Jag hoppas de pedagogiska möjligheterna blivit klara: På den visuella arenan
skulle det vara möjligt att söka och finna relevanta bilder, animationer, ljud,
filmer omedelbart, här och nu. Samtidigt skulle man kunna konfigurera den
flera meter långa visningsväggen enligt de önskemål, som t.ex. ett
seminarium kräver; vi skulle arbeta med och mot väggen i realtid. Men
saken kan föras vidare, och nu talar jag igen om min egen disciplin, och jag
återvänder till det jag sade tidigare om bilden med dess aktiva funktion som
unik meningsbärare och meningsproducent: Konstvetenskapen har goda
metoder för inventering och prövning av de betydelsebärande dimensionerna
i bilden; alltså hur långt bilden, symbolen, den sekventiella bilden, kan
sträckas i sin förklarande användning jämsides med verbal utläggning.
Visningsväggen kan fungera som ett ”visuellt språkrör” med en snabb
tillgång till visuellt kanaliserad betydelse, nästan med samma omedelbarhet
som vår egen talförmåga. I vilket fall som helst är en drastisk förkortning för
produktionstiden av åskådningsmaterial för demonstrationen (diskussionen,
debatten, visionen…) önskvärd, och kan förverkligas genom det visuella
verktyget visningsväggen. Visningssystemet kunde användas – bland mycket
annat – som en mental bollvägg för idéer rörande demonstration,
visualisering och visuell retorik.
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Virtuella världar – vägen framåt?
Ewert Bengtsson
ULL om tio år - att förutsäga framtiden
Att förutsäga framtiden är svårt, det kommer alltid att ske oväntade saker
som gör att utvecklingen inte riktigt blir som man tänkte sig. Men ett sätt att
ändå försöka få en viss inblick i vad vi kan förvänta oss är att titta i
backspegeln för att se hur utvecklingen varit under någon tid bakåt och
därvid notera olika utvecklingstrender. Om man sedan drar ut dessa trender
in i framtiden kan man få en uppfattning om vad som kan komma att hända.
(Fotnotsreferens) Uppsala Learning Lab har nu verkat i 10 år. I det här
dokumentet har vi på olika sätt speglat vad som hänt under de åren och hur
läget ser ut idag. Men vad kommer att hända de kommande 10 åren? Det
ska vi fundera över i det här kapitlet.

Datorutvecklingen hittills
Datorernas prestanda har under flera decennier i stort sett fördubblats var 18
månad, en företeelse som noterades i en artikel av Intels VD Gordon Moore
1965 och därför kallas Moores lag. Det är ingen naturlag utan snarare en
kombination av teknisk möjlighet och marknadsekonomiskt motiverad
önskan att få fram nya generationer produkter att sälja. Men lagen har hållit
förvånansvärt bra i flera decennier. Och en fördubbling var artonde månad
kanske inte låter så mycket, men med tiden blir effekterna stora. Under de tio
år som ULL verkat har datorerna fått ungefär 100 gånger högre kapacitet per
krona. När man ser tillbaka till utvecklingens början blir effekten än mer
överväldigande. Dagens datorer har mer än en miljard gånger högre
prestanda per krona än de hade 1960 – ett ofattbart stort tal. Detta har
givetvis gjort att olika arbetsuppgifter kunnat utföras allt snabbare,
effektivare och bättre av datorerna. Men ännu viktigare har varit att det gjort
att vi efterhand fått allt fler och helt nya sätt att använda datorer. Från början
var de stora räknemaskiner, men sedan dess har arbetsuppgifterna utvecklas
så att datorerna idag är självklara verktyg i vardagen för en lång rad
arbetsuppgifter för de flesta. Förutom själva kapaciteten hos datorerna har
också användargränssnittet, hur vi kommunicerar med våra datorer, varit
mycket viktigt i denna utveckling.
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Om man förenklar en del kan man få följande tabell över
datorutvecklingen. Jag har här valt att titta på de viktigaste nya
användningsområdena för datorer vart sjunde år. Mellan varje steg har då
datorkapaciteten ökat ungefär 30 gånger. Vi får följande lista över olika
typer av datoranvändning och användargränssnitt:
Tid
1960

Arbetsuppgift
Forskning
styrning

Användargränssnitt
Patch-paneler,
beräkning,
elektrisk korskoppling

1967

Administration
radskrivare

Hålkort,

1974

Ordbehandling
skrivmaskin

Skrivande terminaler,
Teletype

1981

Kommunikation
e-post, konferenssystem

Texterminaler

1988

Presentation
power point, visualisering

Grafiska terminaler

1995

Simulering
3D grafik
väderprognoser, modellering

2002

Information
www, Google

Multimediaterminaler

2009

Gemenskap
Facebook, Linked In....

Mobila bredbandsterminaler

bokföring,

register

Man kan lätt se att just användargränssnitten haft stor betydelse för
utvecklingen. Det är inte möjligt titta på bilder på en långsamt skrivande
terminal. En annan viktig iakttagelse är att datorerna, så snart det bara blev
praktiskt möjligt, har använts för kommunikation människa-människa. Vi
människor är sociala varelser med stort behov av att kommunicera med
varandra. E-post och konferenssystem fick snabbt stor användning bland de
som hade tillgång till de tidiga datorerna och efterhand som datortillgången
ökat har också användningen för kommunikation spritt sig. Idag utgör
Facebook den största enskilda tillämpningen på nätet och många andra
verktyg för kommunikation, exempelvis Skype har mycket stor användning.
Frågan är vad nästa steg i denna utveckling kan bli.
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Datorutvecklingen i framtiden
Virtuella gemenskaper
Jag tror att trenden mot virtuella gemenskaper, där Facebook idag är det
tydligaste exemplet, och trenden mot allt mer avancerade mobila enheter, där
Apple Iphone kan ses som typexemplet, kommer att fortsätta och förstärkas
med ännu radikalt förbättrade användargränssnitt, så att nästa steg i
utvecklingen kommer att vara ”mobil virtuell och förstärkt verklighet”. Låt
mig förklara vad jag menar med detta med en liten titt på dagens och
morgondagens teknik sedd mot bakgrunden ovan:
Dagens displayteknik
Vi kan konstatera att vi redan idag har datorkapacitet som mycket väl räcker
till för de flesta behov. Vi kan bära med oss tusentals böcker och musikstycken och många filmer och andra multimediaprodukter i små enheter som
ryms bekvämt i fickan. Om den information vi behöver, ändå inte finns i det
lokala minnet, så kan den laddas hem från nätet på några ögonblick. Den
faktor som står för den viktigaste begränsningen i datoranvändningen är
fortfarande användargränssnitten. Antingen måste vi nöja oss med små
tittfönster på några cm för att de skall rymmas i fickan, eller så får vi en
skärm på någon dm som vi kan bära runt, eller så måste vi gå till särskilda
rum där vi kan ha skärmar eller projektorer som medger bilder med någon
meters omfång.
Morgondagens displayglasögon
Idealt skulle bilden vi använder för kommunikationen fylla vårt hela synfält
med samma ljusstyrka och detaljskärpa som den bild av verkligheten vi får
genom ögonen. Vi skulle då kunna stiga in i den virtuella världen och se och
uppleva den praktiskt taget lika realistiskt som den verkliga. Man kan
antingen ha displayer som blockerar den vanliga bilden och skapar en helt
virtuell verklighet, virtual reality, eller man kan ha displayer som överlagrar
den datorgenererade bilden över bilden av verkligheten, s.k. förstärkt
verklighet, augmented reality. I det förra fallet bör man lämpligen inte röra
sig i den verkliga världen samtidigt som man deltar i den virtuella eftersom
man då lätt krockar med omgivningen. Med förstärkt verklighet kan man få
information om omgivningen mycket diskret t.ex. namnet på personen som
man står framför eller en bild på en person som inte är fysiskt närvarande
projicerad in i ögonen så att man upplever det som om denne stod alldeles
intill och deltog i samtalet med de personer som är fysiskt närvarande.
Teknik för sådan virtuell verklighet finns som forsknings- och
utvecklingsprojekt på många håll. Man kan redan nu köpa glasögon med
inbyggd display men de är antingen dyra och klumpiga eller har begränsade
bildfält och dålig bildkvalitet, eller alla dessa brister samtidigt. Det finns
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också problem med att vårt balanssinne störs om inte bilden vi får från
ögonen stämmer med hur vi rör oss i rummet, man kan bli yr och
illamående. Men forskningen på området är intensiv och det finns en enorm
kommersiell potential i virtual/augmented reality displayer som är tillräckligt
bra för att slå igenom i stor skala på konsumentmarknaden. Så jag är
övertygad om att vi har displayer av detta slag inom ett årtionde.
Ett steg på vägen - picoprojektorer
Ett enklare steg i denna riktning som redan idag börjar få genomslag i
produkter är projektorer som är så små att de kan integreras i mobiltelefoner
och liknande apparater. Med dessa kan man få en bild ungefär lika stor som
en ordinär datorskärm på vilken någorlunda plan och ljus yta som helst,
bordet, väggen etc. Därmed minskas de begränsningar som den lilla
bildskärmen annars medför för de portabla enheterna. Begränsningarna med
denna teknik är att ljusstyrkan inte blir så hög och att projektorn drar en hel
del ström som kan ge problem med batteritiden. Men projektortekniken
kommer sannolikt att få relativt stor spridning på vägen mot de fullständiga
virtual/augmented reality displayerna.
Prata med din dator
Displayen är den främsta kanalen för kommunikation från datorn till
användaren, den kan sedan kompletteras med ljud, olika signaler eller
syntetiskt tal, och påverkan av vår känsel genom vibrationer eller mer
sofistikerad haptisk/taktil stimulering. Men vi behöver också kommunikation
i den andra riktningen. Tangentbord och mus har här länge dominerat. Vi
kan klicka oss fram till de funktioner i datorn vi vill aktivera och vi kan
skiva in söktexter eller adresser som ger oss de informationer vi behöver. På
senare tid har också pekskärmar, och i synnerhet sådana som klarar att känna
av flera pekningar samtidigt, börjat få genombrott. Man kan då med olika
mer eller mindre intuitiva gester styra vad datorn skall göra och hur saker
skall visas.
Men allt detta är fortfarande onaturligt och konstlat, det skiljer sig från
hur vi kommunicerar med människor i vår närhet. Det mest naturliga
gränssnittet mot en dator vore att vi kunde prata med den som vi pratar med
en medarbetare. Och sedan komplettera detta genom att kunna visa upp
något eller peka ut vad vi menar. Tekniken för att åstadkomma ett sådant
datorgränssnitt är också på väg. Förmågan hos en dator att översätta tal till
text har kommit långt, åtminstone efter att datorn har lärt sig en viss persons
sätt att tala och så länge omgivningens ljudnivå inte är alltför störande. Man
kan också med kamerateknik se vilka gester en person gör, läsa in och tolka
bilder som visas upp och avgöra vad personen pekar på. Den avgörande
komponenten som fortfarande inte är tillräckligt utvecklad är den semantiska
talförståelsen, dvs. att datorn kan tolka vad jag menar och reagera på det utan
att jag måste begränsa mig till enkla tydliga kommandon. Den som pratat
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med någon datortjänst för att beställa biljetter eller liknande har en
upplevelse av var tekniken idag befinner sig. Detta är ett svårt område,
fullständig talförståelse kräver intelligens och artificiell intelligens har visat
sig mycket svårt att åstadkomma. Men även här går tekniken snabbt framåt
och vi kan förvänta oss datorer som har mycket större förmåga att förstå vad
vi menar inom ett årtionde.
Nära besläktat med semantisk talförståelse är också automatöversättning.
Vi kan idag få texter automatöversatta mellan de flesta språk, men resultatet
är inte särskilt bra. Tekniken utvecklas dock snabbt och vi kommer snart att
ha tillgång till realtidssimultantolkning som åtminstone är tillräckligt bra för
enklare sociala kontakter och praktiska förfrågningar. Mer litterär kvalitet på
översättningarna ligger sannolikt längre bort.
Sammantaget kan vi alltså vänta oss att våra ”mobiltelefoner” eller
digitala assistenter eller vad vi nu kommer att kalla dem, kommer att kunna
erbjuda oss virtuell samvaro med våra vänner i de globala nätverken på nätet
som är så realistisk att den i de flesta avseenden inte skiljer sig från fysisk
närvaro.
Vad betyder då allt detta för vårt universitet?
Vi kan med den sannolika teknikutvecklingen om mindre än ett årtionde ha
en situation då flertalet av våra presumtiva studenter i de då vanliga
”mobiltelefonerna” kan ta del av föreläsningar och multimediapresentationer
om valfritt ämne från världsledande personer som upplevs befinna sig i
samma rum, med samma bild och ljudkvalitet och närvarokänsla som om de
vore fysiskt närvarande. De kan diskutera presentationerna eller vilka ämnen
som helst med studenter eller lärare runt om i världen, utan geografiska
begränsningar. De kan vara med i grupper på framtidens vidareutveckling av
eller efterföljare till Facebook med samma smala specialintresse som de
själva, grupper som de kan umgås med virtuellt nästan lika realistiskt som
om de vore tillsammans i verkligheten. Varför skall de då flytta till Uppsala
och kämpa för att få ett studentrum att bo i och gå på gammaldags
föreläsningar i stora lärosalar?
Svaret på den frågan blir avgörande för Uppsala universitets framtid.
Jag tror att en del av svaret ligger i att vi förmår hitta rätt kombination av
utbud och stöd till studenterna via nätet och användning av det bästa
tekniken kan erbjuda i den fysiska studiemiljön. Genom internationella
samarbeten kan vi se till att erbjuda våra studenter det bästa som de bästa
universiteten i världen tar fram och gör tillgängligt via nätet. Med framsynt
användande av tekniken kan vi se till att effektivt kombinera det som de
mobila enheterna erbjuder till det som rätt utrustade lärosalar kan erbjuda. Vi
skall inte heller underskatta betydelsen av det klassiska studentliv med
nationer och traditioner som Uppsala kan erbjuda, även utan teknikens hjälp.
Men vi skall inte tro att det ensamt kommer att klara den globala
konkurrensen. Jag tror att Uppsala Learning Lab också under de kommande
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tio åren kommer att ha en nyckelroll i utforskandet av hur vi bäst använder
tekniken för att forma framtidens studiemiljö på ett sådant sätt att vi också då
vågar använda vår gamla slogan ”Uppsala är bäst” och att framtidens
studenter håller med oss och kommer hit både virtuellt och fysiskt.
----------------------Fotnot: Den som vill skaffa sig en uppfattning om träffsäkerheten i mina
framtidsvyer kan titta på http://www.cb.uu.se/~ewert/Butler Jag skrev det
framtidsscenario som ligger där för 12 år sedan, då jag tillträdde som
vicerektor för IT. Mycket av det jag skriver där kan förefalla trivialt men då
skall man tänka efter hur dåtidens mobiltelefoner såg ut. Men jag var
överoptimistisk kring utvecklingen av displayer och talförståelse. Framtiden
får utvisa om nästa tioårsperiod klarar detta.
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Intervju med Siv Andersson: Bioinformatik i
framkanten – stora arkiv på webben
Jenny Lee
Våren 2000 inleddes ett arbete med att ta fram tvärvetenskapliga kurser i
bioinformatik. Bioinformatik är till sin natur ett tvärvetenskapligt ämne där
det gäller att få ihop både datorer och biologi. Bioinformatik var vid denna
tid stort i Stanford och tiden sammanföll med att Uppsala Learning Lab
startade sin verksamhet. En av de inblandade i ett stort projekt, där syftet var
att skapa interaktiva läromedel online inom just ämnet bioinformatik, var Siv
Andersson. Tio år senare träffas vi för att diskutera erfarenheterna från det
projektet och framtiden för bioinformatiken.
Huvudfrågan var alltså hur man skulle undervisa i det nya ämnet
bioinformatik. Vid mitten av 1990-talet fanns det egentligen inte någon inom
biologin som kunde hantera stora mängder data, att förena datorer med
biologi var inte på något vis självklart, men det fanns ändå tillräckligt många
entusiaster som var intresserade av både datorer och biologi.
Förväntningarna hos de studenter som väljer att läsa biologi är inte alltid
förenliga med informatikens krav. De som söker sig till biologin är ofta
intresserade av naturvetenskap, men inte nödvändigtvis av matematik.
Antingen tänker man sig att man ska vara ute i naturen för att studera flora
och fauna, eller så tänker man sig att arbeta på labb med molekylärbiologi. I
inget av fallen ingår att sitta vid en dator och processa stora mängder
information eller hantera stora databaser med biologiska data. Idag ser det
delvis annorlunda ut eftersom datorerna har kommit att bli en så självklar del
av vår vardag till slinnad mot hur det såg ut för tio-femton år sedan. Då var
datorer något lite skrämmande för många. Användargränssnitten var heller
inte så lättillgängliga, det var mycket kommandon som skulle memoreras
och algoritmer som behövde bemästras för att kunna hantera materialet
överhuvudtaget.
Så såg alltså situationen ut när ULL kom in i bilden. Bioinformatik med
sin kombination av datorer och biologi, var ett nytt område, där det inte
fanns så mycket kurslitteratur att tillgå. Det gjorde det också väl lämpat att
utveckla ny pedagogik samtidigt. Ambitionsnivån var hög och det
utvecklades många olika kurser på flera nivåer: allt från A- till D-nivå,
fristående kurser och kurser inom civilingenjörsutbildningarna. Generellt sett
så var civilingenjörstudenterna bättre förberedda genom att matematik och
informatik inte verkade främmande för dem i samma grad som för de rena
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biologistudenterna. Bland kurserna fanns också distanskurser, som
administrerades via distanskonsortiet. Distanskurser hade flera fördelar, då
ämnet var så litet i Sverige, möjliggjorde distansformen både att nå fler
studenter och att engagera fler lärare. Uppsala, Umeå, Stockholm och Lund
poolade sina resurser för att utveckla bra distanskurser i bioinformatik.
Distanskursen blev en stor framgång och den höll på i tio år. Det var en kurs
på grundnivå, där studenterna fick lära sig hur man analyserar DNA.
Egentligen var det väldigt elementära kunskaper som lärdes ut, men det
fanns ändå ett stort behov av att lära sig hur man analyseras DNA. I kursen
lärde sig studenterna att göra relativt enkla sökningar mot databaser. Det var
mycket praktiskt inriktat, nästan som en kokbok, där studenterna guidades
igenom hela processen. Kurser i DNA-analyser var överhuvudtaget rätt
ovanliga för tio år sen, vilket gjorde att även doktorander gick dessa mycket
grundläggande kurser för att fylla igen kunskapsluckor från sin
grundutbildning, som inte hade innehållit några DNA-analyskurser.
Distanskurserna blev helt enkelt ett sätt att täcka upp hål och luckor i
biologutbildningarna.
Vid utformningen av kurserna deltog både biologer, informatiker och
pedagoger. Pedagogernas uppgift var att se vad som kunde göras för att
underlätta studenternas inlärning. I projektet ingick utvärderingar varje dag.
Det var både ett antal standardfrågor och en ruta för fria kommentarer.
Kommenterarna var ofta av typen ”jag har kört fast” eller ”det här är helt
hopplöst” men också ”det här är kul”. Innan studenterna stängde av datorn
skrev de några rader om hur dagen hade varit. Det ligger ett egenvärde både i
att få klaga av sig och reflektera över det egna lärandet. En annan idé var att
låta studenterna göra tentan innan de påbörjade sitt projektarbete. På så vis
kunde både lärare och studenter se vad som var hålen i kunskapen. Projekten
fick då fungera som ett sätt för studenterna att fylla i luckorna. Ett bra
exempel var tre studenter som hade missat en del med algoritmerna, som sen
gjorde ett mycket bra material med många fina övningsexempel. Det blev ett
av de bästa projekten, delvis eftersom de utgick från något de först hade haft
mycket svårt för att förstå, men när de bearbetade både vad de själva inte
förstod och hur de skulle förklara för andra så uppnådde de en annan nivå på
förståelsen. Både lärare och studenter deltog och skapade material till
kurserna och hela bioinformatikprojektet byggde på att materialet
förmedlades via hemsidor.
Projektet utökades senare till vad som kom att kallas the s-nodes:
Stanford University (USA), National University of Singapore (Singapore),
University of Sydney (Australien), University of Western Cape (Sydafrika)
och Uppsala, Sverige. Singapore var oerhört drivande när det gällde att
utveckla kurser: de spelade in föreläsningar och hade övningar online.
Uppsala valde bort inspelade föreläsningar online och valde istället att
fokusera på andra former av pedagogiskt material.

