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FÖRORD
Av Birgitta Stymne, Rektor, Högskolan i Gävle

Ofta sägs det att undervisningsformerna i skola och högskola inte förändras särskilt
mycket. Och det är riktigt om man med det avser att katedern och den svarta tavlan
(som numera dock är grön eller vit) finns kvar i nästan alla undervisningssalar.
Men när det gäller undervisning på distans har utvecklingen inte stått still, särskilt
inte under den senare delen av 90-talet. Undervisning på distans har en lång
tradition i vårt land. Hermods och NKI är institut som varit mycket värdefulla
komplement till de vanliga skolorna under hela 1900-talet. Hermods annonserade
sin första kurs 1898, det var i Bokföring och kallades ”Undervisning per
korrespondens”. Metodiken var brev med material och uppgifter som sändes
mellan institutet och eleven -  lärare och elev var anonyma och helt skilda från
varandra.

Högskolan i Gävle bildades 1977 och redan från början gavs flera kurser på
distans. Begreppet distansutbildning var då och är fortfarande ganska oklart genom
att formerna för genomförandet varierar. Sällan var det så att studenter och lärare
var helt obekanta för varandra. I stället kunde formen vara sådan att lärare reste till
andra orter, främst i Hälsingland, och hade där under några dagar koncentrerad
undervisning med studenterna. Studenterna fick därefter läsa på egen hand och
sedan kom läraren åter. I andra kurser samlades studenterna i Gävle under ett antal
veckoslut.

Ny teknik blev tillgänglig för distansundervisning under början av 90-talet och med
ekonomisk hjälp och annat stöd från Länsstyrelsen i vårt län installerades tele-
bildstudiolokaler i många av länets kommuner och på högskolan. Till acceptabla
kostnader kunde studenter och lärare direkt se och kommunicera med varandra
trots att de befann sig på olika platser. Antalet kurser som gavs på distans ökade,
främst var det inom de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnena. Kurser
började även förläggas mera systematiskt under läsåret så att det skulle vara möjligt
att kombinera dem till en examen. Ekonomprogrammet gavs under många år på
detta sätt. Flera andra program har därefter utvecklats i distansform, inom
lärarutbildningen, inom vårdområdet och det datavetenskapliga programmet. Det
senare har utvecklats inom ramen för Svenska DistansHögskolan, SDH, som är ett
konsortium tillsammans med Mitthögskolan, Örebro Universitet, högskolan i
Karlskrona/Ronneby och Utbildningsradion.

Och utvecklingen fortsätter. 18% av utbildningen vid vår högskola gavs under förra
året på distans. Fortfarande är formerna för distansutbildningen inom olika kurser
varierande och alltmer används datortekniken och Internet. Distansutbildning är en
undervisningsform med vilken Högskolan i Gävle sedan länge varit framstående
och HiG är en av de ledande högskolorna i landet inom området. Hur långt vi
kommit finns att läsa i dessa ”papers” skrivna av högskolans lärare och av personer
som arbetar på länets studiecentra.
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FÖRORD
Projektet IT och distansutbildning

Antologin Du just håller i din hand är ett delresultat av det IT-projekt vid
Högskolan i Gävle (HiG), som arbetat med IT och distansutbildning. Projektet har
varit verksamt under 1997 - 2000 och finansierats av KK-stiftelsen, Länsstyrelsen i
Gävleborg, EU (Sociala fonden) samt av HiG. Projektets syfte har varit att, via
Internet, driva utvecklingen av distansutbildning framåt. Huvudmålet har varit att
tillgängliggöra de nya verktygen för genomförande och distribution av
distansundervisning. I antologin har vi samlat erfarenheter och reflexioner från ett
brett spektrum av personer som arbetat med distansundervisning eller flexibelt
lärande och med Internet som kommunikationsmedium.

Internetbaserade lösningar för förmedling av digital information, öppnar ständigt
nya möjligheter för både distansstudenten och den lärare som undervisar på distans.
Men det medför också nya pedagogiska utmaningar att anta och olika typer av
problem att lösa.

Samtliga papers behandlas under en heldagskonferens - FLOW³ (Flexible Learning
on World Wide Web) den 21 november 2000 på Högskolan i Gävle.

Veronica Liljeroth
Peter Walander

William Males
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INTRODUKTION TILL ANTOLOGIN FLOW3 OCH
NÅGRA REFLEXIONER OM DISTANSUNDERVISNING

William Males, HS-Institutionen, Högskolan i Gävle

Om min egen bakgrund och om denna antologi

Jag undervisar i bl. a. Creative Writing in English på Högskolan i Gävle och har
lett distanskurser i fyra år. Jag tog min mastersexamen genom Writing Seminars
vid Bennington College i Vermont per distans, och läste distanskurser i
kulturpedagogik och kreativt skrivande under sammanlagt fyra år på 90-talet. Jag
har alltså haft kontakt med distansundervisning i cirka ett årtionde. Under denna tid
har distanstekniken gått från intensiva internatträffar kombinerat med kontakt via
pappersbrev till intensiva internatträffar kombinerat med elektronisk kontakt.

En relativt liten förändring, kan man tycka. De grundläggande faktorer som ger en
bra inlärningssituation är rimligtvis desamma idag som de var för tio år sedan.
Ändå är vi flera som har på känn att en avgörande förändring håller på att äga rum
vad gäller inlärning och att denna förändring utgår ifrån distansutbildningens
praktik.

Lärare på Högskolan i Gävle har arbetat fram egna grepp inom distansutbildning.
Projektet ”IT i distansundervisning” representerar en pionjärinsats. Vårt samarbete
med kommunernas lärcentra (se Ulrika Grönqvist och Jonny Engströms artikel) har
varit påtaglig.  Men det är först nu som så många inblandade sätter ord på sina
erfarenheter i samlad trupp. Läs gärna denna artikelsamling som ett försök från
högskole- och lärcenterpersonal att tänka oss bortom klassrummet, att formulera
oss om vår praktik, våra funderingar och våra visioner.

Icke-klassrummet

När vi säger ”virtuellt klassrum” om nätbaserad undervisning pratar vi i metaforer.
Det finns ingen geografisk plats som motsvarar vår upplevelse av ett klassrum på
Internet.

Ändå vill vi ha ett klassrum där. Åke Tilander påpekar i sin artikel att vi bär med
oss förväntningar på oss själva och andra, och vill gärna se dessa förväntningar
infriade. Klassrummet ger struktur åt lärsituationen. Där finns både kateder och
skolbänk. Det är bara att sätta sig, och överta sin färdiga roll.

Tilander säger ”Det som är intressant och spännande i distansundervisning . . .är att
detta är en i stor utsträckning ny undervisningssituation. Det gör att de rollmönster
som finns för hur lärare och studenter bör bete sig inte alls är så fasta och
etablerade. . . ”
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Klassrumsmetaforen skulle kunna betyda att vi inte ser den nya tidens fulla
möjligheter. Pär Vilhemsson påpekar att det finns olika slags lärare, olika slags
studenter –  dessa ska ha chans att matchas ihop. Tilander antyder att studenterna
och lärare kan växa in i nya roller om de bara får tillfälle.

Tillfälle får de i den ”nya tiden”.  Här säger jag ”nya tiden” därför att jag letar efter
ord. Vad jag än säger i detta sammanhang blir snart inaktuellt.  Begreppet
”distansundervisning” har till exempel hunnit bli omodernt under de tre åren som
projektet ”IT och distansutbildning” pågått. Själva Distansmyndigheten
underkänner sitt eget namn och vill hellre tala om ”flexibelt lärande”. IT-projektets
livslängd känns som en mansålder när man ser tillbaka och begrundar vad som har
hänt i vår egen lärandeorganisation, genom våra egna experiment och genom
förändringar i vår omvärld.

Distansundervisning är snarare ett laboratorium än ett klassrum. Här sker alla
möjliga experiment. I en presentation som Karin Lindsten gjorde i våras sa hon att
det kunde vara lika bra att göra klart för distansstudenterna med en gång att de är
försökskaniner. . . och att vi som undervisar inte riktigt vet hur experimentet blir.
Det förvånade är att studenterna har ganska lätt att ta detta – bara de får veta hur
det ligger till. Och det kan vara en fördel att lärare och studenter accepterar
laboratoriemetaforen därför att det gör det lättare att rycka på invanda roller.

I sin artikel här säger Lindsten att ”distansutbildning betyder i princip undervisning
oberoende av tid och rum”. Vad kan detta betyda? Måste inte allting ha sin tid och
plats?

Det är förståeligt att vi vill säga klassrummet när vi pratar om lärandets plats, och
tänker på skolåret när det gäller lärandets tid. Men det rör sig ändå om olyckliga
metaforer. I en artikel i förra höstens nummer av Online Journal of Distance
Learning Administration skrev Melanie Clay om fem vanliga nybörjarfel man gör
som distanslärare.  Man skulle kunna sammanfatta felen i  ett kardinalfel: att man
som lärare inte förstår att den nya lärsituationen är någonting nytt.

Peter Walander skriver i sin artikel om det tidiga arbetet inom projektet ”IT och
distansundervisning” att ”föreläsningen som lärmetod var den allenarådande
förebilden”. Han säger vidare att ”många av dagens lärplattformar bygger på den
traditionella klassrumsmodellen.”

Det kan falla sig naturligt att se våra Internet-baserade lärplattformar som
”klassrum”, precis som det var naturligt för Columbus att kalla Amerikas invånare
för ”indianer”. Det är skrämmande och svårt att använda alla de möjligheter till
flexibelt lärande som tekniken erbjuder.

Lätt att säga halleluja

Ulrika Grönqvist och Jonny Engström påpekar i sin artikel att summan av all
flexibilitet i flexibelt lärarande innebär för studenten en individualisering som kan
vara handikappande. Inte bara klassrummet kan försvinna utan även den egna
platsen i klassrummet, kamraterna, rasterna, allt. Katarina Wijk och Allan Stenlund
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funderar på vem som gynnas av den nya lärsituationen. ”Det finns”,  för att låna
ord från Professor Gérard Weidenfeld av franska  Centre National d’Enseignement
à Distance “distans som ger närhet och distans som fjärmar.”   Hur skapa den rätta
distansen, den rätta flexibiliteten?

Det är helt enkelt lättare att säga halleluja än att göra det. Vår styrka på Högskolan
i Gävle är att vi tillsammans med våra samarbetspartners och mycket tack var en
liten skara entusiaster bland personalen haft tid på oss att utveckla vår
distansundervisning i praktiken. Vi har inte kommit överens om någon gemensam
“Gävlemodell”, men om jag ändå skulle försöka återge några gemensamma drag så
blir det så här:

1. Vi försöker värna om gruppen, om det lokala och närliggande, om studentens
känsla av  tillhörighet i kursen, studiegruppen, och på studieorten. Grönqvist och
Engström påtalar lärcentrets centrala plats i detta sammanhang. Wijk och Stenlund
skriver om att en snabb respons från läraren ger studenten en känsla av att vara
sedd och höra till. Stefan Myrgård skriver om hur lärcentret kan bli “den
geografiska mittpunkten för studierna”. Ett av våra mest spännande experiment för
närvarande handlar om  hur vi ska kunna skapa en känsla av grupptillhörighet i
kurser som enbart förmedlas av Internet eller där det bara finns en av kursens
studenter på ett lärcentrum.

2. Laganda och lagarbete gäller inte bara studenterna. I sin artikel om nätbaserade
lärandets arbetsorganisation säger Lars Torsten Eriksson “Frågan är . . . om e-
learning både innebär att den klassiska modellen ‘en lärare-en studiegrupp- ett
klassrum’ försvinner och att själva lärarrollen förändras? Ger e-learning arbetslaget
(lärarlaget) en naturlig funktion?” Så verkar tendensen vara i vår praxis på
Högskolan i Gävle.

3. “Flexibelt lärande” i vårt fall innebär bl. a. att vi  gärna blandar undervisning via
nätsidor med videokonferenser förmedlade via det lokala lärcentret och verkliga
träffar.  Vi vill också vara flexibla vad gäller val av samarbetspartners, samarbeta i
vår egen region och utanför. Flexibilitet gäller också vår pedagogik, som gärna har
inslag av praktik och fallstudier.

4. Vi som undervisar försöker bli bättre på det tekniska och se till att även
studenterna utvecklas i sin kompetens att använda ny teknik, men för att låna
Stefan Myrgårds ord ser vi IT som medel och ej som mål. Spetsteknik har inget
värde i sig.

5. Det organisatoriska uttrycket för att vi vill prioritera pedagogiskt tänkande över
det enbart tekniska  är att en s. k. “webb-pedagog” gärna ingår i våra lärarlag. Som
framgår av Peter Walanders och Veronica Liljeroths artiklar visste vi inte från
början av projektet ”IT i distansutbildning” att sådana resurspersoner behövdes,
och eldsjälarna bland våra lärare var ofta sina egna ”webb-pedagoger”.  Nu när
”webb-pedagoger” finns är det svårt för mig att förstå hur man som distanslärare
kan klara mig utan denna brygga mellan sig och dataenheten.
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6. Pär Vilhemsson talar i sin artikel om att distanslärarande kan handla om
”skrivarstuga”, ”samtalsrum” och fallstudier utan facit. Myrgård säger ”Jag tror att
det klokaste är att inse att kunskapsmonopolen är brutna och bygga upp miljöer för
lärare utifrån den grunden… Distansutbildning måste nästan  bygga på en grundsyn
på människan som skapande, ansvarstagande och med lust till lärande.” Lars
Torsten Eriksson talar om ”aktiv och problemlösande pedagogik som inte enbart
bygger på bokinformation”.  Jag tror att dessa tre lärares tankar avspeglas i deras
praxis, och representerar en allmän hållning bland distanspedagoger i Gävle.

Utmaningar

Olösta problem finns, och kommer att finnas.

Bengt Söderhälls bidrag demonstrerar ett dialogiskt kunskapssökande, och tar upp i
förbigående ett antal utmaningar som vi för närvande brottas med. En svårknäckt
nöt för oss och alla distanslärare är hur vi ska strukturera tiden (eller icke-tiden).
Med Söderhälls ord:  ” ’work where and when you want’ . . . håller på att bli ’work
around the clock’ ”.  Tony Björklund uppmärksammar också detta problem och
påtalar risken för utbrändhet.

Lars Torsten Erikssons artikel uppmärksammar inte bara den enskilda lärarens
utsatthet utan även utmaningen att sätta in den icke-klassrumsbaserade
undervisningen i vår arbetsorganisation. Stefan Myrgård påpekar att det inte bara är
studentens och lärarens roller som håller på att förändras utan även det lokala
studiecentrets och den regionala högskolans.

Myrgårds recept i sammanhanget är att vi satsar på kvalitet, och det leder till frågan
om vad kvalitet är för någonting. Kan vi ge distansstudenten i Bollnäs samma
biblioteksservice, samma stimulerande samtal som den kunde ha fått på campus i
Gävle? Och om vi inte kan ge riktigt allt, kan vi ge annat som väger upp?  Till
vilken kostnad? Är distansutbildning av god kvalitet helt enkelt lika dyrt  som
campusundervisning av god kvalitet . . eller till och med dyrare? Får det lov att
vara det?

Mitt eget fall

Jag vill till sist illustrera ”Gävlemodellen” genom att berätta om min egen
distanskurs. Jag är ansvarig för kursen Creative Writing in English som har gått i
fyra terminer, varav tre terminer med hjälp av nätet och videokonferenser. Kursen
är på kvartsfart, ger alltså 5 högskolepoäng per termin.

Vi har för närvarande cirka ett dussin aktiva skrivare, vilket har varit det
ungefärliga genomsnittet under dessa fyra terminer.

Arbetet i kursen har att göra med färdighetsträning och det finns inga skrivningar.
Vi träffas via Internat tre gånger per termin, och har ungefär lika många
föreläsningar i form av videokonferenser.
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Då vi möts i verkligheten går det mesta av tiden åt till skrivövningar och
’workshops’ – vilket innebär att vi ventilerar och kommenterar studenttexter. På
webbplattformen använder vi oss av portföljmodellen som innebär att studenter
samlar på sig texter, utifrån mina anvisningar, och lämnar alla texter på
lärplattformen vid ett par bestämda tidpunkter under terminens gång.

Det är relativt lätt att använda en lärplattform för att bedriva en ”virtuell
skrivarstuga”, speciellt om gruppen haft tillfälle att träffas och göra ’workshops’ i
verkligheten. Gången på webben är i stort sett densamma som i den verkliga
träffen- studenten lägger fram sina utkast och får synpunkter från både lärare och
medstuderande.

Vid snabb respons skapas en stark känsla av att texten (och därmed författaren) är
sedd. Långsam respons eller utebliven respons ger känslan att texten och
författaren är ointressanta. Därför är det noga med att texterna kommer in i tid och
att responsen kommer snabbt (se vidare Wijk & Stenlunds artikel).

Under de år jag har haft ansvar för distanskurser har jag huvudsakligen mött på två
problem vad gäller elektronisk kontakt, och i båda fallen rör det sig om tiden: 1.
Det kan ta tid för studenter eller lärare att bekanta sig med tekniken och 2. Det kan
dra ut på tiden för studenterna att komma in med sitt arbete och för lärare att ge
respons.

Vad gäller videokonferenser med hjälp av Telebild har den största utmaningen
också haft med tiden att göra:  att ge struktur åt sändningstiden så att den känns
meningsfull för studenterna.

Det  kan verka paradoxalt att jag i mitt arbete med ett lärande som ska vara
oberoende av tid och rum lägger ned så mycket kraft på att organisera tid och rum.
Kanske är det inte paradoxalt ändå. Om den icke-klassrumsbundna undervisningen
från början är odefinierad måste någon först ge den en struktur . . . för att arbetsro
och frihet ska kunna uppstå.

I min erfarenhet, som bekräftas av  de undersökningarna Wijk och Stenlund citerar,
är textresponsen hett eftertraktad. Jag har kunnat uppnå en nästan perfekt disciplin
vad gäller studenternas textinlämning genom att bara säga att senkomna texter kan
bli godkända men inte kommenterade.

Så småningom insåg jag att jag inte ensam kunde ge respons i tid. Det spelade
ingen roll om jag lovade att svara inom en vecka eller inom en månad. Lösningen
blev att skapa ett lärarlag.

Jag kontaktade två amerikanska poeter som hjälper mig att kommenterar
studenternas texter på lärplattformen. Vi har delat upp studenterna i grupper som
någorlunda överensstämmer med deras lokala studiegrupper. Vi tar varsin grupp
vid varje deadline och svarar inom en vecka.
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När det gäller studenternas behov av tid för att vänja sig vid tekniken, brukar jag ha
både en provsändning i Telebild och en övningsdeadline på webbplattformen innan
vi börjar vårt egentliga arbete. Det brukar fungera fint.

En av kursens lokala studiegrupper har bra rutiner. Andra har inte det. Alla i den
aktiva gruppen intygar att gruppen betyder mycket för dem.

Precis som flera av artikelförfattarna i denna antologi, tror jag att studenterna själva
måste ta ansvar för att skapa en aktiv grupp. För mig är det bara att konstatera att
när en sådan grupp väl skapats, har den stor betydelse för de enskilda studenten.

Ett annat problem är studenten som är ensam på sin studieort. Om denna typ av
geografisk isolering kombineras med bristande erfarenhet av högskolan är det
rimligt att tro att studentens chanser att klara kursen försämras. Eftersom det är just
den sämre utrustade studenten vi vill nå med distansundervisning (se Grönqvist &
Engströms artikel) känns det angeläget att experimentera fram sätt att ge den
geografiskt isolerade studenten bättre möjligheter att skapa sig en grupp.

Författare:

Universitetsadjunkt, William, Males
Institution för humaniora och samhällsvetenskap, kulturvetenskap
E-post: males@vidablick.pp.se
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I HUVUDET PÅ EN PROJEKTLEDARE
Peter Walander, Institutionen för ekonomi, Högskolan i Gävle

Inledning

När informationen om möjligheterna att söka medel från KK-stiftelsen blev känd
under våren 1997, var det till en början som en skänk från ovan. Vi var några
stycken eldsjälar som redan påbörjat en utveckling mot ett större utnyttjande av
Internet och webbverktyg för distansundervisning. Så det var inte svårt att övertala
oss att komma in med ansökningar. Min egen vision var främst att skapa enkla
verktyg för att lägga upp information på webbsidor och kommunicera med
studenter. Eller för studenter att kommunicera med lärarna och sinsemellan i
grupper. Min idealbild var att det skulle inte behövas några kunskaper om
webbteknik för detta. Kunde man skriva ett dokument i Word eller skicka ett
meddelande med e-post, så skulle man också kunna sköta informationen och
kommunikationen med distansstudenterna.

Under 1997 arbetade dåvarande datachefen John Andreassen hårt för att högskolan
skulle engagera sig i olika IT-projekt med inriktning mot regional utveckling. I
januari 1998 kom ett avtal till stånd mellan Högskolan i Gävle och KK-stiftelsen.
Fyra huvudprojekt etablerades med en budget på totalt 10 MSEK under 3 år. Ett av
dessa kom att bli "Utveckling av distans-undervisning via Internet". I dagligt tal -
och sedermera även mer officiellt - formulerades detta som projektet "IT och
distansutbildning" eller enbart "IT-projektet". Budgeten för just detta delprojekt var
ca 3 MSEK under 2 år. Ytterligare finansiering ställdes i utsikt under 1999 och
2000 från Länsstyrelsen och EU-medel, vilket också infriades.

Mitt syfte med detta "paper" är att beskriva och analysera projektet från
projektledarens perspektiv. Jag vill dela med mig av tankar och erfarenheter om
"IT-projektet" och dessutom jämföra med några teorier jag använder i mina kurser i
organisationsteori. Exempel på frågor jag hoppas kunna belysa är följande:

Från vilka utgångspunkter startade projektet?

Hur har vi arbetet tillsammans i projektet?

Vad har varit specifikt för just detta projekt?

Hur stämmer teori och praktik för projektarbete och projektledning?

Erfarenheter från den här typen av projekt?

Projektet har haft ganska stor bredd vad gäller inriktning både i pedagogiskt och
tekniskt avseende. Jag har själv deltagit i det praktiska arbetet i flera delprojekt
genom att tillämpa och utprova tekniken i distanskurser. Men min medverkan har
inte omfattat alla områden och jag har valt att inte ta med sådant där jag själv har
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begränsad erfarenhet. En sådan vanlig funktion är t ex chat, som jag inte har testat i
utbildningssammanhang. Däremot har flera andra gjort det inom ramen för
projektet. Vidare vill jag för säkerhets skull påpeka att denna text speglar enbart
mina egna värderingar och ståndpunkter, inte projektets.

Formellt var jag projektledare från januari 1998 t.o.m. juni 1999. Men jag har
fortsatt att vara verksam i projektet sedan dess och har därmed haft insikt i och viss
påverkan på projektarbetet även efter juni 1999. På så sätt har jag erfarenheter från
alla tre åren 1998 - 2000.

Utgångspunkter, val och inriktningar

Som jag nämnde inledningsvis var min vision främst att skapa enkla verktyg för att
lägga upp information på webbsidor och via dessa kommunicera med studenter.
När våra första testversioner av en plattform med forum för diskussioner via
webbsidor tog gestalt under 1997, var det resultatet av att vi hade tillgång till
duktiga IT-utvecklare på högskolans dataenhet. Vid denna tidpunkt började det
dyka upp plattformar på marknaden, som också utnyttjade webbteknik. Våra
projektansökningar byggde dock på att vi skulle utveckla vår egen produkt (som
kom att få namnet DistansForum). För att kunna utvärdera och jämföra vår egen
plattform, formulerade vi ett parallellt delprojekt med inriktning mot studier av nya
liknande produkter som dök upp på marknaden. En av våra datatekniker var dock
kritisk till det "nyttiga" i att ödsla tid på någon sådan verksamhet. Det var bättre att
lägga krut på egen utveckling, ansåg han.

I detta sammanhang vill jag passa på att skjuta in ett exempel på den speciella
jargong och humor, som präglar IT-branschens utövare. En känd lärplattform vid
den här tiden - och är så än idag - var FirstClass. Vår egen prototyp, som var början
till DistansForum, hade inte alla de funktioner som fanns i FirstClass. Denna
relation avspeglar sig i det interna arbetsnamnet vår produkt fick, nämligen
SecondClass. Fast Benny valde att låta detta namn ligga lite "halvdolt" i namnet på
serverdomänen: 2claes1.  Utvecklingspartnern i samma rum hette nämligen Claes!

Ett annat område som vi fokuserade i projektansökningarna var video via webben.
Initiativtagare till denna del kom främst från teknikerhåll. Olika tekniker för att
överföra videofiler började dyka upp, både i form av lagrade filer och sändningar i
realtid. De pedagogiska möjligheterna med denna nya teknik var i varje fall inte för
mig så självklara till en början. Lagrade filer som kan spelas upp oberoende av tid
och rum för den enskilde studenten, är naturligtvis en intressant ny potential. Men
för lagrade filer ställer jag högre kvalitetskrav på produktionen, både tekniskt och
innehållsmässigt. En bandad Telebildsändning duger knappast. Det blir för utdraget
framför dataskärmen, när närheten, "nuet" och interaktiviteten är borta. Möjligen
kan jag tänka mig enstaka inslag eller hopklipp från sändningar.

Likaså hade jag en viss skepsis till sändningar i realtid. Internet kan ju ses som ett
nytt intressant medium för att överföra video, precis som Telebild via ISDN. Mina
tvivel gällde inte så mycket tekniken i sig, utan avsåg den pedagogiska bild som

                                                          
1 URL-adressen är fortfarande: http://2claes.hig.se
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målades upp för mig av främst datatekniker. Föreläsningen som lärmetod var den
allenarådande förebilden. Snart kunde alla live-aktiviteter i undervisningen ersättas
av föreläsningar på Internet. Interaktivitet? Jo, men det finns ju chat! Och ganska
snart blev jag förevisad en chat-möjlighet, som kunde kombineras med
föreläsningen. Jag tror t.o.m. att det förväntades av läraren att hon klarade av
chaten parallellt med sin föreläsning framför webbkameran. Då krävs det nog
kvinnors simultan-kapacitet för att klara av det, var min lite syrliga kommentar.
Samtidigt var jag medveten om att min "förståelse" av de nya möjligheterna
färgades av mina egna "traditionella" värderingar. Det fanns säkert nya kreativa
sätt att utnyttja den nya tekniken. Ganska snart skulle det visa sig att Åke och
Stefan med sina distanskurser i religion visade på helt nya grepp att utnyttja
videomöjligheterna. Mer om det nedan.

I projektet såg vi till att inte bara tekniskt kunniga eldsjälar fick genomföra sina
idéer, utan att även flera andra fick chansen att prova på och lära sig. Detta var en
idé jag hade med mig in i projektet och som vi tillsammans lyckades förverkliga
genom att tillhandahålla en resursperson som brygga mellan teknik och pedagogik.
Förutom att hjälpa till med tekniken var det ett plus att en sådan person också hade
pedagogiska erfarenheter och dessutom rätt inställning och tålamod för uppgiften.
De många bevis på erkänsla vi fick pekar på att dessa stödaktiviteter var
uppskattade.

Projektledning: teori och praktik

Några ambitioner att bli ledare för hela projektet "Utveckling av distans-
undervisning via Internet" fanns egentligen inte alls från min sida i början.
Datachefen utsågs till övergripande projektledare för alla fyra huvudprojekten,
varav alltså projektet "IT och distansutbildning" utgjorde ett. När jag blev erbjuden
att bli projektledare var det främst två skäl som bidrog till att jag accepterade. Det
ena var att området som sådant var intressant och att jag borde kunna göra en insats
med mina tekniska kunskaper och erfarenhet av distansutbildning. För det andra
var jag lockad av att med stöd av mitt nuvarande kunskapsområde
organisationsteori, där projekt och projektledning ingår, övergå från teori till
praktisk tillämpning.
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Strukturen för organisationen vid projektstarten kan beskrivas på följande sätt (se
figur 1).

Fig. 1  Projektorganisationen
JA= John Andreassen, PW= Peter Walander, UDI= Utveckling av
distansundervisning via Internet (huvudprojekt 2)
P1, P2 osv. = delprojekt 1, 2 osv.

En projektgrupp bildades för UDI med följande sammansättning: projektledaren
(PW), övergripande projektsamordnare (JA), projektadministratör/resursperson
("brygga"), några representanter från delprojekten (varierade lite),
distanssamordnare, utvecklare och tekniker för IT och video. Det vi kallade
projektgrupp var snarare en styrgrupp för alla delprojekten. Totalt har nog mellan
20 och 25 personer varit inblandade i projekten under kortare och längre perioder.
Antalet delprojekt har varit ca 15.

Hur leder och styr man en så pass omfattande verksamhet? Enligt en av mina källor
består projektledarens roll av tre dimensioner (Briner et al, 1999):

• Hanteringen av intressenterna

• Hanteringen av projektets livscykel

• Hanteringen av prestationerna

Externa intressenter i vårt aktuella projekt är bl a studenter och studie- eller
lärcentra. Interna intressenter är lärare och stödpersoner (administrativ och teknisk
personal). Projektets livscykel handlar om planering och uppföljning av projektet. I

JA

2. UDI (PW)1. AA 3. CC 4. DD

P
1

P
2

P
3



15

vårt fall hade vi mer formella projektmöten ca en gång i månaden. Exempel på
punkter som har tagits upp vid dessa möten är rapporter från aktuella aktiviteter,
planering av nya aktiviteter, uppföljning av tids- och kostnadsplaner. Mellan de
mer formella projektmötena samlades vi i ett antal mer informella arbetsmöten i
olika delgrupperingar i projektet. Det var ofta dessa informella sammankomster
som gav en kreativ input till projektet i form av nya idéer, lösningar på uppkomna
problem och informationsutbyte mellan de olika inblandade. Det var också vid
dessa arbetsmöten som jag kunde följa upp och i viss mån påverka prestationerna i
gruppen och individuellt.

Christensen & Kreiner (1997 s.12f) beskriver hur projekt påverkas av osäkerhet i
en värld de karakteriserar som OFULLKOMLIG:

"Projekt är ett komplement till huvudorganisationen, eftersom de
hanterar undantagen.

Men i det post-industriellla samhället mångdubblas undantagen. De blir
mer regel än undantag när omgivningen präglas av en ständig turbulens.

… Det är knappast kontroversiellt att påstå att den "verklighet" som
företag lever i idag präglas av turbulens: snabba, oförutsägbara
förändringar. Förändringarna hänför sig till marknad och teknik samt till
kvalifikationer, värderingar och attityder bland medarbetarna."

Vilka förändringar och vilken turbulens "drabbades" vårt projekt av? Under 1998
slutade tre duktiga medarbetare på dataenheten vid högskolan, som alla hade
nyckelfunktioner i projektet. Marknaden hade slagit till, och det fick allvarliga
konsekvenser för den utveckling vi hade planerat för. Under våren 1999 skedde
ytterligare förluster: datachefen (som tillika var övergripande projektledare) och en
webbprogrammerare försvann båda till nya jobb. De båda sistnämnda ersattes dock
relativt snabbt, i varje fall tillfälligt.

Christensen & Kreiner (1997) bistår också med 10 kätterska råd för hur
projektledaren bör agera i en ofullkomlig värld2.  Det tionde rådet lyder: Du har
ansvaret för …  men sällan makten att … ! Projektledarens dilemma illustreras
tydligt av detta råd. Omgivningens osäkerhet och turbulens kan inte projektledaren
påverka, inte ens om det handlar om personal som ingår i det egna projektet.
Personerna som slutade var anställda av huvudorganisationen och jag som
projektledare var helt maktlös. Fast det paradoxala är att vi saknade knappast
finansiella resurser i projektet, dvs. vi hade kanske i något fall kunnat behålla
kompetensen genom att erbjuda bättre lön.

En annan typ av förändring, som också påverkar vårt IT-projekt i hög grad, är den
snabba utvecklingen av nya system. Lärplattformar i form av standardiserade
produktpaket har dykt upp på marknaden. Flera av dessa är avknoppningar från
universitetens och högskolornas IT-projekt liknande vårt (t ex LUVIT i Lund,
Marratech i Luleå). Vår strategi från början var att skapa en egen plattform. Vi kom

                                                          
2 Samtliga 10 råd finns sist i en bilaga till detta paper.
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en bra bit på väg med DistansForum. Men vi fick problem när vi tappade
kompetensen att underhålla och vidareutveckla vår egen produkt. Och som sagt,
samtidigt ökar konkurrensen från marknaden.

Ytterligare en intressant aspekt som Christensen & Kreiner (1997) för fram är
följande. Den kunskap och de premisser som ligger till grund för utformningen och
planeringen av ett projekt kan vara ganska annorlunda vid projektets avslutande än
vid starten. Faktum är att detta var något som KK-stiftelsen mycket insiktsfullt
förutsåg i sina skrivningar om projektets inriktning. I avtalet mellan Högskolan och
KK-stiftelsen finns nämligen följande inskrivet på s. 5:

"Parterna noterar att den tekniska utvecklingstakten på projektområdet
kan antas vara så hög, att väsentliga förändringar i såväl inriktning som
i utförande lär komma att erfordras under projekttiden."

Projektets mångfald

Lärarnas inställning till och kunskapen om teknik har varierat från nästan
teknikfientlighet till kompetens att utveckla egna html-sidor inklusive javascript.
Men gemensamt har varit det stora engagemanget och viljan att utveckla
pedagogiken med de nya möjligheter tekniken erbjuder.

Just när jag skriver dessa rader plingar det till i e-postlådan och jag saxar följande
text från brevet (24 Oct 2000 13:07:23 +0200):

Till våren kommer det att finnas möjlighet till att ge våra kurser med
bättre sändningskvalitet i NITUS Mora-brygga (384 kbit/s). Det nya är
att bryggan nu uppgraderas så att den klarar så kallade blandade
bandbredder, dvs en blandning mellan t.ex. 2*64 kbit/s och 384 kbit/s.
Detta är en mycket positiv nyhet för alla tror vi och är ett resultat av att
vi i religionen i höst valt att på vissa kurser använda oss av Telia-
bryggor istället för NITUS bryggor för att kunna få den bättre kvaliteten.

Från vem kommer detta mail? Jo, inte någon data- eller videotekniker utan allas vår
teologie licentiat Åke Tilander, som lika skickligt behärskar invecklade tekniska
termer som världsreligionernas innersta väsen eller deras praktiska utövande. Nu är
Åkes mångsidighet knappast representativ för deltagarna i projektet, men det har
varit en spännande blandning av pedagogik, ämneskunskaper, datateknik och i viss
mån administration. Och jag vill hävda att under projektets gång har det utvecklats
en ökad förståelse och respekt för varandras kompetenser, värderingar och
personliga egenskaper. Vi har också lärt oss mycket av varandra genom våra
gemensamma ansträngningar. IT-specialister har fått en både bredare och djupare
syn på undervisning och lärande. Lärare har lärt sig mer om tekniken och dess
möjligheter. På köpet har de flesta av oss fått ett utvidgat nätverk av personer, som
befinner sig någonstans på andra sidan våra vanliga organisatoriska "staket".
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Avslutande tankar

Alla seminariepapper till konferensen FLOW3 bidrar till att sammanfatta projektet.
Jag tänker därför inte försöka redovisa eller kondensera några allmänna
erfarenheter och lärande i projektet "IT och distansutbildning". Som projektledare
vill jag dock göra en kort summering. Jag har valt att använda ett tankeexperiment
för detta. Med kännedom om dagens teknik, marknad  och de erfarenheter jag har
fått genom projektet: hur ser mina visioner, strategier och "projekttänkande" ut om
jag skulle starta ett liknande projekt idag?

Först lite om vad jag har lärt mig av det praktiska projektarbetet. Resurser i form av
nyckelpersoner (kan vara teknik, men även t ex särskilda kompetenser inom
pedagogik) bör knytas fastare till projektet. Det problem vi "råkade" ut för hängde
mycket ihop med den konkurrens som uppstod i kritiska lägen mellan
huvudorganisationen och projektet. Oftast drabbades projektet genom att vi fick stå
tillbaka för den löpande verksamheten. De förändringar som skedde i omvärlden,
har vi haft en ganska god uppsikt på utan att egentligen organisera så mycket för
det. Men icke desto mindre tror jag att vi kunde ha utformat och praktiserat denna
typ av "underrättelseverksamhet" ännu bättre. En sista reflektion om projektarbetet
är att metodiken bör lyftas fram och diskuteras mer öppet under pågående arbete,
en slags metadiskussion. Kreativiteten kan alltså med fördel även appliceras på det
egna arbetssättet.

Till sist min vision om enkla verktyg för lärare och studenter. På marknaden har det
dykt upp många lärplattformar och i flera fall är dessa i hög grad genomtänkta och
avpassade för högskolans kurser. Det finns idag alltså ingen anledning för en skola
att utveckla sin egen produkt, när det finns så många färdiga produkter att välja på.
Fast den slutsatsen är kanske något förhastad. Vid närmare eftertanke finns det nog
en klar potential att vidareutveckla existerande produkter. Ett viktigt skäl till detta
är att många av dagens lärplattformar bygger på den traditionella
klassrumsmodellen. En möjlig strategi för ett nytt projekt skulle då kunna vara att
utgå från en flexibel lärplattform och sen genom kreativitet och pedagogiska
experiment  utveckla densamma. Där ser jag många spännande utmaningar!

Referenser
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Bilaga 1

Christensen, S., Kreiner (1997):

10 kätterska råd för projektledning i en ofullkomlig värld:

1 Förankra projektet i en vision, som på samma gång är konkret och rymlig!
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2 Förstör inte deltagarnas egna verkligheter genom att auktorisera en gemensam
verklighet för projektet!

3 Justera projektmålet efter situationen - hela tiden!

4 Använd projektplanerna strategiskt - för att pejla projektets prestationer!

5 Ställ orimliga krav, insistera och var rättvis om du utmäter straff!

6 Var tillgänglig - men stå inte till förfogande!

7 Frukta inte "kaos" -  det är först då det är någon mening med styrning och
koordinering!

8 Dela projektets framgång med deltagarna - ni blir säkert beroende av varandra
igen!

9 Definiera projektets gränser efter omständigheterna!

10 Du har ansvaret för … men sällan makten att … !

Författare:

Civ ek, universitetsadjunkt, Walander, Peter
Institutionen för ekonomi,  Företagsekonomi
E-post: pwr@hig.se
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CÉSAR VALLEJO ARBETAR PÅ DISTANS, TY HAN ÄR
DÖD

Bengt Söderhäll, Institutionen för utbildningsvetenskap, Högskolan i Gävle

Prolog

Bakgrunden till kursen som beskrivs i detta dokument var ett gryende tvivel på det
institutionaliserade lärandets förtjänster. Benoît le Suédois hade vaknat i
vargtimman en söndag i slutet av januari. Han hade vridit och vänt både på sig och
de tankar som skavde. Han hade i mer än fem års tid arbetat med akademiska
kurser och den rums- och tidsbundna kontakten med studenter och arbetskamrater
hade i växande omfattning minskat och alltmer av arbetet hade kommit att skötas
via informationsteknik. Han tyckte inte om den utvecklingen, men möjligheterna
att vända utvecklingen syntes honom minimala, varför han liggande på rygg i den
stjärnklara januarinatten födde idén att starta en kurs tillsammans med likasinnade.

Älskad vare den som arbetar per dag, per månad,
 per timme,

den som svettas av skuld eller skam,
den som på sina händers order går på bio,
den som betalar med det han saknar,
den som sover på rygg,
den som inte längre minns sin barndom, och älskad vare
den skallige utan hatt,
den rättfärdige utan törnen, tjuven utan rosor,
den som bär klocka och har sett Gud,
den som har en heder och inte dör!

Älskad vare barnet som faller och alltjämt gråter
och mannen som har fallit och inte längre gråter!

Ack så mycket! Ack, så litet! Arma stackare!3

Han visste att det skulle vara omöjligt att samla dessa likasinnade i samma rum och
tid, varför han bestämde sig för att nyttja informationstekniken subversivt: han

                                                          
3 César Vallejo, född i Santiago de Chuco i Peru 1892, död i Paris 1938. Texten är
avslutningen på dikten Snubblande mellan två stjärnor  (Traspié entre dos estrellas) i
tolkning av Peter Landelius.
César Vallejo (1981) Uppfylld av världen/Lleno de mundo. Tvåspråkig utgåva. Förord
Aatur Lundkvist. Urval Peter Landelius. Förlaget Nordan, ISBN 91 7702 024 3. Dikten
först i samlingen Poemas humanos (Mänskliga dikter).
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skulle starta en kurs via vidavärldenväven utan arbetsgivarens vetskap för att på så
sätt undersöka möjligheten att ta det totala ansvaret över sitt eget lärande. Benoît le
Suédois hade insett att rätten att formulera kurser, moment och mål hade med makt
att göra. Det var inte alltid den fria tanken och en oförblommerad strävan efter att
få veta mera om den sammansatta världen som styrde verksamheten vid lärosätet,
utan i stället var det den position figurerna i det av somliga ifrågasatta av andra
icke ifrågasatta hierarkiska systemet som avgjorde verksamhetens inriktning, mål
och medel. Det var minst sagt en smärtsam insikt för Benoît, men under det ökande
arbetet med handledning via de elektroniska hjälpmedlen hade han sett en möjlig
väg till ökad frihet för de många som alls inte hade tillgång till högre utbildning.
Han hade insett att det relativt statiska högre utbildningssystemet, i jämförelse med
näringsliv och nya folkrörelser som Attac4, litterära sällskap, feministiska
organisationer och andra, inom kort skulle kunna förlora sitt utbildningsmonopol.
Han hade också insett att han nu ägde kunskap om hur han med de elektroniska
medierna själv skulle kunna genomföra kurser vid sidan av den högre utbildningen
och att teknikens potential som förmedlare av information och kommunikation
endast befinner sig i sin linda. Som Benoît le Suédois såg det var numera hindren
för studenter, forskare, allmänhet - individer och grupper - mycket små om viljan
finns att ta initiativ till, formulera och genomföra kurser med det innehåll och den
nivå som deltagarna så önskar. Problemen kring hur kurserna sedan ska värderas,
tänkte Benoît denna tidiga januarimorgon, är förmodligen knappast att beteckna
som problem.

- Arbetsgivarna arbetar ju redan nu med simuleringar i samband med
anställningsintervjuer och provanställningar. Det faktiska kunnandet är idag vad
som efterfrågas i första hand, konstaterade han, la sig på hjärtsidan och somnade
med en tanke som övergick i en leendets dröm om hur det sanna ryktet spreds i
världen att det finns kurser på vidavärldenväven i allehanda ämnen och temata,
som äger sådan giltighet på alla samhällets områden och att de är så väl anpassade
efter de olika behov människor kan ha och han brydde sig varken i tanken eller
drömmen om riskerna för om ett kursutbud i cyberrymden ytterligare skulle
urholka en demokratiskt styrd utbildning och därmed bidra till det demokratiska
underskottet i samhället.

När Benoît le Suédois fredag eftermiddag i samma vecka stannade kvar på arbetet
sedan alla andra farit hem, satte han sig framför datorn och sände ut ett meddelande
via en rad tjattrar och konferenser. Meddelandet löd:

                                                          
4 L’Association pour la Taxation de Transactions financières pour l’Aide aux Citoyens
(Föreningen för beskattning av kapitaltransaktioner för medborgarnas bästa); bildades i
Frankrike 1997 efter att chefredaktören i Le monde diplomatique föreslagit bildandet av en
förening med syftet att genomföra skatt på kapitalflöden, den s k Tobin-skatten. (James
Tobin, amerikansk ekonom och nobelpristagare 1981 för sin ”analys av finansiella
marknader och dessas  samband med utgiftsbeslut och därmed sysselsättning, produktion
och prisutveckling.” Tobin är idag med i Attac och 1971 föreslog han en 0,05-procentig
skatt på kapitalförflyttningar.)
Jfr www.attac.org/Sverige
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Jag önskar kontakt med några som i all ödmjukhet söker det sanna,
det sköna
och det goda med lusten, glädjen och nyttan för ögonen.

När han sänt ut det korta meddelandet sorterade han den information han skulle ge
dem som eventuellt ville delta i det pretentiöst rubricerade samtal han just
föreslagit. Under tiden som han grunnade på om ordet ”samtal” var det rätta i
sammanhanget, ställde han in den lilla kameran, kontrollerade mikrofonen och
ljudvolymen, ordnade bokmärken i bokstavsordning och han lät datorn stå på när
han lämnade arbetet. Skärmsläckarens text i regnbågens alla färger sände ut sitt
svävande budskap i tomme när Benoît le Suédois lämnat arbetsrummet.

TILLIT

När Benoît le Suédois kommer till arbetet lördag morgon den 22 januari, den dag
det står Vincent i almanackan, sätter han sig vid datorn och när han rör
tangentbordet försvinner skärmsläckarens budskap och fram träder
skrivbordsunderlägget: ett rum med en säng, två stolar, ett bord, några tavlor på
väggarna, en handduk på en spik till vänster på den blå väggen och ett fönster mitt
fram.5 I bilden rader av mindre bilder, ikoner, som utgör de genvägar Benoît nu
börjar använda för att se och höra om han fått någon kontakt. Till sin förvåning och
förtjusning blir han strax varse att sju personer hört av sig och i hast hämtar han
hem sitt digitalt utsända meddelande i det han när han ser vilka som hört av sig,
genast förstår att det inte behövs fler för att samtalet ska utvecklas till en kurs6 eller
snarare diskurs7.

- Nog kommer detta att bli ett tankens löpande hit och dit, funderar Benoît då han
sätter sig att sända en uppmaning till kursdeltagarna att snarast presentera sig. Med
tanke på vilka som är kursdeltagare, sänder Benoît på mer än ett sätt via en maskin
som klarar av att omstöpa skrivna meddelanden till andra språk - bild, ljud,
talsyntes, en variant av morse och brailleskrift8.

                                                          
5 Vincent van Gogh, 1853-1890. Vincents sovrum i Arles, Saint Rémy 1889, 22 ggr 28 ¼
tum. Louvren, Paris.
6 kurs: över tyskan och fra. cours av lat. cursus lopp; kapplöpning; till currere (se kurir); jfr
kursiv; diskurs, exkurs, konkurs, korsar, kos. Härtill kursera vara i omlopp. Elias Wessén
(1973) Våra ord deras uttal och ursprung. ISBN 91 -24-19975-3.
7 diskurs samspråk: av fra. discours med samma bet.; av lat. discursus löpande hit och dit;
jfr kurs, konkurrera. Wessén 1973.
8 Brailleskrift, punktskrift för synskadade, skapat av Louis Braille, 1809-1852. Braille blev
som barn blind genom en olyckshändelse och började vi tioårsåldern studera vid
blindinstitutet i Paris. De böcker som användes var gjorda med bokstäver i relief och
mycket svåra att tyda. Braille utvecklade en skrift i punkter med utgångspunkt i en skrift för
militära meddelanden som skulle kunna läsas i mörker.
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Samtalsprotokoll från första distansmötet hösten 2000 inom ramen för den av
deltagarna gemensamt skapade kursen ”Ödmjukt sökande efter det sanna, det
goda och det sköna med lusten, glädjen och nyttan för ögonen”. 9

Deltagare: Eva Adamsson, Antonio Gramsci, Helen Keller, Sapfo, Snövit, César
Vallejo, Peter Weiss och Benoît le Suédois

Tid: Hösten 2000 med start långt innan de flesta av deltagarna var födda, eller med
andra ord från c 610 f.Kr till den höst vi har under det år vi tecknar 2000. Eva
Adamssons existentiella villkor, liksom även Snövits, är så pass problematiska att
en tidsangivelse inte låter sig göra.

Plats: I andanom, på några platser, överallt och ingenstans.

Presentationer

Eva: - Jag heter Eva Adamsson och eftersom jag varken funnits, finns eller
kommer att finnas tycker jag att det verkar intressant att få resonera om sant, gott
och skönt. Jag är intresserad av hur man kommer till framtiden och när jag studerat
det levande har jag fått för mig att framtiden är här så fort att nuet redan blivit förr.
Sånt där tycker jag är både ruskigt och fascinerande och kanske är det både sant,
skönt och gott att det är så. Eller så kan det inte vara på annat sätt. Där ÄR bara.

- Jag kan inte säga något mer om mig, som ni förstår. Jag blir till genom det jag
säger, tror jag. Eller skriver. Jag vet inte riktigt vilket ord jag ska använda när vi
hörs av via det här tekniska som du, Benoît le Suédois - är det så du heter? - var så
snäll och skickade ut information om. Hörs vi eller ses vi eller rent av känns vi?
Om jag får tillfälle att yttra mig mer, så får ni veta mer hur jag blir skapt.

Antonio: - Oj, oj, oj! Det här är ju alldeles fantastiskt! Jag förstår knappt att det är
sant. Om jag hade haft såna här hjälpmedel där i Mussolinis fängelse, hade jag
kunnat få se mina söner och jag hade kunnat hjälpa dem mycket mer än vad som
blev av. Kanske hade fängelset till och med blivit drägligt om såna här tingestar
funnits. Vem vet. Kanske inte ens fascismen överlevt sitt första manifest om vi
sekundsnabbt kunnat skicka ut våra argument mot den våldsamma ideologin, om vi
avslöjat de första silkeslena löftena som det skådespel det var och avslöjat den
våldsapparat som redan från första stund fanns bakom ridån av vänligt, folkligt
tilltal.

- Ja, jag heter Antonio Gramsci och mitt liv löpte mellan åren 1891 och 1937. Jag
var politiker och jag var med och grundade det italienska kommunistpartiet 1921.
Jag dömdes till tjugo års fängelse 1926 och fascisterna lät mig lämna fängelset
1937 då jag redan var så gott som död.

- Jag skrev en hel del i fängelset, ska ni veta. Jag försökte vara en god far och
genom brev fostra mina söner och jag skrev Quaderni del carcere, som utgör mina
                                                          
9 Samtalet och inläggen återges in extenso och endast med smärre redaktionella ändringar
av läsbarhetskaraktär. De olika inläggen har publicerats i det kollektiva medvetande vi
valde att skapa. För översättning svarar författaren om inte annat anges.
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filosofiska tankar. Ett begrepp som kan ha betydelse här i vårt ”samtal” är frågan
om hegemonin. När fascisterna tog makten i Italien tog de också makten över det
sunda förnuftet. Det fascistiska sunda förnuftet blev så att säga sant. Av detta kan
vi lära oss att ”det sanna” är beroende av sammanhang, makt och hegemoni över
just det sunda förnuftet. Förnuftet är således aldrig ett och detsamma utan förändras
med perspektiven, maktens, demokratins och diktaturens ställning.10

- Men tänk om jag haft den här tekniken då. Mina små gossar…

Helen: - Tänk om Emanuel11 haft tillgång till detta då, Antonio. Då du! Kanske
hade han då nått större kunskap om förbindelsen mellan det andliga och det
kroppsliga. Själv hade jag mycket svårt att överhuvudtaget förstå att något fanns,
innan Anne Sullivan hjälpte mig. Jag kunde ju inte riktigt veta att det fanns något
mer än jag, eller ens det. Jag var helt blind och döv från tvåårsåldern. Förvisso hade
jag hört och sett och visst även talat innan jag blev sjuk. Nitton månader var jag
visst då. Syn, hörsel och tal var borta sedan. Ända tills jag med Annes hjälp förstod
att de där tecknen hon gjorde med händerna och som hon försökte få mig att förstå
var en sorts bild. En bild av ett ord. Ett ord som i sin tur var en bild av något
verkligt. Något i världen. Det var ordet vatten som födde mig in i språket.
WATER.

Snövit: - Ursäkta, Helen. Jag vet att det inte är min tur än, men jag skulle vilja läsa
en dikt för dig. Som sagofigur har jag också fullt upp att förstå vad som finns
utanför min rätt så platta tillvaro. En bit ur en dikt jag hittat i människornas värld,
som också handlar om vatten, går så här:

Mor räckte i barndomshemmet
mig vatten med tålig hand.
Jag såg från en klunk till nästa
hennes blick över krukans rand.
Allteftersom krukan sänktes,
steg panna och ögonpar.
Mitt väsen har kvar denna vågdal,
hennes blick och min törst är kvar.
Det kallar jag evigheten,
att allting är som det var.

                                                          
10 På svenska finns En kollektiv intellektuell, Cavefors 1967, James Joll (1979) Gramsci,
Wahlström & Widstrand, ISBN 91-46-13405-0, Carl-Göran Ekerwald (urval) (1981) Brev
från fängelset, Rabén & Sjögren, ISBN 91 29 54807 1.
11 Emanuel Swedenborg (1688-1772), naturvetenskapsman, bibeltolkare och teosof. Utgav
den första vetenskapliga tidskriften i Sverige Daedalus Hyperboreus (1716-18; den
nordlige uppfinnaren). När Helen Keller här nämner Emanuel, tänker hon säkerligen på
Swedenborgs arbete att förstå det icke-fysiska i tillvaron, ett arbete handlett av bland andra
andar och änglar. Jfr korrespondensläran där S. utvecklade idéer kring analogier mellan
andligt och naturligt. Hans lära hämtade näring i bl a Malebranches teori om förhållandet
mellan själsligt och kroppsligt. I mycket handlar läran om analogin mellan ljuset, förståndet
och den gudomliga visheten.
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Av sättet att ge mig vatten
står människans bild för mig klar…12

- Visst kan man få vatten på olika sätt? Jag fick ett äpple på ett sätt som inte alls var
så trevligt…

Helen: - Vem är du, månne, som så sant skänker en dikt som förklarar och släcker
en törst jag inte visste jag hade? Ja, Helen Keller heter jag och jag förstår att där
finns en mängd apparater som hjälper oss att förstå varandra. För mig framstår det
här, att kunna resonera med varann hit och dit, som något alldeles makalöst. Så
fiffigt! Nu kan ju alla som inte är som de flesta också närma sig det sanna, det goda
och det sköna, eller vilka stora ord det nu var den där Benoît le Suédois skickade
till mig…

Sapfo: - Hej, syster! Jag diktar för en sluten krets, har jag läst i en bok nyligen.
Trams! Om man nu blivit människa med ett medvetande så är det väl alldeles
självklart att om man skriver en dikt så är den en gåva av världen och för världen.
Sluten krets…13 Jag heter Sapfo och har nog lärt mig att det sköna inte alltid är
tillåtet. Ja, om jag tycker att något är skönt så tillåts inte det av vissa. Jag säger inga
namn, eftersom vi skulle hålla oss ödmjuka. Sapfo heter jag alltså och kommer från
ön Lesbos i den grekiska arkipelagen. Jag hittade på många, många verser för
hundratals år sedan och till min glädje har jag förstått att ni läser dem än. Sluten
krets. Visst. Det är klart att man kan kalla världen för en sluten krets, men det vi
gör nu är väl i alla fall att vidga den kretsen så att både levande och döda kan vara
med samtidigt. Och såna som inte ens har funnits…

Snövit: - Ursäkta att jag avbröt dig för en stund sedan, Helen, men jag ville så
gärna komma ihåg den där dikten.

Helen: - Visst, min vän. Dikten var skön och sann och god att smaka. Vem är du,
då?

Snövit:  - Jag är Snövit. Jag är en sagofigur. Det har berättats om mig ofta, både
förr och nu och säkert kommer det att berättas om mig i framtiden också. Jag har
lärt mig att jag finns ritad och animerad också. Animerad. En ande har stoppats in i
mig så att jag kan röra mig. Fast i filmen är det andra som bestämmer hur jag ska
bete mig.

- Jag tröttnade hur som helst på att vara inklämd i bokstäver i böcker och gjorde
mig fri. Där i berättelsen kom en prins och kysste mig så att jag fick liv. Det var ju
bra, att han väckte mig, men hur kul är det att bli väckt med en kyss av en okänd
karl. Förresten blev jag ju bara väckt till ett fortsatt liv i en berättelse som blev
alltmer urvattnad. Jag trodde att det skulle vara bara skoj att bli fri, men ack vad jag

                                                          
12 Ur Att dricka av Gabriela Mistral (1889-1957), chilensk författare, nobelpriset 1945.
Översättning Hjalmar Gullberg.
13 Hans Hertel (red) (1985) Litteraturens historia 1, s. 123. Norstedts, ISBN 91-1853302-7.
”Sapfo (f. Ca 610 f.Kr.) är lika personlig och lidelsefull i sina dikter som Alkaios, och
liksom denne diktar hon för en sluten krets.”
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bedrog mig. Jag har ju inget minne, eftersom jag inte funnits så det är ganska lika
för mig och för Eva, som först berättade om sig. Det här att vara lika gammal jämt
och att alltid vara med i samma saga är helt enkelt urtrist. Det är därför jag brutit
mig loss och gått med i den här kursen, eller vad det heter. Jag vill lära mig, så där
som Lars Gyllensten skrev i en liten bok jag hittade när jag klev ur sagoboken.
Alldeles intill boken jag klev ur, stod en blåvit bok som jag började bläddra i. Det
handlar om Noaks söner Sam, Hem och Jafet och om det här att lära sig:

Nyfikna, glada åt att upptäcka, förtjusta av överraskningar,
ivriga att lära! Kort sagt: besatta av en osovrad, ungdomlig,
omättlig och avsiktslös vetgirighet!14

- Fast med det jag vet, inte tror jag att vi kan bli överens om vad som är gott.
Åtminstone inte vilka äpplen som är goda!

César: - Hörni. Jag kan ju egentligen inte läsa svenska, som språket heter där, där
du sitter, Benoît. Får jag säga Benoît, eller ska vi vara mer formella?

Benoît: - Visst. Benoît. Vi säger förnamnen. Tycker jag.

César: - Förstod väl det. Jag tjuvläste över axeln på en svensk författarinna, förstår
ni, mens hon satt och skrev. Ja, över axeln är väl inte riktigt rätt ord, men hon satt
och skrev mot slutet i en roman och var samtidigt kopplad till den här
vidavärldenväven, eller vad ni kallar den. Det var en smal sak för mig att krypa
över till hennes ordbehandlingsprogram och läsa. Jag blev så inne i läsningen att
jag höll på att bli fast i hennes maskin. Hon sparde det hon skrivit på en liten skiva
och där satt jag! Som tur var hade hon fått brev i maskinen. Det plingade till så att
hon förstod att det kommit brev och då slog hon inte av och medan hon läste hann
jag fara ut i den här vidavärldenväven igen. Det var så det strök!

- När du pratade, Snövit, kom jag att tänka på ett stycke jag tjuvläste som handlar
om sagor. Du förstår, för mig har alltid sagorna varit mycket verkliga, om än på ett
annat sätt än verkligheten som kroppen är i. Utan dig och dina sagolika vänner
skulle mitt liv, framför allt barndomen, ha varit mycket gråare. Då ska du veta att
det varit grått och trist i stora delar och utan sagorna kanske det varit nattsvart, rent
av.