250

När alla universiteten hade byggt upp sina respektive kurser så avtog
behovet av att samarbeta med de andra i the s-node. Men man hade en global
kurs som höll på under några år, där alla bidrog utan ersättning. Det var på
många sätt ett spännande experiment. Det var stimulerande med studenter
från alla olika håll i världen. Många studenter var också väldigt aktiva och
gick in och svarade på onlineforum, många gånger innan föreläsarna hade tid
att ge feedback.
Onlinekursen har sen levt kvar i olika former som sommar-, höst-, och
kvällskurs med delvis omarbetat material. Civilingenjörerna fick ett eget
bioinformatikprogram som gick under flera år och de nådde en mycket
avancerad nivå. Egentligen behövs det att man håller på i flera år för att
verkligen förstå både programmering och biologi, eftersom det är så mycket
totalt sätt man måste lära sig. Det handlar framförallt om att volymen på
kunskapen är stor, även om kunskapen i sig inte är så komplicerad. Biologi
är heller inte svart-eller-vitt, utan mer relativt. Allting beror på flera olika
saker och många olika faktorer spelar in. Det gör det svårt att säga vilka av
alla tusen faktorer som kommer att spela in just i det här specifika fallet. Den
lilla svarta pricken kan t.ex. betyda tusen saker. En duktig biolog kan ändå
dra slutsatser av data som verkligen inte är entydiga. Men även själva
experimentdesignen är svårare än man tror. Inom biologin är det ofta så att
en komponent som inte går att lösa vid ett givet tillfälle med den existerande
tekniken kanske går att lösa senare. Det öppnar ständigt för nya tolkningar.
Just här är biologin oerhört beroende av informatiken och hur den utvecklas.
Av de som gick bioinformatikkurserna, var det civilingenjörerna som
hade lättast att ta till sig det som hade med algoritmer och informatik att
göra. Om inte biologerna anstränger sig, slutar de som enkla användare av
det som redan finns. De förstår vad man kan använda, men kan inte driva
utvecklingen vidare. Rent generellt sett, så är civilingenjörerna kanske mer
intresserade av att vara utvecklare och tänka ut hur man ska göra mätningar
och sökningar på nya sätt. De genuina bioinformatikerna lägger hellre tre
dagar på att skapa ett program som löser det som annars måste göras
manuellt, medan någon som är mer biolog i hjärtat kanske väljer att göra
samma sak manuellt och bli klar på en dag. Samtidigt gör ju ett program att
nästa gång blir arbetet mycket lättare.
Idag är det nästan omöjligt att jobba med biologi om man inte kan
informatik också. Det är oerhört lätt att skaffa information om DNAforskning nästan oberoende av var i världen man befinner sig. Det har skett
en otrolig teknisk utveckling inom DNA och proteinstrukturer. Här kan vi se
Uppsala som en bioteknikhub, med betoning på de biologiska
tillämpningarna. Om Uppsala är duktiga på att få biologiska svar, så är
Stockholm lite bättre på det tekniska, på teknikutvecklingen. Men
tillsammans kan man tänka sig att både teknik-, forsknings- och biologifokus
skulle kunna ge enorma effekter. Sci-Life är ett exempel på hur ganska
mycket pengar satsas för att stimulera samarbetet mellan Stockholm och
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Uppsala. Men det är viktigt att belöna samarbete genom pengar. Om alla
ständigt konkurrerar, så gynnas inte alltid samarbete och forskare blir
obenägna att dela med sig av sina resultat. Att söka skapa excellenta miljöer
genom konkurrens är egentligen kontraproduktivt.
Den tid det tar att bygga på sin kunskapsbank för att kunna se att det är så
här data kan tolkas gör att bioinformatiken tar lång tid att ta till sig. Det är
även svårt att skapa bra miljöer med ett fåtal personer. Det behövs många
duktiga forskare. Om det finns t.ex. tio personer som är bra på någonting, så
kan alla gemensamt lösa problem tillsammans. Men miljön blir samtidigt
skör eftersom folk går in och ut ur forskningen. Dessutom måste det finnas
utrymme att lära upp sig och sätta sig in i nya metoder. Det är en ständig
kamp att få en bärkraftig miljö och en ständig rädsla att tappa kompetens.
Det talas mycket om att förvalta det mänskliga kapitalet, men hur gör man
det? Folk blir sjuka, får barn, eller får inte forskningspengar, och plötsligt
står miljön utan viktiga personer. Då skulle det behövas fler för att skapa en
resiliens, en uthållighet i forskningen. Även här skulle det vara klokt att
belöna samarbete för att skydda miljöer. Sen är förstås en god grundutbildning oerhört viktig för att fånga upp de potentiella doktoranderna och
blivande forskarna, men också för att det ska finnas folk som kan arbeta med
bioinformatiska tillämpningar inom näringslivet.
Alla universitet samarbetar på ett plan för att få fram de bästa studenterna.
Visst är studenterna mobila och visst konkurrerar de olika lärosätena till viss
del om de mest begåvade studenterna, men alla har ändå intresse av att hålla
en god gemensam standard på grundutbildningen menar Siv. Uppsala hade
tur och fick många duktiga studenter i början, vilket lockade till sig andra
duktiga och ambitiösa studenter. De flesta fick också jobb efter sina
utbildningar, vilket ytterligare bidrog till att göra utbildningarna attraktiva.
Tyvärr var det för få som sökte bioinformatikprogrammet efter ett tag, bara
runt tio-tolv studenter per år och det går ju moden i utbildningspolitiken
precis som i allting annat. Sedan finns det alltid ett glapp mellan företagens
behov av att vara slimmade och universitetens strävan efter att ha en jämn
ström av studenter. Men biotechindustrin är också beroende av utbildningen
precis som universiteten, vilket gör att de egentligen har gemensamma
intressen.
Ett problem med biotechindustrin är att det växlar mycket mellan stor
efterfrågan och inte någon efterfrågan alls. Biotechindustrin antingen skriker
efter folk eller sparkar dem, vilket gör det svårförutsägbart för studenterna.
Samtidigt ser universiteten hur trycket efter doktorandplatser står i
motsatsläge till konjunkturerna på arbetsmarknaden. Där är det lättare att få
folk när det är svårt i industrin. Men rent generellt så finns det många fler
som vill doktorera än vad som finns platser.
Just i Siv har inte haft några samarbeten med industrin, men andra i
grupperingarna har haft det. Sivs forskning är inte så direkt tillämpad. Det
har funnits diskussioner om industridoktorander, men IT-säkerheten på
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universiteten var inte tillräckligt hög för företagen. Universiteten är till sin
natur en öppen miljö och det finns en spänning mellan open access och
patent, mellan universitetens och det kommersiellas logik.
Nu är vi på väg in i ny fas som liknar den vid mitten av 1990-talet där
man plötsligt kunde producera så oerhört mycket mer data att informatiken
blev nödvändig för att kunna hantera de nya mängderna. Nu har man höjt sig
igen 100.000 gånger. Det är främst på instrumentsidan som förbättringarna
har skett. De biologiska problemen är likartade, men mängden data är
enorm. Det är volymen på de nya instrumenten som är det nya. Tolkningsprocessen är fortfarande det svåra. Förut så kostade det kanske två miljoner
att göra ett projekt och då hade man väl definierade projekt som kunde ta två
år att utföra. Men nu kan man köpa sig en s.k. körning, en produktion av
data, för 50.000 kronor som bara tar en dag. Men det kan ta ett par år att
analysera dessa data ordentligt. Om instrumenten tillåter billigare körningar
så är det många viktiga forskningsdesignfrågor som hamnar i bakgrunden.
Hur väldefinierade är dina frågor? Hur analyserar man data? Hur väl
anpassade är data till frågorna?
Eftersom det är både billigare och lättare att köra analyser idag så kan
även de med begränsade medel t.ex. köpa en körning i Stockholm som de
sen lägger i den gemensamma databasen UppMax där de kan arbeta med
materialet. Efteråt så skickas alla data vidare till någon större europeisk eller
amerikansk databas, en slags depåer för forskares tidigare undersökningar
där det efter publicering är fritt fram att använda alla data. Alla länder
betalar för att hålla databaserna i gång och alla kan också titta på andras data
efter att de har publicerats. Tidigare arbetade forskare med sina dna-massor i
flera år och dubbelkollade att allt var rätt. Nu när det går det så snabbt så
hinner inte folk kolla så ordentligt längre alltid. En tolkning av datan ligger
alltid med. Men det finns mycket som kan vara felaktigt i själva datan och
datan kan också ha blivit felaktigt ihopsatt. Hur bra datan är spelar inte
någon roll för om det hamnar i databaserna eller inte. På grundnivå handlar
det mycket om att lära sig ställa frågor och få svar från databaserna, dvs. att
lära sig förstå och tolka data.
Trots att det är billigare att ta fram data och trots att instrumenten i sig är
billigare så har det inte självklart inneburit större geografisk utbredning rent
generellt. När det gäller nya instrument, så är det samma grupper hela tiden
som får fram dessa och här står USA för 90 procent av all utveckling. När
det gäller användning ser det lite annorlunda ut. Här finns det många duktiga
forskare runt om i världen och länder som Kina och Indien börjar bli mycket
framstående. Det går att göra massor av spännande forskning utifrån vad
andra tar fram för data. Dessutom satsar man stort på utbildning i både Kina
och Indien. I övriga världen så finns det också några enstaka institutioner i
Sydamerika och i Sydafrika, men rent generellt är forskning och utbildning
fortfarande centrerat till väst samt till Indien och Kina.
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Vi talar också om nya gränssnitt för undervisning. När Siv var i Chicago
så kunde man gå in i tredimensionella molekyler för att se hur de var
uppbyggda. Det var en mycket effektiv form av visualisering som
stimulerade tanken. Men så vitt Siv vet, så finns det inte någon som
undervisar som har tillgång till tredimensionella modeller att gå in i trots att
det skulle underlätta undervisningen avsevärt. Tänk att kunna gå in i en cell
och se hur proteiner rör sig inom cellerna: det skulle onekligen göra många
abstrakta resonemang mycket tydliga. Det skulle påminna lite om
Naturhistoriska riksmuseets Cosmonova, fast mer sofistikerat i en
undervisningssituation. Nu är det mest tvådimensionellt och det ställer högre
krav på studenternas förmåga att själva visualisera.
Om vi tänker i termer av nya innovativa utbildningssatsningar i linje med
den onlinelärobok som bioinformatikprojektet utvecklades till, så gäller det
att hitta rätt personer att samarbeta med. Om det ska bli nya samarbeten,
måste man tycka om och lita på varandra. Det är heller inte självklart hur
dessa samarbeten ska komma till stånd. Det finns visserligen ofta
undervisningssessioner på bioinformatikkonferenserna, men där handlar det
mer om att lära ut saker till de som är intresserade. Ibland finns det sessioner
om goda idéer, s.k. best practices, inom undervisning på konferenserna, men
det är lite ovanligt att diskutera undervisning i dessa forum. När det gäller
konferenser så går International society for computational biology en gång
per år och den är väldigt ambitiös, men det är inte självklart att hitta
samarbeten där på samma sätt som med bioinformatikprojektet och the snodes.
Eventuellt skulle ULLs nya laborativa lärosal kunna fungera som bas för
att utveckla samarbeten mellan lärosäten i olika delar av världen och låta
studenterna träffas virtuellt för att på så vis stimulera till nytänkande på flera
plan. European bioinformatics institute i England skulle kanske kunna vara
en möjlig samarbetspartner. Det finns återigen nya stora behov av att bygga
upp undervisning inom bioinformatik. I och med den spektakulära
instrumentutvecklingen öppnas vetenskapen upp för nya analyser och nya
metoder vilket ger nya förutsättningar för vad vi kan ta reda på.
Siv Andersson drömmer om ett nytt bioinformatiklabb. Det vore
spännande om man kunde använda rummet, själva det arkitektoniska, för att
stimulera tänkandet också. Det gamla biblioteket skulle vara en idealisk
plats. Där finns rymd och ändå möjlighet till avskildhet som förmodligen
skulle kunna ge mervärden även till forskning och utbildning.
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Internationella studentprojekt - en ämnesdidaktisk
utmaning
Åsa Cajander och Mats Daniels
Inledning
Det finns många olika aspekter på vad en universitetsutbildning ska leda till,
och kanske speciellt de som leder till en yrkesexamen. Bland dessa finns de
för yrkeslivet viktiga generella färdigheterna, som kommunikationsförmåga
och förmåga att arbeta tillsammans i arbetslag. Dessa och liknande
färdigheter finns ofta specificerade i utbildningsprograms studieplaner, men
de är däremot mer sällan representerade ner på de ingående kursernas
kursplaner.
I den alltmera globaliserade verksamhet som väntar våra studenter blir det
dessutom viktigt att addera internationella aspekter på dessa färdigheter. En
lockande undervisningsform blir i ljuset av detta olika former av
internationella studentprojekt. Kurser baserade på detta kan dessutom ge en
tydlig plats i utbildningsprogrammen där de ofta svårfångade generella
färdigheterna uppövas.
Internationella studentprojekt erbjuder rika och naturliga möjligheter till
lärande av ett flertal viktiga generella färdigheter, och så långt är all bra och
väl. Kruxet är att detta pedagogiska redskap innehåller flera ämnesdidaktiska
utmaningarna. En är motivation, eftersom svårigheterna med ett
internationellt samarbete kan få den initiala motivationen som den
inspirerande utmaningen utgör, att övergå till att bli snarare avskräckande.
Ett annat dilemma är att lärarna har både svårt att förklara vad relevanta
färdigheter består av och att bedöma vad studenterna har lärt sig.
Målet med detta kapitel är att utifrån en mångårig erfarenhet av att
bedriva kurser med internationella studentprojekt dels lyfta fram de
inspirerande aspekterna på undervisningsformen och dels att ge struktur och
hjälp till de som vill använda internationella studentprojekt i utbildningen.
I det följande kommer vi först att introducera vad vi menar med
internationella studentprojekt och varför vi ser dem som viktiga inslag i
utbildningsprogram. Vi kommer sedan att presentera kursen IT i samhället
och den pedagogiska metoden med öppna problem i grupprojekt som ligger
till grund för kursen. Presentation av kursen IT i samhället är motiverad av
att den används för att i de följande avsnitten belysa några ämnesdidaktiska
utmaningar och beskriva hur vi på ett aktionsforskningsbaserat arbetssätt
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förhållit oss till dessa utmaningar. Avslutningsvis ger
framtidsvisioner och drar några slutsatser kring vårt arbete.

vi

några

Internationella studentprojekt
Internationella studentprojekt kan tolkas på olika sätt, i detta kapitel avser vi
undervisningsmiljöer där studenter från olika länder samarbetar i ett
gemensamt projekt. Samverkan kan vara mer eller mindre stark, både vad
gäller organisatoriska frågor som hur projektet passar in i de lokala kurserna
i de olika länderna och i hur hårt lärarna styr aktiviteterna i projektet
[Daniels & Fincher 1999]. Viktigt i alla formerna är att studenterna i arbetet
ska få en chans att uppleva och lära av kulturella skillnader mellan
studentgrupperna.
En uppenbar motivation till att inkludera internationella studentprojekt i
utbildningen idag är det tydliga behovet av kompetenser som krävs för att
förstå effekten av olika kulturella influenser och kunna agera på ett effektivt
sätt på den internationella arbetsmarknaden. Det finns rapporter från
internationella organisationer som dels framhäver dessa kompetenser som
centrala för dagens och morgondagens verksamhet och dels påtalar stora
brister i dagens utbildningar på detta område. Färdigheter som nämns är
kommunikationsförmåga, kulturell medvetenhet och samarbetsförmåga.
Det finns dock andra faktorer som anses fungera som motivationshöjare
för studenterna. En sådan är att vilja vara en god representant för sin
utbildning och sitt land. Erfarenheter från utbytesstudenter är att de ansträngt
sig hårdare i sina studier under sin tid utomlands av bl.a. den anledningen.
Det anses också finnas en nyfikenhet på studenterna i det andra landet och
landet i allmänhet som är tänkt fungera som en inspiration till samarbete.
Det råder alltså ingen brist på motivation för att använda
undervisningsformen internationella studentprojekt. De färdigheter som
avses stärkas är mycket eftersökta på arbetsmarknaden. Varför är det då
fortfarande relativt ovanligt att en student får erfara denna undervisningsform under sina studier? Det beror naturligtvis till en del på att det är ett
extraarbete att synkronisera en kurs mellan flera lärosäten som dessutom
finns i olika länder. Det finns en osäkerhetskänsla eftersom man måste ge
upp en del av den kontroll man som lärare har över kursgenomförandet. Det
kan i vissa fall betyda att en students betyg kommer att bero på vad en lärare
på ett annat universitet anser.
En annan faktor som bidrar till osäkerhet är bedömningen av färdigheter,
där både studenter och lärare är ovana vid vad som egentligen avses med en
färdighet och än mer av hur den ska bedömas. Till detta kommer faktorn att
studenterna troligen kommer att arbeta med olika delar i projektet, vilket
leder till ännu en osäkerhetsfaktor i bedömningen.
Civilingenjörsprogrammet i informationsteknologi hade under ett antal år
en progression i internationella studentprojekt. Det startade redan i

256

introduktionskursen med ett relativt begränsat samarbete med studenter vid
Auckland University of Technology i Auckland på Nya Zeeland. I detta
projekt arbetade IT-teknologerna i grupper om fyra till sex med tredjeårsstudenter i Auckland och uppgiften gick i stort sett ut på att prova och
bedöma olika samarbetsplattformar. Detta projekt fortgick mellan 1998 och
2008, och det upplevdes som relativt frustrerande av studenterna.
På våren i årskurs tre har sedan 1998 det så kallade Runstenprojektet,
även kallat ”the Runestone project”, där initialt studenter från Uppsala och
studenter från Grand Valley State University, Grand Rapids, Michigan,
USA, samarbetat i grupper om sex med tre studenter från vardera sidan av
Atlanten under en tioveckorsperiod. Projektet har handlat om att kunna styra
något, numera Lego Mindstorm-robotar, via ett webgränssnitt. Detta projekt
innefattar numera samarbete med studenter från Åbo i Finland och Shanghai
i Kina. Det är ett relativt styrt projekt när det gäller kontakt med lärarna, men
med stor frihet vad gäller att konkret lösa uppgiften.
Det sista steget i progressionen av internationella studentprojekt är kursen
IT i samhället, där studenter i årskurs fyra samarbetar med studenter från
Rose-Hulman Institute of Technology, Terre Haute, Indiana, USA under
hela höstterminen med ett projekt hämtad från arbetslivet och sedan 2003
från sjukvårdsmiljön. Denna kurs kommer att presenteras närmare i nästa
avsnitt.
Det är alltså fortfarande relativt ovanligt med dessa former av studentsamarbetet. Men några goda tidiga exempel på samarbeten är dock mellan
KTH – Stanford inom Wallenberg Global Learning Lab initiativet och
mellan TU Delft – MIT [Herder & Sjoer 2003].

IT i samhället
IT i samhället är en kurs som har sin pedagogiska grund i det vi kallar Open
Ended Group Project (OEGP) ramverket. Med öppet (open ended) menas att
det inte finns en rätt lösning på hur projektet ska lösas. Detta är en källa till
frustration för de flesta av studenterna i kursen, eftersom de i stora delar av
sin utbildning upplevt att det finns ett rätt svar till alla frågor. Denna
frustration späs på med att det är att studenterna själva som ska definiera vad
projektet går ut på och hur de ska organisera sig för att arbeta mot det
egendefinierade målet.
Ett av motiven bakom denna strategi är att på detta sätt få studenterna att
känna ett ökat ansvar och framförallt känna sig personligt delaktiga i att
projektet lyckas. Förutom detta motivationsbaserade argument finns ett
eftersträvansvärt resultat, nämligen en ökad självkänsla som erhålls av att
vid kursens slut inse att de klarat av att hantera en situation som kändes både
frustrerande och mer eller mindre omöjlig att hantera. För att motverka
frustrationen och stödja studenternas ambitioner att hantera situationen har
det visat sig viktigt att tydligt förmedla den pedagogiska idén bakom
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kursupplägget och lyfta fram nyttan i arbetslivet av förmågan att hantera
oklara och komplexa situationer.
Som ytterligare motivation för studenterna använder vi oss av en verklig
intressent i projektet. Sedan 2003 har vi hämtat uppgiften att hantera ur
hälsosektorn i form av landstinget och Akademiska sjukhuset. Till detta har
lagts att studenterna ska samarbeta med amerikanska studenter på RoseHulman Institute of Technology, Indiana, USA, vilket inte alltid ökat
motivationen och som därför är en pedagogisk utmaning att attackera, bl.a.
eftersom projektet har en tydlig geografisk hemvist i Uppsala.
OEGP kan ses som en variant av Problem Baserat Lärande (PBL) och är
baserat på en konstruktivistisk syn på lärande. Denna grund har möjliggjort
ett teoretiskt resonerande kring lärandeeffekter av förändringar vi infört. Vi
har även förfinat den teoretiska grunden med kompletterande teorier, t.ex.
för tröskelbegrepp och konceptuella förändringar.
Den konstruktivistiska grundsynen kommer även igen i de tankar kring
”Communities of Practice” (CoP) [Wenger 1998] som ett sätt att placera in
lärande av professionella kompetenser i en helhet. CoP ger ett ramverk i
vilket det varit möjligt att analysera möjliga effekter av förändringar i kursen
och för att analysera utfallet. Detta har varit av stor betydelse eftersom fokus
på professionella kompetenser i kursen har medfört att innehåll och
examination är markant annorlunda från traditionella ämnesspecifika kurser
som studenterna har tidigare erfarenhet ifrån.
OEGP och CoP passar utmärkt in i ambitionen att skapa en lärmiljö där
studenterna får tillfälle att utveckla sina professionella kompetenser, där
OEGP ger en miljö där dessa kompetenser är centrala för att hantera
situationen, och där CoP ger en tydlig koppling till yrkeslivet.

Ämnesdidaktiska utmaningar
Att genomföra ett internationellt studentprojekt inom ramen för en
civilingenjörsutbildning är en didaktisk utmaning och ett spännande arbete.
Vi har genom åren identifierat några områden som vi återkommande
diskuterat och arbetat med, och som påverkar lärandet och undervisning
inom kursen IT i samhället. Nedan kommer vi att presentera några av dessa.
Trots att dessa utmaningar är kopplade till sammanhanget för vår kurs, så
tror vi att våra erfarenheter och tankar kan bidra till insikter, kunskap och
förståelse.
En utmaning med att arbeta i ett internationellt projekt är att skapa ett
verkligt samarbete mellan studenterna över nationsgränser. Ett verkligt
samarbete handlar om att dela idéer och tankar, att utvecklas som grupp och
att bilda en fungerande helhet. Studenter inom civilingenjörsprogrammet är
skickliga på att lösa problem, att konstruera eller skapa modeller eller
konkreta artefakter. Detta tankesätt sätter ramarna för samarbetet i
konstruktionsprocessen.

258

Att arbeta i ett verkligt projekt
Att arbeta i ett projekt med en verkligen intressent som har stort intresse för
arbetet är mycket motiverande för de flesta studenter. Många nämner också
detta i sina skriftliga reflektioner över kursen och dess innehåll, och ser det
som en av de mer positiva delarna med kursen. Då sammanhanget att arbeta
i ett verkligt projekt är en sådan drivkraft skapar det emellanåt ett
produktsfokus hos studenterna, där de endast ser slutresultatet av kursen och
vill att det ska hålla mycket bra nivå.
Detta fokus på slutprodukten, eller på leveransen från projektet, kan
försämra lärandemiljön på flera sätt för studenterna. Dels kan lärandemiljön
bli försämrad genom att de inte ser processen och arbetet i projektet eller
tillgodogör sig den möjlighet till lärande som erbjuds under kursen i form av
t.ex. ökad kulturell kompetens, förbättrade kommunikationsstrategier eller
insikter i gruppdynamik.
Andra följder av detta som vi sett är att man delar upp arbetet så att den
som är bra på en sak får arbeta med den delen, eftersom det bidrar till en
bättre slutprodukt, istället för att utveckla och arbeta med något som man är
mindre bra eller till och med dålig på, vilket skulle gynna studenternas
lärande och kompetensutveckling mer.

Erfarenheter av tidigare misslyckanden
I kursen är det flera studenter som deltagit och arbetat i internationella
studentprojekt tidigare i sin utbildning. De har många gånger upplevt att
distansen, de kulturella skillnaderna och tidsskillnader bidragit till att
försvåra projektarbetet. Dessa erfarenheter från tidigare misslyckanden har
vi sett påverkat samarbetet i kursen. De amerikanska studenterna har till
exempel inte givits någon central del av projektet, utan istället har
problemen de fått arbeta med upplevt som perifera. Arbetsfördelningen har
sedan bidragit till att de amerikanska studenterna inte varit motiverade, och
således inte bidragit i den utsträckning som de annars skulle kunnat. Vidare
har många beslut tagits vid lokala möten i Uppsala, vilket inte gynnat
samarbetet.

Brist på helhetssyn
Inom ramen för en projektkurs som den vi beskriver i det här bokkapitlet är
brist på helhetssyn ett problem på flera sätt. Dels har vi som lärare i en
internationellt distribuerad kurs ingen möjlighet att ha en helhetssyn som
inkluderar alla detaljer om vad studenterna gör, eller inte gör. Det uppfattas
av många studenter som bristande styrning, men för andra har det setts som
en möjlighet till att fördjupa sig och förkovra sig i de delar de är intresserade
av.
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Studenterna saknar också emellanåt helhetssyn på projektet, och de
fokuserar på sin del av arbetet utan att vara uppmärksamma på vad andra i
projektet gör. Vi har tidigare sett hur den inledande tolkningen, och
uppdelningen av det öppna och komplexa problemet kvarstår under större
delen av terminen. Den inledande gruppindelningen kring olika perspektiv
av problemet har betytt att studenter inte pratar emellan grupperna, utan att
man löser det delproblem som gruppen fått ansvar för. Den initiala
helhetssynen på projektet går genom specialiseringen ofta förlorad och om
integreringen väntar för länge blir det bara ett fåtal studenter som får den
erfarenheten. Detta leder till att man inte utnyttjar den möjlighet som ett
samarbete kring ett öppet problem kan ge.

Perifera studenter
Vissa studenter väljer av olika skäl att inte aktivt delta i projektarbetet. För
några handlar det om att de inte avsätter den tid som krävs, medan andra kan
känna svårigheter med att komma igång med arbetet. Dessa studenter missar
möjligheten till nya kunskaper och erfarenheter som kursen ger, och det är
viktigt att fånga upp dem för att förstå och hjälpa dem vidare. För vissa av
studenterna kan motiverande samtal hjälpa, och för andra kan det vara
aktuellt att slussa dem vidare till andra kurser. I värsta fall leder
overksamheten till kompensationsaktiviteter, vilket är frustrerande både för
studenten och lärarna.