- Så här är det där hon skrev:

   Hon har varit lika besynnerligt lugn hela veckan. Lugn och självsäker. När hon
presenterade sin projektbeskrivning på Historiska museet i går kunde hon möta
alla invändningar med svala och avmätta tonfall.

                                                          
14 Bengt Söderhäll (red) (1998) En dag om året. Svenska författares texter till det svenska
folkbiblioteket, s 31. Heidruns Förlag i samarbete med Stig Dagermansällskapet, ISBN 91-
88056-49-X.
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   Jo, sa hon. Det var nödvändigt att använda sig av stora speglar i utställningen.
Det var ett sätt att mångfaldiga och understryka industrialismens paradoxer, detta
att det var en epok där varje företeelse rymde sin motsats: frihet och tvång, uppror
och underkastelse, rikedom och fattigdom, kollektivism och individualism.
Dessutom – hon log hastigt – finns det väl skäl att misstänka att framtiden också i
fortsättningen kommer att vara det förflutnas spegelbild. Förvrängd, kanske,
förstorad i vissa delar och förminskad i andra, men ändå en spegelbild.

   Därför var det också nödvändigt att utställningen pekade på det där med
sagorna. För sagorna var undantaget: det var en spegel som plötsligt hade
spruckit. Något mycket avgörande måste ha hänt med människornas sätt att tänka
när de gick in på fabrikerna: de kom ju från en värld som var befolkad av allsköns
väsen, från gårdar där gråklädda varelser hade hjälpt drängar och pigor i arbetet,
från skogar där rödhåriga kvinnor med hål i ryggen hade lockat skogsarbetare och
kolare till de ljuvaste synder, från gruvor där bastanta madammer plötsligt hade
lösgjort sig ur klippväggarna och gripit efter gruvarbetarna. Hon menade inte att
människorna i det gamla jordbrukssamhället nödvändigtvis trodde på allt detta,
men det var ingen tvekan om att de använde och hade nytta av sina sagor. Ändå
tog de ingenting av detta med sig när de gick in i fabrikerna, för första gången
sedan människan blev människa fick hon leva i en värld utan sagor. Kreativiteten
föddes och fantasin dog…

En av de unga männen vid sammanträdesbordet harklade sig, Alice vände sig
mot honom med ett artigt litet leende. Du tycker att jag är pinsam, tänkte hon. Det
syns i din blick. Men det bjuder jag på.

”Men handlade inte det där bara om kunskapsnivån?” sa han. ”Att sagorna var
ett redskap för att förklara världen, ett redskap som förlorade sin betydelse när
kunskaperna ökade.”

”Nej”, sa Alice. ”I så fall skulle de ju inte ha kommit tillbaka.”

Han höjde på ögonbrynen.

”Tillbaka?” Så du menar att sagorna har kommit tillbaka?”

”Ja”, sa Alice och log moderligt. ”Vi lever i berättelsernas tid. Har du inte
märkt det?”15

- Blev det verkligen så, att sagornas sanningar försvann i fabrikernas tid?

Peter: - Vem är du som talar? Det här är Peter, Peter Weiss.

César: - Förlåt. César, César Vallejo från Peru och Paris.

Peter: - Nej, César, inte försvann sagorna, men kanske tog de paus, ty motståndet
mot dem var så kompakt att sagornas estetik överflyglades av verklighetens och de
snabba förändringarnas. Kanhända var det sådana som Antonio som skrev sagor, en
                                                          
15 Majgull Axelsson (2000) Slumpvandring, s 339, roman. Prisma ISBN 91-518-3611-4.
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annan sorts sagor än dem som fötts och utvecklats mellan berättare och lyssnare.
Den nya tidens sagor blev manifest och politiska texter som stundom glömde att
världen är sammansatt och kan ses på många sätt. Sagorna vilade och kanske
kommer de åter med ny kraft. I dem finns ju det som Benoît inbjudit oss till att
arbeta med. Sant. Skönt. Gott. Sagorna är fulla av det och kampen för det goda,
sköna och sanna och därmed får vi genom sagorna bilder även av det falska, det
fula och det onda och när vi upptäcker det i världen och även och kanske framför
allt i oss själva, kan vi möjligen välja oss den bättre vägen, den mänskligare vägen.

- Jag skrev om det här i några böcker och målade och skrev igen. Det blev rätt så
mycket om det sköna, om estetiken. Fortfarande - jag har varit från världen sedan
1982 - står jag framför Pergamonfrisen i Berlin och begrundar kampen mellan de
grekiska gudarna och giganterna. Herakles lilla lejonhudstass är fortfarande, ja,
kanske passar det att säga både hopp och ikon; den bild av Herakles som inte finns
i sinnevärlden på Pergamonfrisen går att tänka fram i och med att tassen finns kvar
och i den tassen finns hoppet. Tassen är också en bild, en symbol, en ikon. En
signal,… symbolerna är ju inte alldeles oviktiga när nationer, partier, etniska
grupper, intressegrupper och andra kollektiv ska stärka sig både inåt och utåt, och
för… individens utveckling är symbolen inte heller oviktig…

- Snövit. Även här är sagan och myten avgörande viktig. Utan berättelserna om
Herakles ingen fris. Utan fris ingen tass för hoppet om de förtrycktas seger. I det
här mediet vi nu befinner oss i kommer alldeles säkert den motståndets estetik jag
skrev om att utvecklas på mångahanda sätt. Kanske skulle vi resonera om
Perseusmyten...

Benoît: - Hm. Det här är Benoît le Suédois. Jag är minst sagt överväldigad. Ikon,
Peter. Min skärm är full av ikoner, men en tass från Pergamon. Det vore något. Och
Snövit som finns på ett annat sätt och Helen som inte såg eller hörde men nu är
med fullt ut och i fängelsehålan, Antonio, tänk om du haft en länk ut till dina kära
barn! César. Dig har jag läst av. Jag tycker mycket om dina dikter, men det är
mycket svårt att få tag på dina diktsamlingar och spanska behärskar jag inte.
Lesbos, din ö har givit namn åt kärleken mellan kvinnor, Sapfo, och idag hyllas du
och läses du av fler än nånsin förr. Jag känner till er alla, men inte dig, Eva, Eva
Adamsson.

Eva: - Tack, Benoît, tack för att du sa mitt namn. Det fyller mig.

Benoît: - Det var så lite. Det märkliga är, Eva, att jag tycker mig få en bild av dig,
ett ansikte. Jag vet inte hur, men du ser så snäll ut i mitt medvetande, snäll och
samtidigt frågande och viljande komma vidare.

Eva: - Inte undra på, ju. Jag blir ju till. Nu, när vi samtalar.

Benoît: - Har du stött på den där berättelsen om Det osynliga barnet16, Eva?

                                                          
16 Tove Jansson (1962) Berättelsen om det osynliga barnet i ”Det osynliga barnet och andra
berättelser”, i serien Alla Tiders Klassiker, AWE/Gebers 1986, ISBN 91-20-07481-6.
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Eva: - Nä. Vad är det?

Benoît: - Det är en berättelse som handlar om dig på ett sätt. Jag skickar den till
dig, till er alla så ni kan läsa…

Benoît le Suédois skickar ”Det osynliga barnet” och deltagarna kommer överens
om att återkomma efter en timme, då berättelsen lästs och deltagarna funderat mer
kring kursens form och innehåll.

I pausen tänker Benoît igenom Det osynliga barnet, samtidigt som han äter den
medhavda matsäcken: tjälknul på rågbröd och kokt kaffe, en tomat, en halv lila lök
och ett illrött Ingrid Marie till efterrätt.

- Tooticki kommer med den osynliga Ninni till muminhuset. Ninni har en bjällra
om halsen, så man ska veta var hon är. Hon har varit hos en iskall och ironisk tant
och därför blivit osynlig. Ingen värme och kärlek. Hon har inte varit räknad med. I
muminfamiljen får hon vara med och sakta men säkert återfår hon kroppen. Först
är det fötterna som kommer tillbaka, så benen och snart är det bara huvudet som är
osynligt, men när hon biter muminpappan i svansen när han ska skoja med
muminmamman, då blir Ninni hel igen.

- Ungefär så var det.

Eva: - Mycket bra, kommer det från Eva och Snövit när timmen är liden. Eva
snyftar glatt.

Antonio: - Verkligen en tänkvärd saga. Utan skrivandet hade nog jag också blivit
alldeles osynlig där i fängelset, och ännu osynligare för mina pojkar.

Peter:- Jag har läst den tidigare, men läste om den nu i pausen och visst förstår jag
att den där tassen på Pergamonfrisen äger giltighet i många sammanhang.
Fascinerande, verkligen. Hur blir detta med identiteten i vårt sammanhang,
egentligen? Hur ska man bli, ja, synlig för sig själv och andra om man inte ens
träffas…?

César: - Det är vackert, oerhört vackert och sant. Sant på ett principiellt sätt.
Samtidigt mycket vemodigt och tungt. Jag tänker på den ilskna och ironiska
kvinnan. Vad var det som gjorde henne sån?

Sapfo: - Ja. Varför tillåts somliga att bli såna. Det är ju den kvinnan som är
osynlig. För sig själv. Att hon syns för andra, vad är det för tröst, när hon inte kan
se sig själv? Ohyggligt!

Helen: - Jag ler. Jag skulle ha kunnat bli Ninni om jag inte fått hjälp att ta mig ur
tystnaden och mörkret. Ohyggligt? Ja, mer än så. Omänskligt.

Eva: - Det är så hoppfullt, forts. Hon blir ju till där i muminfamiljen, vad nu en
muminfamilj är. Undrar om hon kunnat bli till om hon inte funnits förr? Jag har ju
inte funnits förr. Det skiljer Ninni och mig åt, men det känns som att jag blir till för
varje stund. Det är härligt, ska ni veta!
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Peter: - Om vi resonerar lite över det här mediet, Benoît och ni andra. Visst, det är
ju bra att enskilda kan ta initiativ och kalla ihop en grupp som studerar historia,
religion, botanik, renässanskonst, ekonomi eller vad som. Men hur ska man kunna
garantera kvaliteten?

Sapfo: - Vad är då kvalitet, Peter? Ska inte alla vi människor kunna vara så ärliga
att vi håller oss nedanför det hybris som förr eller senare blir vårt fall. Med den där
ödmjukheten som nämndes i kallelsen till vår kurs, eller diskurs, kan vi komma
långt. Sofrosyne, som vi säger på min ö. Ödmjukhet och ärlighet, lust och glädje.
Vi har ju bara ett liv, inte sant?

Eva: - Jaså? Ett liv. Hur kommer det sig att du är med här då? Du levde ju för
många, många hundra år sedan. Annars förstår inte jag det där med kvalitet.
Bestämmer inte vi tillsammans vad som är bra, då?

Peter: - Om det är som du säger, Eva, att du blir till i mötet med andra, så måste du
ju ha hjälp att skapa kategorierna gott, sant och skönt. Utan samtal och möte kan
det inte bli någon överenskommelse, inte sant? Det kan inte bli någon kvalitet,
ingen utveckling.

Eva: - Det… har du nog rätt i.

César: - Men vad säger att kvaliteten inom den högre utbildningen är bättre än den
som vi formulerar? Jag tror att mycket institutionellt är sånt som borde hamna på
sophögen. Hur som helst tycker jag att det vore bra om monopolet på det så kallade
vetenskapliga bröts.

Helen: - Vad du tar i, César. Nog kan jag se att den här tekniken kan befrämja
framsteg som är alldeles fantastiska och dessutom tillåta många som annars inte
kan komma åt bildningens och kunskapens arenor, men det är väl inte bara
tillfälligheter att institutionerna skaffat examinationsrätt och slantar till forskning
och allt vad det är.

Antonio: - Medborgaranda. Om vi kan enas om en demokratisk ordning som gör
oss alla till ansvariga medborgare, då är ju tilliten reell och då behövs inga
censorer, inga som äger en högre rätt att avgöra vad som duger och inte duger,
ingen grogrund för positionering och revirtänkande utan i stället kommer vi alla att
handla med mänsklighetens goda för ögonen.

César: - Vackert talat, Antonio. ”Om vi enas.” Men vi har ju så olika
utgångslägen. Det som är sant för dig är inte sant för grannen.

Helen: - Pojkar. Skulle vi kunna lämna det politiska och i stället fundera över om
det finns något tidlöst sant, gott och skönt. Är det inte så att det möte som vi fick
höra om i Gabriela Mistrals dikt beskriver något tidlöst gott? En vuxen som
skänker ett barn vatten. Dessutom är vatten i sig både sant, gott och skönt!

Eva: - Ja! Det är ju likadant med muminmammans vänlighet och kärlek. Det är väl
tidlöst? Visst?
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Antonio: - Menar du att det inte finns klass, kön och kast, då, Helen? Och att
världen är rättvis och god.

Helen: - Nog vet jag om att orättvisor finns, Antonio, men ibland kan vi ju behöva
låtsas att orättvisorna tagit semester någonstans långt borta, så att vi i lugn och ro
kan sansa oss och komma fram till vad det är att vara människa bland andra
människor.

Snövit: - Hur ska man kunna veta vad man kan och hur ska man kunna veta vad
man vet? För mig är det svårt att förstå hur det ska gå om inte någon ansvarar för
vart man är på väg, säger Snövit. Om alla hittar på egna diskurser och går åt sitt
eget håll, då blir det ju ingen gemenskap och utan gemenskap är det väl inget liv.
Varför tror ni att jag lämnade sagan, egentligen? För att isolera mig? Knappast!

Benoît: - Ja, men, Snövit. Vi som resonerar nu då, vi är ju inte ensamma. Jag tror
inte att någon av oss bryr sig om varken klass, kön eller kast, Antonio, utan vi vill
veta mer om vårt ämne. Vi ger och får och inte känns det som att jag behöver
någon magister som godkänner det jag kommer fram till.

Eva: Är det inte du som är magister…?

César: - Ja, ska jag vara sanningsenlig så kunde jag aldrig ens tänka tanken att det
skulle uppfinnas såna här doningar. Det är brev och tjattningar med text och prat
och bilder, stillastående bilder och rörliga och har man bara elektriciteten så kan
man hämta hem program gratis som gör att man kan läsa och skriva och titta och
spara och lagra och slippa det där lineära som jag ofta fastnade i när jag skrev mina
dikter. Den här hypertexten är ju alldeles makalös! Jag kan hoppa från
tidningsläsning till Louvrens flamländare, från en karta över Katmandu till en kurs
med er, från att besvara ett brev från en ännu ej född poet till att hämta hem en
chanson från Sète.

Antonio: - Stopp, där, César. Tänk på att du har all tid i världen. En ung student,
en busschaufför i Rio eller en läkarsekreterare i Milano har inte din tid. De är
beroende av att någon med stort kunnande, integritet och kärlek till framtiden
hjälper till att välja och sovra i den enorma mängd information som finns i världen.
Utan den hjälpen blir informationen till sin motsats och befrämjar okunskap i
stället för kunskap.

Sapfo: - Ni talar med sådan säkerhet, César och Antonio. Från min ö och min tid
ter sig det ni talar om så snabbt, osorterad och ytligt. Hur ska man kunna hålla så
mycket i medvetandet samtidigt utan att slarva. Eller har ni skapat en homo
technicus som avskurits från djupare känslor? Det är ju inte mängden information
som är avgörande när vi söker det sanna, det goda och det sköna. Den där dikten
om vattnet var ju sann och den var endast några bokstäver på ett ark, men ur det
arket har något växt som hjälpt många att förstå sig själva och den värld de lever i.

César: - Tack, Sapfo, för att du stillar mig. Får jag skänka dig - och er alla - en
dikt, en dikt som kanske något lite förklarar mig?
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Sapfo: - Ja, tack, César.

Antonio: - Också jag har en text…

Sapfo: - Ja, Antonio, men först César.

César: - En man går förbi med ett bröd på axeln.
Ska jag sen skriva om min dubbelgångare?

En annan sätter sig och kliar sig, plockar en lus i
 armhålan och dödar den.

Vad tjänar det då till att prata psykoanalys?

En annan rusar på mig med en käpp i handen.
Ska jag då diskutera Sokrates med doktorn?

En låghalt går förbi med armen om ett barn.
Ska jag sen läsa böcker av André Breton?

En annan skakar av köld, hostar och spottar blod.
Finns det någonsin skäl att referera till sitt djupaste Jag?

En annan letar efter ben och skal i gyttjan.
Hur ska man sedan kunna skriva om oändligheten?

En murare faller från ett tak, han dör och äter inte mer.
Ska man då söka nya stilgrepp, nya metaforer?

En handelsman bestjäl sin kund med falska vikter.
Ska man sen tala om den fjärde dimensionen?

En bankman fuskar med sin redovisning.
Hur ska man kunna gråta på teatern?

En paria sover med sin fot på ryggen.
Ska man sen samtala med någon om Picasso?

Vid en begravning går en man och snyftar.
Hur kan man sen låta sig väljas till Akademin?

En man gör rent geväret i sitt kök.
Med vilken rätt kan man då tala om vad ovan är?

En man passerar, räknande på fingrarna.
Hur kan man säga icke-jag utan att skrika?17

                                                          
17 Vallejo (1981) En man går förbi med ett bröd på axeln…
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Sapfo: - Tack, min vän. Förlåt om jag var snar att kalla dig ytlig. Jag skriker med
dig när icke-jaget ryar.

Antonio: - Ja. Den dikten tog, verkligen, César. Jag måste tillstå att jag inte haft
den äran…

Sapfo: - Du behöver inte ursäkta dig, Antonio. Låt höra.

Antonio: - Det är ett brev till en av mina älskade söner.

Käre Delio, 
16 juli 1936

Dina brev blir alltmer kortfattade och stereotypa. Jag tror att du
har tid att skriva mer utförliga och intressanta brev. Du behöver ju
inte skynda dig att skriva till mig strax innan du ska gå ut. Eller
hur?

Jag tror inte heller att det kan vara roligt för dig att din pappa
efter att ha läst dina brev ska tycka att du är en liten dumbom som
bara frågar efter hur det går för hans lilla papegoja och som
berättar att han håller på och läser en eller annan bok.

Jag tror att någonting av det svåraste vid din ålder, det är att sitta
stilla vid ett bord och bringa ordning i sina tankar och skriva ner
dem med en viss omsorg. Det är en övning som ibland är svårare än
den som en arbetare måste underkasta sig för att skaffa sig
yrkeskunnighet - och den bör börja i just din ålder.

Jag kramar om dig hårt min pojke.

Pappa18

Sapfo: - Du låter lite hård, Antonio. Hur gammal var Delio då?

Antonio: - Han var tolv. Jag hade inte sett honom sedan han var två…

Sapfo: - Stackars ni!

Antonio: - Kanske var det hårt skrivet, men i fängelset… Jag ville vara en god far
trots att jag inte kunde vara med familjen. Det var hårt. Att uppfostra på distans.
Det uppmuntrar inte till flexibilitet, precis, att sitta instängd i fascisternas
fängelse…

Benoît: - Du säger distans och flexibel, Antonio. Det griper in i min vardag på ett
kusligt sätt. Du förstår, många av de kurser jag ansvarar för sker på distans, eller
distansoberoende och de befrämjar en sorts flexibelt lärande…

Antonio: - Hur menar du, Benoît?

                                                          
18 Ekerwald (1981).



33

Benoît: - Jo, studenterna får all information om kurserna via vidavärldenväven,
elektronisk post och konferenssystem. Med informationen finns enskilda uppgifter
och gruppuppgifter och tidpunkter för när studenterna ska publicera sina lärospån.
Det gör de också på nätet, som vi säger, vilket betyder att alla som vill kan läsa vad
som skrivits. Jag kommenterar och det hela mynnar ut i ett seminarium där vi
summerar och drar slutsatser.

- Någon gång under kursen kan vi träffas på riktigt, oftast i början och slutet av
kursen, men merparten av arbetet sker med tekniken som medium.

Helen: - Då får väl du jobba hårt, Benoît?

Benoît: - Ja. Det håller på att bli så att studenterna, som är pressade på allehanda
sätt, arbetar med kursen när och var de så önskar. ”Work Where and When you
Want” som det brukar heta. Det stämmer kanske för studenterna, men för oss lärare
håller det på att bli ”work around the clock”. Det är därför jag prövar det här sättet
att arbeta på, som vi nu gör. Det finns såna tekniska resurser idag att det i princip
skulle gå att helt och hållet arbete med ett kursutbud utanför lärosätena. Jag tror
knappt att ansvariga fattat det och om de fattat det verkar det som att de inte klarar
av att dra några slutsatser rörande konsekvenserna. Det finns snart ingen anledning
för studenter att söka kurser vid lärosätena om minst lika bra kurser kan fås på den
fria marknaden. Studenterna kan till och med anordna kurser och hyra in lärare på
eget bevåg.

Peter: - Kommer de kurserna att gälla när de söker arbete, då?

Eva: - Så klart. Varför inte? Det förstår du väl att de som anställer folk kommer att
kontrollera att de kan vad de säger att de kan. Om det står på ett papper är det ju
inte så säkert att den som äger papperet också kan det som det står på papperet att
den kan.

Snövit: - Ja, hur kan man veta vad man kan? Och hur kan någon annan veta vad
man kan? Förresten är den här kursen oberoende av både tid, rum och samtidigt liv.
Det är nästan lite kusligt, som en ruskig saga, fast på riktigt.

- En sak jag tänkt på är det där med pengar. Dvärgarna hade hur mycket pengar
som helst. Ni vet, de hittade ju ädelstenar i gruvan. Men visst kostar det väl stora
pengar att ha såna där institutioner? Hyra och elektriskt och reparationer och allt
vad det är. Tänk vad pengar som skulle kunna sparas om alla skötte studierna
hemma hos sig eller i små rum hemma hos varandra. Och lärarna kunde ju också
sitta hemma, när allt det här tekniska finns...och precis som vi gör nu kan man välja
vad man ska göra och…hur… och när man ska göra det. Det är ju, hoppsan,
sagolikt! Jag tycker i alla fall att det känns som att vi redan har en gemenskap...

Peter: - Det känns som om jag vore en spindel, en hoppspindel, som kan hoppa
mellan olika nät; lyssna, uttrycka min mening, hoppa vidare och vara oansvarig
eller ansvarig, delta eller inte delta… Undrar just vad som kommer att hända med
de kulturer, nationer och organisationer vi alla vant oss med i industrisamhället…?
Nya sammanhang kommer att skapas, nya allianser, nya system, men vad kommer
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att hålla ihop dem…? Inte ens språket och kulturen kanske är en sammanhållande
kraft framöver, när den här informations- och kommunikationsvärlden, som inte
känner gränser vare sig i rum eller tid, förfinats och spritts i tillräcklig
omfattning…

- Helt klart befinner sig världen i något kvalitativt nytt. Jag minns när
”Gutenberggalaxen”19 kom. McLuhan beskrev i den boken den mänskliga miljö
som till stor del skapades av den ögats hegemoni som formades genom
tryckerikonstens spridning och utveckling. Det som sker nu är något annat. Texten
är kvar som senior, men bildens återkomst är ett faktum och med de många
möjligheter som skapas kommer säkert en sorts virtuell tillvaro att stegvis bli
trovärdigare och på många sätt förändra tillvaron för alla.

- McLuhan menade då, jag tror boken kom redan 196220, att vi redan då var i ett
brytningsskede. Vad jag förstått av det du berättat, Benoît, är snart hela
västvärldens alla människor ständigt i förbindelse med en informationsmängd som
är svår att förstå. Jag vet inte, Sapfo, om det är en homo technicus som håller på att
skapas, men något kvalitativt nytt i jämförelse med industrisamhället blir det. På
gott och ont, säkert.

- Det finns helt klart anledning att fundera över tidlösa frågor och att de vuxna tar
sitt ansvar, Helen. Det finns risker för att vi gör oss urarva. Det här att allt tycks gå
så fort är en risk i sig. Eftertanke och förankring är ett måste om det ska bli någon
reell utveckling på individplanet såväl som i samhället.

Snövit: - Alla vi är inte så vana med industrisamhället, Peter! Förr gällde allt alla,
på något vis. Det har jag läst. Det var mer låst, var det inte, och kanske tryggare?
Nu verkar det som om det är grupper som hittar varandra. Nätverk, visst. Många
kanaler på teve, många radiokanaler, många telefonbolag och många som vill ha
oss som kunder på vidavärldenväven.

Benoît: - Postmodernt, säger man.

Eva: - Det där tycker jag är nys, Benoît. Det moderna projektet har inte kommit
alla till del, mycket mindre det postmoderna. Låt vara att det moderna inte alls är så
dominerande längre, men många lever i en premodern tillvaro. Utan vård, utan
rätten till utbildning och med risk att hamna bakom lås och bom om de för ett
samtal som det vi nu för, så har många det.

- Jag har läst några både fantastiska och skrämmande artiklar på ett ställe på nätet
som du tipsade om, Benoît21 22 23. Bill Joy skriver om att människan snart inte

                                                          
19 Marshall McLuhan (1969) Gutenberggalaxen, PAN-original, Stockholm.
20 The Gutenberg Galaxy (1962).
21 Bill Joy (2000) Why the Future Doesn’t Need Us. Wired 8.04,
www.wired.com/wired…ve/8.04/joy.html
22 Rick Overton (2000) Molecular Electronics Will Change Everything. Wired 8.07,
www.wired.com/wired/archive/8.07/moletronics.html
23 Mikael Strömberg Nano? Nu? Hu! Dricka minne? Aftonbladets nätupplaga 16/8 2000:
www.aftonbladet.se/kultur/0008/16/hicka.html
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behövs. Med allt vi kan och vet om och allt vi kan göra med genetik, robotar och
nanoteknik är det antingen en tidsfråga när vi inte behövs, eller så får vi ställa om
forskning och produktionsapparat eller, som jag tänker om det hela: vore det inte
bra om vår samlade fiffighet kunde göra så att vi slipper arbeta. Då kan vi i stället
syssla med att utveckla och nyansera det sanna, det sköna och det goda. Eller är det
för naivt att tänka så?

- Han, Bill Joy, har alltid trott att världen blir en bättre och säkrare plats att bo på
om han fortsätter att utveckla mjukvara, datorprogram, men på sistone har han
börjat räkna med motsatsen, vilket gör honom vemodig.

- Rick Overton skriver i den andra artikeln jag läst att kemiskt och elektroniskt
forskningsarbete gått samman och det förutspås att det om drygt femton år inte
finns någon Silicon Valley och att kisel inte längre behövs i teknologin. Det
handlar om att den digitala informationen och kommunikationen eller rättare sagt
minneskapaciteten, kommer att vara hur stor som helst och gratis. Man kommer att
kunna lagra information i molekyler, vattenmolekyler, till exempel. I arton
milliliter vatten ryms det minne motsvarande 125 miljoner terabyte. Minnet kan
lagras i molekylerna och sedan sätts molekylerna fast i vilket material som helst.

Snövit: - Oj! Vad du tagit reda på. Men har det där så mycket med vanligt liv att
göra, då?

Eva: - Ja, visst. Det kommer att gå att plantera in en massa i människan, så klart, så
att en sån som jag, som aldrig funnits, inte finns och aldrig kommer att finnas
faktiskt kommer att kunna skapas. Och du med, Snövit. Och den som pillar med
oss kan ge oss vilka egenskaper som helst, men om vi får tillräckligt mycket av den
där minneskapaciteten, då kan vi börja skapa oss själva. Åtminstone tror jag det.

Helen: - Det där betyder att vi måste finna en ny definition av liv, inte sant?

Benoît: - Jo, Helen, så är det nog och kanske din bekanting Emanuel kommer att få
rätt till sist, eller i alla fall inte bli betraktad som en tosing.

Det blir tyst en stund, tyst och släckt och Benoît förnimmer en känsla av att alla
hamnat i eftertankens valda ensamhet. Benoîts skärmsläckare börjar signalera sitt

TILLIT

och lördagen har blivit söndag och från kursdeltagarna och skärmen inget tecken på
aktivitet, förrän Benoît lutar sig framåt för att skriva in några meningar som
avslutning på första distansmötet och kursen anropas av Tahar Ben Jelloun.

Tahar Ben Jelloun: - Vänner, säger han. Jag har följt ert samtal sedan igår och
förundrats över både er vilja att förstå och över teknikens möjligheter och
begränsningar. Jag skulle vilja lämna ett litet bidrag i all ödmjukhet som möjligen
sprider visst ljus över hindren för att den djupt mänskliga meningsfullheten att söka
efter det sanna, det sköna och det goda ska kunna bli allas och envars möjlighet.
Världen är inte en, utan lika många som de individer som kan erfara den. Också.
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- Jag sysslar med litteratur och även i framtiden kommer det skrivna ordet att vara
av avgörande betydelse för lusten, glädjen och nyttan, det goda, det sköna och det
sanna. Det är min övertygelse.

Lyckligtvis finns det fortfarande samhällen som tar litteraturen på
allvar. En bok, en roman eller till och med en dikt kan väcka oro,
hetsiga diskussioner och utsätta författaren för fara.
   Det handlar om samhällen i tredje världen, länder där många
ännu inte kan läsa. Där innebär detta att vara intellektuell en plikt
att ställa krav, ta del i en politisk kamp för att bota en del av det
onda i samhället: Kort sagt: här krävs det att författaren engagerar
sig och tar till orda för vanligt folk som saknar röst och möjlighet att
komma till tals.
   Vi lever inte längre i Victor Hugos eller Émile Zolas tid. I dagens
Marocko, Algeriet, Egypten och många andra afrikanska länder har
skrivandet och att bli publicerad en djupare mening än i Europa.
   En intellektuell i Europa kan tycka vad han vill. Ha kan ge sig på
vilket ämne som helst. Den rättigheten ifrågasätter ingen. Den enda
risk han utsätter sig för är att väcka missnöje eller få hård kritik. Av
alla europeiska författare av i dag är det bara Salman Rushdie som
riskerar sitt liv, av skäl vi alla känner till. Han dömdes därför att
han är muslim och därför hör hemma i vad som kallas Umma, den
muslimska nationen. De som dömde honom talar om svek och
hädelse. Det gäller även egyptiska författare av vilka några har
mördats, andra hotats, bland dem Nobelpristagaren Naguib
Mafouz.
Förhållandet mellan en författare från syd och publiken är laddat
med känslor och krav. I debatter i Marocko har jag många gånger
blivit tagen åt sidan av läsare som tycker att jag inte har engagerat
mig tillräckligt på det ena eller andra området eller att jag borde ha
skrivit om ditten i stället för om datten. Man vänder sig till
författaren, läser honom och avkräver honom en redovisning
eftersom man anser att han har ett uppdrag att fullfölja. ”För mig är
skrivandet inget tidsfördriv”, sa Aragon. Inte för mig heller.
   Jag skriver därför att jag har turen att höra hemma i ett samhälle
en med sagolik fantasivärld, ett samhälle där problemen är så
många och ofta så allvarliga att det enda svåra för romanförfattaren
är att välja ämne.
   Hur ska man skriva i ett samhälle där närmare hälften av
befolkningen inte kan vare sig läsa eller skriva? Pablo Neruda  fick
den frågan en gång för länge sedan. Han svarade: ”Just därför att
folk är analfabeter skriver jag och tänker jag fortsätta att skriva, och
jag ska skriva vackert och anspråksfullt, för om folk inte läser mig
nu kanske deras barn eller barnbarn kommer att läsa mig.”
   Jag håller inte bara med honom, till fullo, jag vill också tillägga
att människorna i Marocko förtjänar att man skriver vackra
historier för dem, att man intresserar sig för deras öde, hyllar och
lyssnar till dem./…/
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   Litteraturen är en vakande blick på livet och ett sätt att läsa
historien med nya ögon. Det var vad 1700- och 1800-talsförfattarna
gjorde i Frankrike. I dag har turen kommit till författarna från syd
att ställa upp som vittnen, som aktiva och engagerade vittnen.
   Det är mot den bakgrunden jag säger att en författare från syd är
mer utsatt än en författare från norr. Riskerna är varken desamma
eller av samma slag.24

Antonio: - Ja, det var ett mycket intressant inlägg. Tack! Jag har en fråga till dig,
Benoît. Vill du helt avreglera utbildningen, i alla fall den högre utbildningen?

Benoît: - Nej, Antonio, det vill jag inte. Men jag ser att den institutionaliserade
nationella utbildningen är ifrågasatt och hotad. De fria marknadskrafterna tycks
redo att hugga in, men det finns också en folklig aspekt på det hela. På samma sätt,
eller liknande, som folkrörelserna för drygt hundra år sedan tog sig medvetande
både som kollektiv och enskilt, genom en mycket öppen attityd till skolning och
genom studiecirkelverksamhet och föreläsningsföreningar där föreningarna tog
ansvar över det egna lärandet, kan folk nu genom den tekniska och elektroniska
utvecklingen och genom utbyggnaden av elektronisk infrastruktur - markbunden
och via satellit - inleda en ny fas i enskilt och kollektivt medvetandegörande. Det
finns så att säga ingen anledning att låta ett stelnande system som i allt mindre grad
släpper in folk från underklassen, att få fortsätta bestämma över folks framtid. Den
institutionella utbildningens förändring har en benägenhet att gå långsamt, vilket i
och för sig kan borga för demokratisk förankring, men lika ofta - om inte oftare -
bromsas demokratiserande initiativ och disciplineringsfunktionen får alltför stor
inverkan på verksamheten. Det fria sökandet efter, ja, det sanna, det sköna och det
goda, får stå tillbaka för maktfrågor på nationell, regional och individuell nivå.

- Ursäkta, Antonio och ni andra om jag låter mästrande, men jag är oroad över den
utveckling jag erfar i arbetet och jag oroar mig naturligtvis även för hur pass
mycket ett obsolet system ätit sig in i mig.

- När jag säger att förändringen går långsamt, är det inte hela sanningen, så klart.
Jag är egentligen ännu oroligare för hur de tidlösa frågorna förflackas, våra frågor
om det sanna, det sköna och det goda. Studenter och lärare är så hetsade av pensa
att det enskilda läsandet, det man väljer av nyfikenhet och lust och glädje, får stå
tillbaka. Det handlar om genomströmningstal och ekonomi hela tiden och
ingalunda om ett förfinande av det mänskliga.

- Nej, klockan börjar bli mycket, hör ni. Jag ska arbeta i morgon. Det slipper i alla
fall ni. Tack för idag och på återseende om fjorton dagar.

Snövit: - Var det då vi skulle språka enbart om det sköna?

Eva: - Ja, Snövit. Tack för idag. Jag visste inte att jag kunde bli så här. Måtte
fjorton dagar vara något som går fort. Undrar just om jag kan förstå tid..?

                                                          
24 Tahar Ben Jelloun (2000) Att skriva för livet, Aftonbladets nätversion 24 september 2000,
www.aftonbladet.se/kultur/0009/24/tahar.html
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Helen: - Jag tror att jag kontaktar Emanuel och ber honom om några glosor till
nästa gång. Farväl.

Antonio: - Det vore gott om vi kunde erövra hegemonin över den högre
utbildningen, inte sant? Vi ses om fjorton dar. Ciao!

César: - Älskade vare medelsvenssons öron,
älskade vare de som sätter sig
älskad vare den okände och hans hustru,
vår nästa med ärmar, krage och ögon!25

- Adios!

Peter: - Ja, jag ser fram mot nästa träff och nog har vi sprungit hit och dit denna
första kursdag. Jag ska kika lite på Picassos Guernica till nästa gång, för att utröna
om det sköna kan rymmas i en bild som gestaltar en sådan förskräcklig händelse.
- Wiedersehen!

Sapfo: - Ett litet bidrag till nästa gång vi ses:

Plötsligt framstår han som en gudars like -
just som han ska sätta sig mitt emot dig,
alldeles intill, och jag ser dig viska
ömt och förälskat26

Epilog

Det är avslutningsvis på plats med en ursäkt. Ur historiens oöverskådliga mångfald
har jag manat och lekt fram några gestalter som haft, har och kommer att ha
betydelse för mig. Några av dem visste jag inte att de skulle dyka upp i diskursen,
andra var noggrant förberedda och ombedda.

Att låtsas på det sätt som jag gjort i denna text, skriven för Flow3 - Reflektioner
kring IT och distansutbildning, har sina risker. Om jag på något vis sårat någons
uppfattning om personerna i fråga eller om jag på något sätt svärtat någon av
deltagarnas person eller alldeles misstolkat vad personerna skulle ha kunnat
uttrycka om de finge möjligheten, ber jag om ursäkt.

Peter nämnde i förbifarten Perseus och apropos ordet reflektion, som blivit så
vanligt i det västerländska offentliga samtalet under senare år, kan jag inte låta bli
att formulera vad jag kommit fram till om begreppet.

Begreppet och ordet reflektion kommer att behandlas längre fram i vår kurs, då i ett
historiskt, etymologiskt och språkkomparativt sammanhang.

När det först började användas med frenesi och frekvens, tog jag gladeligen emot
ordet, i det jag tyckte det betecknade något fördjupat, vilket det förmodligen också

                                                          
25 Vallejo (1981). Ur dikten Snubblande mellan två stjärnor  (Traspié entre dos estrellas) i
tolkning av Peter Landelius.
26 Sapfo, första strofen av fyra i en dikt översatt av Jesper Svenbro.
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gör. Min hållning till ordet idag är, att det inte räcker för det jag trodde att det stod
för, nämligen eftertanke och konsekvenstagande utifrån vad eftertanken skänkte för
klokskap. Jag använder hellre orden begrunda  och dra slutsatser  av eftertanken.
Reflektera  lutar, för mitt vidkommande, mer åt att handla om en sorts
självbekräftelse eller spegling, återkastning, som riskerar att bli en sorts mental
onani. Vad Perseus gjorde var att han inte nöjde sig med att reflektera, utan han
drog slutsatser av reflektionen och handlade utifrån de slutsatserna han kom fram
till. Medusas huvud föll, men ännu en tid fungerade de iskalla, förstenande ögonen
- något som gladde och ännu gläder Atlas, där han står  med fötterna stadigt
nedtryckta i de nordafrikanska bergen - och när ögonen så småningom ruttnat eller
blivit gamars föda, hade ondskan i världen tappat mark.

Ett moment jag verkligen ser fram emot, är det där Tahar Ben Jellouns inlägg
kommer att tas upp. Rubriken kommer att vara: ” Den intellektuelles ansvar i
oegennyttans tjänst och den intellektuelle som sanningens riddare - eller
dödgrävare.” I samband därmed kommer även frågor om upphovsrätt rörande
material publicerat på vidavärldenväven och i andra digitala medier att behandlas
liksom de fria ordets eventuella utsträckning i de informations- och
kommunikationsmedier som alltmer påverkar mänskligt liv.

I samband med det momentet kommer vi även att se och diskutera Roy Anderssons
långfilm Sånger från andra våningen, en film som har premiär just idag, den sjätte
oktober. Vi kommer då även att resonera om den komplexa bild Roy Andersson
utvecklar tankar om teoretiskt i boken Vår tids rädsla för allvar27(Tidskriften
Filmkonst) och praktiskt i den aktuella långfilmen. Värt att notera är att ”Sånger
från andra våningen” tillägnas César Vallejo, den peruanska poeten som numera
arbetar på distans, ty han är död.

Mon 6 oktober 2000,

Bengt Söderhäll

                                                                                                                        
                        

Ur Multimedia 2000 plus, Nationalencyklopedien, ISBN 91-7133-745-8:

Gramsci[gra_mSi], Antonio, 1891–1937, italiensk politiker och filosof. G.
deltog 1921 i grundandet av det italienska kommunistpartiet (PCI), vars ledare
han var åren 1924–26. År 1926 fängslades G. av Mussolinis regim och dömdes
till tjugo års fängelse. Han frigavs först dödssjuk och avled i en hjärnblödning
1937. Det var under fängelsetiden G. skrev sina berömda Quaderni del carcere,
vilka publicerades efter andra världskriget och som utgör hans filosofiskt mest
betydelsefulla verk. Ofta räknas G. som den främste marxistiske teoretikern
efter Marx. De tankar om hegemonin, det civila samhället, de intellektuella,
den moderne fursten m.m. som han där utvecklade kom att få stor betydelse
för den italienska kommunismen och för den s.k. eurokommunismen. Verket
gavs ut i nyordnad upplaga i fyra delar 1975. På svenska föreligger ett urval,
"En kollektiv intellektuell" (1967).

                                                          
27 Roy Andersson (1997) Vår tids rädsla för allvar, Filmkonst nr 33, ISSN 1100-7362;
ISBN 91 88 282-422.
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Keller, Helen Adams, 1880–1968, amerikansk författare och föreläsare. K. var
helt blind och döv från tvåårsåldern. Med hjälp av sin lärare, Anne Sullivan
(1866–1936), lärde hon sig kommunicera med omgivningen och blev en
framgångsrik författare och förkunnare samt ett språkrör för de handikappade.
Hon har berättat om sitt liv i The Story of My Life (1902; "Mitt livs historia"),
The World I Live In (1908; "Min värld"), Out of the Dark (1913) och Midstream:
My Later Life (1929). Helen Keller's Journal (1938) ger en gripande skildring av
Anne Sullivans död. My Religion (1927; "Den osynliga verkligheten och
Emanuel Swedenborg") återger K:s religiösa utveckling. K:s heroiska liv har
bl.a. beskrivits av Van Wyck Brooks i "Helen Keller: Sketch for a Portrait",
(1956) och kampen för att nå ut ur isoleringen har porträtterats i Broadway-
pjäsen "The Miracle Worker" (1959) av William Gibson och Arthur Penns film
"Miraklet" (1961).

Vallejo[baj3_xo], César, 1892–1938, peruansk författare, från 1923 bosatt i
Paris. Med sina fyra diktsamlingar, Los heraldos negros ('De svarta
härolderna', 1918), Trilce (1922), Poemas humanos ('Mänskliga dikter', 1939)
och España, aparta de mí este cáliz ('Spanien, gånge denna kalk ifrån mig',
1939) vilken speglar V:s djupa engagemang i det spanska inbördeskriget,
räknas han som en av de främsta latinamerikanska poeterna under 1900-talet.
Hans poesi, som är en protest mot andligt och materiellt förtryck, är
koncentrerad och gör uppror mot logik och syntax. Hans inflytande på
peruansk och latinamerikansk poesi har varit djupgående och omfattande. På
svenska finns ett fylligt urval av V:s diktning i Uppfylld av världen (1981).

Weiss[vais], Peter, 1916–82, tysk- och svenskspråkig författare och konstnär.
W. växte upp i Berlin och Bremen men emigrerade 1934 först till
Storbritannien, sedan till Prag, där han 1936–38 studerade vid
konstakademin. Via Schweiz kom han 1939 till Sverige. Här var han under
1940- och 50-talen verksam som konstnär och författare på svenska. Han
gjorde en rad experimentella kortfilmer samt långfilmen Hägringen (1959).
Boken Avantgardefilm kom 1956. Som skönlitterär författare slog han igenom
först när han återgick till tyska och fick kontakt med Gruppe 47; han kom efter
hand att räknas till de främsta tyskspråkiga efterkrigsförfattarna. Viktiga för
förståelsen av W. är de självbiografiska romanerna Abschied von den Eltern
(1961; "Diagnos") och Fluchtpunkt (1962; "Brännpunkt"). Som dramatiker vann
han världsrykte med Die Verfolgung und Ermordung Jean Paul Marats,
dargestellt durch die Schauspieltruppe des Hospizes zu Charenton unter
Anleitung des Herrn de Sade (1964; "Jean Paul Marat förföljd och mördad så
som det framställs av patienterna på hospitalet Charenton under ledning av
Herr de Sade") och det sceniska oratoriet Die Ermittlung (1965;
"Rannsakningen") om Auschwitzprocessen. W:s främsta verk är den
monumentala romanen Die Ästhetik des Widerstands (1–3, 1975–81;
"Motståndets estetik") med en djärv och inträngande analys av den tyska
motståndsrörelsen. –   W. ägnade sig som bildkonstnär framför allt åt collage
och teckningar i en suggestiv associativt figurrik stil. Bror till Alexander W. Gift
1943–47 med Helga Henschen, från 1964 med Gunilla Palmstierna-Weiss.
Gustav Korlén: Peter Weiss  Jahrbuch (1992–); S.H. Persson, Från grymhetens
till motståndets estetik (1979).

Författare:

Universitetsadjunkt, Bengt, Söderhäll
Institutionen för utbildningsvetenskap, Samhällsorienterande ämnens didaktik
E-post: bsl@hig.se
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DISTANSUTBILDNING ANALYSERAD MED HJÄLP AV
SYMBOLISK INTERAKTIONISM OCH ROLLTEORI

Åke Tilander, Institutionen för utbildningvetenskap, Högskolan i Gävle

Undervisningsprocessen

En undervisningsprocess består av många delar. Somliga lätta att observera andra
svårare att observera. En viktigt del av undervisningsprocessen består av en
kunskapsöverföring från läraren till studenterna. Vilken vikt man fäster vid den och
hur central man menar att just denna del är beror av det kunskapsperspektiv och
den kunskapssyn man omfattar. Enligt traditionell pedagogisk uppfattning består
undervisning enbart av en envägskommunikation. Kunskapen finns färdig och
överförs från läraren till studenten eller eleven, helst på ett så snabbt och effektivt
sätt som möjligt.

Enligt min personliga kunskapssyn och uppfattning är detta en del av den
kunskapsprocess som pågår i samband med vår undervisning, men bara en del.
Enligt min syn är studenterna aktiva och självständiga subjekt som på många olika
sätt aktivt skaffar sig kunskap om ämnet i samspel med bland annat varandra och
med läraren genom kunskapsprocessen. Till och med är det så att ny kunskap ofta
uppkommer som ett resultat av denna kunskapsprocess.

Lärarens viktigaste uppgift och funktion är att organisera kunskapsprocessen på ett
så gott och kvalificerat sätt som möjligt för att därmed ge optimalt goda
förutsättningar för inhämtande, kommunicerande och skapande av kunskap.
Ansvaret för kunskapsprocessen är delat mellan lärare och student. När det gäller
innehållet i denna undervisningsprocess är det inte någon tvekan om att en viktigt
del av den är traditionella föreläsningar. Jag vill dock betona att detta bara är en del
bland många andra.

En annan viktig del av detta är den individualiserade kunskapen. Med denna
kunskapssyn finns det inte något färdigt kunskapspaket som ska förmedlas till
studenterna. Tvärtom möjliggör formen att studenterna skaffar sig i hög grad
individualiserad kunskap, utifrån de individuella förutsättningar och behov som de
har. Detta fungerar bra när studenterna har individuella och specifika mål med sin
utbildning. De kan då välja att inom vissa ramar inhämta den kunskap de behöver
individuellt. Formen fungerar sämre om studenterna har luddiga och oklara mål
med sina studier. I de fallen blir det snarast deras personliga intresse för dagen som
kommer att styra kunskapsprocessen, vilket inte alltid leder till goda resultat.

Några exempel på vad en kunskapsprocess består av

Undervisning med hjälp av informations- och kommunikationsteknik (IKT),
videokonferenser och lokala studiecentra innehåller många olika
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kommunikationsformer och aspekter av undervisningsprocessen. Här bara några
exempel med kommentarer:

• Läraren föreläser

Att hålla en traditionell föreläsning i videokonferensform fungerar alldeles utmärkt,
åtminstone för läraren. Mediet och formen förstärker det föreläsande inslaget.
Envägskommunikationen förstärks. Det ställs dock mycket höga krav på läraren.
Om läraren är kunnig, inspirerande, entusiasmerande och verkligen kan sitt ämne
och har förmåga att göra det tillgängligt och begripligt för studenterna så blir
föreläsningen mycket bra. Man ska dock ha klart för sig att en dålig föreläsning blir
ännu mycket sämre än i en vanlig föreläsningssal. Det är betydligt svårare att
upprätthålla intresset och samspelet med studenterna i en videokonferens. Ett gott
råd är därför att blanda olika undervisningsformer.

• Seminarium

Videokonferensen är ett kommunikationsmedium, skapat för att möjliggöra
kommunikation mellan människor över långa avstånd. Åtminstone inledningsvis är
det svårare för studenterna att "våga" yttra sig i detta medium. Formen skrämmer
och man blir osäker och avstår därför gärna från att ta till orda. Ju mer erfarenhet
studenterna får av mediet, desto lättare blir det dock. Läraren måste dock på ett helt
annat sätt hjälpa studenterna att våga ta till orda. Det brukar inte gå bra att ställa en
öppen fråga som vem som helst får yttra sig över, utan frågan bör riktas till en viss
person eller ett visst studiecentrum. Gärna också att man fått möjlighet att
förbereda svaret på ett eller annat sätt på förhand.

• Kommunikation mellan studenterna

Nyckeln till en lyckad kurs i denna form ligger i den lilla arbetsgruppen på det
lokala studiecentrumet. Om dessa arbetsgrupper fungerar som de ska så är
sannolikheten mycket stor att man får god kvalitet i undervisningen. Studenterna
ger stöd åt varandra, hjälper varandra och samarbetar kring meningsfulla uppgifter
som man sedan redovisar dels på kursens hemsida dels muntligt.

• Kommunikation med läraren

Något som fyller en mycket viktigt funktion i vanlig undervisning är att man har
möjlighet att småprata med läraren och ställa individuella frågor till honom eller
henne före eller efter undervisningen, eller i samband med kaffepauserna. Man
löser då många problem som ofta uppfattas som små och bagatellartade av läraren,
men som kan bli oöverstigliga hinder för studenten om de inte får sin lösning i rätt
tid. Delvis kan email och undervisningsplattformar ersätta denna kommunikation.
En erfarenhet vi gjort är dock att man utöver detta har ett behov av att samtala med
läraren utanför den formaliserade undervisningen. Vi skapar ett rum för detta
genom att göra direktuppkopplingar med de lokala studiecentrana under kursens
gång och med enskilda studenter.

• Kommunikation med andra personer
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Andra personer som besitter specialkunskaper förutom läraren och medstudenterna
tenderar att få en större betydelse i dessa distanskurser. Detta är positivt och något
vi uppmuntrar.

• Läsande av litteratur

När det gäller kurslitteraturen är det en fördel om den möjliggör en högre grad av
individualiserade studier.

• Verklighetsbaserade studier

En lämplig typ av uppgifter för de lokala studiegrupperna är att göra
projektuppgifter som t.ex. går ut på att samla in och bearbeta någon form av
kunskap som har lokal anknytning.

• Internetbaserade studier, tidningar

Min erfarenhet är att det idag finns kvalitativt bättre och mer innehållsrik kunskap
tillgänglig inom i stort sett varje litet specialområde som vi berör på våra kurser än
vad som finns i kurslitteraturen. Naturligtvis är detta en mycket värdefull
kunskapskälla som har sin självklara plats i kursen. Läroböckerna har dock
fortfarande en mycket viktig och central funktion genom att de kan ge översikter
och sammanhang på ett helt annat sätt än vad som är vanligt på Internet.
Kurslitteraturen är också viktig som referenspunkt för bedömningen av kvaliteten
av det studenten hittar på Internet.

• Individualiserade studier

Möjligheten till individuellt anpassade studier ökar med denna form.

Symbolisk interaktionism och rollteori - Några huvudbegrepp

Några av de viktiga forskarna och upphovsmännen inom den symboliska
interaktionismen och Chicago-skolan är George Herbert Mead, Robert E. Park och
Charles H. Cooley. För den som vill fördjupa sig i George Herbert Meads tänkande
och symbolisk interaktionism vill jag särskilt rekommendera "George's Page - The
Mead Project"28 Här finns de flesta av Meads texter tillgängliga. Dessutom finns
här ett stort antal av övriga texter som betytt mycket inom Chicago-skolan.

Viktigt i Meads tänkande är att han studerar inte bara den enskilde individen inte
heller bara samhälleliga strukturer, utan den enskilde och hans eller hennes relation
till andra individer och grupper. En huvudsaklig frågeställning han arbetar med är
hur kommunikationen mellan två enskilda individer ser ut. Så här skriver Mead
bland annat:

"Social psychology has, as a rule, dealt with various phases of social
experience from the psychological standpoint of individual
experience. The point of approach which I wish to suggest is that of

                                                          
28 Internet 2000-10-30, http://paradigm.soci.brocku.ca/~lward/
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dealing with experience from the standpoint of society, at least from
the standpoint of communication as essential to the social order.
Social psychology, on this view, presupposes an approach to
experience from the standpoint of the individual, but undertakes to
determine in particular that which belongs to this experience
because the individual himself belongs to a social structure, a social
order."29

Eftersom Mead problematiserar kommunikationen och samspelet mellan individer
är hans tänkande värdefullt för oss vid vår analys av kommunikationsmönstren i en
undervisningssituation.

Ett exempel som är vanligt när det gäller uppkomsten och utvecklingen av
förmågan till symbolisk interaktionismen hos barn är deras rollekar i vilka de
omväxlande spelar än den enes än den andres roll. Till exempel barnen som leker
affär är omväxlande kund och affärsman.30

Hjalmar Sundéns rollteori

Hjalmar Sundén, tidigare professor i religionspsykologi vid Uppsala Universitet,
har vidareutvecklat och förenklat några aspekter av George H. Meads tänkande och
omformulerat det till vad som brukar kallas Hjalmar Sundéns rollteori.31 Det är
huvuddragen i denna rollteori som vi kommer att ansluta oss till i denna artikel.

Vad menar Sundén med roll?

För Hjalmar Sundén är rollen en social och psykologisk konstruktion. Vi har olika
förväntningar och attityder till olika människor i olika situationer. Dessa förväntningar
har en generell karaktär och är relaterade till den sociala ställning eller status som
personen har. Vi förväntar oss till exempel av en präst i kyrkan att han ska ta på sig
kyrklig skrud och följa gudstjänstordningen där det bland annat ingår att hålla en
predikan om det är en högmässogudstjänst. Vår förväntan på prästen är relativt specifik
och har uppkommit genom våra tidigare möten med präster. Vår förväntan är ofta
mycket detaljerad på hur den person vi möter ska bete sig.

Något som ofta sker vid kulturmöten är att denna förväntan inte alltid
överensstämmer med hur den andra personen agerar. Det leder lätt till missförstånd
och missuppfattningar vilket kan vara förödande för kommunikationen om de inte
klaras ut. Ett sådant exempel kan till exempel vara när en flykting kommer till
gränsen och möts av en svensk polis. Den svenske polisen ser sig som
serviceinriktad och som en representant för det rätta och det goda. Inte sällan har
dock flyktingen helt andra erfarenheter av poliser i det land man kommer från. Är
det fråga om en diktatur så har inte sällan polisen varit de som fängslat, torterat och
mördat flyktingens släktingar och vänner. Flyktingen har alltså en välgrundad

                                                          
29 Mind, Self and Society from the Perspective of a Social Behaviorist

30 Charles Horton Cooley. "A Study of the Early Use of Self Words by a Child",
Psychological Review 15 (1908): 339-357. Internet 2000-10-30,
http://paradigm.soci.brocku.ca/~lward/Cooley/cool_11.html.
31 Hjalmar Sundén, Religionspsykologi, s 30.
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"polis"-roll och "vet" att det gäller att berätta så lite som möjligt för den polis man
möter. Den svenske polisen har svårt att förstå den slutenhet som flyktingen visar
trots försäkringar och bedyranden om att inget av det man berättar kommer att bli
känt av orätta människor.

Även om vi i viss mån kan göra oss medvetna om den rollförväntan vi har är det ett
långt steg från att omsätta denna kunskap i praktiskt handlande. Rollmönstren sitter
djupt rotade i vår personlighet och är ofta svåra att förändra. Vi blir alltså lika
irriterade på den där personen som "spelar falskt i rollspels-symfonin" trots att vi
kanske mycket väl är medveten om orsakerna kan bestå i att vi har en annan
kulturell bakgrund än den personen.

En roll är alltså den attityd och förväntan som vi tillskriver en viss person med en
viss ställning eller en viss status, enligt Hjalmar Sundén. Rollen är en symbolisk,
mental representation för hur en person med en viss social ställning bör bete sig
och agera gentemot andra. Rollbegreppet är alltså ett psykologiskt begrepp.

Roll som beteendemönster och perceptionsmönster

"Rollen" som ett metalt, psykologiskt begrepp talar om för oss hur vi, in i minsta
detalj, bör bete oss och agera när vi "spelar" rollen. Vi agerar naturligtvis inte bara
utifrån en enda roll, utan utifrån ständigt växlande roller under dagen och under
livet. Vi är mamma, barn, syskon, vår yrkesroll, kund, hockey-publik osv i en
ständigt växlande kompott, under en och samma dag.32

Rollen är en ganska strikt och precis "regelbok" för hur vi bör agera i olika
situationer. Ett viktigt inslag i alla yrkesutbildningar är just att diskutera ramarna
och reglerna för detta agerande. Utifrån vår utbildning och våra tidigare
erfarenheter har vi lärt oss ganska exakt vilka regler som gäller för olika roller.
Förutsättningen för att rollerna ska fungera är att de personer vi kommer i kontakt
med har ungefär samma uppfattning om rollerna. Om vi besöker en vårdcentral och
läkaren säger: "Ta av dig på överkroppen så ska jag lyssna på hjärtat." Så tvekar vi
inte en sekund utan gör precis som han eller hon säger. Detta beteende är en del av
vår uppfattning om läkarrollen. Om däremot en polis eller lärare skulle säga samma
sak skulle vi bli minst sagt förbryllade.

Rollen har dock en dubbel funktion enligt Hjalmar Sundén. Den är inte bara en
detaljerad beskrivning av hur en person med en viss roll bör bete sig, dvs ett
beteendemönster. Den är i lika hög grad vår förväntan på hur andra personer bör
bete sig och därmed strukturerar rollen vår upplevelse av hur andra personer
faktiskt beter sig, dvs rollen är ett perceptionsmönster. En huvudpoäng i rollteorin
är att vår förväntan strukturerar vår upplevelse av verkligheten. Rollen är alltså det
raster genom vilket vi uppfattar andra människor och andra människors agerande.

                                                          
32 Owe Wikström, Den religiösa människan, s 76.
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Den duala rollsituationen, rollövertagande och rollupptagande

Vad händer då när två människor möter varandra, t.ex. en lärare och en student i en
IKT och videokonferensbaserad undervisningssituation? Jo läraren övertar
lärarrollen som sitt beteendemönster, dvs. agerar utifrån det individuella subjektiva
rollmönster som beskriver hur en lärare bör agera. Samtidigt och simultant upptar
läraren studentrollen som sitt perceptionsmönster, dvs. läraren förväntar sig att
studenten ska agera utifrån lärarens individuella och subjektiva rollmönster som
beskriver studentrollen. Denna förväntan strukturerar lärarens upplevelse och
uppfattning om verkligheten.