Kulturella skillnader
Många studenter upplever en frustration i samarbetet under kursen, och i
vissa delar har denna frustration sin utgångspunkt i kulturella skillnader.
Kursen är ett främst ett internationellt samarbete mellan amerikanska
studenter och svenska studenter. Vanligtvis har det också deltagit några
internationella utbytesstudenter från främst Tyskland. Dessa kulturer är
tillsynes relativt lika, och de kulturella skillnaderna inte helt uppenbara i en
klassrumssituation, men de påverkar ändå samarbetet på ett djupare plan.
En av de kulturella aspekter som varit tydlig i kursen är synen på
ledarskap och hierarkier där det varit tydligt att de amerikanska studenterna
har en mer hierarkisk organisatorisk syn. Detta har vid något tillfälle skapat
konflikter i gruppen. Andra saker som orsakar frustration är den svenska
koncensuskulturen, där vi vid beslut förankrar dem väl i gruppen innan vi
verkställer något. Amerikanerna uppfattar detta som långsamt och
ickekonstruktivt eftersom det står i kontrast till deras mer handlingsorienterade och beslutsorienterade kulturella värdegrund. De icke-svenska
studenterna har varit relativt få och några kulturella skillnader har inte
noterats annat än vissa kulturellt betingade samarbetssvårigheter mellan en
europeisk och latinamerikansk student.
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Bedömning av färdigheter
Färdigheter och kompetenser såsom livslångt lärande, kommunikativ
förmåga, ledarskap, konflikthantering och kulturell medvetenhet är helt
centrala för att hantera den föränderliga värld där teknik och kunskaper
snabbt blir ålderdomliga. I vår kurs arbetar vi medvetet med att skapa
möjlighet att utveckla förmågor och kunskaper. Studenterna ges individuellt
ansvar för att jobba med de kompetenser och förmågor de anser att de vill
utveckla, och vi coachar dem genom ett personligt samtal för att de själva
ska definiera sina svagheter och styrkor. Svårigheten med färdigheter och
kompetenser är dels att det är ett brett område, och dels att de är svåra att
bedöma. Hur vet man att en människa tagit till sig ett begrepp och gjort det
till sitt, d.v.s. verkligen integrerat kunskapen i sin identitet, eller om
personen använder ord och begrepp utan att ha en personlig förståelse för
dem

Inte ”mitt” problem
I kursen ställs studenterna inför nya typer av problem som inte är lättlösta,
och som man inte kan lösa genom att lämna över problemet till någon annan.
Många studenter är ovana med detta, och resonerar ofta i termer av att de
redan har agerat genom att vid ett tillfälle överlämnat problemet och att de
då gjort sitt för att lösa problemet. Vi har till exempel hört studenter som
resonerat på följande sätt kring saker de uppfattar som felaktiga: ”Jag har
påpekat det här – och då är det inte mitt problem längre.”
Det internationella samarbetet har också en tendens att hamna i kategorin
”inte mitt problem”. Många studenter fokuserar på att lösa det som de ser
som kundens huvudproblem, och fokuserar på det. Eftersom de amerikanska
studenterna ofta hamnar i perifera uppgifter och arbetar med mer långsiktiga
lösningar, blir samarbetet med amerikanerna något som studenterna i
Uppsala inte riktigt tar ansvar för och utan förutsätter att någon annan ska
jobba med.

Anonymitet
Under de första åren vi arbetade med internationella studentprojekt så
upplevde vi att studenterna enkelt kunde förbli anonyma under projektet. Det
blev inte synligt vem det var som bidrog med vilken del, och emellanåt
också otydligt om en till synes passiv student arbetade med något annat som
ej var synligt för läraren. Detta problem är något vi arbetat med på olika sätt
och som vi genom individuella samtal och reflektioner känner att vi har
bemött.
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Hög komplexitet
Det finns en risk att problemets komplexa karaktär bidrar till att några
studenter inte kommer in i problemet. Orsakerna till detta kan vara flera,
men en orsak är att det bli svårt för studenten att veta var han eller hon ska
börja. Osäkerhet i kombination med ett ovanligt problem gör att vissa
studenter väljer att vara passiva åskådare istället för aktiva problemlösare.
Den didaktiska utmaning i detta sammanhang består i att fånga upp
studentens behov av handledning, samt att hjälpa studenten att se hur han
eller hon kan börja lösa problemet.

Utveckling över åren
Kursen IT i samhället har förändrats och utvecklats över åren, och vi har på
olika sätt försökt att göra kursen bättre genom en medveten integration av
teori och praktik. Metodologin vi använder är aktionsforskning, där
pedagogisk utveckling och forskning samverkar. Många av de medvetna
kursförbättringarna vi arbetat med har således resulterat i publikationer inom
internationella konferenser och tidskrifter. Vi kommer här att kort redogöra
för några olika strategier som vi har använt, och hänvisar till de
vetenskapliga publikationerna för utförligare beskrivningar.

Reflektioner
Redan tidigt införde vi att som avslutning på kursen skriva en reflektion
kring arbetet i projektet. Denna följdes dessutom upp av ett individuellt möte
där den skriftliga reflektionen diskuterades. Detta moment har upplevts som
givande och i litteraturen finns stöd för att reflekterande är en viktig
ingrediens i lärprocessen.
Reflektioner, både skriftliga och muntliga, har under senare år använts
också under själva kursens gång. Detta har fungerat i stort sett
tillfredsställande, men känsliga faktorer är antal reflektioner, snabbhet på
återkoppling och upplevd relevans hos studenterna i förhållande till
projektarbetet.

Expert på kulturell medvetenhet
Tidigt i projektet har vi inbjudit en föreläsare inom kulturell medvetenhet
som introducerat studenterna för begrepp och koncept inom kulturell
medvetenhet. Första året gjordes detta endast med de svenska studenterna,
men de sista fyra åren har vi erbjudit föreläsningen då de svenska och
amerikanska studenterna varit i Uppsala under projektuppstarten.
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Studenterna har upplevt att föreläsningen verkligen har gett dem ökad
förståelse, och vi har under samtal och diskussioner senare under projektet
sett hur begrepp och tankar från föreläsningen kommer tillbaka i samtalen.

Alla studenter i ett projekt
En av grundidéerna med OEGP är att situationen ska upplevas som i stort
sett ogörlig att hantera och att låta samtliga studenter ingå i ett och samma
projekt ligger väl i linje med den ambitionen. Här kommer också det faktum
att organiserandet av hur projektet ska organiseras upplevs som både centralt
och relevant bland studenterna.
Vidare så är verklig kontakt med arbetslivet en viktig faktor i kursen. Ett
stort projekt med en klient som är väl införstådd med kursen har visat sig
vara en garant för att alla studenter har haft möjlighet att uppleva
förstahandskontakt med den verklighet som projektet handlar om.

Speed dating
Studenterna har under sin tidigare studietid i princip uteslutande arbetat efter
modellen ”divide and conquer”. I kursen har vi som ambition att studenterna
ska arbeta som ett team i ett genuint samarbete där ett effektivt
informationsflöde mellan subgrupper i projektet och även mellan
individuella studenter är en central komponent.
I kursinstansen 2008 introducerade studenterna själva idén med ”speed
dating”. De satte av en halvdag där alla subgrupper pratade med alla andra
subgrupper, med ambitionen att få de andra intresserade av de kunskaper
man hade byggt upp i subgruppen, givet ett övergripande mål med projektet i
stort.

Mentor
Att projektleda ett internationellt studentprojekt är en utmaning i sig. För att
tillgodose studenternas behov av att diskutera ledarskapsfrågor, och för att
utveckla deras ledarförmåga har vi under tre terminer haft en mentor som
träffat studenterna. Mentorn har varit en person som agerat oberoende av
lärarna på kursen i syfte att skapa ett neutralt diskussionsforum där
studenterna kan få vägledning kring svåra och känsliga ärenden.

Technology Collaboration FIT ramverk
Tony Clear, en ämnesdidaktisk forskare från Auckland, Nya Zealand, var
gästlärare under några månader 2008. Clear har i sin avhandling använt ett
ramverk för att diskutera hur olika tekniker passar in på olika aspekter i ett
samarbete. Detta ramverk användes av projektledarna för att ge dem en
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bättre insikt i möjligheter och begränsningar med olika tekniska lösningar på
framförallt frågan om hur bäst stödja kommunikation inom projektet.

Framtiden
Hur ser då framtiden ut? Jo, det finns mycket att arbeta med, inte minst det
faktum att professionella kompetenser inte är ett entydigt begrepp och det
finns en uppsjö av termer som täcker in likartade områden, t.ex. personliga
färdigheter, mjuka kompetenser, och generiska färdigheter. Inom
forskningen har olika definitioner på begreppet tagits fram, och OECDrapporten ”The Definition and Selection of Key Competencies: Executive
Summary” [OECD, 2005] innehåller en standarddefinition av vad
nyckelkompetenser består av och resonemang kring hur de kan användas i
olika sammanhang.
Dessutom är drivandet en kurs som IT i samhället lite som en ”never
ending story” eftersom kursen med det öppna (OEGP) formatet leder till att
varje instans på många sätt blir unik. Komplexiteten i lärmiljön innebär
också att ändringar i upplägg får konsekvenser som är svåra att överblicka.
Det förtjänar att nämnas att även om det ser olika ut år från år så finns det
dock en genomgående röd tråd.
I skrivande stund har vi satsat på två åtgärder för att förbättra lärandet för
studenterna. Det ena är att verkligen se till att de amerikanska studenterna
blir centrala, och det andra är att lyfta fram professionella kompetenser som
lärande mål.
För att se till att de amerikanska studenterna får centrala roller har vi som
lärare tydligt lyft fram värdet av kulturell medvetenhet och förmåga att
samarbeta i en global internationell miljö. Vid indelningen i grupper och
arbetsuppgifter har vikt lagts vid att centrala roller, som t.ex. ledare för den i
studenternas ögon mest centrala gruppen, innehas av amerikanska studenter.
För att lyfta fram professionella kompetenser som lärande mål har vi
utgått från de nio attribut som Curtin University, Perth, Australien [Cajander
et al. 2011]. Studenterna har vid ett individuellt samtal diskuterat vad dessa
kompetenser betyder, hur man i kursen kan stärka dem och valt ut tre att
personligen fokusera på under resten av kursen. Det sistnämnda kommer att
vara en utgångspunkt i den avslutande reflektionen och tillhörande
individuella möte.
Inför framtiden funderar vi på att ordna tekniken så att det är möjligt att
ha virtuella fikamöten, t.ex. att ses klockan 9 för studenterna i Amerika då
klockan är 15 i Sverige. Detta som ett led i att öka den sociala kontaktytan
mellan studentgrupperna.
Vi har som påpekats i samband med hantering av frustration tidigt i
kursen arbetat med att förklara den pedagogiska modellen tidigt i kursen för
studenterna. Detta har vi sett som lyckat, men vi ser också att det kan
utvecklas än mer. Det gäller bl.a. ambitionen att hitta en personlig nivå för

264

var student vad gäller behov av stöd och identifierande av generella
kompetenser att fokusera på. För att komma en bit på vägen mot detta ser vi
möjligheter med att lyfta fram kompetensen att lära sig lära.

Slutsats
En av de stora utmaningarna med grundläggande informations- och
kommunikationsteknik (IKT) är att viss kunskap som förmedlas inom IKTutbildningar har relativt kort livslängd. Nya programvaror, idéer och sociala
beteenden uppstår genom användandet av IKT vilket gör det svårt för lärare
och föreläsare att undervisa i koncept som förbereder studenter för
arbetslivet. Detta problem har föranlett en diskussion kring vad utbildningar
ska resultera i som speglas i t.ex. Bolognaprocessen där ett uttalat mål med
reformen var att förändra undervisningsmetoderna från innehållsbaserad
undervisning till undervisning fokuserad på nyckelkompetenser, eller
professionella kompetenser. Dessa kompetenser återfinns också
specificerade i högskoleförordningen, och nämns ofta i generella
beskrivningar av mål med utbildningsprogram, t.ex. universitetets
civilingenjörsutbildningar, men lyser i stort sett med sin frånvaro i
kursplanerna och i det praktiska genomförandet för dessa programs kurser.
I detta kapitel har vi speglat mer än en dekad av utvecklingsarbete med
fokus på att adressera hur en undervisningsmiljö baserat på internationella
studentprojekt där studenterna utvecklar sina professionella kompetenser kan
skapas. Problem med undervisningsformen öppna studentprojekt (OEGP)
och förslag till lösningar baserade på aktionsforskning och en tydlig bas i
lärandeteorier har presenterats. Mer om det aktionsforskningsbaserade
arbetssättet och hur lärandeteorier använts för att utforma aktiviteter och
utvärdera utfallet finns att läsa bland lästipsen i appendixet.
Att arbeta aktionsforskningsbaserat är. förutom att det är inspirerande för
läraren, en central komponent för en lärare att agera professionellt i rollen
som utbildare. Det gäller kanske speciellt i utmaningen att förändra
utbildningen mot att inkludera att studenterna utvecklar generella
kompetenser nödvändiga i den globala arbetsmarknad som studenterna möts
av idag.
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Appendix: Lästips
Vi har under årens lopp publicerat ett antal artiklar baserade på den
verksamhet som beskrivs i detta kapitel. Artiklarna kan grovt sägas falla i tre
olika huvudområden, nämligen internationella studentprojekt, professionella
kompetenser och lärandeteorier. Där undervisningsformen studentprojekt är
en gemensam nämnare.
Den mest heltäckande artikeln är:
Daniels, M., Cajander, Å., Clear, T., and Pears, A. (2010) “Engineering
Education Research in Practice: Evolving Use of Open Ended Group
Projects as a Pedagogical Strategy for Developing Skills in Global
Collaboration”, International Journal of Engineering Education, vol 26, no.
4, pp 795-806, Tempus publications
I denna artikel analyseras hur professionella kompetenser relaterade till
att arbeta på en global arbetsmarknad kan vidareutvecklas i ett OEGP baserat
internationellt studentprojekt. Artikeln kan som sådan vara ett lämpligt
komplement till detta kapitel.
En lite mer populärvetenskaplig version av ovanstående artikel är:
Daniels, M. (2010) ”The contribution of open ended group projects to
international student collaborations”, ACM Inroads, volume 1, number 3, pp
79-84
För en fördjupning i området internationella studentprojekt och då
speciellt kursen IT i samhället så rekommenderar vi denna artikel:
Laxer, C., Daniels, M., Cajander, Å., and Wollowski, M. (2009)
”Evolution of an International Collaborative Student Project”, Australian
Computer Science Communications, vol 31, no 5, pp 111-118
I denna artikel adresseras att internationella samarbetsprojekt är svåra att
hantera för alla inblandade och att de trots det kan vara ett sätt att hantera det
faktum att kulturell kompetens och erfarenhet bör utgöra en allt större del av
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programmen på universitetet. Artikeln baseras på hur fyra års samarbete
mellan studenter i datavetenskap utvecklats, och vad lärarna på kursen lärt
sig om hur man kan förbättra upplevelsen.
För området lärandeteorier kan följande bokkapitel vara en bra start:
Faulkner, X., Daniels, M., and Newman, I. (2006) Open Ended Group
Projects (OEGP): A Way of Including Diversity in the IT Curriculum,
Chapter IX, Diversity in Information Technology Education: Issues and
Controversies, ed. Trajkovski, Information Science Publishing, London, UK,
ISBN 1-59140-742-7, pp 166-195
I artikeln presenteras idéerna bakom OEGP.
Slutligen, när det gäller professionella kompetenser så kan en lämplig
startpunkt vara denna artikel:
Åsa Cajander, Mats Daniels, Roger McDermott och Brian von Konsky
(2011). Assessing Professional Skills in Engineering Education. Submitted
to Thirteenth Australasian Computing Education Conference, Perth,
Australia.
I denna artikel adresseras problemet med att bedöma färdigheter som av
många betraktas som både intuitiva och omätbara. Hänsyn till aspekter på
både utbildningsprogram och kursnivå behandlas och tillvägagångssättet att
använda reflektioner är i fokus som förslag på hur bedömning kan hanteras.
Kursen IT i samhället används som konkret exempel där olika former av
bedömning provats.
Nedan följer ett antal artiklar listade under det område där de har sin
tonvikt.
Internationella studentprojekt
Berglund, A., Gottlieb, M., Daniels, M., Glenstrup, A. J., Pears, A., and
Paulin Hansen, J. (2008) Three Ways of Globalizing IT Engineering
Education: Experiences from Two European Universities, International
Conference on Science, Technology and Education Policy, Hangzhou, China
Clear, T. and Daniels, M. (2001) “A Cyber-Icebreaker For An Effective
Virtual Group?”, ACM SIGCSE Bulletin, vol 33, no 3
Clear, T. and Daniels, M. (2003) 2D and 3D Introductory Processes in
Virtual Groups, ASEE/IEEE Frontiers in Education conference, Boulder,
USA
Daniels, M., Berglund, A., and Pears, A. (2003): Runestone, The Story,
Grundutbildningsrådets utvecklingskonferens, Gävle, Sweden
Daniels, M., Berglund, A., and Petre, M. (1999) “Reflections on
International Projects in the Undergraduate CS Education”, Computer
Science Education, vol 9, no 3, pp 256-267, Swets & Zeitlinger.
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Adaptiva lärsystem – massindividualiseringens
teknologier
Francis Lee
Adaptive and intuitive learning systems, able to learn and configure
themselves according to their understanding and experience of learners’
behaviour. Cross-disciplinary research on the synergies between learning and
cognition in humans and machines should lead to systems able to identify
learner’s requirements, intelligently monitoring progress, capable of
exploiting learners’ abilities in order to let them learn better [...] 246