Det som är intressant och spännande i distansundervisning baserad på IKT och
videokonferenser är att detta är en i stor utsträckning ny undervisningssituation.
Det gör att de rollmönster som finns för hur lärare och studenter bör bete sig inte
alls är så fasta och etablerade som in andra situationer. Tvärtom är det i stor
utsträckning möjligt att påverka dessa roller och på ett medvetet sätt skapa en
undervisningssituation som möjliggör en kunskapsprocess som håller hög kvalitet.
Detta sker dels i relation till de erfarenheter vi gör med denna nya
undervisningsform, dels genom teoretisk, didaktisk reflektion i relation till denna
situation. Nedan kommer jag att använda rollteorin för att sätta in och diskutera
några av de erfarenheter vi gjort i ett teoretiskt sammanhang. Tonvikten kommer
dock att ligga på de praktiska erfarenheterna inte de teoretiska resonemangen för
att lättare kunna omsättas av andra lärare som arbetar med denna
undervisningsform.

Antecipationen styr verklighetsuppfattningen och beteendet

Utifrån rollteorin kan man vara uppmärksam på följande fyra aspekter av
kommunikationen i en kurs:

1. Vilken roll väljer läraren att överta?

Det vill säga hur väljer läraren att agera och bete sig i undervisningssituationen?
Jämför med den roll läraren faktiskt spelar. När det gäller lärarens agerande och
beteende har det naturligtvis en central betydelse för hur undervisningssituationen
kommer att gestalta sig. Vid videokonferenser är tröskeln högre än vanligt för
studenterna att våga yttra sig. I denna undervisningssituation jämfört med en mer
traditionell är det därför extra viktigt att läraren inte bara tillåter, utan även uttalat
uppmuntrar, studenterna att yttra sig, fråga och komma med synpunkter. Risken är
annars mycket stor att studenterna förblir tysta och kommunikationen blir en
envägs-kommunikation med alla de men detta medför för undervisningens kvalitet.

Rent praktiskt handlar det om att ställa frågor till studenterna. Ex. "Känner ni i
Norrtälje till om det finns några muslimer på orten?" Vidare att ge studenterna små
uppgifter som kortfattat redovisas vid nästa undervisningstillfälle. Ex. "Till nästa
gång tillämpar ni i Söderhamn Saids teori om orientalism på Westerlunds bok så
får ni tillfälle att kortfattat redovisa vad ni kommit fram till". En kommentar här är
att det är utmärkt att strukturera undervisningen i två undervisningspass samma dag
med några timmars mellanrum. Det finns då utrymme att ge en uppgift i samband
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med förmiddagspasset som senare kan redovisas vid eftermiddagspasset. Denna typ
av uppgifter befrämjar kommunikationen i kursen. Den gör dock även något annat
som är mycket värdefullt, nämligen bidrar till att befrämja gruppdynamiken på det
lokala studiecentrat. Den lokala studiegruppen har en central och av avgörande
betydelse för att kursen ska få god kvalitet.

Som lärare bör man dock vara uppmärksam på att den medvetna roll man övertar,
dvs. den roll man själv avser att agera, kan skilja sig ganska mycket från hur man
faktiskt beter sig i undervisningssituationen. Min egen erfarenhet är att det är lätt
att falla in i en traditionell katederundervisning. Mediet i sig förstärker detta. För
att nå god kvalitet i undervisningen måste man medvetet arbeta med arbetssätt som
aktiverar studenterna och lägga ner lite extra möda på den typen av förberedelser.

2. Vilken roll upptar läraren när det gäller studenten?

Det vill säga hur ser lärarens medvetna förväntan ut när det gäller studenternas
agerande. Hur ser den omedvetna förväntan ut.

Som lärare förväntar vi oss naturligtvis att våra studenter ska vara aktiva,
engagerade och brinna för uppgiften. Det är viktigt att vi förmedlar denna
förväntan till våra studenter, inte som ett krav, utan snarare genom att vara
medryckande och entusiasmerande. Lyckas vi få studenterna engagerade och
intresserade av vårt ämne och de uppgifter vi ger är naturligtvis mycket vunnet.
Lyckas vi inte kommer både vi själva och studenterna att arbeta i uppförsbacke.

Återigen är det så att mediet försvårar en individuell kommunikation mellan lärare
och studenter. Som lärare får man inte samma feed-back vid videokonferensen i
form av icke-verbal kommunikation från de studenter som inte är i bild. Ett
problem är att vissa studiecentra ibland under en heldag aldrig tar till orda och
yttrar sig. Detta gör naturligtvis ur lärarperspektiv att det blir svårare att
individuellt relatera sig till de olika studenterna som man ibland inte ser och inte
hör. Har man stora kurser med många studenter blir det till och med svårare att lära
sig deras namn och att känna igen dem.

För att i någon mån komma tillrätta med detta skapar vi på våra kurser något vi
skulle kunna kalla en virtuell högskola med olika virtuella lärosalar. Det är helt
enkelt fråga om hemsidor där studenternas bild, namn och email finns. En sida för
varje studiecentrum. Det gör att det blir lättare både för lärare och studenter att se
och känna igen sina studiekompisar oberoende av var de befinner sig.

3. Vilken roll övertar studenten?

Det finns en risk på två sätt med videokonferensen. För det första bryts den sociala
kontrollen genom konferensen. Om man som student tror / vet att man inte är i bild
och om man dessutom har sin mikrofon avstängd är det lätt att bli iakttagare istället
för med-aktör. Iakttagaren kan sitta och prata och recensera den
undervisningsprocess som pågår utan att vara delaktig i den. Detta är ett stort
problem. Inte egentligen för att det skulle vara oartigt mot lärare och medstudenter.
Det är det ju inte eftersom man tror att man är osedd. Inte för att man förlorar
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koncentrationen och stör sina kamrater. Småprat till en viss gräns kan nog ibland
verka i motsatt riktning och hjälpa till att upprätthålla koncentrationen eller återfå
den om man förlorat den under ett långt föreläsningspass.

Nej, problemet är ett annat. Föreställ er att ni deltar i ett förmiddagsfika på en
arbetsplats. Att fika tillsammans och småprata om ditt och datt fyller en
betydelsefull och viktig social funktion. Många viktiga problem löses enkelt och
smidigt innan de blir verkliga problem. Att fika tillsammans upplevs som trevligt
och behagligt och har stor betydelse för sammanhållningen på arbetsplatsen. När
man befinner sig mitt uppe i en social process upplevs det på ett sätt.

Tänk er nu att man videofilmade samma förmiddagsfika och istället för att delta i
fikat fick du lov att sitta ensam på ditt rum med din kaffekopp och se på
videofilmen. Möjligen skulle det vara intressant första gången, men att dag efter
dag sitta och se på sådana filmer skulle förmodligen vara mycket långtråkigt.
Rollen av iakttagare är helt annorlunda än deltagarens roll. Upplevelsen som
iakttagare är helt annorlunda än deltagaren.

Vi brukar säga att vi ger spännande och intressanta videokonferenser, men
producerar mycket dålig TV. Det är alltså av stor betydelse att studenten inte
övertar rollen som iakttagare eller TV-tittare, utan istället övertar rollen som med-
aktör i en videokonferens. Att aktivt och engagerat delta i en videokonferens kan
vara mycket spännande och givande som student om konferensen är väl planerad
och genomtänkt av läraren. Att titta på TV där programmet består av en lärare som
föreläser blir ännu mer trist och långtråkigt än att höra en sådan föreläsning i ett
vanligt klassrum.

Hur gör man studenterna till medaktörer? Här är det viktigt att läraren uppmuntrar
studenterna att redan från början delta i och engagera sig i videokonferensen. Det
kan man göra genom att redan inledningsvis vid de första tillfällena låta varje
studiecentrum komma till tals. Det studenterna säger behöver inte egentligen ha
med kursens innehållssida att göra, utan med fördel kan det få lov att vara
alldagliga frågor. Ex. "Hur är vädret i Övertorneå?" Det viktiga är alltså att
studenterna lär sig mediet och lär sig använda det.

Någon kan naturligtvis ha synpunkter på att vi använder oss av värdefull
undervisningstid till sådant. Vi ska då komma ihåg att om vi jämför med hur man
beter sig i en vanlig undervisningssal så har vi alla åtminstone 12 års skolning i
detta från grundskola och gymnasium. När det gäller att delta i en videokonferens
så har ingen av studenterna normalt sett någon erfarenhet av detta. Det är alltså ett
ändamål i sig att lära sig hantera mediet så att man blir med-aktör och inte TV-
tittare.

4. Vilken roll upptar studenten?

Det vill säga hur förväntar sig studenten att läraren faktiskt agerar? Blandning
mellan medvetet och omedvetet.
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Naturligtvis kan olika studenters förväntan se olika ut beroende på deras
erfarenheter och personligheter. Jag menar dock att det är vanligt att studenterna
ser på sig själva som passiva mottagare av kunskap och på läraren som den som ska
ge dem kunskap. Det är inte ovanligt att studenten förväntar sig att han eller hon
ska vara tyst och passiv. Förväntan på läraren är att han eller hon ska vara den
aktiva initiativtagande, den som pratar och ger studenten kunskap.

Genom alla år när jag själv varit först elev, sedan student och doktorand så kan jag
bara påminna mig om ett tillfälle då jag varit med om att en lärare på allvar brutit
mot min förväntan i detta avseende. Den lärare jag vid det tillfället hade inledde
första föreläsningen med: "Well, today we are going to speak about dreams."
Därefter var han tyst och förblev tyst. Först trodde vi nog att han kom av sig eller
något sådant. Efter några minuters tystnad blev det hela rätt pinsamt för alla oss
studenter. Till slut var det någon av oss studenter som sa något, eller ställde en
fråga. Rätt snart förstod vi att den läraren inte ville tala till oss, eller förmedla ett
färdigt kunskapspaket. Han ville samtala med oss och helt och hållet ta sin
utgångspunkt i våra frågor och funderingar.

Viktigt att säga i sammanhanget är att just den läraren var oerhört väl förberedd,
kunnig och påläst inom sitt område och därför hade möjlighet att lägga upp sin
undervisning så. Hade han inte i detalj behärskat sitt område så hade naturligtvis
undervisningen kunnat bli katastrofal! Genom sitt sätt att inleda sin undervisning
visade han dock tydligt att han ville göra oss studenter till aktiva deltagare i
undervisningsprocessen och fullt ut ta hänsyn till oss och våra varierande
förkunskaper på det aktuella området. Genom sitt "didaktiska trick" bröt han tydlig
med vår förväntan på honom att ge oss kunskap. Han gjorde oss till aktiva
deltagande subjekt i kunskapsprocessen.

Sammanfattning

Teorierna om symbolisk interaktionism som de formulerats av George Herbert
Mead och Chicago-skolan ger oss ett analysinstrument med hjälp av vilket vi kan
analysera vad som sker i distansutbildning baserad på IKT och videokonferenser.
Med hjälp av teorierna kan vi dra direkta slutsatser om vad som sker i
undervisningssituationen och om hur vi kan förändra den på olika sätt för att bättre
uppnå en undervisning av hög kvalitet i enlighet med våra målsättningar och vår
kunskapssyn.

I artikeln ovan har jag särskilt betonat och tryckt på den praktiska utformningen av
undervisningssituationen och tonat ner de vetenskapliga teoretiska resonemangen.
Det har jag gjort medvetet eftersom artikelns syfte i första hand är att utgöra en
kunskapsspridning av de erfarenheter vi gjort i samband med undervisning på
kurser baserade på IKT och videokonferenser.

Författare:

Teol lic, Åke Tilander
Institutionen för utbildningsvetenskap, Religion
E-post: atr@hig.se
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FJÄRRAN SÅ NÄRA - DATORN SOM PEDAGOGISKT
VERKTYG VID STUDIEHANDLEDNING PÅ

HÖGSKOLAN I GÄVLE
Katarina Wijk, Allan Stenlund

Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap, Högskolan i Gävle

Inledning

Avsikten med följande paper är att reflektera över den form av distansundervisning
som handledning genom elektronisk post utgör. Vi vänder oss i första hand till er
som idag arbetar som handledare eller har för avsikt att göra så.

Studier på distans ger rika möjligheter där måhända den största är chansen för de
som inte har geografiska förutsättningar för eftergymnasiala studier att genom
distanstekniken kunna studera vid högskola eller universitet. Men även
närutbildning innehåller mer och mer datorstödd undervisning vilket har gjort att
den statliga distansutbildningsmyndigheten (Distum) föreslår begreppet flexibelt
lärande som ett samlande begrepp (Distansmyndigheten, 2000).

Vår avsikt är varken att fördjupa oss i olika pedagogiska teorier eller i tekniska
landvinningar när det gäller datoriserad handledning. Båda dessa fält är intimt
förknippade enligt Pulkkinen (1999) som menar att lärande miljön traditionellt sett,
har definierats från olika pedagogiska teorier. Lärande är den huvudsakliga
funktionen för en inlärningsmiljö men är en för smal bas för en datoriserad
inlärningsmiljö. Tekniken ändrar aktivt lärande processen och de pedagogiska
förutsättningarna och därför måste tekniken och dess utveckling var lika
grundläggande för inlärningsmiljön som olika pedagogiska teorier. (a.a).

Vi kommer nedan ur ett student och lärarperspektiv ventilera möjligheter och
hinder, didaktiska möjligheter etc. med handledning via e-post33 . Handledning per
e-post avser i detta sammanhang, vägledning vid uppsatsskrivande på A- B- C-
eller D-nivå. Handledning innebär i första hand en kontakt mellan lärare
(handledare) och enskild student.

Alla studenter vid Högskolan i Gävle, oavsett om de är distansstudent eller inte, får
en egen e-post adress samt förfogar över 50 megabyte minne som de fritt
                                                          
33  Andra exempel, där datorn används som ett verktyg i undervisning vid Högskolan i
Gävle, är Konferenssystem First Class, en Internet baserade plattform ”Blackboard”,
Distansforum som är ett www-baserat konferenssystem, där studenter och lärare öppet eller
slutet kan deltaga i distansdiskussioner vid Högskolan i Gävle. Om Distansforum är öppet
innebär det att forumet är öppet för allmänheten, medan ett slutet konferensforum endast är
tillgängligt för deltagare på den aktuella distanskursen. Learningspace är ytterligare ett
exempel på konferenssystem som används i undervisning vid Högskolan i Gävle.
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disponerar. På Högskolan finns drygt 500 datorer tillgängliga för studenter varav
nästan hälften kan användas dygnet runt genom dess placering i självstudiesalar.
Studenter har möjligheten genom Telenordia att till ett subventionerat pris à 39
SEK/kvartal koppla upp sig mot Internet, vilket gjort det möjligt att läsa och sända
e-post hemifrån, till ett relativt lågt pris. Det går även att använda andra
leverantörer och få sin e-post vidarebefordrad till denna adress.

Interaktion via dator34

Interaktion via dator kan delas upp i synkron och asynkron kommunikation. Vid
synkron kommunikation kan deltagarna vara geografiskt åtskilda men utbytet sker
under en gemensam tid, exempelvis via text eller ljud/bild baserad ”chatt”.
Asynkron kommunikation ställer inga krav vare sig på tid och plats och kan ske via
e-post eller virtuella anlagstavlor. Det går också att göra en distinktion mellan
implicit och explicit kommunikation, den förra refererar till om kommunikationen
innehåller en delad resurs i form av ett dokument, bilder, kalkylblad.  Explicit
kommunikation har inga delade resurser utan består av textmeddelanden och/eller
video.

Kommunikationen är inte bara beroende av tekniken. Människor har olika
förutsättningar. Män och kvinnor kommunicerar på olika vis (Engqvist, 1994). Män
i högre grad än kvinnor förefaller tala i offentliga rum, medan kvinnor i större
utsträckning talar i mindre grupper. Det skulle möjligen innebära att kvinnor har
lättare för att uttrycka sin enskilda åsikt i skrift. Genusperspektivet är således
intressant i all form av undervisning och kanske speciellt i distansundervisning, den
frågeställningen förtjänar dock en djupare belysning, för att göras rättvis, varför
den lämnas därhän i detta sammanhang.

Ålder är en annan faktor som måhända inverkar på utbildnings-
/handledningssituationen. Då ålder i sig inte ger mer än en biologisk fingervisning,
torde dock erfarenhet, kunskap och självförtroende väga lika tungt. Ovannämnda
faktorer är så individuella att det förefaller oväsentligt att generalisera kring dem i
detta sammanhang.

Den sista faktorn värd att nämna är etniskt ursprung eller mer precist modersmål.
Att kommunicera skriftligt på annat språk än sitt modersmål kan förstås innebära
svårigheter. Här kan datorn som redskap i handledning vara antingen hämmande
eller stödjande. Studenten kan ta god tid på sig att formulera sin fråga och använda
väl genomtänkta begrepp. Vid språklig osäkerhet behöver studenten då inte känna
en tidspress att formulera frågan lika direkt som vid muntlig kommunikation.
Problem kan dock uppstå om individen har begränsade kunskaper att göra sig
förstådd och förstå innebörden i skriftliga formuleringar.

                                                          
34 Interaktion via dator är det samlingsbegrepp vi använt då vi hänvisar till datorbaserad
medierande kommunikation.
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Fjärran så nära

Som nämndes i introduktionen är den aspekt som talar starkast för undervisning på
distans, möjligheten för alla till utbildning oavsett geografisk placering och tid.
Fjärran kan bli nära. Individer som bor i glesbygd, långt från högskolor/universitet
är handikappade, arbetar deltid eller har sociala skäl för att inte kunna delta i
reguljär undervisning har med teknikens hjälp fått större möjlighet till
eftergymnasiala studier. I viss utsträckning kan även den ekonomiska aspekten
vägas in i fördelarna med distansundervisning ur studentsynpunkt. Studenter som
bor långt från studieorten besparas resor som är kostsam både i tid och i pengar.
Distansutbildning innebär möjlighet till kunskap för flera med andra ord.

En annan fördel med distansundervisning är att många faktiskt får en chans att lära
sig hantera datorer och därmed blir riktigt duktiga på det, vilket på dagens
arbetsmarknad är mycket viktig inom snart när alla områden. Att lära sig hantera e-
post upplevs också som roligt, för att citera en student som nyligen sände ett
elektroniskt brev till en lärare vid Högskolan i Gävle.

” - Det är så roligt att skicka e-mail nu när jag äntligen lärt mig så här
kommer min utvärdering på det här sättet” (Student vid Högskolan i
Gävle).

Våra erfarenheter som tidigare studenter och av de kursutvärderingar vi fått som
handledare framgår att handledning per e-post upplevs personligt av studenten.
Dels kan detta naturligtvis bero på läraren, personkemi etc men oavsett detta tror vi
att många känner att läraren engagerar sig när han/hon får sina personliga brev
”brevet är skrivet till mig”

Till saken i tid

Tidseffektivisering, konkretisering och att kommunikationen dokumenteras är
några av de fördelar med e-post handledning som presenteras nedan.

En fördel med handledning genom e-post jämfört med ansikte mot ansikte eller per
exempel telefon, är att man inte måste avbryta den aktivitet man håller på med för
tillfället. Med e-post kan man själv bestämma när man vill svara, vilket gäller såväl
student som lärare.

Ur lärarens perspektiv är handledning på distans i flera avseenden tidsbesparande,
jämfört med ansikte mot ansikte handledning eller handledning per telefon. Vid
traditionell handledning och undervisning passar ofta studenten på att fråga en
massa andra saker, ovidkommande för den aktuella kursen, dessa frågor tar extra
tid vid handledningstillfället. En docent vid Högskolan i Gävle som i stor
utsträckning tillämpar handledning genom e-post vid kandidatstudenters
uppsatsskrivande, konstaterade i en artikel från 1998 att han erhåller färre telefon
meddelanden på sin telefonsvarare sedan han börjat tillämpa handledning genom e-
post.
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An obtuse indication of the success of our interactions is the lack of
message left on my answering machine. Since an electronic interaction is
guaranteed, there is no need to use the telephone (Gill, 1997 p. 6).

E-post kommunikation dokumenteras så att säga ”automatiskt” till skillnad mot
träffar ansikte mot ansikte. Vid handledning genom e-post kan studenten mycket
enkelt gå tillbaka och se svaret från läraren flera gånger, vilket inte är möjligt vid
handledning ansikte mot ansikte - då man bara får en chans att höra kommentaren.
Förhoppningsvis medverkar undervisningen till att en individs kunskaper förändras
under uppsatsskrivandets och/eller utbildningens gång. Det innebär att en och
samma svar från handledaren/läraren kan uppfattas olika av studenten beroende på
hur långt i utbildningen man kommit, och beroende på sina nya och gamla
erfarenheter. Här finns det en stor fördel med nedskrivna svar från läraren i form av
e-post, då studenten kan läsa in olika tolkningar i svaret. Vid muntliga svar kan
man naturligtvis också läsa in olika saker beroende på hur långt man kommit i
utbildningen.

Men det är när man retrospektivt vill gå tillbaka och försöka erinra sig om vad
läraren svarade som den första tolkningen lätt etsar sig fast i studentens minne. Det
som läraren säger uppfattas ju utifrån den individens aktuella referensram. I
efterhand minns man lätt den tolkning man själv gjorde då, och har inte
nödvändigtvis lärarens exakta respons aktuellt. Tack vare att svaret finns nedskrivet
kan studenten omtolka svaret när han/hon fått vidgade kunskaper.

En konkretisering är oftast följden av att skriva i stället för att prata. Handledning
per e-post innebär ofta att studenten funderar mycket på de frågor de ställer, dels
funderar de på hur de skall formulera sin fråga, vilket innebär ett konkretiserande
av problemet. Dels skriver de ofta en förklaring till frågan som en introduktion. En
erfarenhet är att man vid nedtecknande ofta startar en tankeprocessen, som kan
hjälpa en att konkretisera och första en uppgift eller något problem. Detta ställer
även högre krav på konkretisering från handledarens sida. Feedback via e-post är
mer krävande. Svaren måste vara mer fokuserade än vid vanlig handledning
(Coogan, 1994).

Men det är också en skillnad mellan nedskriven text (på papper) och elektroniska
meddelanden menar Coogan (1994), den pappersburna texten kommunicerar inte
av sig själv, utan det är studenten som kommunicerar (”bär texten som kläder”).
Den elektroniska texten kommunicerar själv, den levereras ”utan stöd” av personen
som skrivit den. Det enda som talar om dess innehåll är texten själv.

Coogan sammanfattar att den papperslösa kommunikation skapar en vertikal
kommunikation, mellan student och handledare, till motsatts av den horisontella
kommunikationen som uppstår vid handledning ansikte mot ansikte.
Kommunikationen kommer till kärnan fortare och hålls på en informell nivå om
idéer istället för att fastna på ett personligt plan. Coogan citerar Barker & Kemp
(1990 p.21)

”Using the computer as communication medium ´purifies´ informal
exchanges in interesting and pedagogically advantageous ways”.
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Anonymitet skapas liksom känslor och sociala normer skalas bort vid
datorinteraktion, detta anges som skäl till varför kommunikationen fokuseras vid
sakfrågor (Barker et al, 2000). Det har visat sig att interaktion via dator kan få
individer att inta roller tack vare eller på grund av känslan att man är anonym
(Berge & Collins, 1995). Det förefaller också som att personer med olika social
förhållanden som aldrig har träffats och aldrig kommer att träffas genom datorn
kommunicerar mer uppriktigt än de annars skulle göra (Whalther, 1997). Det
innebär att blyga studenter, eller studenter som i närutbildning inte ”syns”, tack
vare datorbaserad undervisning kan blir mer synliga. Anonymiteten kan vara en
fördel, ett gränsöverskridande attribut där faktorer som barn, utseende, ålder eller
kön inte hämmar, eller gör att man söker kontakt med individer man annars inte
skulle tagit kontakt med. Vid handledning via dator är kontakten oftast inte helt
anonym då handledaren och studenten kan ha träffats i andra sammanhang, t ex vid
tidigare kurs. Den positiva effekten av distanskontakt, t ex minskad blyghet,
uppstår sannolikt även om student och lärare träffas/träffats ansikte mot ansikte.

Fjärran så fjärran

Men datorinteraktion kan också skapa ensamhet och distans. Fjärran kan bli mer
fjärran. Det kan kännas ensamt när man inte har andra studenter att diskutera med
(Guri-Rosenblit, 1999).

Evidence suggests that the separation of learning from social relationship
creates problems ranging from feelings of deep isolation and loneliness,
through to lack of immediate feedback to questions and queries posed in
the study process and even to dangers of indoctrination (p 233).

Det är därför viktigt att upprätthålla kontakten i studiegruppen och här menar vi att
ansvaret ligger huvudsakligen hos studenten, dock kan läraren underlätta genom
uppmuntran och stöd.

Ensamt och frustrerande kan det också kännas för såväl läraren som studenten om
tekniken krånglar eller inte fungerar. Tekniska problem tar ofta onödig tid och
energi från inlärningssituationen. Lyckas man lösa dessa problem lär man sig dock
oftast något på köpet vilket kan var positivt. Det kan konstateras att tekniska
problem finns, men frågan lämnas här öppen avseende vem som bär ansvaret för att
lösa dem. I hur hög grad bär den enskilde individen respektive studieorganisationen
ansvaret? Johnston (1999) ser ett problem nämligen att teknik som används i
undervisningssammanhang och i dess omfattning, styrs av ivriga ”early adopters”
vilken skapar problem då majoriteten människor är tveksamma och konservativa i
sin inställning till ny teknik. Värt att nämnas i sammanhanget är Pulkkinen (1999)
som menar att tekniken inte får utgöra ett hinder, och vidare att datorbaserad
undervisning inte ska förutsätta tillgång till den senaste tekniken.

En distans kan också skapas mellan handledare och student om inte
kommunikationen fungerar. En förutsättning för att handledning via e-post skall
fungera på ett positivt sätt är att såväl student som lärare svarar inom rimlig, på
förhand utsatt, tid. Om tiden överstiger den tid det tar att svara med vanlig post är
det naturligtvis inga större vinster med e-post framför post. Ett citat från en
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utvärdering av en Pedagogik B-kurs, där en av handledarna inte hade möjlighet att
svara direkt under en tidsperiod, får illustrera detta:

”- Handledaren bör informera om den skall vara borta en längre tid
särskilt mot slutet [av uppsatsskrivandet, min anm.]. Det blev stressigt
när vi inte fick svar på mailen och uppsatsen skulle lämnas in”
(Pedagogik B-student, vt-98).

En värre konsekvens av obesvarad e-post kan vara känsla av misslyckande Coogan
(1994) citerar Andrew Feenberg:

”Communicating on-line involves a minor but real personal risk, and a
response – any response- is generally interpreted as a success while
silence means failure”

Ytterligare ett problem som kan uppstå vid all typ av undervisning är missförstånd
mellan lärare och student. Man ser inte reaktionen hos den man skrivit till vid
interaktion genom datorn, man kan med andra ord inte läsa av kroppsspråket i
denna typ av kommunikation, därför krävs att man är tydlig i sitt sätt att skriva. Vid
distansundervisning är lärarens sätt att skriva och det pedagogiska upplägget
mycket viktigt likväl som talet och det pedagogiska upplägget är av stor vikt vid
annan undervisning. Vår erfarenhet är att missförstånd generellt inte förekommer i
någon stor utsträckning vid distansundervisning, dock försvinner möjligheten till
direkta kontrollfrågor om distansundervisningen sker asynkront som exempelvis
vid e-post handledning.

Slutord

Ovan har lyfts fram olika aspekter som kan utgöra möjligheter respektive hinder
vid handledning via e-post. Olika undervisningsformer ger skilda pedagogiska
möjligheter,  oavsett vilken undervisningsform man har tillgång till bör innehållet
anpassas efter studentgrupp, ämne och mål med kursen.

Även om vi höjt ett varnande finger för att använda avancerad teknik, så finns det
en del utvecklingsmöjligheter inom området. Vi har diskuterat e-post som är ett
asynkront explicit kommunikationssätt. Det vill säga textmeddelanden utan
tidsbundenhet. Det vore intressant att försöka utveckla handledning med ett
implicit synkront kommunikationssätt med till exempel programvaran
Netmeeting.35  Än så länge kräver detta att studenten har tillgång till s.k bredband,
vilket inte alltid är fallet idag.

Det finns dock sätt att utveckla handledning utan att tillämpa ny, avancerad, teknik.
Det finns idag möjligheter att koppla röstbrevlåda36  till e-post och automatiskt
skicka e-post till vanliga telefoner. Det går att diskutera vilka diktatiska fördelar

                                                          
35 Netmeeting är en kombinerat ljud/bild chatt program som tillåter deltagare att dela
(redigera tillsammans) dokument som tex. Word och Excel samtidigt som de pratar med
varandra via headset.
36 www.echo.net erbjuder ett gratis telefonnummer som kopplas till valfri e-post adress.
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detta skulle ge, men möjligheten att ”ringa in” ett e-post till sin handledare kan
tyckas ge en minskad känsla av distans.

Coogan (1994) har åsikten att det är svårt att sia om hur tekniken kommer att ändra
sättet att handleda, men även om man värdesätter ”vanlig” handledning så växer
det hela tiden fram nya teknologier. Och om vi inte bestämmer vad vi ska göra med
den tekniken så kommer andra att bestämma åt oss.

Under tiden vi arbetat med följande text har nedanstående frågeställningar vuxit
fram, vilka avslutningsvis kan utgöra förslag på vidare forskning:

I hur hög grad skall tekniskt stöd erbjudas till studenter och handledare?