Utbildningsteknologier är maskiner som är fyllda med drömmar om en
bättre, effektivare, och mer individanpassad undervisning. En viktig idé som
ofta återkommer i relation till dem är att man ska kunna bygga en maskin
som ska automatisera undervisningen samtidigt som man vill individualisera
den. Man vill kunna skapa en apparat som kan möta individens behov,
svårigheter, eller talang – automatiskt, utan att en lärare behövs i varje
moment. Denna dröm om en automatiserad individualism löper som en röd
tråd genom utbildningsteknologins historia och nutid och är ämnet för denna
uppsats. För att fånga den spänning som finns inbyggd i utbildningsteknologin och utbildningsmoderniteten använder jag begreppet massindividualisering. Detta begrepp pekar på försöken att utbilda så många som
möjligt med en individanpassad pedagogik. Denna dröm har två sidor som
delvis står i motsatsförhållande, och delvis står i samklang med varandra.
Mass-individualiseringen produceras på en uppsjö olika sätt – men den har
vissa likheter över tid och plats.
Poängen är att det som jag kallar mass-individualisering skapar vissa sätt
att organisera, inte bara kunskapsutveckling, lärande, och kunskaper, utan
också människor i relation till ett system. Precis som Foucault visat i relation
till skolan och fängelset iscensätter mass-individualiseringen ett mönster
som sorterar människor på grundval av deras prestationer.247 Skillnaden mot
den disciplinära kraft som Foucault beskriver är att mass-individualiseringen
246
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inte endast normaliserar individen, utan också anpassar systemets
funktionssätt till den uppmätta individens egenskaper. Här finns det alltså en
dubbelriktad rörelse från system till individ och från individ till system. Det
är inte endast massan som ska disciplineras, utan systemet ska också
individualiseras för att på så vis bättre disciplinera individen.
Denna förändring verkar vara en del av en större samhällsförändring där
den Foucauldianska disciplinära samhällsmakten förändrar karaktär. Den
mass-individualiserade makten är inte en försvagning av makten, och den
ger inte heller inte mer frihet till individerna, snarare inkorporeras skillnader
och flyktlinjer i systemet.248 Denna förändring är kopplad till flera praktiker
där man arbetar för att försöka individanpassa systemet: exempelvis i massindividualiserad utbildning som exempelvis i denna uppsats, eller inom det
som kallas ”individualiserad vård” där man ska försöka anpassa de
medicinska preparaten till specifika individers biologi.249
Jag utgår i denna uppsats ifrån en undersökning jag gjort av distansutbildningsteknologi i nutiden och i historien, dels genom standarder för
utbildningsteknologi och dels genom korrespondensundervisningen.250 Jag
kommer i denna uppsats gå igenom olika aspekter av massindividualiseringen, och sedan diskutera hur kunskap iscensätts i massindividualiserade tekniska system. Detta innebär ett performativt synsätt på
både kunskap och system. Dessa är inte saker som finns i ett system, utan
poängen är utbildningsteknologier sätter olika kunskaps- och ansvarsfigurer i
rörelse – de produceras.
Att se på teknik, kunskap och ansvar ur ett performativt perspektiv skapar
ett utrymme för att reflektera över vilka utbildningsverkligheter som
iscensätter mass-individualisering. D.v.s. snarare än att se massindividualiseringen som en idé som uttrycks genom tekniska system, ser jag
tekniska system och utbildningsmodernitetens idéer som delar av att
producera en specifik verklighet. Att göra utbildning, teknologi, kunskap och
ansvar är därmed en form av ontologisk politik – där andra verkligheter,
andra göranden av verkligheten är möjliga.251
Att se på mass-individualisering på detta sätt innebär att analysera flera
nivåer som tillsammans gör specifika versioner av mass-individualisering.
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Här rör jag mig, inspirerad av Deleuze analys av Foucaults arbete med
begreppet dispositif (apparat), mellan fyra nivåer: tänkande, seende, görande,
och identitetsskapande.252 Alla dessa nivåer interagerar med och påverkar
varandra på olika sätt, och gör genom sina interaktioner därmed på ett
komplext sätt mass-individualisering.

Mass-individualiseringens tankefigur och dess rötter
Mass-individualisering har funnits som tankefigur under en lång tid i
utbildningen. Exempel på drömmar om mass-individualisering är
korrespondensinstitutens
brev
och
rättningsmallar,
Skinners
undervisningsmaskiner, 1970-talets undervisningsteknologi, samt vissa av
dagens diskussioner om s.k. Learning Objects.253 Mass-individualiseringens
rötter är lika djupa som det organiserade skolväsendet, och kan sägas vara ett
tidlöst problem i utbildningspolitiken och didaktiken. I massindividualiseringen samsas historiska, nutida och framtida drömmar om en
bättre utbildning.
För det första, industrialisering av utbildning. Massa, mångfald, industri,
och effektivitet. Men också demokrati, social rörlighet, och nationellt
välstånd. Att försöka utbilda så många som möjligt, utan att för den skull
ruinera statskassan. Att skapa en ”begåvningsreserv”, eller en reserv av
välutbildade arbetare. Ett citat från BF Skinner, en av de stora föregångarna
inom utbildningsteknologin, kan illustrera tankefiguren om industrialisering
av utbildningen:
There are more people in the world than ever before, and a far greater part of
them want an education. The demand cannot be met simply by building more
schools and training more teachers. Education must become more efficient.
… In any other field a demand for increased production would have led at
once to the invention of labor saving capital equipment.254

Citatet från Skinner illustrerar hur tanken om massutbildning kan knytas till
idén om skalekonomi, industrialisering och effektivitet genom teknologi.
Teknologin får stå som lösning, som en teknisk brygga mellan demokratisk
massutbildning och ekonomisk effektivitet. Men denna utbildningsindustriella tankefigur rimmar illa med den pedagogiska verklighet och de
pedagogiska ideal som är de förhärskande idag och har varit det under stora
delar av 1900-talet. Att producera en undervisningsmaskin som premierar
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effektivitet framför mänsklighet kan lätt leda till en dystopisk version av
utbildning där elever blir söndermalda i ett omänskligt maskineri.
Detta leder till figurens andra sida, individualisering av utbildning.
Individualism innebär inom utbildningen anpassning till talanger och
problem, att kunna se varje individ för vad de är, och att hjälpa varje individs
möjligheter till utveckling och lärande. Att individanpassa undervisningen
handlar huvudsakligen om tre saker inom de texter jag studerat: att anpassa
innehållet i kurser till individen, att anpassa hastigheten genom en kurs och
att anpassa var/när man kan arbeta med materialet. Dessa saker ses ofta som
en av huvudpoängerna med undervisningsteknologi. Här får ett citat från
1950-talets korrespondensutbildningsdiskurs i Nya Zeeland utgöra exemplet:
[In correspondence education] there is no class work in the ordinary sense.
Each pupil’s course is his own. The subjects that comprise it can be chosen to
suit the individual pupil alone. The emphasis can be laid where it is most
needed. The pupil proceeds at his own pace, independently of other pupils of
the same grade. Pupils of higher than average ability can and do make faster
than average progress; those of less than average talent may make slower
than average progress [...] The use of individual assignments develops a
sense of responsibility, initiative and self reliance.255

Citatet från AG Butchers, som var rektor på Nya Zeelands
korrespondensskola visar hur denna tankefigur om individualisering uttrycks
i korrespondensundervisningen: studenten kan fritt välja ämnen som passar
honom/henne, läraren kan vägleda individuellt, hastigheten kan anpassas till
eleven, och sist men inte minst, eleven lär sig att vara självständig.
Utbildningsteknologi är naturligtvis ett sätt att göra detta på:
Full advantage should be taken of the possibilities which correspondence
instruction affords in the way of flexibility of grading and promotion. In a
carefully worked out system of individual instruction, it is possible to make a
child’s rate of progress in any subject independent of any considerations
except his ability in that subject and his industry.256

Genom att nyttja tekniken – i det här fallet den vardagliga tekniken med
korrespondensbrev – tänker man sig att kunna uppnå individualism. Varje
elev får ett eget korrespondensbrev som denne kan arbeta med i egen takt, på
egna villkor, och med sina egna förutsättningar. Läraren, i rättningen av
korrespondensbreven, kan se varje elev för sig själv.
Idag uttrycks ofta samma typ av mass-individualiserade tankefigur i
relation till olika IT-baserade system som ska göra det möjligt att se
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individen och att automatisera handledningen och handhavandet av
studenten:
The central place of education in today’s intelligence revolution necessitates
the development of systems that fully understand, and cater for, the
knowledge, skills, creativity and potential of each learner, while at the same
time allowing for the measurement of progress against defined objectives and
skills for the providers of education.257

Men denna tankefigur är inte bara ett sätt att förstå utbildning. Detta är inte
endast en dröm om att göra utbildning och teknik. Detta är också ett sätt att
organisera, se, och skapa identiteter. Min poäng är att massindividualiseringen är ett dispositif, ett system, en sammansmältning av
tankar, maskiner, människor, och visualiseringar. Jag menar att detta system,
denna dispositif, gör utbildning, individer, och kunskap på vissa sätt. Mer om
detta nedan.

Att göra synlig: från Montessori till datoralgoritmer
En central del av att förstå hur mass-individualiseringens dispositif fungerar
är kunskapsmätning, vilket också är en ytterst central del av den
organiserade undervisningen. Men vad är egentligen en mätning? En
mätning är ett sätt att iscensätta något som inte är uppenbart synligt. Man
producerar genom mätningen vissa delar av verkligheten som inte
omedelbart finns tillgängligt för intervention eller hantering. Genom en
termometer gör man temperatur. Genom en linjal gör man längd. Genom
fotografier fryser man ett flyktigt ögonblick. Genom röntgen gör man
insidan av kroppen. Genom att synliggöra något gör man det också till ett
objekt. Som kan interveneras, transporteras, jämföras och hanteras.
Vad är det man iscensätter i den organiserade utbildningen? Man gör
lärande och kunskap till objekt – som kan jämföras, hanteras, ageras på, och
tänkas kring. Detta medför ett konstant mätande och utvärderande. Hur kan
man annars veta hur man ska ingripa individuellt? Maria Montessori, en av
den pedagogiska individualismens förgrundsgestalter får illustrera hur
individualism och mätning kan länkas samman.
In my schools I have taken great care from the beginning to follow the
growth of the child’s body, studying and measuring it in accordance with the
practice fixed by anthropological research. However, I simplified the
measurements considerably and adopted an order which made it easier to
record data. There were sent out periodically to the families the
measurements relating to their own children together with the average normal
measurements according to age… 258
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Montessori länkar i citatet ovan samman vetenskapliga iscensättningar av
barns kroppsliga utveckling med den ”normala” kroppsliga utvecklingen. I
att mäta ingår därmed att göra synlig en viss typ av utveckling och att sätta
den i relation till det ”normala”. Montessoris vision om individualism i
undervisningen gör därmed utveckling på ett specifikt sätt som har kommit
att bli det förhärskande i utbildningen: IQ-testning, standardiserade prov och
normalfördelade betygsskalor visualiserar alla en ”mental utveckling” och en
”normal mental utveckling”. Detta synliggörande av det ”normala” och det
”individuella” lärandet är en central del i den systematiska utbildningsmoderniteten som både är kopplat till individualism och industrialism.
Mass-individualiseringens apparatur, tankar, och identiteter är nära
kopplat till detta synliggörande av kunskap: Individens egen takt,
förutsättningar, intresse, mognad, etc. Elevens utveckling blir framförallt till
ett objekt som kan ageras på, tänkas om, och göras. Även det industriella
beror av synliggörandet av utveckling. Utan att synliggöra vissa
kompetenser, kunskaper, eller utvecklingar kan inte ett maskineri hantera
”objekten” eftersom dessa är okända storheter. Att undervisa genom
synliggörande gör det möjligt för undervisningssystemet att agera.
En sak som båda dessa sätt att se på och organisera utbildning har
gemensamt är vikten av att mäta och utvärdera utbildning. I det
industrialiserade sättet att organisera utbildningen är det av stor vikt att mäta
kunskap för att kunna se progression hos individer genom det
automatiserade systemet. I det individualiserade sättet att organisera
utbildning är mätningen av kunskap istället kopplad till att synliggöra
individens prestationer, förkunskaper eller talanger. Men båda sätten att
organisera utbildningen är alltså kopplade till att mäta kunskap och att göra
den synlig.
Detta synliggörande av ”individens utveckling” och den ”normala
utvecklingen” är naturligtvis kopplad till teknologier och sätt att organisera
saker: i utvecklingspsykologins barndom fotograferade och filmades barn i
olika utvecklingsstadier,259 i korrespondensundervisningen användes
korrespondensbrev och olika tabeller för att göra det normala och det
individuella,260 i online-system används individens beteende eller
provresultat för att sortera individen. I avancerade system för att
automatisera utbildningen kopplas matematiska och datoriserade algoritmer
ihop med elevens beteende och utveckling:
… a learning engine that allies advanced mathematical techniques with
modern pedagogical and cognitive thinking. The system works across all
subject domains, building a profile of the learner that allows for the most
259
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appropriate matching of learning materials, teaching methods and pace of
learning, in order to provide the ideal learning pathway that will maximise
the potential for learning of each individual.261

Teknikerna som används för att synliggöra varierar, men de objekt som
synliggör och iscensätter är i högsta grad likartade. Det är det individuella
lärandet i relation till det normala som ska göras tillgängligt för intervention.
Men det specifika för mass-individualiseringen är att systemen ska anpassas
till individens individuella förutsättningar, vilket skapar en mycket stark
kapillär makt som formar individernas möjliga identiteter, eller subjektspositioner.262

Att göra subjektspositioner och att anpassa sig till dem
Synliggörandet genom mätning är inte endast kopplat till utveckling och
intervention, utan också till produktionen av subjektspositioner eller möjliga
identiteter. Genom att synliggöra individens prestationer och att sätta dem i
relation till det ”normala” produceras också en viss position för eleven. Det
som kallas för ”tracking”, ”streaming” eller differentiering inom
pedagogiken, dvs. indelning av elever i relation till sin uppmätta position
gentemot det normala, är tydligt kopplat till denna funktion av
synliggörandet. Är studenter normala, begåvade eller i behov av hjälp? Inom
mass-individualiseringens apparatur blir synliggörandet en del av
maskineriet som sorterar elever i relation till det ”normala”, vilket också
producerar möjliga positioner för eleven. I korrespondensundervisningen
som jag studerat historiskt använder man sig av metaforer som ”gulddamm”,
”guldklimpar” eller ”ruttet timmer” för att beskriva studenters position i en
kunskapshierarki.
Detta är en viktig skillnad i mass-individualiseringen som får effekter på
hur man iscensätter kunskap i relation till utbildning och kunskapsbildning.
Och det är också här som nya datoriserade teknologier har sin verkliga
funktion. Snarare än att bara kunna sortera och hierarkisera elever och deras
kunskapsprestationer som är det vanliga sättet att arbeta i massutbildningssystem, med betyg, normalfördelningskurvor, etc., så möjliggör en
datoriserad utveckling en automatisering av individualiseringen. Man kan
designa systemet så att det på grundval av det uppmätta serverar eleven en
individuell undervisning.
261
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Frågan som återkommer för de undervisningsteknologier som ansluter sig
till det mass-individualiserade synsättet är hur man ska uppnå detta. Hur kan
man anpassa systemet till det uppmätta? Detta är en fråga om organisering.
Historiskt i korrespondensundervisningen använde man sig av
lösbladssystem och olika hastigheter genom kursen för att anpassa systemets
funktionssätt till individen. Idag försöker man hitta datoriserade algoritmer
(matematiska formler) som kan anpassa den lärupplevelse studenten får
genom att presentera olika versioner en kurs.
Ett annat sätt att iscensätta mass-individualisering är genom att dela upp
undervisningen kunskap i så kallade Learning Objects. Dessa är tänkta att
fungera som digitala kunskapsmässiga legobitar som kan sorteras på olika
sätt sättas ihop till en hel kurs. Varje Learning Object ska för att kunna
uppnå denna dröm om anpassningsbarhet till individens behov, och till den
ekonomiska återanvändningens logik. Dessa bitar ses som pedagogiskt
neutrala teknologiska lösningar för att uppnå ett ekonomiskt mål. Problemet
är att dessa bitar också iscensätter en viss typ av kunskap och utbildning.

Iscensättningen av kunskap: att förvärva och representera
I den avslutande delen av denna uppsats kommer jag diskutera massindividualisering för att lyfta fram hur denna dispositif iscensätter kunskap
och lärande. En avgörande aspekt av tekniken i utbildningen är dess
förhållande till det epistemiska, och hur försök att mass-individualisera
distansutbildningen har starka kopplingar till en förvärvsmetafor för
lärande.263 Enligt Anna Sfard, är denna metafor ett vanligt sätt att tänka om
lärande under 1900-talet och är starkt fokuserad på kunskap som objekt:
Since the time of Piaget and Vygotski, the growth of knowledge in the
process of learning has been analyzed in terms of concept development.
Concepts are to be understood as basic units of knowledge that can be
accumulated, gradually refined, and combined to form ever-richer cognitive
structures. The picture is not much different when we talk about the learner
as a person who constructs meaning. This approach, which today seems
natural and self-evident, brings to mind the activity of accumulating material
goods. The language of ‘knowledge acquisition’ and ‘concept development’
makes us think about the human mind as a container to be filled with certain
materials and about the learner as becoming an owner of these materials.264

Enligt Sfards resonemang, innebär förvärvsmetaforen en förståelse av
kunskap som ett objekt som kan förvärvas genom lärande och alltså tillfaller
en person: ”The idea of learning as gaining possession over some
commodity has persisted in a wide spectrum of frameworks, from moderate
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to radical constructivism and then to interactionism and sociocultural
theories.”265 Förvärvsmetaforen kan kontrasteras med en deltagarmetafor för
kunskap, vilket jag hävdar står i stark opposition till iscensättandet av massindividualisering. Deltagarmetaforen är snarare bunden till en förståelse av
kunskapande som en social process, ett blivande eller deltagande. I
deltagarmetaforen för lärande iscensätts kunskap genom deltagande:
övningar som betonar möten och de sociala aspekterna av lärande.
Ett sätt att tillämpa förvärvsmetaforen på mass-individualisering är att
undersöka förhållandet mellan det tekniska och det epistemiska inom
datorsystem för lärande. Genom att analysera med vilken metafor ett
datorsystem iscensätter kunskap och lärande det blir möjligt att urskilja
olikheter i former av organisering, tekniska lösningar, och idéer om
pedagogisk teknik. I mitt fall, tycks både korrespondensutbildning och
Learning Objects främst att inriktas på att iscensätta kunskap som ett objekt
som kan förvärvas snarare än deltagande och lärlingskap.
Ett motsvarande argument kan också göras i förhållande till Edward
Hamilton och Andrew Feenbergs analys av distansutbildningsteknologi,
vilken visar att ”learning management systems generally emphasise the
representational rather than the relational potential of networked
computers.”266 Deras argument innebär att vissa system betonar
representation av kunskap framför dess relationella potential för möten,
diskussioner och social inlärning. Detta medför att ”the technologies are
conceived as essentially representational in nature, and it is as such that they
are understood to relate to and remodel the education process according to a
narrow pedagogy of information delivery and acquisition.”267
Jag menar att det finns en stark koppling mellan Hamiltons och Feenbergs
analys av utbildningssystem och Sfards metaforer för lärande. System som
iscensätter en deltagarmetafor för lärande organiserar den pedagogiska
processen så att den betonar det relationella, medan system som iscensätter
en förvärvsmetafor för lärande också iscensätter kunskap som ett objekt som
kan representeras. Jag anser att förvärvsmetaforen och det representativa
sättet att iscensätta kunskap är starkt knutna till mass-individualisering:
För det första: i ett mass-individualiserat sätt att organisera utbildning,
iscensätts lärande i linje med en förvärvsmetafor för lärande som fokuserar
på representationella möjligheter i tekniken. Därför menar jag att massindividualiseringen är nära förbunden med ett sätt att iscensätta kunskap som
ett objekt, som kan representeras av system, och som förvärvats av
studenten. I detta blir kunskap iscensatt i linje med de fysiska ting som
representerar det, snarare än som något som förvärvas i sociala processer.
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För det andra är industrialiseringen av utbildning nära sammanbunden
med iscensättandet av kunskap som objekt. Genom att iscensätta kunskap
som ett objekt, blir det möjligt att utforma system som minimerar dubbelarbete. Exempelvis genom att man kan automatisera rättningen av elevens
förmåga att repetera vissa representationer, eller kunskapsobjekt. Därmed
blir det också logiskt att kunskap kan ägas och säljas. Här underlättar de
tekniska systemen representationalitet och ett objektiverat sätt att iscensätta
kunskap medan den relationella potentialen hos undervisningsteknologi blir
satt på undantag. När det gäller Learning Objects, blir det logiskt och
önskvärt att industrialisera utbildningen genom finfördelning av kunskapsobjekt så att de kan ordnas om och återanvändas i oändlighet, vilket ska
skapa skalekonomier som leder till effektiv massutbildning.
Slutligen vidhåller jag att individualisering av utbildningen också är
knuten till byggandet av kunskap som ett objekt. Här blir den enskilda
eleven ansvarig för att inhämta rätt kunskapsobjekt och att konstruera sin
egen kunskap. Men det blir också viktigt att mäta det individuella lärandet,
vilket manifesteras genom förvärvet av materialiserade bitar av kunskap, och
att anpassa vilka "kunskapsobjekt” som är mest lämpade för denna enskilda
elev. Denna aspekt av mass-individualisering kan ses som en kombination av
Tayloristisk vetenskaplig styrning och en ambition att individualisera
utbildning i linje med en viss förståelse för kunskap.
Därför menar jag att mass-individualisering på många sätt är bunden till
ett objektifierat sätt att iscensätta kunskap, en förvärvsmetafor för lärande
och representationell pedagogisk teknik. Mass-individualiserade sätt att
organisera utbildning förefaller vara en röd tråd i tid och rum, och är
avgörande för lärsystem som betonar effektivitet på utbildningsområdet.
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Uppsala Learning Lab i kunskapens nya världar
Jenny Lee och Mia Lindegren
Inledning
IT är en förändringsagent och det krävs ett stort utvecklingsarbete för att
förverkliga detta i utbildning och lärande. Hösten 1999 inleddes ett
samarbete med Stanforduniversitetet inom ramen för nätverket Wallenberg
Global Learning Network, WGLN med syftet att utforska hur IT kunde
nyttjas i högre utbildning. De svenska noderna i nätverket var KI, KTH och
Uppsala universitet. Uppsala Learning Lab skapades och flyttade in i Gula
Villan i Observatorieparken i maj 2000, högtidligt invigd av rektorerna vid
Uppsala och Stanford. I januari 2001 tillkom tre universitet i Tyskland i
nätverket.268 Finansieringen från WGLN i dess dåvarande form upphörde år
2004. WGLN ombildades istället till ett nätverk mellan Stanford och Sverige
där alla svenska universitet och högskolor inbjöds att söka projektmedel. För
ULL:s del ledde samarbetet med Tyskland och KTH till deltagande i olika
EU-projekt.269
Utgångspunkten för ULL var föreställningen att informationstekniken på
många sätt förändrar förutsättningarna för utbildning. Men till viss del även
ett oroande framtidsscenario där universitetens roll som kunskapsförmedlare,
hotas av internationella utbildningsleverantörer som tar över utbildningen
med hjälp av Internet.270 Forskningsprojektens uppgift var att studera hur
informationstekniken skulle utformas så att den kom att stödja kontakten
mellan lärare och studenter samt nya sätt att hantera kursmaterial. Det lokala
labbets övergripande uppgift var att främja utvecklingen av IT-stöd i
undervisningen. Det sistnämnda skulle kunna ske med erfarenhetsutbyte på
seminarier och workshops, där till exempel erfarenheter från
kommunikationscentra och distansutbildningsprojekt diskuteras. Dessa
seminarier m.m. skulle kunna vara på både lokal, nationell och internationell
nivå. Tanken med ULL var därför att den skulle fungera som en mötesplats
och en enhet där forskning, utbildning och kompetensutveckling samverkade
och synergier mellan dessa skapades.
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Detta kapitel syftar till att relatera de olika bidragen i denna antologi till
den övergripande historia som är ULLs egen, för att avsluta med frågor om
ULLs betydelse och om de drömmar och visioner som IT förde med sig.

Övergripande beskrivning av forskningsprojekten
En av de grundläggande idéerna i Swedish Learning Labs ansökan till Knut
och Alice Wallenbergs stiftelse var tanken om att ett tvärvetenskapligt
samarbete mellan tre stora universitet i Sverige och Stanforduniversitetet
skulle bidra till ett livligt utbyte av expertis, idéer och ge synergieffekter.
En annan grundläggande idé har varit utvecklingen läromiljöer och
förutsättningar för lärande i högre utbildning med hjälp av mer eller mindre
avancerad teknik. Flertalet projekt har varit ”tekniktunga” och inriktade på
”curriculum design” och ”assessment” det vill säga frågor om hur
undervisningens uppläggning, återkoppling till studerande och
examinationer. Detta har bl.a. inneburit att man snarare fokuserat på hur
specifika undervisningssituationer kan förändras och förbättras än på mer
allmänpedagogiska frågor.
Projektens inriktning kan delvis sägas vara ett ”arv” från Stanford
Learning Lab som startade 1997 i nära samarbete KTH och som har haft en
stor betydelse för SweLL:s tillkomst. Projekten i Stanford har dock en
tydligare metodinriktning än SweLL projekten. I Stanford låg fokus på att
hitta lösningar för att ”optimera” förutsättningar för lärande genom till
exempel ge datorstödd feedback till eller diagnostisera studenters uppnådda
kunskaper. SweLL projekten karaktäriserades snarare av en önskan att pröva
ny teknik för att förbättra hela eller delar av undervisningen i en specifik
kurs eller ett specifikt ämne. Inledningsvis beskrevs projekten som en helhet
bestående av:
•
•
•
•

kursen/kurserna som skall omarbetas/utvecklas,
av lärare och studerande,
existerande eller ny infrastruktur samt
pedagogiken.

Allt detta skulle beaktas i projekten. Tanken var att om projekten skulle ha
en möjlighet att leva vidare borde man ta tillvara och föra vidare erfarenheter
och kunskaper gjorda inom projekten. För att åstadkomma detta skulle
utvärderingen få en central plats i projektorganisationen.
Tanken var att högskolestudenter i framtiden skulle kunna studera i en
miljö där de personliga kontakterna med lärare och andra studenter
kompletterades med nya mötesplatser för lärande. ”Smarta klassrum” där till
exempel föreläsningen spelas in med hjälp av digital videoteknik och det
som skrivs på ”svarta tavlan” lagras digitalt. Såväl föreläsningar som
anteckningar skulle därefter finnas tillgängligt på nätet för studenterna att
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använda i digitala arkiv. Man såg även framför sig hur det skulle finnas
interaktiva 3D-miljöer. En annan vision i början av 2000-talet var hur trådlös
kommunikation över hela campusområdet, som numera är en självklarhet på
de flesta universitet, skulle ge möjligheter för såväl lärare och studenter att
samverka och samarbeta utan att vara bundna till tid och rum. Andra
exempel på framtidens lärandesituation som man drömde om var nya
möjligheter för studenterna att träna under simulerade förhållanden. Exempel
på det var den interaktiva simulerade patienten, ett program för blivande
läkare om hur man undersöker och diagnosticerar en patient, samt mjukvara
för ”oblodiga operationer” som kan utföras med exempelvis titthålskirurgi
och med minsta möjliga fysiska ingrepp. Ett projekt, som beskrivs närmare i
denna volym i en intervju med en av initiativtagarna, Siv Andersson,
handlade om att skapa en slags digital lärobok som kopplade samman
biologi, matematik och datavetenskap: Bioinformatikprojektet. Projektet
speglade de svårigheter och möjligheter som ett nytt ämne i gränslandet
mellan olika discipliner skapade.
Pilotprojekten 2000-2001 handlade alltså om nya mötesplatser för lärande
och avsikten med projekten var att knyta samman studentgrupper vid
Uppsala universitet, KTH, KI och Stanford. I delprojekten studerades och
utvecklades:
• Samverkan tvärs över geografiska och kulturella avstånd
Studenter vid Stanford University och de tre svenska universiteten hade
gemensamma projekt och kurser genom att använda kraftfulla videolänkar
och trådlös kommunikation.
• Utforma morgondagens flexibla läromiljöer
Lärosalar som utrustades med avancerad teknik för att skapa virtuella
mötesplatser och möjligheter till samarbete över nätet.
• Personliga portföljer
En webbaserad miljö för att lagra, återanvända och katalogisera material där
lärare och studenter samlade material i egna personliga portföljer eller delar
materialet med andra.
• Virtuella världar
I likhet med datorspelen skapades miniatyrvärldar på nätet, där studenter och
lärare kunde mötas i virtuella tredimensionella miljöer som ”avatarer” för
t.ex. visualisera komplexa matematiska beräkningar.
• Virtuella diagnosverktyg
Medicinstudenter skulle tränas i att ställa diagnos genom att undersöka
virtuella patienter via frågor och svar, beställa labbtester samt utläsa
patientens allmäntillstånd genom att iaktta ansiktsuttryck och ordval.
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• Läromedel online
Utformandet av webbaserade läromedel i bioinformatik i samarbete med
studenter.
Den ambitiösa ansatsen var ett resultat av att vissa projekt redan hade
påbörjats vid lärosätena. Detta var fallet med t.ex. den medicinska
applikationen, den virtuella patienten men också utvecklandet av avancerad
teknik i läromiljöer. Två år är en kort tid men pilotprojekten gavs en
möjlighet att komma igång och i vissa fall nåddes snabba resultat. Redan
under år 2000 hade man utvecklat några webbaserade kursmoduler inom
bioinformatik tillsammans med studenter vilket uppmärksammades på
internationella konferenser.
Studenterna vid läkarutbildningen vid KI, Uppsala och Stanford tränade
på de virtuella patienterna och fick även möjligheten att diskutera kulturella
perspektiv i synen på bemötande av patienter.
Vid utlysningen av projektmedel för projektomgångarna 2001, byggde
man inom WGLN vidare på de pågående forskningsprojekten. Vid den
projektomgången hade en viss specialisering skett vid de tre svenska
lärosätena. Sammanfattningsvis kan sägas att Karolinska institutet
samarbetade med Stanford i utvecklandet av medicinska applikationer. Detta
uteslöt inte annat samarbete. Arkeologerna i Uppsala utvecklade tillsammans
med KI en virtuell utgrävning, enligt förebild av den virtuella patienten. Vid
KTH fortsätter utvecklandet av flexibla läromiljöer med avancerad teknisk
utrustning.
Det projekt som har sin bas i Uppsala PADLR får en stark teknisk
inriktning men hela projektet startade utifrån humanisters och
samhällsvetares behov av bättre katalogiserings-, lagrings-, och
bearbetningsmöjligheter. Humanisterna och samhällsvetarna deltog i
projektet Foliothinking som kom att nyttja delar av de applikationer som
PADLR-projektet utvecklade. I nära samarbete med studenterna utforskade
man hur man organiserar och strukturerar sin lärandemiljö.