Skall sociala relationer mellan studenter (och mellan studenter och handledaren)  i
distansundervisning utvecklas i organiserad form, och i så fall hur? Vilka
didaktiska kunskaper förutsätter handledning via e-post?

Hur kan dessa kunskaper utvecklas?
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REFLEKTIONER KRING IT OCH
DISTANSUTBILDNING - EN ERFARENHETSRAPPORT

Karin Lindsten, HS-institutionen, Högskolan i Gävle

Introduktion

Detta paper handlar om mina funderingar kring distansutbildning med
utgångspunkt i mina egna erfarenheter.

Höstterminen 1996 började jag på högskolan i Gävle bl a just med
distansutbildning. En distanskurs i tyska var dåvarande lektorns i tyska, Margot
Elfving Vogels, idé och stöddes av prefekten Siv Näsman. Arbetet med
utvecklingen av kursen hade vi påbörjat redan   i april. Kursen,
Telebilddistanstyska A halvfart 20 poäng, skulle nämligen finnas färdig till
höstterminen. Det blev en intensiv arbetsvår och sommar. Denna kurs ger vi nu för
femte gången och den har spritt sig till "halva Sverige", från Oskarshamn och
Lidköping till Lindesberg, Mora och Söderhamn.

Just nu håller jag också på med sista finslipningen av en nätbaserad 5-poängskurs
"Tyska för internationella kontakter" (uppdragsutbildning) där tonvikten ligger på
interkulturell kompetens. Kursen är ursprungligen beställd av BUK, Bergslagens
utbildningskonsortium, och finansieras delvis av EU (Europeiska Sociala
utvecklingsfonden).

Mina erfarenheter när det gäller distansutbildning baserar sig sålunda på dessa båda
kurser. Jag hoppas att de kan vara av intresse för kollegor som funderar på att vara
med bland den växande skaran av IT-pedagoger.

Bakgrundsinformation

Mitt ämne är alltså tyska. Dagens förutsättningar i detta ämne är något speciella
och kräver en förklaring.

I Europa är tyskan ett stort språk, det största inom EU. Det talas av nästan 100
miljoner människor. Bland världens språk ligger tyskan på 10:e plats och talas av
drygt 100 miljoner. Förutom i Förbundsrepubliken, i Österrike, i furstendömet
Liechtenstein och största delen av Schweiz är det bra att kunna tyska också i de f d
socialistiska länderna i Östeuropa. Här har tyskan av tradition varit kontaktspråket
västerut och är det fortfarande hos dem som idag är över 35.

I Sverige är tyskan numera ett litet språk som till skillnad från engelskan just inte
förekommer i mera allmänna sammanhang. Tyskan har också krympt som
skolämne. I skolan har tyskan blivit "dagens latin" dvs. den har rykte om sig att
vara svår och avskräcker därför alltför många. Trots fokus på muntlig
kommunikation dominerar fortfarande ofta grammatiken med alla sina ändelser
när det gäller tysk-undervisningen. Den  blir lätt en hämsko. På grund av tyskans
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rykte som jobbigt språk väljer allt färre elever längre eller svårare kurser i tyska i
skolan.

I samhället och i synnerhet inom näringslivet behövs däremot kunskaper i tyska.
Många upptäcker detta som vuxna och här kommer distansundervisningen mer och
mer in i bilden. Distansundervisningen upplevs som en ny möjlighet.

Men räcker inte engelskan? Ja och nej. Engelskan brukar visserligen vara
konferensspråket och inom större företag förs oftast förhandlingarna på engelska,
t o m inom tyska koncerner. Men trots detta gäller "business is local". Att efter
förhandlingarna kunna umgås på affärspartnerns språk är av stor betydelse. Det kan
vara avgörande för om man lyckas ro affären i land eller om man lyckas med ett
nyetablerat samarbete.

Det är alltid ett plus att kunna tyska. Man har alltid nytta och glädje av extra
språkkunskaper. Tyskan behövs inte bara i näringslivet utan också inom t ex
turismen som är en växande bransch. Dessutom behövs tyskan inom skolväsendet
på grund av många pensionsavgångar. Här är en del luckor redan fyllda men alltför
ofta som en nödlösning med obehöriga lärare. Tack vare distansundervisningens
möjligheter kan en del luckor fyllas på riktigt genom att lärarna får möjlighet att
läsa respektive bättra på sin tyska och detta vid sidan om sin tjänstgöring. En stor
fördel med distansutbildning är just att man kan läsa "vid sidan om" och oftast
mera i sin egen takt.

IT och distansutbildning den nya chansen

IT och distansundervisning är den nya chansen! Det är därför roligt att kunna
erbjuda tyska som distansutbildning/distansundervisning. Distansundervisning
betyder ju i princip undervisning oberoende av tid och rum inom de givna
kursramarna. Man bestämmer själv när man vill plugga och var - om man bara har
tillgång till en uppkopplad dator hemma eller kanske på ett studiecentrum. Men:
det krävs en stark målmedvetenhet från den lärandes sida och mycket uppmuntran
från lärarens.

Ett studiecentrum är viktigt som "spindeln i nätet". Ett välfungerande
studiecentrum kan vara den fasta punkten i distanstillvaron. Det upplevs som stöd
och trygghet och har inte minst en viktig social funktion. Här träffar man en
hjälpande hand men framförallt träffar man sina studiekamrater. Man kan få
praktisk hjälp t ex med kopiering av studiematerial och man kan uppleva
gruppsammanhörighet. Det är viktigt att skapa en vi-känsla inom gruppen så att
sändningstillfällena på studiecentret upplevs som lärorika och inspirerande
sammankomster där man kan diskutera, utbyta erfarenheter och inte minst stötta
varandra. Man är en grupp med samma mål och hjälps åt att nå detta. Denna
gruppkänsla är mycket viktigt för en lyckad distanskurs.

IT och distansutbildning den nya pedagogiken?

Samarbetet mellan lärande och lärare är själva grunden i den nya
distanspedagogiken och man bör vara mycket medveten om det. Studentens nya
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roll är att vara "the learner" som står i centrum. Studenten måste tycka om att
arbeta självständigt. Han/hon måste vara aktiv och nyfiken, våga ställa frågor och
komma med synpunkter och önskemål. Han/hon måste också vara ihärdigt
målmedveten. En student som valt den nya studiemöjligheten är oftast detta - eller
blir det förhoppningsvis med hjälp av läraren som lots!

Lärarens nya roll är att vara "instructor and assistent" som alltid finns tillhands.
Den rollen är också mycket viktig för det grundläggande samarbetet. Förutom
arbetsledare och kunskapsförmedlare ska läraren vara ett stöd. Distansstudenten
måste lära sig att söka information och att kritiskt bearbeta den, att ta till sig
kunskap och att kunna förvalta den, och här behövs lärarens hjälp. Inte minst
behöver studenten hjälp genom uppmuntran för att inte ge upp vid olika
inlärningströsklar utan fortsätta trots vissa svårigheter. Läraren kan t ex uppmuntra
genom att lägga märke till och kommentera olika framsteg.  Lärare och student
fullföljer kursen praktiskt taget hand i hand! När det gäller det "lilla ämnet" tyska
är detta extra viktigt. I sin studiesituation tvingas studenten oftast vara en
ensamvarg och då behövs närkontakt med läraren. Viktigt är också att läraren
reagerar så snabbt som möjligt när studenten hör av sig.

Det är roligt och stimulerande att ha distansundervisning. Studenterna är mycket
motiverade och intresserade och tillför erfarenheter från olika yrkesområden. Men
de ställer också krav eftersom de är så målinriktade. Läraren bör vara lyhörd och
"service-minded". Han/Hon bör extra medvetet anpassa undervisningen till
målgruppen och se till att kursinnehållet är aktuellt. Att befinna sig "online" är ju
att befinna sig maximalt i tiden och då är löpande uppdatering en självklarhet.

En annan viktig undervisningsfaktor är en klart strukturerad uppläggning av kursen
med noggranna angivelser av deadline för olika uppgifter. Uppgifterna måste vara
klart definierade. Informationen  kan aldrig vara tydlig nog enligt min erfarenhet.

Också telebildundervisningen måste vara tydligt strukturerad. Den bör bestå av
olika inte allt för långa moment för att fånga studenternas uppmärksamhet. Om
man visar overhead måste de vara klart läsbara på bildskärmen För att hålla
intresset att titta och lyssna vid liv brukar jag då och då ställa en fråga. Jag har då
upptäckt att reaktionen blir bättre och aktiviteten högre om jag ställer frågan till en
studieort i stället för till en student. En enstaka student blir lätt nervös. Gruppen på
en studieort däremot blir interaktiv och börjar resonera tills någon svarar - och de
brukar faktiskt turas om att svara. Om någon skulle dominera får läraren ingripa.

Den personliga kontakten, att ha setts på riktigt någon gång, är egentligen mycket
viktig men det går inte alltid att lösa. När det gäller Telebilddistanstyskan har vi
alltid en introduktionsträff i slutet av augusti och en återträff i början av december.
I augusti bekantar vi oss med varandra och tittar på kursuppläggningen, i december
utvärderar vi den gångna terminen inför den nya. Träffarna är viktiga både för den
personliga kontakten och för den muntliga interaktiviteten. När det gäller den
nätbaserade kursen i tyska kan vi - till skillnad från engelskan - tyvärr inte lägga in
face-to-face-möten eftersom vi inte kan räkna med tillräckligt många studenter.
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IT och distansutbildning = möjligheternas möjlighet?

Innebär "open and distance learning" verkligen nya oändliga möjligheter? Enligt
min åsikt både ja och nej! Än så länge är denna undervisningsform så pass ny
tycker jag att  a l l a involverade deltar i ett sorts försöksverksamhet. Man prövar
nya vägar och testar nya metoder och hoppas på nya lösningar och givande resultat.
Oftast gör man allt detta själv! Man är inte längre enbart traditionell lärare, man
jobbar flerdimensionellt. Man är också handledare och rådgivare och framförallt
läromedelsproducent. Detta senare faktum kräver mycket TID: man måste planera,
producera och uppdatera stoffet. Dessutom bör man vara välorienterad inom sitt
ämne och ha god IT-överblick för att kunna länka vidare. Så nog är det nya
pedagogiska mediets nya pedagogiska möjligheter gränslösa.

Som IT-lärare är man mycket självständig - och mycket beroende! Man är
beroende av tekniken och alltså av IT-folket, av skickliga webmaster och
webdesigner som ska förverkliga de pedagogiska visionerna och konkretisera
kursen på nätet. Ett gott samarbete här är oerhört viktigt och borde vara en given
förutsättning. I mitt fall har det funnits komplikationer eftersom IT-folkets språk är
engelska. Just ingen kan tyska.

Man måste också tänka på upphovsmannarätten, kanske den egna men  framförallt
copyrighten till de texter man vill använda. Min erfarenhet är att en del förlag ännu
är rädda för att släppa sina texter för bruk på nätet. Dels tycks det ännu inte finnas
några juridiskt säkra avtal, dels är de oroliga för att texterna kan utnyttjas och
manipuleras när de väl befinner sig på nätet. Att skriva till förlag och författare är
tidskrävande.

Utvärdering

Studenternas syn har oftast varit mycket positiv. Distansundervisningen är bäst!
Enbart det faktum att det finns möjligheten att läsa "vid sidan om" på sin hemort
och trots familj och arbete upplevs som ett enormt plus.  Att man dessutom kan
läsa nästan i sin egen takt och ta till jul- och sommarlov (semestern) som extra
studietid innan man tenterar upplevs också mycket positivt. Flera av studenterna
har särskilt påpekat att distansutbildningen passat dem så bra därför att de tycker
om att läsa på egen hand. Ett minus - ett självklart sådant när det gäller
språkinlärning tycker jag - är bristande muntliga aktiviteter. Studenterna ställer
också mycket höga krav på tydlighet när det gäller instruktioner och information
överhuvudtaget.

Som språklärare instämmer jag i studenternas kritik av för få muntliga tillfällen.
Man kan visserligen hålla referat och man kan även sitta och diskutera gemensamt
trots att man befinner sig  på olika studieorter men det känns inte tillräckligt äkta.
Möjligheterna till direkta muntliga reaktioner eller spontana diskussioner är för få.
Dessutom måste man räkna med en fördröjningseffekt vid allt tal. Tekniken är inte
den bästa (läs: inte den senaste och alltså dyraste!).  Att tekniken plötsligt inte
fungerar är tyvärr en störfaktor som man tydligen måste räkna med.
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Jag vill också påpeka att man måste räkna med avhopp. En del studenter upptäcker
att de tagit sig vatten över huvudet. De orkar inte läsa vid sidan om arbetet. De har
varit för optimistiska när det gäller deras egna (för)kunskaper.
Familjeförhållandena har förändrats. Det finns många olika skäl, också att kursen
inte var den de hade tänkt sig. En del ger upp redan i början, andra försöker  hålla
sig kvar ett tag för att ändå försöka. Några av dessa kan man kanske lotsa i mål
genom lite extra intresse, hjälp och uppmuntran. Det verkar som om en tredjedels
bortfall vore "normalt".

Inför framtiden

"Open and Distance Learning" är en undervisningsform som ligger i luften och
tycks väcka stort intresse hos både dem som lär ut, "the instructor", och dem som
lär in, "the learner". Både studenterna och vi som lärare måste dock vänja oss vid
det nya sättet att inhämta respektive förmedla kunskap, att utnyttja de nya, nästan
gränslösa möjligheterna och inte minst att samarbeta för att nå bästa möjliga
resultat. Detta är en krävande men spännande utmaning! Dessutom krävs det
faktiskt ett tredimensionellt lagarbete: student-lärare-webbexpert.

Till sist någonting annorlunda eller i varje fall oväntat - tycker jag - för att belysa
IT:s gränslösa möjligheter. En av de första "intressenterna" till kursen "Tyska för
internationella kontakter" är en svenska gift med en tysk och bosatt på en grekisk ö.
Hon är egen företagare inom turistnäringen och har mycket tyska turister. När hon
surfade på nätet efter en distanskurs i tyska hittade hon Gävles utbud! Än så länge
tycks vi vara den enda högskolan i Sverige som erbjuder en nätbaserad kurs i tyska.

Författare:

Universitetsadjunkt, Karin, Lindsten
Institutionen för huminaora och samhällsvetenskap, Moderna språk
E-post: kln@hig.se
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BETYDELSEN AV LOKALA STUDIECENTRA I
INFRASTRUKTUREN FÖR DET LIVSLÅNGA

LÄRANDET
Ulrika Grönqvist, Studiecentrum i Gimo, och Jonny Engström, Studiecentrum i

Ljusdal

Introduktion

Distansutbildning förknippas ofta med ensamarbete även om möjligheter till
kommunikation på distans finns. Denna bild stämmer dock oftast inte överens med
de studerandes preferenser och önskemål. Många har behov av personliga möten
med lärare/handledare och med andra kursdeltagare och personlig rådgivning. För
dem är enbart kontakter via nätet inte ett tillräckligt stöd utan de har behov också
av de kvaliteter som det personliga mötet ger. Distansutbildning är alltjämt en
krävande studieform som kräver hög motivation och disciplin. Den nya tekniken i
sig innebär också ett problem. Många saknar tillgång till dator, eller har en
otillräcklig utrustning, och dessutom kunskaper i användande.

En viktig länk i det livslånga lärandet är därför någon form av lokalt pedagogiskt
och tekniskt stöd. Många kommuner i landet har löst detta genom att bygga upp
lokala studie- eller lärcentra. Studiecentra erbjuder avancerad teknik för
distanskommunikation, tekniskt kunnande och stöd, personal och handledare med
kunskap om distansutbildningsmetoder, vägledningsresurser och administrativt
stöd till distansstuderande, grupprum och självstudieplatser samt bibliotek med
kurs- och referenslitteratur.

I de flesta av landets kommuner som saknar en lokal högskola finns ambitioner att
göra högre utbildning mer tillgänglig för dem som av olika skäl inte har möjlighet
att studera på de olika högskoleorterna. Kommunerna visar detta genom
uppbyggnad av lokala studiecentra/lärcentra. Organisationen NITUS
(Nätverksgruppen för IT-baserad Utbildning via lokala Studiecentra/lärcentra)
bildades 1996 i syfte att stödja och utveckla ett nätverk för samarbete och
erfarenhetsutbyte kring distansutbildning.

I denna uppsats vill vi framhålla och diskutera studiecentrens funktion och
betydelse lokalt för distansstuderande. Vi ger också en bild av den typiska
distansstudenten samt dess förväntningar och preferenser vad gäller
distansutbildning lokalt via studiecentrum. Slutligen berättar vi om hur
studiecentren inom NITUS samarbetar för att möjliggöra högskoleutbildning lokalt
för kommuninnevånare som av kulturella, sociala eller geografiska skäl önskar
studera på hemorten.
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Studiecentrum ur de studerandes perspektiv

Studiecentrum är en studie- och samlingsplats för personer som studerar på distans,
enskilt eller i grupp. Hit kommer de studerande för att gå på föreläsningar, tentera,
låna en dator, bedriva självstudier, grupparbeta med mera, samt för att träffa andra
som studerar på distans. Ett lokalt studiecentrum har tillgång till ändamålsenliga
lokaler, referensbibliotek, distansöverbryggande och annan teknik såsom fax,
telefon, datorkommunikation, TV, video och videokonferens, samt ansvarig
personal som kan ge administrativ och teknisk service till lärare och studenter. Här
ges också de studerande möjlighet att tentera.

Studiecentrum fungerar som en länk mellan de distansstuderande och högskolan.
På studiecentrum sker i regel all undervisning liksom tentamina. Här finns en
lämplig miljö där man kan mötas och diskutera med andra kursdeltagare. Här finns
närhet till bibliotek med viss kurs- och referenslitteratur och andra stödfunktioner
som man kan ha nytta av som studerande. Här finns också personer som kan hjälpa
till med frågor som rör utbildning och kontakter med högskolan. Härigenom ges en
lokal anknytning av studierna och ett stöd för dem som saknar erfarenhet av
högskolestudier. Genom att studenterna syns lokalt kan de dessutom påverka andra
till att studera.

I en enkätundersökning37 som genomfördes 1997 vid studiecentra i Hälsingland
fick distansstuderande svara på frågor om deras syn på studiecentra. I princip alla
(99 %) ansåg att studiecentra har mycket stor (79%) eller stor (20%) betydelse för
att människor i glesbygd skall påbörja högskolestudier. Nästan två tredjedelar
uppgav också att de inte skulle ha påbörjat sina studier om samlingarna i sin helhet
varit förlagda till en högskoleort, medan en femtedel angav att de skulle ha gjort
det. Närmare en femtedel var tveksamma.

De flesta av de studerande uttryckte sig mycket positivt om det stöd de fått från
studiecentra. Cirka en tredjedel uttryckte sin uppskattning av den materiella service
som studiecentra tillhandahåller, t ex tillgång till datorer, lokaler, telefon och fax.
En lika stor andel betonade det personliga stödet, den vänliga och serviceinriktade
andan som råder vid studiecentra. Återkommande ord i enkätundersökningen var
serviceinriktad, hjälpsam, tillmötesgående personal, uppbackning, trevligt
bemötande och ”peppning”. Några poängterade också att det varit lätt att få
information och att det hade varit stora fördelar med att kunna tentera på hemorten.
De brister i studiecentrens verksamhet som man pekade på var t ex problem med
tekniken och ett begränsat kursutbud.

En grupp av de studerande uttryckte också sin uppskattning av samvaron med
studiekamrater, vanligtvis grupper som man arbetat med under studietiden, som
uppfattades som både lärorikt, stimulerande och tryggt.

                                                          
37 Samtliga uppgifter är hämtade från Roos, G., Engström, J., Bäcklin, J. (1999).
Högskoleutbildning på hemmaplan. Studerande och deras erfarenhet av distansstudier vid
studiecentra i Hälsingland (Rapport nr 2). Studiecentra i Hälsingland.
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De studerande vid studiecentra

Målgruppen för studiecentras verksamhet är ortsbundna, yrkesverksamma, kvinnor
samt ungdomar från hem som saknar erfarenhet av högskolestudier. Nedan
presenteras uppgifter om de studerande vid studiecentra, d v s vilka som rekryteras
till studier vid studiecentra med avseende på kön, ålder, familjesituation,
utbildningsbakgrund, sysselsättning och motiv till studier 38.

I rapporten konstateras att två tredjedelar av de studerande är kvinnor och
följaktligen är en tredjedel män. Åldern på de studerande varierade mellan 22 och
64 år och såväl medelåldern som median var 35 år. De största åldersgrupperna var
de som är 21-25 år och 36-40 år. Nästan en fjärdedel var 25 år eller yngre.

Om man utgår ifrån att egen familjebildning i form av egna barn eller
sammanboende skapar viss ortsbundenhet, kan man konstatera att så är fallet för
majoriteten av de studerande vid studiecentra. Drygt hälften av de studerande levde
i familj i vilken barn ingick och en fjärdedel tillsammans med en annan vuxen.

Även arbetssituationen bidrar till ortsbundenhet. Mer än hälften arbetade parallellt
med studierna. På frågan vad det viktigaste skälet till att man börjat studera var,
angav många motiv som är arbetsrelaterade. Motiven för att påbörja
högskolestudier var bl a att man ville höja sin kompetens, man behövde
fortbildning inom yrket och att man såg studierna som en omskolning till nytt yrke.
Nyttoaspekten är en viktig drivkraft för att studera.

Cirka en fjärdedel av de studerande uppgav att de hade en tidigare högskoleexamen
och hälften av dessa hade förutom examen också poäng i ett eller flera ämnen. En
lika stor andel hade enbart poäng i ämnen vid högskolan. Det betyder att hälften av
de studerande inte hade någon tidigare erfarenhet av högskolestudier.

Drygt hälften av de studerande i undersökningen kom från familjer där vare sig
föräldrar eller syskon bedrivit högskolestudier. Det betyder att minst hälften av de
studerande är första generationen studerande vid högskolan.

Gruppens roll vid distansutbildning samt behovet av lokala stödjande miljöer

Att bedriva distansstudier upplevs av många som ett ensamarbete även om
möjligheter till kommunikation på distans finns. Några finner sig väl tillrätta med
detta medan andra har behov av personliga kontakter och personlig rådgivning. En
hel del av detta kan klaras på distans. För andra är emellertid enbart kontakter via
nätet inte ett tillräckligt stöd utan de har behov också av de kvaliteter som det
personliga mötet ger. För dem kan studier via lokala studiecentra vara lösningen.

Det framhålls ofta att distansutbildningsformens främsta fördel är att den ger
individen flexibilitet i tid och/eller rum. Individen skall kunna välja när, oberoende
                                                          
38 Samtliga uppgifter är hämtade från Roos, G., Engström, J., Bäcklin, J. (1999).
Högskoleutbildning på hemmaplan. Studerande och deras erfarenhet av distansstudier vid
studiecentra i Hälsingland (Rapport nr 2). Studiecentra i Hälsingland.
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av dag och tid på dygnet, den skall studera, och också var, i hemmet, på jobbet etc.
Flexibilitet blir mot bakgrund av detta ofta lika med individualisering.

Samtidigt är det nog få pedagoger som vill avvisa gruppens betydelse för inlärning.
Kunskap utvecklas i samspel med andra. Genom dialogen kan studenter utbyta
tolkningar och uppfattningar kring lärostoff, och därigenom ges förutsättning för
djupförståelse av centrala begrepp och komplicerade sammanhang. Genom att vara
aktiv i gruppen bidrar den enskilda studenten till eget och till andras lärande.

Men även om man framhåller en mer gruppcentrerad pedagogisk modell där
interaktionen betonas, kan man likväl hävda ståndpunkten att grupparbeten,
gruppdiskussioner och andra gruppaktiviteter kan genomföras utan fysiska möten,
d v s med hjälp av olika tekniker för distanskommunikation.

I en statlig utredning från Distansutbildningskommittén konstateras att
erfarenheterna från de olika DUKOM-projekten och från annan distansutbildning
ganska entydigt visar att många distansstuderande sätter stort värde på att få
tillfälle till personliga möten med lärare/handledare och med andra kursdeltagare. I
utvärderingarna av projekten har de av många lärare betecknats som i det närmaste
nödvändiga, även om det också bland DUKOM-projekten och även internationellt
finns exempel på att distanskurser kan fungera mycket väl även om
kommunikationen sker helt på distans. 39

En viktig del i ett system för flexibel utbildning är därför någon form av lokalt
pedagogiskt och tekniskt stöd. Inom NITUS, och i många andra kommuner i
landet, har lokala studiecentra etablerats för att just erbjuda en lokal studiemiljö
och skapa en service runt de studerande, vilken stödjer flexibelt lärande. Vår
erfarenhet är att samverkan mellan högskolor å ena sidan och studiecentra å den
andra är till fördel för den enskilda studenten och bidrar till att öka
genomströmningen, d v s har en positiv påverkan på antalet studenter som fullföljer
en kurs.

Som vi konstaterade ovan kommer en stor del av de studerande vid våra
studiecentra från hem utan högskoletradition och de är i stor utsträckning
förstagångsstuderande. Distansutbildningsformen kräver i sin tur en hög
studiemotivation och stor studiedisciplin. Studiecentrum kan kompensera för båda
dessa faktorer genom att erbjuda en stimulerande studiemiljö. Här finns personal
med kunskap om distansutbildning och distansutbildningsmetoder och därigenom
förutsättningar att kunna stötta de studerande på olika sätt. Studiecentrum
stimulerar till studier i grupp och erbjuder också en mötesplats för studerande i
samma kurs och för lärare/handledare, men även mötesplats för studerande i olika
kurser. De studerande får också stöd och stimulans av att diskutera, grupparbeta
och av att träffa andra studerande i liknande situation.

                                                          
39 S 172 SOU 1998:84. Flexibel utbildning på distans. Slutbetänkande från Utredningen om
Distansmetoder inom utbildningen. Stockholm 1998.
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Tekniken som används i distansutbildningen innebär ett problem för många. Den är
i vissa fall svår att använda, och är inte heller allmänt tillgänglig för alla i hemmet
eller på arbetsplatsen. I de fall den enskilde har dator i hemmet är risken stor för en
eftersläpning i tekniken i förhållande till den teknik som utbildningsanordnaren
använder. Den senaste tekniken ger ännu större möjligheter för
utbildningsanordnaren, varför denna frestas att hela tiden använda den senaste
versionen av hård- och mjukvara, medan den studerande i hemmet bara har tillgång
till en tidigare version som inte fungerar i kursen i fråga. Studiecentra har däremot
som regel resurser att uppgradera sin tekniska utrustning och programvara.
Parallellt kan studiecentrum erbjuda tillgång till teknisk support och kunnande om
hur denna teknik används.

Vad gäller interaktionen mellan studenter kan, som vi ser det, studiecentra spela en
viktig roll som mötesplats för de studerande. Distansutbildningskommittén
konstaterade också att man ser lärcentra/studiecentra som en i det närmaste
nödvändig del i en god infrastruktur för det livslånga lärandet, och föreslår också
att kommunerna upprättar fler lärcentra 40

NITUS

NITUS är en nätverksorganisation vars syfte är att stödja och utveckla ett nätverk
av kommunala studiecentra för att därigenom skapa utbildningsmöjligheter för de
kommuninnevånare som av kulturella, sociala eller geografiska skäl önskar studera
på hemorten. Målsättningen för medlemmarna är att höja utbildningsnivån i sina
respektive kommuner genom att erbjuda högskoleutbildning på hemmaplan.
Därigenom vill man göra högskolestudierna tillgängliga för fler människor och nå
nya grupper som tidigare inte efterfrågat högskolestudier av olika skäl. För
närvarande samarbetar 84 kommuner inom ramen för NITUS.
Medlemskommunerna är spridda över hela landet.

De studiecenter som är medlemmar i NITUS måste uppfylla en rad krav vad gäller
teknisk utrustning, personal samt sin övriga service till studerande och lärare. Detta
för att kunna erbjuda distansstuderande en bra studiemiljö och
högskolor/universitet ett bra stöd vid genomförande av kurser i nätverket.

NITUS-nätverket erbjuder högskolor och universitet en samlad tillgång till lokala
utbildningsmiljöer. Kursutbudet i nätverket omfattar såväl programutbildningar på
helfart som enstaka fristående kurser på halv- eller kvartsfart. Samarbete finns idag
med 14 högskolor och universitet. Högskolan står för antagning, kursuppläggning,
undervisning och examination. Den studerande skrivs in och examineras vid
respektive högskola, men genomför sin utbildning vid ett lokalt studiecentrum, som
tillhandahåller lokaler, utrustning, personal med mera. Studiecentret ombesörjer
också kursinformation, marknadsföring, administration samt studieservice.
Dessutom inventerar centret de lokala utbildningsbehoven. Dessa utbildningsbehov
samordnas via NITUS som därefter påverkar högskolorna att förlägga kurser till

                                                          
40 S 173 SOU 1998:84. Flexibel utbildning på distans. Slutbetänkande från Utredningen om
Distansmetoder inom utbildningen. Stockholm 1998.



68

medlemmarnas studiecentra. Statsbidraget till högskoleutbildningen går till
respektive högskola. Studiecentrens verksamhet bekostas av kommunen.

NITUS syfte är inte bara att verka för ökad tillgänglighet till högre utbildning i
kommunerna och att arbeta för större samordning mellan kommunerna när det
gäller genomförande av högskoleutbildning och bättre kontakter med universitet
och högskolor. Genom nätverket ökar också deltagande studiecentra kvaliteten i
den egna verksamheten genom standardisering, gemensam kunskapsuppbyggnad
och erfarenhetsutbyte.

Problem inför framtiden

Ett stort och helt avgörande problem för studiecentrumverksamheten är att dagens
distansutbud inte räcker till och delvis inte heller tillgodoser behoven i
kommunerna. Tillgången på kurser har inte följt nätverkets tillväxt och en ökande
efterfrågan i de enskilda kommunerna. Det som krävs är ett breddat samarbete som
omfattar fler högskolor och universitet, samtidigt som redan befintligt samarbete
med olika universitet och högskolor behöver fördjupas till att omfatta fler kurser.
Det är oftast svårt för kommunerna att påverka vilka utbildningar högskolan väljer
att lägga ut på distans. I alltför hög utsträckning prioriterar högskolor och
universitet de reguljära kurserna på campus framför distanskursutbudet. Resultatet
blir en dålig bredd i kursutbudet samtidigt som kontinuiteten inte kan garanteras.
Kursutbudet behöver vara någorlunda stabilt för att underlätta studentens
studieplanering.

Utvecklingen visar samtidigt att det finns ett stort intresse bland kommuner att
kunna ge viss högskoleutbildning till invånarna. Runt om i landet byggs lokala
studiecentra upp, där högskolestudier kan bedrivas på distans. Högskoleutbildning
är primärt inte en kommunal angelägenhet. Trots detta har kommuner varit beredda
att engagera sig ekonomiskt i uppbyggnad och drift av lokala studiecentra. Man har
gjort detta eftersom man insett den betydelse tillgång till högre utbildning har för
den egna befolkningen och för kommunens utveckling.

Att utbilda sig på distans har alltid inneburit möjligheter för de grupper i samhället
som vill skaffa sig en utbildning eller förbättra och förnya sin gamla utbildning,
men som av olika anledningar inte kan flytta eller resa långt för att skaffa sig detta.
Studiecentra når i stort sett sina målgrupper, nämligen ortsbundna och
yrkesverksamma vuxna som på grund av familje- och arbetssituation inte kan
studera direkt vid en högskola. Studiecentra förefaller vara den enda möjligheten
att genomföra en högskoleutbildning för denna grupp, för vilken varken
campusförlagd utbildning eller traditionell distansutbildning med samlingar på
högskoleorten är ett möjligt alternativ. Ju närmare individen utbildningen kommer,
desto större chanser att hon eller han förstärker sin utbildning. Genom att ta
utgångspunkt i de studerande, i deras behov, motiv och livssituation, vid planering
av distansundervisningen, kan man lättare fånga upp nya gruppers intresse för
utbildning. Detta gynnar i slutändan inte bara individen, utan hela samhället.
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LÄRANDE PÅ DISTANS, MÖTESPLATSER OCH
DIALOG

Pär Vilhelmson Institutionen för ekonomi

Om att ”bli med distansundervisning”!

Hösten 1998 ”blev jag med distansundervisning”. Jag arbetar inom lärarlaget för
organisationsteori inom institutionen för ekonomi. Inom vår institution har vi ett
heltäckande kursutbud på distans upp till och med B-nivå. Min uppgift blev att
förvalta en organisationskurs på B-nivå som startar i november pågår och  över
juluppehållet till januaris vecka tre. Efter kursen 98-99 har jag genomfört
ytterligare två kurser; En repetition av nämnda kurs 1999-2000 och en kurs på C-
nivå i företagsekonomisk teori och metod. I B-kurserna deltog cirka 50
kursdeltagare och i C-kursen ett tjugotal.

Även om jag tror att genomförandet och utfallet av kurserna kan få godkänt betyg
så är jag inte nöjd med min insats att skapa en lärande miljö för studenterna. I det
här papperet kommer jag att fundera över varför jag tycker så. Jag kommer att
försöka berätta vilken typ av lärare jag är och ställa den typen mot de (möjligen)
speciella kraven för lärande på distans. Jag betraktar mitt papper som en populär
beskrivning i artikelform i avsikt att stimulera till diskussion mellan kolleger.

Om mig som lärare

Jag studerade och arbetade tidigare (1981-1998) vid Sveriges Lantbruksuniversitet.
Med nöje minns jag åren som basgruppshandledare. När agronomutbildningens
inledande praktikår avskaffa ersattes detta med ett lantbruksvetenskapligt basblock
om 20 poäng. I basblocket arbetade studenterna helt enligt PBL-metoden och jag
var en av handledarna. Det var en mycket lärorik period som stärkte min
pedagogiska grundsyn. I februari 1997 började jag arbeta vid Högskolan i Gävle.
Inom det lärarlag jag tillhör arbetar vi enligt casemetoden i vissa moduler. Vi har
också startat en skrivarstuga och författar cases som vi presenterar i en samlad serie
under namnet Gävle Case Forum (GCF). Avsikten är att tillverka cases som bättre
knyter an till våra förhållanden än de fall som finns att tillgå i ”handeln”. Utöver
erfarenheter från undervisning på SLU och här på högskolan så har jag en
bakgrund som mellanstadielärare. Certifikat för detta anhöll jag anno 1975 och
därefter sysslade jag med läreri under resten av sjuttiotalet.

Jag tycker inte om att föreläsa. Jag värjer mig för undervisningssituationer där jag
ska stå och tala om för andra vad som är viktigt i ett utbildningsmoment. Jag tycker
att situationen är passiviserande för studenterna samtidigt som mina kunskaper är
begränsande.
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Två typer av undervisning/lärande – kunskapsförmedling eller lärande

Under tiden som basgruppshandledare fick jag bekräftat att folk lär sig saker på
olika sätt och att detta kan bekräftas från forskningen. Kolb (19xx) identifierar fyra
typer av inlärning, där varje individ har en unik profil.

Vårt lärande kan stimuleras av konkreta upplevelser, reflekterande observation,
abstrakt tänkande och/eller aktivt experimenterande. Det jag lärde mig av detta var
att en god lärmiljö bejakar alla möjligheter. Konkret gick det till så att studenterna i
grupp formulerade inlärningsmål tillsammans. Därefter sökte de svar på sina frågor
på det sätt som passade dem bäst. Jag lärde mig också att i traditionell undervisning
utnyttjas inte skillnader i inlärningsprofiler på ett bra sätt. För mig har det därför
blivit klargörande att ställa traditionell undervisning mot något annat när jag
grunnar över vad som karaktäriserar en god lärmiljö. Här borde jag nog definiera
vad jag menar med traditionell undervisning men det får anstå till en annan gång.

För mig finns det alltså två sätt på vilka högskolestudier bedrivs. Den traditionella
bilden är att vi studerar för att tillägna oss en given mängd kunskap. Inom varje
kurs ska det finnas angivet, kvantifierat hur mycket stoff som behöver läras in för
ett visst betyg – hur mycket som krävs för godkänt betyg och hur mycket som
krävs för väl godkänt betyg. Lärarens uppgift är att undervisa på ett effektivt sätt.
Han/hon ska också orientera om vad som är viktigt i litteraturen och hos eventuella
gästföreläsare. Slutligen ska studenterna i ett prov visa att de lyckats hämta in
stoffet till sin kunskapsbank.

Det andra sättet att se på högskolestudier är att vi studerar för att utveckla
tänkandet. Högskolan är en mötesplats där vi tränar oss i att analysera och
reflektera. Ingredienser till analyserandet är information av olika slag hämtade på
olika sätt. Information kan vi få av personer, kanske i en föreläsning eller via
litteratur, kanske hämtad på ”nätet”. Informationen måste sedan bearbetas för att få
mening. Detta kan till viss utsträckning ske inom en människas huvud om hon har
förmåga att reflektera över informationen utifrån olika perspektiv. Ett annat sätt att
bearbeta informationen är att samtala i grupper om den. Då människor möts i ett
samtal, laddade med information, sker en kreativ lärprocess – tänkandet, förmågan
till analys och reflektion utvecklas. Detta sätt att se på högskolestudier gör
resultaten svårmätbara. Mitt svar på om en student kan godkännas på en kurs blir
således: Om du lagt ned avsedd tid och arbetat enligt de metoder som
kursledningen fastställt. Då har du gjort jobbet – då kan du vara viss om att du
utvecklat din analys- och reflektionsförmåga. Hur mycket? Tja, det är den
enskildes egen resa. Kanske är det så att de som startat på en låg nivå reser längre
än de som redan har en väl utvecklad analys- och reflektionsförmåga vid kursstart?

Om organisationsteori som kunskapsområde

Det finns inget facit, brukar jag säga till studenterna men också tillägga: Jodå, det
finns det - ibland och inom vissa avgränsade områden. Om vi delar upp
vetenskapen i en naturvetenskaplig och en samhällsvetenskaplig så finns det mera
”facit” i den förra. Men ju mer vi människor blir ingredienser i vetenskapen desto
mindre ”objektiv” och ”absolut” blir den. Känslor, värderingar, attityder, osv får
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allt större betydelse. Gunnar Myrdal sa: ”Säg vem du är så att jag vet vad du
säger”. En persons bakgrund och föreställningar får alltså betydelse för vad hon
kommer fram till för slutsatser. Allt är mer eller mindre subjektivt.

Inom organisationsteori tar vi upp ett antal (otal) teorier som kan användas för att
förstå varför människor gör som de gör inom organisationer. Organisationens syfte
är att skapa ett mervärde genom  samarbete. Organisationen kommer att se ut och
verka på olika sätt beroende på var och när den existerar. Därför finns det inget
facit – det beror alltid på! Därför blir det särskilt viktigt inom vårt ämne att
studenterna kan förhålla sig öppna inför de lärostoff de blir presenterade inför.
Lärostoffet måste filtreras och bearbetas aktivt för att det ska bli användbart för
gemene student som redskap att förstå och eventuellt förändra organisationer.

För oss som arbetar med organisationsteori blir det därför nödvändigt att ha en
pedagogisk grundsyn som poängterar lärande före utbildning. Att t ex arbeta med
case-metoden har blivit ett sätt för oss att få in ett kreativt engagemang bland
studenterna.

Vad vill studenterna? – om vertikala strukturer

Tillvaron uppleva av många som komplexare än tidigare. Det kan kännas jobbigt
eftersom många av oss är präglade av ett ”vertikalt tänkande”. Många ser på
tillvaron som bestående av chefer och underställda (lärare och elever). Cheferna
förväntar sig lydnad och de underställda förväntar sig klara direktiv. Inom
organisationsteorin får vi lära oss att den mekanistiska organisationsprincipen blir
allt mindre framgångsrik ju mer komplex och föränderlig vår omvärld är. Att gå
från ett vertikalt mekanistiskt synsätt till ett mera organiskt är en lång, otrygg resa.
Att bli utelämnad till sig själv utan distinkta order att följa är irriterande för många
av oss. I utbildningen t ex vill många av oss så gärna veta i detalj vad vi ska lära
oss.

Jag möter två typer av studenter. Den ena typen är de som bär de vertikala
strukturerna inom sig. De ser sin roll som underställd läraren och förväntar sig
klara direktiv från honom/henne. De vill på förhand veta vad som krävs av dem i
form av kunskapsnivå. De förutsätter att läraren tydligt instruerar dem och vägleder
dem genom kunskapsinnehållet. De förväntar sig slutligen en rättvis bedömning av
vilken nivå de uppnått. Den andra typen vill själv ta ansvar för sitt lärande.
Han/hon vill ställas inför nya situationer som ställer krav på den egna kreativiteten
i sökandet efter frågor och svar på frågor. Han/hon förväntar sig att läraren ska
vara igångsättare och koordinator i lärande processer. Min uppdelning
representerar två typer som inte finns renodlade i verkligheten. Varje student jag
möter bär på egenskaper ur båda typerna, men kan ha en betoning åt ena eller andra
typen.

Den pedagogiska grundsynen bland lärare och studenternas förväntningar på hur en
god utbildning ser ut är beroende av varandra. Ur mina resonemang ovan kan vi
härleda en fyrfältare:
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Traditionell lärare med
betoning på kunskaps-
förmedling

Lärarroll där skapande av
mötesplatser för lärande-
processer är central

Studenter som förväntar
sig en traditionell utbild-
ning med klara direktiv
och fixerade kunskapsmål

1. Här sker effektiv
traditionell undervisning.
Lärares och studenters
förväntningar stämmer bra
överens

3. Här blir lärare besvikna
och studenter förvirrade.
Studenterna känner sig
utelämnade och lärarna
missförstådda.

 Studenter som själva vill
forma sitt lärande tillsam-
mans med andra. Vägen är
viktigare än målet.

2. Lärarna gör sitt jobb
men studenterna blir
oinspirerade. De hade
väntat sig något mera
utmanande

4. Här sker effektivt
lärande. Ett öppet och
kreativt samtal äger rum
mellan studenter och
lärare.

Jag tror att de flesta är överens om att vi befinner oss någonstans på vägen mellan
ett enklare, stabilt, ganska mekanistiskt samhälle till ett samhälle präglat av större
komplexitet och snabbare förändringstakt. I det förra samhället inbillar jag mig att
traditionell undervisning passar väl. I det senare ställs andra krav på
lärandesituationer. Vi måste var och en av oss skaffa oss större beredskap för
förändringar. Därmed kan vi inte anse situationer som givna. Jag tror att vägen från
traditionell undervisning till betoning på skapande av lärandesituationer för att sätta
igång lärandeprocesser är nödvändig. Det jag vill illustrera ovan är att steget från
den ena situationen till den andra kan vara lång och leda till många missförstånd.
Både lärare och studenter måste vara (och jag vill gärna använda ordet) ”mogna”
för att ett effektivt lärande (ej utbildning) ska bli möjligt.

För att återvända till mitt missnöje med mina kurser: Jag tycker att jag befunnit mig
i ruta tre. Studenter har klagat över bristfällig vägledning och jag har känt mig
besviken på att vissa studenter inte tar egna initiativ. Men möjligheten att
situationen är sämre än så finns också. Jag kan även ha misslyckats att artikulera
min pedagogiska grundsyn och därmed inte givit studenterna någon chans att förså
mig. Det är något för mig att reda ut. En annan fråga är om det är möjligt att
tillfredsställa båda typer av studenter i väntan på att de traditionella ”mognar”.
Ännu en fråga är hur vi skolar in studenter i ett lärandesynsätt om vi tror att det för
framtiden är det enda rätta.

Om mötesplatser och dialog

I min bild av akademiska studier intar samtalsrummet en central plats.
Samtalsrummet är en mötesplats där nya och djärva tankar möts och förädlas till
nytt tänkande. I den bilden finns ett Campus där nyfikna, ambitiösa och kreativa
studenter möts i olika konstellationer och bearbetar sina intryck. I den lärande
miljön finns tillgång till intryck via bibliotek och personal. Där finns också
kompetent personal som kan ”bädda” för lärande situationer genom ett balanserat
utbud av kunskapsförmedling och stimulerande arbetsuppgifter enskilt och i grupp.
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Tillgången på mötesplatser där intryck från olika kunskapskällor kan bearbetas är
alltså central för en väl fungerande högskola.

Vidare än så; En kurs är bara en kort sekvens i ett ständigt lärande. Viktigare än
denna korta sekvens, tror jag, är det som händer efter, bredvid och mellan kurser.
Olika  intryck bearbetas aktivt i olika sammanhang. Jag tror att detta är speciellt
viktigt att tänka på vid distansstudier. Begreppet ”utbildning” leder för mig
tankarna till envägskommunikation; någon står och talar om för andra (undervisar –
”bildar ut”) hur saker och ting egentligen förhåller sig. Sen går dessa andra hem
och bankar in budskapet i huvudet – oftast okritiskt. Begreppet lärande är mera
dynamiskt. Det får oss att tänka på något pågående. En kurs blir i ett
lärandeperspektiv en kort sekvens. Det finns något före, något efter och massor vid
sidan av. Kursen blir, då den pågår, ett slags nav kring vilket vi organiserar olika
aktiviteter. I dessa aktiviteter är dialogen – samtalet mycket centralt. Min viktigaste
fråga angående distansstudier kan därför ställas: Finns väl fungerande mötesplatser
för dialog tillgängliga för distansstudenter?

Går det att bedriva akademiska studier på distans?

Frågan om hur vi organiserar ett distanslärande på akademiska nivå är mycket
intressant. Går det över huvud taget? Jag kan inte besvara frågan men vill
medvetandegöra den och ha ett par synpunkter: Akademiska studier är inte, som
jag ser det, att lära sig läxan och tentera av den. Det går inte att bedriva akademiska
studier i sin helhet hemma på kammaren. Vi måste ha hjälp av andra i lärandet och
ett minimikrav är att studiecentrumet blir ett nav här. Gruppaktiviteter är
nödvändiga för att utveckla tankeverksamheten. I och med gruppen skapar vi för
oss ny kunskap. Ensamma kan vi bara repetera, vi blir mekanistiska. Kanske kan vi
säga att mötesplatsen och kunskapsintrycken finns även för distansstudenter.
Studiecentrumet är mötesplatsen; Internet och telekommunikation med lärosäten
finns etablerad. Så kanske det mera är en viljesak om studenterna vill anamma och
tillämpa dessa medel. Kanske den geografiska belägenheten inte har avgörande
betydelse? Säkert finns det många studenter på Campus som undviker mötesplatser
och har lärarens understrykningar som underlag för inlärning.

Några avslutande frågor:

- Skiljer sig distansstudenter från studenter på campus? Har den traditionella
undervisningen fördelar i distansundervisningen?

- Går det att tillämpa casemetoden på distans?

- Kan vi skapa en mötesplats och rum för dialog? Vilka trix finns för att få till
detta?

- Är distansstudenterna så ”mogna” att de inser att de måste träffas regelbundet
på studiecentrumet även ”utom sändningstid”?

- Vad kan jag göra med mina kurser?
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NÅGRA TANKAR OM  NÄTBASERAT LÄRANDE OCH
UTVECKLING AV EN NY ARBETSORGANISATION

Lars Torsten Eriksson, Institutionen för ekonomi, Högskolan i Gävle

Syfte

Avsikten med denna rapport är att presentera en tänkbar utvecklingsprocess för
nätbaserat lärande och problematisera utbildningens traditionella arbetsformer mot
bakgrund av denna utvecklingsprocess.

Bakgrund

Det finns enbart i Sverige över 10 000 utbildningsenheter (grundskolor, gymnasier,
studieförbund, högskolor m fl.). Till dessa är ca 2 miljoner studerande kopplade för
studier och ca 250 000 människor har en utbildningsorganisation som sin
arbetsgivare. Utbildning är därmed en mycket stor  samhällssektor41.  Antalet
utbildningsdagar per person/år ha sannolikt trendmässigt vuxit under hela 1900-
talet och dessutom har tillväxttakten successivt ökat.

Lärandets betydelse beskrivs också som en grundsten i ny, ekonomisk teori och
forskning42.  Om ett företag som Föreningssparbanken43  uppdaterar sitt virusskydd
två gånger per dygn så är det ett tecken på hur snabbt kunskapsförnyelsen sker. Att
lära på ett effektivt sätt blir även att detta skäl betydelsefullt.

Vad vi lär och utbildningens omfattning har förändrats högst påtagligt sedan
skolornas genombrott som fenomen. Hur vi lär har genomgått en betydligt
långsammare utveckling. En grundläggande normmodell har varit ”en lärare, en
studiegrupp och ett rum”. Det har sålunda varit en tidsmässigt definierad grupp
som samverkat och denna samverkan har i första hand skett i ett fysiskt (klass)rum.
Arbetet har skett enligt ett periodvis fastställt tidsschema.

Om vi antar att antalet utbildningsdagar/person/år kommer att fortsätta att öka samt
att de kunskaper och färdigheter som blir ett resultat av lärande förväntas ha en
avgörande betydelse för ett lands ekonomiska konkurrenskraft, kommer
utbildningsorganisationer att utsättas för ett allt starkare tryck att använda sina
resurser på tillfredsställande sätt.  De senaste årens reformer i den allmänna skolan
har utsatts för omfattande kritik44. För högskolans del ökar kvalitetsgranskningen
från år 2001.

                                                          
41 Se http://www.skolverket.se/fakta/statistik/index.shtml och
http://nu.hsv.se/info_html/ginfo/netto.html
42 Se Företag i förändring - lärandestrategier för ökad konkurrenskraft, Nutekrapport på
http://www.nutek.se/analys/struktur/foretag.htm (2000-10-15)
43 Lundgren, Christer, koncernsäkerhetschef i FöreningsSparbanken, 2000-10-12
44 Se t ex DNs ledare 2000-10-17, http://www.dn.se/DNet/dyn/Crosslink.dyn/d,130
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Jag tänker här presentera ett utvecklingsscenario av utbildning mot bakgrund av
den nya, interaktiva teknik som ger ett nätbaserat lärande45  och sedan söka
problematisera denna hypotetiska utvecklingskedja från
arbetsorganisationssynpunkt.

Utvecklingsscenarier för nätbaserat lärande vid högskolan

Jag kan tänka mig en utveckling där den nätbaserade tekniken får en allt större
betydelse i utbildningssektorn - från att bara användas för information till att
omvandla hela utbildningssektorn:

Utvecklingsskede

e-sektor

e-skola

e-plattform

e-kurs

e-fönster

Tid

Det första stadiet innebär att man använder IT för informationsspridning. Ett e-
fönster är en hemsida med information om de olika kurser som en skola ger. Här
finns schema, litteraturlista och kontaktmöjligheter. För att kommunicera med
kursledningen kan  den studerande använda e-post, men det handlar i första hand
om att göra informationsspridningen enklare genom att distribuera den  på ett nytt
sätt.

Med e-kurs menar jag att allt fler aktiviteter i en kurs bygger på den nya
informationsteknologin. Kursen kan använda ett eget, elektroniskt klassrum där all
kommunikation sker. I klassrummet kan den studerande också finna all information
och allt material som han/hon behöver. Föreläsningar kan ske via webb, ligga som
videos eller via telebild. Skillnaden gentemot en traditionell kurs är att aktiviteten
sköts i ett elektroniskt klassrum till skillnad mot ett fysiskt klassrum.

En e-plattform är en utvecklad e-kurs. Skillnaden ligger i arbetssättet. Här har
utbildningsorganisationen utgått från den nya tekniken när man lagt grunden för
sättet att arbeta. När en skola har kommit till detta stadium går den ifrån de
traditionella arbetssätten och ger sig in på ny mark. En ekonom skulle säga att man

                                                          
45 Eriksson, LT, Hultén, P och Zettergren, T, ”e-learning för flexibelt lärande”, Soft Center
och Centrum för flexibelt lärande, Söderhamn, 2000
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byte ”värdekedja”. Här finns olika komponenter som alla knyts till det elektroniska
klassrummet. För en traditionell universitetskurs på 5 p, lägger vanligen läraren
huvuddelen (3/4?) av sin arbetstid på lektioner/föreläsningar. Om nu dessa ligger
på webben, frigörs tid för utveckling och direkt, ofta individuell,
studerandekontakt. Det är inte en lärare och en grupp studerande som möts i ett
klassrum. Det finns olika personer - ett lag - inblandad i en kurs och den studerande
får i viss utsträckning välja källor och kontaktvägar själv.

Exempel: En traditionell kurs i företagsekonomi, A, 5 p, bygger på 44
lektioner/föreläsningar i klassrum för 90 studenter. Kursen avslutas med
redovisning av en rapport samt en litteraturtentamen. Samma kurs som bygger
på en e-plattform kan innebära, att man börjar med en gemensam introduktion,
att samtliga föreläsningar ligger som webbföreläsningar, att läraren förser de
studerande med 5 praktikfall som man ska diskutera i basgrupper för att sedan
en gång i veckan diskutera dem efter hand med en handledare. Dessa
diskussioner sker i sammanhållna seminariegrupper om sex studerande.
Dessutom ingår kanske tre föreläsningar av företagare och dessa
presentationer diskuteras i ett e-klassrum (Blackboard). Kursen avslutas med
att en grupprapport redovisas och opponenternas synpunkter läggs fram i e-
klassrummet. Tentamen sker genom en s k on-line-tentamen. Förutom den
sammanhållande läraren ingår 8 seminarieledare, som var och en svarar för 2
basgrupper med möte en gång i veckan under hela kursen.

Utvecklingen från e-plattform till e-skola innebär att det inte bara är en kurs eller
ett program som arbetar utifrån de nya förutsättningarna. Hela organisationen gör
det.

E-sektor innebär att hela utbildningssektorn förändras. Högskolor och universitet
arbetar t ex tillsammans via elektroniska plattformar.  Vi kan se en specialisering
mellan skolor, där man samverkar om olika aktiviteter, moment, ämnen och
övningar. (Sådant samarbete har också börjat utvecklas, t ex har vi samarbete med
Högskolan i Karlskrona/Ronneby inom ramen för kursen Företag & Marknad och
inom marknadsföringutbildningen med såväl University of Applied Sciences,
Mainz, Tyskland, och University of St Thomas, St Paul, USA).

Om vi blickar framåt verkar det i mina ögon sannolikt att lärandet i mindre
utsträckning kommer att bygga på traditionella klassrumsföreläsningar och istället
övergår till olika former av seminarier och gruppövningar. Aktiv och
problemlösande pedagogik bygger inte enbart på bokinformation, utan på direkt
observation, aktiv källsökning och naturligtvis Internet. Istället har vi fler korta
föreläsningar, via webben eller något annat medium,  som följs av en dialog mellan
kursdeltagarna. Lärare från olika organisation kan samarbeta om en och samma
kurs med hjälp av datorkommunikation; vår amerikanske partner sände oss t ex ett
15-tal webbföreläsningar i början av terminen för vår webbplats i marknadsföring.
Det blir då också lättare att ta del av kunskaper som finns utanför den ordinarie
skolan, t ex företagare, fackföreningar, miljöaktivister, konsumenter etc. Det blir
allt fler tillgängliga kunskapskällor och fler röster i utbildningen.
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Aktiva studerande har redan börjat plocka ihop sin utbildning från olika skolor i
olika delar av världen. Den svenska högskoleförordningen stimulerar studenterna
att lägga ihop kurser från olika högskolor för sin examen. Det innebär att
attraktionskraften i campusmiljön kommer att bli viktigare, eftersom den
studerande kommer att välja en miljö snarare som studiecentrum för att umgås med
andra studenter än för att möta en lärare: den aktuella lektionen kommer via datorn
från en annan del av jorden. Det innebär att det blir konkurrens om studenterna,
vilket medför att kvaliteten på utbildningen troligen kommer att höjas då
marknaden,  via tillgång och efterfrågan,  styr vilka skolor och vilka program som
överlever.  Det innebär i sin tur att skolorna måste bli bättre på att marknadsföra sig
och utveckla värden i

de tre huvudmiljöer vi identifierat - individens utrymme för reflexion, möjligheten
till diskussion i grupp och medietillgänglighet.

Nya arbetsroller och ny arbetsorganisation i nätbaserad utbildning

Ny pedagogik (som PBL och ABL) och ny teknik (som virtuella klassrum) skapar
nya roller inom lärandet. Den tydliga uppdelning som tidigare gjorts i studerande
och lärare blir upplöst. Workshops och diskussion i Erfarenhetsgrupper är exempel
på detta. I de webbaserade plattformar som används i lärande, har administratören
möjlighet att dela ut olika befogenheter till de som ska använda systemet. Det
innebär att alla är deltagare i en kurs, men studenter, assistenter, kursansvariga och
administratörer har olika roller.

Lärarens roll går från att vara förmedlare av redan färdig kunskap till att bli
handledare och instruktör/introduktör. I en klassisk lärsituation har läraren
huvudrollen genom att vara den som är mest aktiv i klassrummet. Läraren talar och
förmedlar kunskaper till de studerande, som i många fall är passiva mottagare.
Detta styrs av kursplaner och skolans organisation med ämnesindelningar,
föreläsningar vid förutbestämda tider och av en viss längd.

Att bli handledare i individanpassat lärande innebär att ge den studerande skäl att
lära, uppgifter och tid att lösa dessa uppgifter på, uppslag på arbetssätt samt
angreppssätt för målsättning.  Lärarens roll blir att motivera, handleda och skapa
struktur. Den studerande ska uppleva läraren som en tillgång i arbetet med att nå
det mål man har satt upp. Det ökar initiativet från studenterna och det egna ansvaret
för lärandet kan öka.

I det problembaserade lärandet har de studerande en aktiv roll och läraren är
handledare. Det vanliga är att en grupp studerande träffar en handledare med jämna
mellanrum. Vid det första tillfället presenteras ett problem som ska beskrivas och
utredas. Handledarens roll är att hjälpa de studerande med brainstorming, vilka
frågor som bör ställas kring det gällande problemet och tipsa om vilka vägar som
bör provas i det fortsatta arbetet med problemet. Det innebär också att hjälpa de
studerande att sovra, bearbeta och förhålla sig kritiska till det enorma
informationsflöde som den nya tekniken ställer till förfogande. Vid nästa
sammankomst ges nya uppgifter med utgångspunkt i hur arbetet har fortlöpt sedan
gruppen senast träffades.
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Datorer sägs minska arbetsbördan, men de innebär också att man vill göra lite mer
och lite bättre. Läraren har ju möjlighet att finnas tillgänglig 24 timmar om dygnet
365 dagar om året. Det gäller att sätta rimliga gränser för sin egen tillgänglighet
och skilja arbetstid från fritid.