Uppsala Learning Lab – en knutpunkt för fortbildning,
utveckling och idéer
Uppsala universitet har sedan den Virtuella IT-fakultetens tillkomst satsat på
IT som verktyg för hela universitetet. Med Uppsala Learning Lab tillkom en
kanal för att nå ut till universitetets personal. ULL har påskyndat
utvecklingen på området via de program som vänt sig mot lärare men även
in mot förvaltningsorganisationen genom att påvisa behov och komma med
förslag till lösningar.
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Det finns en enorm kunskap och därmed en enorm potential vid ett
universitet för att samlas och utbyta erfarenheter. Tanken vid ULL har hela
tiden varit att erbjuda både praktisk och teoretisk kunskap. Att öppna
dörrarna för utbyte, kunskap och reflektion, men också att konkret stödja och
utbilda, handleda och diskutera. ULL bör fortsätta att vara en mötesplats och
en enhet där forskning, utbildning och kompetensutveckling samverkar och
där synergier mellan dessa olika områden skapas.
Det som har förändrats under en tioårsperiod är framförallt en
förskjutning från forskning till både fortbildning och utveckling av ITsystem inom lärandeområdet. Denna breddning är central för att hålla ett
universitet i framkanten inom både teknik och pedagogik.
På ULL samarbetar lärare, utvecklare och administratörer på ett ganska
unikt vis. Samspelet mellan teknik och pedagogik är starkt. Ledorden är
kommunikation
och
hjälpsamhet.
Just
eftersom
lärarna,
programmerarna/utvecklarna och administratörerna arbetar så nära varandra
kan systemutvecklingen verkligen utgå från användarnas behov. Här är
snabb feedback en av komponenterna: utvecklarna får direkt reda på om
något inte fungerar. Men det är hela tiden frågan om en pragmatisk hållning,
användarnas behov och teknikens utveckling måste gå hand i hand och då är
dialogen i centrum. En annan viktig komponent är att på ULL har support
getts en hög status, alla är inblandade och supporten ses som ett särskilt
kvalitetsarbete. Att supportfunktionen har getts denna status är bara ett
exempel på hur man konkret kan skapa användarcentrerade och pragmatiska
system.
Bra exempel på detta är inte bara utvecklingen av den nya studentportalen, utan även det dagliga arbetet med att stödja Uppsalas
universitetslärare när de utvecklar sina kurser och vidareutbildar sig. [Se
Mats Cullhed] Här finns potential för pedagogisk innovation, vilket vi också
sett exempel på i många av de lärarprojekt som utvecklades med stöd av
ULL. [Se Ola Eriksson, Jonas Holmstrand, Raimo Raag] Vi kan se det som
det goda samarbetets möjligheter, men även det goda samtalets möjligheter.
De tvärvetenskapliga mötena blir också ett sätt att få inspiration från andra
discipliner och andra ämnen vilket i sig kan stimulera till pedagogiskt
nytänkande. Bara att komma utanför sin egen miljö kan öppna upp för nya
tankar. Nya miljöer, men också nya rum i rent arkitektoniskt hänseende, kan
lyfta tanken. Det handlar om att få möta både nya platser och nya människor
för att på så vis få nya perspektiv. Den laborativa lärosalen i Blåsenhus som
invigdes samma år som ULL firade sitt tioårsjubileum har åskådliggjort hur
teknik kan förstärka mänskliga möten genom att man kan införliva det
virtuella rummet i det reella.
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Drömmen om IT i undervisningen
ULL började med forskning och det fanns stora förhoppningar knutna till
vilken potential IT hade. De drömmar som knöts till IT och webben var
förbundna med drömmar och visioner om ett nytt samhälle, en ny tillväxt
och en ny ekonomi. [Se Donald Broady] Parallellt med drömmarna om en ny
ekonomi blev det allt tydligare hur förutsättningarna för den gamla
ekonomin hade förändrats sedan 1970-talet även om utvecklingen allt mer
accentuerats sedan 1990-talet. Den övergångsperiod vi går igenom och de
storskaliga förändringar av ekonomin i den neoliberala eran har också
förändrat förutsättningarna för vad som kan göras och tänkas. [Se Thomas
Karlsohn samt Francis Lee]
Vi ser mer av en eventkultur, med fokus på projekt och korta lösningar.
Det har talats om kvartalskapitalism, om snuttifiering. I den omvandlingen
har ytan och förpackningen blivit allt viktigare. För att hantera all osäkerhet
och den ökade konkurrensen som globaliseringen innebär vänder sig många
företag och organisationer mot olika typer av lösningar som verkar trygga,
som verkar utlova framgång, men även universiteten och utbildningsväsendet påverkas förstås av denna utveckling. Här blir det mätbara, det
förutsägbara, ett mått på kvalitet. Modeller som lean manufacturing spiller
över från tillverkningsindustri in till andra verksamheter och speglar en dröm
om rationaliseringar, effektiviseringar och ökade vinster.271 Det handlar om
att hålla sig i framkanten, att vara innovativ och kreativ för att vinna i den
globala konkurrensen. I den retorik som ständigt jagar tillväxt och
innovation, spelar utbildning naturligtvis en stor roll, liksom IT som
frigörande kraft. Ny teknik ska skapa nya förutsättningar för en ny ekonomi.
Här finns intressanta paralleller till Donald Broadys text ”Den löftesrika
informationsteknologin”. [Se Donald Broady] Särskilt intressant i den texten
är just kopplingen mellan en tidsanda och de konkreta uttryck den tog sig i
just de samarbeten som pågick mellan Wallenbergstiftelserna och
universiteten. I detta sammanhang är det intressant att se hur
managementspråket alltmer kommit att användas även utanför de
ursprungliga arenorna, vilket också kan ses som en effekt av skiftet inom de
avreglerade (eller snarare omreglerade) marknaderna, vilket vi kan se i Luc
Boltanskis och Ève Chiapellos Le Nouvel Esprit du Capitalisme.272 Denna tro
på tekniken som förlösande kraft inom utbildningen har också kritiserats
starkt av exempelvis David Noble i hans bok Digital Diploma Mills, där han
menar att tekniken ofta formas utifrån kommersiella och administrativa
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intressen.273 Delvis kan vi också se en parallell till hur konsumenten har
kommit att bli en superkategori, som Frank Trentmann bl.a. skrivit om i The
Making of the Consumer. Trentmann menar att alltfler områden definieras
utifrån en kommersiell logik där konsumenten kommit att bli en snudd på
ikonisk metafor.274
Det finns ofta ett förenklat tänkande kring teknikanvändningen där teknik
mest diskuteras som ett verktyg, som något som vi ska lära oss att bemästra
och som hjälper (eller stjälper) oss på olika sätt, vilket Thomas Karlsohn
elegant problematiserar i denna volym. [Se Thomas Karlsohn] Här kan man
se en stark koppling mellan de teknikdeterministiska synsätt som Cuban
analyserar och Karlsohns text.275 Men det är intressantare kanske att
diskutera vad som sker med oss när tekniken börjar påverkat vårt sätt att
tänka? Om vi tar e-boken som fenomen: hur kan vi tänka kring e-bokens
vara eller icke-vara? Hur påverkar det forskningen? Frågan är vad som sker
när vi digitaliserar texter och material? Robert Darntons bok The Case for
Books. Past, Present, and Future som tar just upp vad som händer när ny
teknik kommer in och förändrar de tidigare givna förutsättningarna. Hur
påverkar t.ex. Google? Vad händer med informationslandskapen? Håller de
på att gestaltas om? Vad kommer då ske med biblioteken? [Se Eva Nordgren
& Linda Thorn] Hur påverkas vi av e-boken som form? Open Access ställs
emot olika sätt att försöka kontrollera innehåll med hjälp av digital teknik,
s.k. Digital Rights Management, DRM.276 Här är Learning Objects ett
intressant exempel på hur önskan om att paketera och standardisera kunskap
kan ta sig uttryck. [Se Francis Lee] Vi kommer kanske att få se en utveckling
i framtiden där nätet kommer att erbjuda massutbildningar på distans, medan
forskning fortsätter att ske i den fysiska världen. Samtidigt kan vi se
tendenser till outsourcing av vissa delar av forskningen till länder med lägre
lönenivåer i stora naturvetenskapliga forskningsprojekt. Även när det gäller
mer sofistikerade analyser, så förändras förutsättningarna när digital teknik
gör material mer tillgängligt för fler grupper. Allt detta gör att frågor om
informationsteknik och forskning i den högre utbildningen ställs på sin spets.
En viktig fråga att ställa sig är var vinster respektive kostnader för
digitaliseringen hamnar? Med nätet kan vi nå många fler, men hur påverkar
det hur universiteten agerar? När alltfler universitet tävlar om studenternas
gunst, gör det att varumärken och yta blir viktigare? Rankingsystem
påverkar till stor del universitetens ställning och att manipulera dem på olika
273
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vis blir allt viktigare, se t.ex. David L Kirps Shakespeare, Einstein, and the
bottomline – the marketing of higher education.277 Andra tar upp hur
universitetens ställning förändras och hur kreativiteten hämmas av en ökad
kommersialisering av den högre utbildningen, se t.ex. Mary Evans Killing
thinking: the death of the universities, som f.ö. också finns som e-bok.278
Ylva Hasselberg diskuterar liknande problem ur ett svenskt perspektiv. Vad
händer när makten vid universiteten förskjuts från forskarna till dem som
söker skapa någon slags centrala system för utvärdering och kvalitetskontroll? Att kvantifiera vetenskaplig kvalitet genom att ensidigt fokusera på
vissa anglosaxiska tidskrifter och rankingsystem som de facto låter sig
manipuleras; är det verkligen så vi ska bedöma och skapa förutsättningar för
vetenskaplig excellens?279 De system för kvalitetsmätningar som just nu
framställs som de mest objektiva gynnar inte samhällsvetare och humanister,
eller överhuvudtaget dem som inte är anglofoner. Detta diskuteras mer
utförligt bl.a. av Janken Myrdal i Spelets regler i vetenskapens hantverk: om
humanvetenskap och naturvetenskap.280
Lennart Sturessons och Jörgen Nissens text, ”Undervisningsteknologi
2.0?”, ställer frågan vad undervisningsteknologin egentligen var och vad
finns kvar idag. [Se Lennart Sturesson & Jörgen Nissen] Vilka spår har den
lämnat i dagens utbildningslandskap? De understryker särskilt fyra olika
tematiker: för det första i ökat fokus på målstyrning. För det andra i form av
ökad individualisering, som har tagit sig lite olika uttryck. Dels som ett sätt
för eleven att styra sin egen takt men där själva inlärningsmaterialet i princip
skulle vara standardiserat och storskaligt. Dels som en syn på pedagogik där
vi ska utgå från elevens egna utgångspunkter och förutsättningar och anpassa
pedagogiken efter eleven. För det tredje har det påverkat den pedagogiska
grundsynen. Slutligen kan arvet från undervisningsteknologin spåras i en
strävan mot en allmän rationalisering av utbildningssystemet.
Undervisningsteknologin ville förändra människors beteenden. Men
undervisningsteknologin blottlade också de skillnader i kunskapssyn som
präglar synen på undervisning och lärande. Några av de tankefigurer som
lever kvar från undervisningsteknologin kan spåras i ett stort intresse för det
som kan mätas, för givna mätbara mål. Kanske kan vi tolka det som ett
utslag av en önskan att se och hitta det gripbara, det mätbara, men det
speglar också hur målstyrning slår igenom överallt i samhället. På 1960-talet
var det centraliserad målstyrning som var idealet, på det tidiga 2000-talet är
det mer decentraliserat. Det är snarare den flexibla kapitalismens ideal som
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påverkar: lean production & new public management är bara några exempel
på hur den neoliberala ideologin manifesteras i nya ideal kring hur mål ska
formuleras och uppnås. [Se Thomas Karlsohn samt Francis Lee] Vad det får
för konsekvenser för människors känsla av sammanhang eller för samhällens
förmåga att hantera ekonomiska och sociala kriser är något som Richard
Sennett har analyserat i flera viktiga verk, som The Corrosion of Character:
The Personal Consequences of Work in the New Capitalism och The Culture
of the New Capitalism.281
Ulla Riis och Jonas Almqvist gör en elegant metaanalys av hur
universitetslärarnas roll har förändrats i och med att ny teknik och nya
pedagogiska ideal och direktiv har introducerats under de senaste 50-100
åren. Riis och Almqvist använder sig av de lärarprojekt som ULL
finansierade för att visa på hur lärare använder sig av tekniken för att skapa
bättre förutsättningar för sina studenter. Detta kapitel sätter in lärarprojekten
i ett större sammanhang och hjälper oss att förstå hur universitetens roll har
förändrats, men också vad som är sig likt. [Se Ulla Riis & Jonas Almqvist]

Det oförutsägbara – när teknik och möten ger oväntade effekter
Metaforen ”att missa tåget mot framtiden” är väldigt kraftfull och gör att
många har svårt att ställa sig kritiska till nya resurser/medier. Istället
försöker vi hänga med i utvecklingen, skapa förutsägbara, enhetliga, mätbara
system där tekniken ska frigöra resurser. Så blir det nu inte alltid. Ibland kan
nya direktiv, som att alla lärare ska lägga upp alla ppt-bilder på nätet, få
oanade konsekvenser. Studenter kanske väljer att strunta i att gå på
föreläsningarna eftersom de ändå har tillgång till föreläsningsbilderna. Men
samtidigt är det personliga mötet något som värderas högt, vilket inte minst
Raimo Raags text visar. [Se Raimo Raag] Språkstudenterna som läser på
distans utvecklas minst lika mycket av att träffa sina lärare och medstudenter
och tala och resa med dem, som av att använda de olika verktyg som
distansundervisningen erbjuder dem.
Men teknik är inte alltid självklar. Tekniktrösklar kan göra att även de
mest entusiastiska satsningar går om intet. Ett exempel på detta finns i Larry
Cubans studie Oversold and underused: computers in the classroom. 90
procent av lärarna är mycket positiva till ny teknik, men de är samtidigt helt
ovilliga att ta till sig ny teknik om tröskelvärdet inte är minimalt. Det kan
handla om att nya verktyg kräver annan didaktik och annan pedagogik. Ny
teknik kan alltså lättare tas emot i sammanhang där det inte krävs så stora
förändringar av själva undervisningen, där den nya tekniken mer kan
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integreras i gamla vanor.282 När det gäller interaktiva skrivtavlor så visar det
sig t.ex. att de är mer populära på småskolenivå än på högskolenivå, vilket
antagligen har att göra med hur tekniken passar ihop med traditionella
arbetssätt. Det finns flera aktiva användarsammanslutningar för interaktiva
skrivtavlor på småskolenivå, där lärare tipsar varandra om hur de kan
använda sig av interaktiva skrivtavlor tillsammans med barnen. För den
svenska kontexten kan vi titta på studier av Ulla Riis som har forskat på
teknikanvändning i skolorna, och även har studerat maktaspekter när det
gäller teknik och teknikanvändning, vilket är av central betydelse för att
förstå vem som till sist gör vad med vilken teknik.
Här finns också intressanta paralleller till Lars Borins text om hur det
arbete som utfördes inom ramen för Wallenberg Global Learning Networks
senare kom att påverka andra forskningsprojekt och undervisning på
Göteborgs universitet. [Se Lars Borin] Drömmar och visioner kan alltså ge
mycket konkreta effekter även efter att projekt avslutats och just den
tekniska lösningen visat sig inte hålla måttet.
Tore Rischs text om sökning i semantiska data visar också på hur
drömmar och önskemål, ambitioner och forskningsprojekt kan ge nya
oväntade konsekvenser. [Se Tore Risch] De projekt som Risch och hans
forskargrupp var inblandade i hade förgreningar åt många olika håll, både
inom Sverige och utanför landets gränser. Hur vissa av dessa samarbeten såg
ut eller hur de utvecklades mer konkret kan vi se mer av i Stefan Seipels
text, även om den mer fokuserar på hur drömmar om teknik inte alltid ger
det förväntade resultatet. [Se Stefan Seipel] De virtuella världar som skulle
stimulera till pedagogisk nytänkande och mer motiverade studenter, visade
sig inte ge de förväntade resultaten. Delvis handlade det om att tekniken var
för omogen och krävde för stora resurser, delvis handlade det nog om att inte
underskatta betydelsen av tid och rum i alla dess bemärkelser.
Ambjörn Naeve tar upp slumpens och de personliga kontakternas
betydelse för det goda samarbetet. [Se Ambjörn Naeve] Här handlar det i
högsta grad om nätverk, om personliga möten och relationer mellan
människor som grunden till lyckad forskning. De starka nätverken gynnar
dem som dras in i dem och blir på så vis självförstärkande. De attraherar nya
talanger och skapar på så vis oväntade synergieffekter där kreativitet och ny
kunskap går hand i hand. Borin, Risch, och Naeve visar alla på den lyckliga
slumpen, på hur forskning kan göras framgångsrik. De fick alla pengar från
WGLN som bidrog till att de kunde fortsätta vidare. De lyckades alla dra till
sig mera forskningspengar, bl.a. från EU, för andra nya och ganska
tekniktunga projekt.
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När resurserna inte räcker till
Magdalena Bjernelds text ”IT-baserad distansutbildning för personer som
arbetar i internationella katastrofprojekt” visar på en annan problematik. [Se
Magdalena Bjerneld] Här var det otillräckliga resurser redan från början som
ställde till problem. Dessutom bidrog mängder av kulturkrockar och vitt
skilda förväntningar på vad distanskursen skulle kunna ge, till att projektet
inte blev så bra som det hade kunnat bli med en annan resurstilldelning. Med
dagens system ges det inte utrymme för studenters behov av kontinuerlig
feedback, då resurserna för varje student är för snålt tilltagna. Det lämnar
både lärare och studenter otillfredsställda och tekniken blir här inte
nödvändigtvis det stödjande verktyg det ibland framställs som.
Arnold Pears text ”Explanograms”, tog upp frågan om vilken
universitetens roll är när det gäller teknikutveckling och teknikförvaltning.
[Se Arnold Pears] Pears talade om tekniktrösklar och höga underhållskostnader för olika tekniska system. För att utveckla nya tekniska
innovationer behövs massivt stöd. Annars blir det svårt at få det att fungera
och framförallt behövs stöd om de ska få spridning. Aldrig så eleganta
lösningar blir bara skrivbordsprodukter om ingen tar ansvar för att lansera,
marknadsföra, förvalta och vidareutveckla dem. Explanogramtekniken är ett
utmärkt exempel på en teknik som egentligen hade allt: flexibel, stabil och
användarvänlig. Men den fick inte någon ordentlig spridning. Ett alternativ
till explanograms togs fram av kommersiella aktörer, Livescribe, som
fungerar på nästan samma sätt. Den viktiga frågan som Pears ställer är hur
innovationer/tekniker blir framgångsrika?
Uthållighet och underhåll var något Pears efterlyste. Det är en
fundamental fråga, ett mönster som återkommer, att nyheter och förändring
prioriteras över förvaltning och underhåll som i sin tur underskattas. Men
kanske universitetens roll snarare är att utveckla idéer och förvalta
erfarenheter, hellre än produkter och system, som antagligen bättre kan klara
sig i näringslivet. På universiteten kan idéerna och erfarenheterna leva vidare
även då själva verktyget eller systemet har åldrats. Samtidigt hur får vi ut så
mycket som möjligt av dyr teknik?
Eva Nordgrens och Linda Thorns text, ”Att ge nycklar till kunskap:
universitetsbibliotekets kurser i informationssökning”, väcker just frågan hur
vi ska ställa oss till befintliga system. [Se Eva Nordgren & Linda Thorn] Ska
vi utveckla eller avveckla? Det borde vara ett krav att avsätta nya pengar till
underhåll när man initierar nya projekt, annars blir ofta mycket arbete
bortkastat. Men trots att det kontinuerliga underhållet är viktigt, så är det
sällan som det prioriteras. Det handlar också om vilka kompetenser som
värderas och hur de uppfattas. Att söka information på ett källkritiskt sätt är
egentligen ännu mer avgörande när vi möts av ett informationsöverflöd, men
det tas ibland för givet att studenter behärskar det, trots att så inte alltid är
fallet.
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IT som pedagogisk hävstång
Teknik behöver inte alltid vara dyr för att ge goda resultat. Vi ser flera
exempel på hur teknik, rätt använd, kan ge fantastiska resultat. Margareta
Emtners text ”IT-baserad undervisning i forskningsmetodik inom
sjukgymnastprogrammet” visar t.ex. på hur välfungerande det kan bli, i
synnerhet om det just avsätts pengar till just ett kontinuerligt underhåll. [Se
Margareta Emtner & Karin Hellström] Andra exempel är hur både Carina
Ahlstedt [Se Carina Ahlstedt] och Truls Gårdmark [Se Truls Gårdmark] har
lyckats förbättra sjuksköterske- respektive läkarutbildningen genom att
använda sig mer av olika IT-lösningar på pedagogiska och organisatoriska
problem. Vårdyrken är delvis ett hantverk, men ett hantverk där känsla och
intuition spelar en ganska stor roll. Att träffa och bemöta patienter är något
studenterna måste lära sig genom praktiska erfarenheter. Samtidigt finns det
utrymme för att öka kvaliteten på den praktik vårdstudenterna erbjuds, se till
att de inte känner sig övergivna utan snarare bekräftade och viktiga. Här blir
kommunikationsverktygen ett sätt att slussa in stora mängder studenter med
minimal belastning för de som jobbar inom sjukvården.
Teknisk omognad kan initialt göra att projekt misslyckas. Bara ett par år
senare kan dock situationen vara en helt annan beroende på om ITmognaden i det omgivande samhället har tagit ett språng. Ett exempel på
detta är Kerstin Rydbecks text om virtuella seminarier. [Se Kerstin Rydbeck]
Det motstånd som de virtuella seminarierna mötte trots behov, kunde
undanröjas tre år senare, dels genom att fler är vana vid att använda sociala
forum som Facebook, dels genom att kvaliteten på den tekniska utrustningen
hade förbättrats. Virtuella platser och möten hade helt enkelt blivit
normaliserade socialt sett. I Rydbecks fall är det främst forskarutbildningen
som står i fokus. Men problemen att skapa en tillräckligt bärkraftig miljö är
något som många ämnen och nivåer inom universitetsutbildningssystemet
brottas med. Rydbeck visar också på hur de personliga mötena är svåra att
helt ersätta, något som flera av bokens författare har varit inne på. Ett sätt att
hantera storleksproblem har varit just att samarbeta via interaktiva forum,
med distanstekniker för att hålla kontakten med andra forskare, andra
studenter. Om seminarier fungerar både fysiskt och virtuellt blir de mindre
sårbara: den som inte kan vara med fysiskt kan kanske delta virtuellt och på
så vis kan en större kontinuitet säkerställas.
Men teknik kan förstås också lösa problem på ett enkelt och oanat sätt och
därmed göra undervisningen mycket lättare. Ola Eriksson visar t.ex. i sin
text hur enkla mp3-filer radikalt förändrade förutsättningarna för hans
studenter inom musikologin. [Se Ola Eriksson] Musik har nära släktskap
med språk och språkundervisning. Raimo Raag visar i sin text hur han och
hans kollegor bygger vidare på en lång tradition av innovativ undervisning i
estniska vid Uppsala universitet och har själv lyckats att förnya
undervisningen i samma anda. De lyckades med hjälp av olika tekniska och
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pedagogiska lösningar att skapa distanskurser som lockar studenter från all
världens hörn. [Se Raimo Raag] De effektiviseringar som självrättande test,
inspelade föreläsningar och studentsamarbeten medför gör att resurser
friläggs som ger lärarna mer tid att vidareutveckla kurserna och ge
individuell feedback som gör att studenternas motivation och resultat höjs.
Men de fysiska mötena fortsätter att vara oerhört viktiga. Inte bara mellan
lärare och studenter, utan även mellan andra lärare som använder nätet för att
undervisa.
Jonas Holmstrands text ”Nätundervisning som pedagogisk katalysator. Ett
nätkursprojekt och dess bakgrund” är ett exempel på hur ny teknik också kan
skapa förutsättningar för ny pedagogik. [Se Jonas Holmstrand] När
Holmstrand och hans kollegor skulle göra en nätkurs så utgick de ifrån att
studenterna själva skulle få styra sin studietakt. Samtidigt upptäckte de att
det är väldigt olika förutsättningar med olika medier. En föreläsning bygger
på talet, men powerpoints är en helt annan sak, särskilt när de läggs upp
digitalt. I en powerpoint på nätet blir plötsligt bilden det primära. Att erbjuda
en inspelad föreläsning är dessutom alltid riskabelt. Det kan bli ineffektivt
lyssnande om studenterna vet att de kan lyssna igen och igen. Men den nya
nätkursen påverkade också campuskursen. Distanskursens material kunde
användas som resurs för campusstudenterna, och även de vanliga
föreläsningarna förändrades av distanskursens upplägg genom att nya
pedagogiska idéer spillde över.

Mediers form och hur vi uppfattar innehåll – lärandet och
kunskapens ramar
Men vad är en föreläsning egentligen? Betraktas en föreläsning som en text
eller som något annat? Det krävs egentligen mer forskning om det och om
hur föreläsningar blir annorlunda av att bli inspelade. Samspelet som finns
då alla befinner sig i samma rum försvinner t.ex. Hur uppfattas olika former
av information? Olika medier? Vad är egentligen skillnaden mellan MTV
och en föreläsning? Många föreläsare känner att de har hamnat i
underhållningsbranschen: det finns förväntningar om att undervisningen ska
vara underhållande och lustfylld, spännande och fartfylld. Men är det alltid
det som främjar lärande? Och vilken typ av lärande? När universiteten möter
en kommersiell logik och ska utvärderas efter management modeller som är
framtagna för helt andra sammanhang så hämmas kreativiteten och tankens
frihet. Forskningens krav på noggrannhet och kritisk prövning är per
definition tidskrävande. Korta kvartalsrapporter stör då mer än de hjälper.
Det handlar inte bara om universiteten förstås: en alltför snäv definition av
vad kvalitet och effektivitet är gör att förnyelse och innovation lätt kan
sorteras bort. Det genuint nydanande är sällan bekvämt utan utmanar våra
givna föreställningar på ett sätt som inte passar in i några modeller. Trots det
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så vinner enkla lösningar som Richard Floridas teorier om de kreativa
klassernas betydelse för städers ekonomiska framgångar och de tre T:na –
technology, talent och tolerance – stort gehör framförallt i policykretsar.
Dessa frågor leder oss till nya frågor, som vem äger och förvaltar
kunskap? Vad är lärande? Nya pedagogiska och didaktiska metoder kan
uppfattas som usel kvalitet av studenter som är ovana vid den nya formen.
Lärare kan bli mindre benägna att ta pedagogiska risker och utmana sina
studenter när det finns sajter som www.ratemyprofessor.com. Om studenter
uppfattas och uppfattar sig som konsumenter av utbildning, så får även det
konsekvenser för förhållandet mellan lärare och studenter, vilket bl.a. Ylva
Hasselberg har uppmärksammat t.ex. i Vem vill leva i kunskapssamhället?283
Detta leder oss till det sista avsnittet i vår antologi där vi bett olika
forskare att reflektera över vart vi är på väg, hur vi skulle kunna använda oss
av IT och vad det kan få för konsekvenser. Jan von Bonsdorff visar i sin text
på hur ett traditionellt ämne som konstvetenskapen har påverkats av den
digitala tekniken. [Se Jan von Bonsdorff] Digital teknik kan vid första
påseende verka vara enklare än att visa på gamla OH-apparater, men den till
synes sofistikerade digitala tekniken kan ibland utgöra större hinder än
möjligheter. Samtidigt finns det tecken på att ny teknik skulle kunna frigöra
mycket kreativitet om den bara kan bemästras på rätt sätt. Texten utgår från
en experimentell föreläsning i ULLs nya laborativa lärosal och visar
verkligen på potentialen i ny teknik, men von Bonsdorff visar också på
svårigheter. Det handlar både om tekniktrösklar, att lärare ska hinna sätta sig
in i vad som kan göras, och teknikproblem, där utvecklare och användare
inte alltid lyckas kommunicera vilket gör att produkterna inte alltid
motsvarar behoven.
Ewert Bengtsson låter också sin kunskap och erfarenhet få fritt spelrum i
ett försök att se åt vilket håll utvecklingen är på väg. [Ewert Bengtsson, b]
Hur skulle universiteten kunna förvalta sitt arv och ändå förnya sig genom
ny teknik? Det är en av de viktigaste utmaningarna vi står inför idag, men
också nyckeln till genuint innovativa lärmiljöer. Den fantastiska och snabba
utveckling som datorerna har genomgått kan öppna nya dörrar för oss.
Utvecklingssprång inom vetenskap och utbildning är något av temat för
den intervju med Siv Andersson som finns med i vår avslutande utblick mot
framtiden. [Se Siv Andersson] Siv Andersson var med och startade en
innovativ lärobok online för en disciplin som förändrades snabbare än
någonsin, bioinformatiken. Idag står vi inför liknande utmaningar som för
10-15 år sen i och med att datorernas ökade kapacitet har gett oss nya
förutsättningar, som också påverkar vem som kan göra vad och var. Hur vi
hanterar den utmaningen är av avgörande betydelse för vart vi hamnar.
Åsa Cajander och Mats Daniels visar även de i sin text på vikten av att
lära sig använda ny teknik. [Se Åsa Cajander & Mats Daniels] Men de visar
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också på hur sociala och kulturella faktorer spelar stor roll för hur
framgångrika nya tekniker blir. Det är inte självklart att t.ex. internationella
studentprojekt uppnår det de avser. Att verka på en global utbildningsarena
är alltså förenat med både möjligheter och svårigheter. [Se även Magdalena
Bjerneld samt Stefan Seipel] Om vi verkligen vill skapa undervisning som
tar hänsyn till detta och överkommer hindren, så hamnar drömmar om
effektiviseringar och rationaliseringar i bakgrunden. Men hur vi närmar oss
undervisning och lärande bygger också på hur vi uppfattar kunskap och hur
vi ser på universitetens och utbildningens roll.
Francis Lee undersöker undervisningsteknologier över tid. [Se Francis
Lee] Lee visar på spänningen mellan praktik och ideal, mellan teknik och
pedagogik, men också på hur vår syn på utbildning påverkar vad som går att
göra och tänka, vad som är kvalitet. Lärande och kunskap blir till något
mätbart, som kan utvärderas och jämföras, standardiseras och strömlinjeformas. Här blir lärobjekten, Learning Objects, ett intressant exempel på hur
önskan att skapa upphovsrättsstyrt material i enlighet med en kommersiell
logik. Det handlar om att se kunskap som en handelsvara, som ett objekt som
kan mätas och styras, och säljas. Den sociala och kulturella dimensionen i
hela lärsituationen eller i synen på vad kunskap egentligen är, försvinner.
Sammanfattningsvis visar bredden i de olika texterna i denna antologi på
flera intressanta frågor som kan korsbefrukta varandra. Som universitetens
roll i de nya utbildningslandskapen. Vart är vi på väg? Vilka hot och
möjligheter innebär den nya digitala tekniken? Vad gör vi med tekniken och
vad gör tekniken med oss? Hur formas vårt handlingsutrymme och våra
tankebanor av nya tekniska förutsättningar? När allt mer finns tillgängligt
digitalt, kommer det att locka nya aktörer? Vilka är de i så fall? Och kommer
vi att forska bara på det som finns i digital form? Vad får det i så fall för
konsekvenser för de frågor vi ställer och de svar vi finner? Hur kommer det
att påverka vår syn på lärande, undervisning och forskning? Men också
frågor som vem som ska bära kostnaderna och vem som ska tillgodoräkna
sig vinsterna, ekonomiskt såväl som socialt och kulturellt. I detta
sammanhang kan Uppsala Learning Lab ses som en arena för de goda samtal
och de goda samarbeten som kan ge grogrund för innovation.
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