Frågan är sålunda om e-learning både innebär att den klassiska modellen ”en lärare
- en studiegrupp - ett klassrum” försvinner och att själva lärarrollen förändras? Ger
e-learning arbetslaget (lärarlaget) en naturlig funktion? Med en erfaren lärare som
har ett övergripande ansvar för planering, medan varje kurs kan ha en kursansvarig
och den dagliga kontakten för hantering av de inlämningsuppgifter som kommer in
i e-klassrummet hanteras av en handledare/assistent? I det tidigare exemplet fanns
också ett antal seminarieledare med ansvar för ett par seminariegrupper under
kursens gång. Om man är flera utbildningsorganisationer som samverkar, krävs
också en arbetsfördelning mellan flera sådana arbetslag, Hur ska denna arrangeras.

Ett nytt arbetstidsavtal som grund för en ny arbetsorganisation?

Högskolans lärare var länge styrda genom sin ”usk” (undervisningsskyldighet). Det
innebar, att man var skyldig att hålla ett visst antal föreläsningar per år (t ex 399 för
en lektor). Man kan säga, att lärare hade ett tydligt beting. Ett nytt avtal under
1980-talet avskaffade denna undervisningsskyldighet. I stället angavs en arbetstid i
timmar samt ett högsta antal föreläsningstimmar för olika lärarkategorier.  Det nya,
lokala arbetstidsavtalet46  för lärare ger institutioner och ämnesavdelningar mycket
stor frihet att själva finna arbetsformer som på ett tillfredsställande sätt når
högskolans mål.  Avtalet specificerar endast den totala arbetstiden för anställda i
olika åldersintervall samt de huvudaktiviteter som ingår i tjänsten:

1700 timmar för arbetstagare från 40 år

1732 timmar mellan 30-39 år

1756 för arbetstagare t o m man fyller 29 år

Lärares arbetsuppgifter är (a) utbildning, (b) forskning, (c) kompetensutveckling
och (d) övriga arbetsuppgifter, dit administrativa uppdrag m m hör. De specifika
restriktioner som finns för lärare i den obligatoriska skolan finns inte, t ex en
bestämd timplan som anger hur många lektioner den studerande ska få i olika
ämnen och att lärare bör vara på sin arbetsplats under 35 timmar i veckan och har
övrig tid som ”förtroendetid”. Det decentraliserade ansvaret att använda
reserverade medel är därmed mycket stort på högskolan. I och med detta avtal finns
inte längre något bestämt antal timmar som en kurs omfattar. Det finns inte heller
någon bestämd norm för lärares förläggning av arbetstid. Avtalet säger att ”lärare
skall vara tillgängliga på arbetsplatsen i den omfattning verksamheten och
arbetsuppgifterna kräver”. Man kan jämföra detta med det avtal som gäller för den
                                                          
46 Se http://www.hig.se/allmant/internt/personal/kollektivavtal/index.html (2000-10-15)
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allmänna skolan, där det finns en centralt fastställt timplan och där lärare förutsätts
vara tillgänglig på arbetsplatsen minst 35 timmar/veckan.

Några frågor om organisation och resursinsatser vid nya läroformer

Det tydliga beting som tidigare fanns, har sålunda ersatts med en betydligt
flexiblare arbetssituation, där resursinsatserna för en kurs kan variera över tiden
och där möjlighet också finns att avpassa resursinsatserna mer till enskilda
individer47. Det gäller då att förena nya arbetssätt med en ny arbetsorganisation.
Frågor som behöver diskuteras utifrån det nya arbetstidsavtalet är bl a

Ska alla kurser inom ett ämne ges samma resursbas? Ska resurserna vara lika inom
ett kursområde över tiden? Över nivåer (A-D-nivå?) Hur ska olika arbetsinsatser
(föreläsningar, seminarier, examination) prissättas (i kronor eller arbetstid)? Hur
ska lärare ersättas för webbföreläsningar, som upprepas under längre tid och
kanske används för olika kurser? (För den enskilda läraren kan ju en ovanligt lång
förberedelsetid idag ersättas genom att en föreläsning upprepas ett stort antal
gånger under ett år?) Vilka förväntningar/krav på lärarmöten kan studenter ha -
som grupp resp som individ? Ska mötestiden variera utifrån identifierade behov av
lärarstöd eller ska alla studenter ha samma mötesvolym med lärare/handledare? I
vilken utsträckning krävs gemensam närvaro på arbetsplatsen/i lärarlaget för att
klara de nya arbetssätten? Vilken typ av arbetssamordning behövs - studierektor,
prefekt etc?

Författare:

Docent, ekon dr, universitetslektor, Eriksson, Lars Torsten
Institutionen för ekonomi, Företagsekonomi
E-post: len@hig.se

                                                          
47 De studentfördelar som nu anges för e-learning är främst (a) mer individuell kontakt, (b)
ökad individuell återkoppling, (c) ökad frihet vid val av sudietid och (d) ökad frihet vid val
av studieplats.
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IT, ETIK OCH DISTANSUTBILDNING - NÅGRA
ÖVERVÄGANDEN

Stefan Myrgård, Institutionen för utbildningsvetenskap

Introduktion

En IT-baserad distansutbildning medför en rad förändringar jämfört med
traditionell utbildning. En rad nya frågor ställs av olika natur. Det rör sig om
tekniska, pedagogiska och kunskapsteoretiska frågor, men också om
värderingsmässiga frågor.

I detta papper tänker jag ta upp några etiska problem och överväganden som är
relaterade till den IT-baserade distansutbildningen. Jag avsluta pappret med att
skissa på en modell för etiska överväganden inom området.

Vad är en etisk fråga?

Min grundtes är att etiska frågor inte finns i sig utan de uppstår först när
verkligheten gör motstånd. När en företeelse bryter mot ett invant mönster
uppfattar vi denna som etiskt laddad. Verklighetsmotståndet har skapat ett etiskt
problem.

Verklighetsmotstånd och förändringsprocesser hänger nära samman. Den IT-
baserade distansutbildningen innebär en rad grundläggande förändringar i
utbildningsstrukturen. Det handlar om en förändrad organisationsform där t.ex.
lokala studiecentrum kommer in som en ny aktör. Det handlar om en förändrad
kommunikationsform där IT används. Det handlar också om en förändrad
kunskapsform, där utbildningsformen och den nya tekniken ger en förändring i
själva kunskapsprocessen.

I denna förändringsprocess gör verkligheten motstånd och en rad etiska frågor
uppstår. Frågor som är värda att ta på allvar och under övervägande

Tre etiska frågor, tre överväganden

Jag väljer i detta papper att ta upp tre frågor som jag sedan vill belysa ur ett etiskt
perspektiv.

Det handlar först om övervägande som rör informationsteknologin i sig .Det
handlar sedan om överväganden som rör den förändrade kunskapsprocessen och
det handlar slutligen om överväganden som rör högskolans, eller
utbildningsanordnarens, roll i den IT-baserade distansutbildningen.
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1  Den nya informationsteknologin, på gott eller ont?

Nya företeelser har i alla tider både väckt fascination och rädsla.
Verklighetsmotståndet för ofta upp nya företeelser på den etiska dagordningen. Ny
teknik diskuteras ofta ur ett etiskt perspektiv vid dess införande.

Jag antar att införandet av bronsyxor istället för stenyxor vållade  många etisk
laddade debatter en gång i tiden men för att begränsa omfånget av detta papper
hoppar jag fram till 1900-talet

I mitten av 1920-talet infördes Rundradion som ett nytt medium som lätt blev
tillgängligt för allmänheten. En stor debatt fördes då om det så revolutionerande
nya tekniken.

Debattböcker utgavs. Många var kritiska. Följande är utdrag ur Oscar Haglunds
bok: ” Radion, ett varnade allvarsord” från 1931

Boken börjar så här:

” Få av de moderna uppfinningarna har väck en sådan uppmärksamhet och blivit
så uppskattad som rundradion. Detta kan lätt konstateras av de många
utsändningsstationerna i Sverige och den väldiga skaran av radiolyssnare både i
stad och på land.Radion spelar en utomordentlig betydelsefull roll på många
områden: såsom nyhetsförmedlare, såsom signalmedel ( t.ex. vid sjönöd), såsom
tjänare för kulturella och religiösa ändamål, för underhållning osv.Från den tid då
jag själv regelbundet lyssnade i min radio, minnes jag med tillfredställelse
utmärkta föredrag i historiska, geografiska och filologiska ämnen, desslikes någon
gång värdefull musik.Min tid som radiolyssnare varade drygt ett halvt år. Under
denna tid tog jag samvetsgrant del av de olika programmen i avsikt att draga
största möjliga nytta av den så underbara uppfinningen.Min entusiasm svalnade
emellertid alltmera, och till slut var det med verklig motvilja som jag satte luren
för öronen. Jag upplevde att radion på ett underligt sätt torkade ut mitt andliga liv
och stal från mig något och gjorde mig trött och tom.Därtill kom att det allra mesta
av radioprogrammet var av värdelös, ibland rent av dålig beskaffenhet.
Svordomar, missbruk av Guds namn och annat heligt förekommer ej sällan, och en
mycket stor del av underhållningsmusiken upptages av jazzmusik. År 1929 gick det
så långt att den bättre publiken allmänt reagerade mot ett svordomsmättat stycke
av Sigfrid Siewertz. Programchefen, en herr Dymling svarade då att det ju ginge
att bara koppla ifrån, men programmet var ju lika dåligt, vare sig man kopplade
ifrån eller icke, liksom en avskrädestunna är det, vare sig man luktar på den eller
icke….”

Oscar Haglund fortsätter sin argumentering och avslutar med en sammanfattning
av faran med radion.

”1 Uteblivande från sammankomsterna
man samlas icke för att höra Guds ord och predikan utan man stannar hemma, var
och en för sig. Gudstjänst i radio!
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2 Övermättnad
Om man har radio, kan man när som helst skruva på olika stationer och få både
andlig och konstnärlig underhållning dagligen i så stor utsträckning man kan
önska sig. Förr var det besvärligare och även dyrare; en sådan njutning var alltså
en verklig upplevelse och hade därför större värde.

3 Sensationslystnaden väckes och uppeggas, något som är en given sak.

4 Man vänjes till bekvämlighet och slöhet.
Man sitter i sin fåtölj eller ligger i soffan, under det att man förut åtminstone fick
kläda sig och gå ett stycke.

5 Man vill ha ständig omväxling
de flesta radiolyssnare ställa in apparaten på den ena våglängden efter den andra.
Om den ena icke passar, så skyndar man sig att välja en annan osv. Om man förut
gick på en tillställning, så  var man i regel tvungen att hålla ut, och det var nyttigt.
Oron och brådskan och den bristande inre samlingen, så kännetecknande för vår
tid, ökas än mer genom radion.

6 Förflackning.
Även detta behöver knappast någon närmare förklaring. Ju mer man lyssnar i
radio, dess mindre läser man i böcker, särskilt i bibeln. Vad skall man läsa böcker
för, när man får allt detta så mycket bekvämare i radio!”

Oscar Haglund avslutar sin skrift med följande ord:

” Som vi sett erbjuder radion åtskilliga fördelar. Men dess skadeverkningar och
risker äro oerhört mycket större. Därför böra vi taga oss väl iakt därför.”48

Vi ler igenkännande åt debatten. Efter radion kom TV:n och sedan videon och nu
datorn. Argumenten går igen.

Hade Oscar Haglund rätt eller orätt i sin argumentering?

Etikens traditionella språk är ofta svartvitt till sin karaktär. I verkligheten är ofta
etiska frågor mycket komplexa ( vilket jag tänker återkomma till) och någon typ av
”realistisk lagom-etik” kan vara att rekommendera.

Haglund har nog, betraktad  i historiens ljus,  inte helt rätt. Oron verkar överdriven.
Texten är ett uttryck för moralpanik, en överdriven rädsla.

Men tänk om all ny teknik genom tiden bländat oss och vi inte inser det motstånd
som verkligheten egentligen med rätta framkallar.

De negativa konsekvenser som Haglund visar på vad gäller radion är ju bara så
mycket kraftigare ( och därför farligare) vad gäller datorn!?

                                                          
48 Haglund. 1931 sid.11f
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Grunder för etiska överväganden

När man gör etiska överväganden brukar man kunna se minst tre principiellt olika
sätt att grunda värderingar på.

Det första fokuserar effekten eller konsekvensen av handlingarna. Rätt blir det
handlingsalternativ som leder till de egenvärden som eftersträvas.49

Det andra fokuserar istället själva handlingen i sig och utgår från att det finns vissa
grundläggande plikter eller regler som avgör vilken handling som är rätt.50

Det tredje fokuserar det handlande subjektet och hänvisar till den intension den
handlande haft med sin handling. I klassisk etikteoretisk tradition kallas detta
sinnelagsetik.51

Denna uppdelning eller teoretiserande har ett värde främst när det gäller deskriptiv
etik, dvs. det ger förklaringar till vad som uttrycks i olika etiska utsagor och har ett
värde när det gäller att kommunicera värdefrågor.

När det gäller normativ etik, alltså en grund för egna beslut i värdefrågor har dessa
teorier en underordnad betydelse. Vi är alla olika typer av ”blandetiker”.

Det för mig rimliga är att i fallet med IT anlägga en mer konsekvensetisk hållning .
Detta för att jag tycker att man främst bör se IT som medel ej som mål
.Värderingen av olika konsekvenser måste därför relateras till de mål, de
egenvärden som användandet av IT är avsedda för. Om IT  t.ex höjer
kunskapskvaliteten är användandet värdemässigt gott.

Ett konsekvensetiskt förhållningssätt som man kan ha många invändningar mot har
det positiva med sig att det kräver ett ständigt tydliggörande av de mål man har
med användningen. Det är dock inte orimligt att anta att utbildningens olika mål,
egenvärden, inte alla gynnas respektive missgynnas av IT-användning. Det
kommer därför att handla om en prioritering av olika mål vilket i sig kan vara
kvalitetshöjande verksamhet i en utbildningsprocess.

Pliktetikens eller regeletikens tydlighet och enkelhet anser jag svårapplicerbar på
nya fenomen. Att se IT som gott eller ont i sig anser jag inte att vi har tillräcklig
erfarenhet för att säga.

Pliktetiken kan dock på ett väsentligt sätt komplettera en mer konsekvensetisk
hållning. Jag tror att det finns sådan erfarenhet av pedagogisk processer genom
utbildningshistorien att några pliktetiska principer i form av prima-facieplikter 52

kan vara fruktbara att ha med, det skulle kunna vara sådant som ” studenten skall

                                                          
49 Collste, 1996 sid.28f
50 Collste, 1996 sid.36f
51 Hedin, 1993 sid.33
52 Koskinen 1993 sid 86  Prima facie-plikter, ett begrepp skapat av W.D.Ross är plikter som
gäller men som under vissa förutsättningar kan omprövas eller sättas åt sidan utan att de för
den skull skall betraktas som ogiltiga.
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känna delaktighet i kunskapsprocessen” och ” studenten skall kunna ha en levande
relation till kursansvariga, handledare och övriga kursdeltagare”

Mer sinnelagsetiska resonemangsmodeller anser jag allmänt är av mindre intresse i
fallet med IT. En sinnelagsetisk poäng är att den handlande verkligen tror på vad
han gör men historien har uppvisat allt för många passionerade aktörer som har
skapat negativa värden för andra.

Perspektivets avgörande betydelse för den etiska bedömningen

När vi ska fatta etiska beslut känner vi oss ofta osäkra. Denna osäkerhet har flera
orsaker. Dels handlar det om svåra frågor, verkligheten har ju gjort motstånd! Dels
handlar det om en osäkerhet efter vilken mall, vilken teori vi ska bedöma
problemet. Jag tror dock att huvudorsaken till osäkerheten beror på något annat
nämligen perspektivets roll vid etiska bedömningar.

Samma etiska fråga, behandlad med samma etiska teori kan resultera i helt olika
slutsatser beroende på i vilket perspektiv man ser på frågan. Vårt fokus eller vår
kontext blir avgörande.

Är det utifrån ett trängre perspektiv där man bara fokuserar på en individ ( t.ex. en
student eller en lärare) som värdet IT i undervisningen skall bedömas eller handlar
det om ett vidare perspektiv där en hel grupp människor ( t.ex. alla studenter i en
kurs) tas med i bedömningen? Ett ytterligare vidare perspektiv skulle fokusera hela
högskoleutbildningen och ett ytterligare vidgat perspektiv skulle kunna fokusera
hela det demokratiska samhället.

Det är mycket möjligt att en fråga framstår som mycket positiv i några perspektiv
men samtidigt mycket negativ i andra perspektiv. Det som är gott och rätt för en
enskild individ är inte nödvändigtvist gott och rätt  för en hel grupp eller för
samhället i stort. Något kan vara mycket  gott för en grupp men vara mindre gott
för både den enskilda och samhället.

När vi gör etiska överväganden handlar det ofta om att välja mellan bedömningar
gjorda utifrån olika perspektiv.

Naturligtvis är den bästa lösningen ett handlingsalternativ som  tar hänsyn till
bedömningarna ur alla perspektiv men ofta är det en omöjlighet och då bör man
tydliggöra vilket perspektiv som varit avgörande för den bedömning man slutgiltigt
kommer fram till.

När det gäller värdering av IT i sig menar jag att man bör ha ett konsekvensetiskt
grundperspektiv som fokuserar de mål, de egenvärden för vilka IT är ett medel .
Jag ser inte att något perspektiv i denna fråga skulle vara viktigare än något annat .
Det är dock klokt att analysera varje perspektiv för sig dvs. vad ger IT för
individen, gruppen, utbildningssystemet och för samhällsutvecklingen?  Ett
perspektiv som jag t.ex.  inte anser är så relevant är den goda effekten en ökad IT-
användning har för IT-industrin.
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2  Den förändrade kunskapsprocessen- på gott eller ont?

IT-baserad distansutbildning  medför en förändrad kunskapsprocess på flera sätt .
Då mycket av processen sker just på distans, i lokala studiegrupper och individuellt
i hemmen så förlorar man som lärare en del av den kontroll man har när
studenterna finns nära i klassrummet . Som lärare styr man mindre del av samtalet.

Inte minst Internet ger möjligheter för studenterna att komma åt en mängd ny
information och komma i direktkontakt med källor som man annars får i andra
hand genom litteratur. Denna nya information ingår idag i ”kurslitteraturen”.
Tidigare kunde man styra kunskapsprocessen genom att anvisa till särskilt utvalda
informationskällor genom att fastslå litteraturlistor i form av ett urval i förväg
granskade böcker och bjuda in vissa föreläsare till kurserna.

IT-baserad distansundervisning är ett tydligt tecken i tiden på att
kunskapsmonopolen bryts.

Utvecklingen ger studenter som får ta ett allt större lokalt ansvar för sin
kunskapsprocess samtidigt som den tillgängliga informationen inom ett
kunskapsområde ökar lavinartat genom Internet.

Är nu denna utveckling på gott eller ont?

Det finns fog för oro. En studiegrupp på ett lokalt studiecentrum bildas av just de
studenter som valt att studera där. Sammansättningen kan komma att bli mycket
olika, närmast slumpvis. Detta är oroande då man som student än mer än i
traditionella studier är hänvisade till just denna studiegrupp . Om lärarkontakt bara
sker i samband med videokonferensföreläsningar och e-post så har läraren mindre
möjligheter att påverka kunskapsprocessen i gruppen.

Olika studiecentrum ger studenterna mycket olika grad av service. På något ställe
finns lokaler, datorer och litteratur i stor mängd medan andra studiecentrum
erbjuder en mycket torftig studiemiljö.

Den rika möjlighet att skaffa information och källkontakter via Internet kan också
bli frustrerande. I dag finns det kanske 25000 olika hemsidor som ger kvalificerad
information om t.ex. Hinduismen. Om studenterna har ringa förkunskaper så blir
det svårt för dem att välja och sortera bland all tänkbar tillgänglig information.

Denna oro bör man ta på allvar men det finns andra aspekter än viktigare att beakta
vid ett etiskt övervägande.

Samhällsstrukturerna förändras snabbt. Vi lever i ett informationssamhälle och den
nya tekniken kan möjliggöra visionen av att samtidigt leva i ett lokalt och ett
globalt samhälle. Våra studenter kan sitta i Övertorneå och delta i ett seminarium
med en föreläsare från New Dehli i real tid. Detta ”glokala”( lokalt och globalt
samtidigt) samhälle ställer krav på lokalt ansvar för kunskapsprocesserna. Man kan
inte längre förlita sig på att en lärare skall tala om vad man ska lära och på vilket
sätt. Den orättvisa som uppstår genom att de olika studiegrupperna får olika



88

sammansättning är en spegel av ett samhälle där olika orter har olika
förutsättningar för olika aktiviteter. Även om en studiegrupp på en ort på Gotland
blir liten och ojämn så är detta ändå det kvalitativt bästa alternativet till studier om
inte liknande studier erbjuds på orten.

De brutna kunskapsmonopolen är ett resultat av samhällsutvecklingen som vi inte
kan välja utan som vi måste hantera.

Vi måste lära oss att hantera den information som ständigt möter oss och skapa
kunskap av det! Med större tydlighet bör vi uppmärksamma att kunskap och
information inte är samma sak.

Den ”kunskap” vi tar till oss består av utvalda  fakta som satts ihop till ett
sammanhang för att passa ett syfte, för att ge ett budskap. Det är ju alltid någon
som valt just dessa fakta. Andra fakta kan ge en helt annan bild och samma fakta
presenterade och hopsatta på ett annat sätt kan ge en helt annan bild. Ibland tydligt,
ibland dolt finns förmedlarens värderingar i själva informationen och som
underliggande premiss för urvalet av informationen.

Vi kan inte reducera ”kunskap” till information. Ty all sammanställning av
information utgår från val, val som styrs efter ett syfte, och en tänkt användning.

De läroböcker som olika utbildningssystem använt sig av genom tiderna innehåller
ett urval av information, men kanske uppfattats som den nedskrivna goda
kunskapen. Och det har i många fall varit ett bra underlag för individen att bilda
sig, att tänka själv och se de demokratiska värdena. Men i andra fall har det
begränsat läsarens möjligheter till bildning och kunskap. Vi kan i läroböcker se
dess syfte, ofta tydligt kopplat till den människo- och samhällssyn som varit aktuell
när de skrivits

I dagens informationsexploderade samhälle blir skillnaden mellan information och
värderingar tydligare. Internet har gjort oss den tjänsten att visa på faran att se
information som lika med kunskap. Det har även visat på vikten att själv har en
värdegrund och en samhällelig helhetsbild för att kunna använda sig av den
information som finns. För information är inte ond eller god – den har ingen
värdedimension i sig. Det är insatt i ett sammanhang, i ett syfte som den får sitt
värde och blir användbar.

Jag tror att det klokaste är att inse att kunskapsmonopolen är brutna och bygga upp
miljöer för lärande utifrån den grunden. Att behålla kunskapsmonopolet inom
högskoleutbildningen vore på kort sikt enklast för både studenter och oss lärare
men vi skulle göra alla en otjänst. Redan under studietiden bör studenterna
förberedas för ett livslångt lärande i ett informationssamhälle utan
kunskapsmonopol.

Ett samhällsperspektiv på längre sikt bör här gå före ett mer individualistiskt och
kortsiktigt perspektiv vid den etiska bedömningen av den förändrade
kunskapsprocessen som en IT-baserad distansutbildning medför.
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Då det är kunskapsproduktion som är målet och därmed egenvärdet för lärandet
snarare än en invand kunskapsform så måste just den förändrade
kunskapsprocessen belysas och uppmärksammas idag.

Större vikt bör läggas vid upptäckandet och bearbetandet av de värderingar med
vilka informationen är impregnerad. Aktiviteter som att värdera och prioritera
bland information blir än viktigare. Kunskapens värdedimension måste lyftas fram.

Lärarens roll blir mer att tillsammans med studenterna värdera och sortera bland
informationen mer än anvisa informationskällorna. Tillsammans skapas
meningsfulla helheter av informationsfragmenten. På våra kurshemsidor har vi en
funktion som vi kallar ”heta länken”. Där kan studenterna via ett särskilt formulär
lägga in länkar till hemsidor som de funnit värdefulla inom det område som kursen
just behandlar. Alla studenter behöver inte söka allt själva utan tillsammans skapas
en bank av information och källor ur vilket kunskap kan skapas. Detta utgör för oss
ett komplement till traditionell kurslitteratur och föreläsningar.

Jag gör en i grunden positiv värdering av det avmonopoliserade kunskapandet även
om det känns nytt och oroande .Det ökade ansvar för kunskapsprocessen detta
medför både för studenterna och lärarna/ handledarna måste vi vara beredda att ta
annars skapar vi ej förutsättningar för det livslånga lärandet även utanför
utbildningsanstalternas murar.

3  Den förändrade utbildningsorganisationen- på gott eller ont?

Den förändrade kunskapsprocessen innebär också en förändrad
utbildningsorganisation. Invanda roller i lärandet förändras .Det handlar om
förhållandet mellan utbildningsanordnaren (högskolan) och det lokala studiecentrat
och dels förhållandet mellan lärare och student.

Från en utbildningsstruktur där utbildningsanordnare och lärare varit de aktiva och
de lokala studiecentra och studenterna varit mer passivt mottagande sker en
rollförändring .Det handlar inte om ett färdigt kunskapspaket som skall levereras
utan en mer dynamisk kunskapsprocess utifrån de kontextuella villkor som de
lokala studiegrupperna har.

Det traditionella utbildningssystemet bygger i viss avseenden på en ganska
elitistisk och auktoritär människosyn där det finns bildade och obildade, experter
och noviser. Självklart ifrågasätter inte jag att vissa är mer kunniga än andra inom
ett ämnesområde men denna utbildningsform gör lärandet mer till en dialog och
process än till envägskommunikation och leverans av ett färdigt kunskapspaket..

Distansutbildning måste nästan bygga på en  grundsyn på människan som
skapande, ansvarstagande och med lust till lärande. Har man ej den grundsynen tror
jag att man skall akta sig för att utveckla den utbildningsformen!

Olika studenters studieförutsättningar måste tas med i processen annars fungerar ej
distansstudierna i praktiken . Individualisering som ett pedagogiskt honnörsord blir
här en praktisk nödvändighet.
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Som framgår av denna text anser jag att det finns goda skäl att göra en positiv
värderinga även av den förändrade utbildningsorganisationen men detta förutsätter
att utbildningen i sig är anpassad efter de nya förutsättningarna. Om det fortfarande
handlar om envägskommunikation, centralstyre och relationen bildad- obildad så
kan den nya utbildningsformen bara förstärka den tveksamma människosyn som
traditionella högskolestudier kan bygga på. ( det gäller naturligtvis ej all
högskoleutbildning).

Så till de olika perspektiv mot vilka etiska bedömningar bör göras.

För både studenter och lärare tror jag att den förändrade utbildningsorganisationen
är övervägande av godo. Den förstärker en humanistisk människosyn och den
gynnar en god kunskapsproduktion i ett postmodernt samhälle. Det nya upplevs
också av båda som spännande och nyskapande.

Sett ur ett nationellt  samhällsperspektiv ser jag stora värderingsmässiga fördelar
med den IT-baserade distansutbildningen. Allt fler människor kommer att få ett allt
större utbildningsutbud tillgängligt på lokal ort.

Staten finansierar högskolor och universitet som ett medel för att nå övergripande
samhällsmål. Tillgänglighet till högre utbildning är ett viktigt regionalpolitiskt mål.
Vidare är det ett viktigt redskap för att stärka demokratin i samhället.
Distansutbildningen innefattar sådan teknik att inte bara nationella utan även
internationella mål gynnas .Ett allt större utbyte av lärarresurser ( föreläsare
uppkopplade från olika delar av världen) och en allt mer vidgad grupp av
kurskamrater ( på vår kulturmöteskurs sitter halva gruppen i Madrid) ger inte bara
internationella utblickar utan leder i förlängningen till ett allt mer öppet,
internationellt och förhoppningsvis mångkulturellt samhälle.

Om nu något ger så goda konsekvenser både sett ur ett individualistiskt och ett mer
övergripande samhällsperspektiv, finns det anledning till tveksamhet ? Finns det
överhuvudtaget några etiska problem i denna fråga? Mitt svar är : Absolut!

Någonstans mellan det individuella och det samhälleliga perspektivet finns det
regionala högskoleperspektivet. Här gör nu verkligheten motstånd rejält!

Ända fram till idag har högre utbildning organiserats av olika regionala högskolor
och universitet. Studenter har med utvecklade kommunikationer kunnat välja
utbildningsanordnare genom att flytta till det ställe som lockat mest. Rörligheten
har dock av praktiska skäl ( familj, hus etc.) alltid varit begränsad och varje
högskola eller universitet har i realiteten haft regionen som primärt
upptagningsområde.

Den IT-baserade distansutbildningen medför i sin förlängning att hela Sverige blir
ett upptagningsområde för alla utbildningsanordnare!

Som student behöver man inte välja vid vilket  universitet eller högskola man skall
studera utan man väljer de kurser som man anser vara de bästa. Några av kurserna
kanske HiG är huvudansvarig för medan andra ges av andra utbildningsanordnare.
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Den lokala högskolefilialen t.ex. i Bollnäs blir den geografiska mittpunkten för
studierna ej den lokala högskolan.

En utvecklad teknik och sjunkande telepriser gör även att de nationella
utbildningsanordnarna snart får allvarlig konkurrens av utbildningsanordnade i
andra länder. Hela världen kan bli en utbildningsmarkand.

I dag gör vi kurser tillsammans med ett spanskt universitet och till nästa år planerar
vi att utöka samarbetet med ett universitet i USA och ett i Chile.

Idag har vi en kurs i Islamologi 10p som vi ger i IT-baserad distansform. Till nästa
läsår ger vi denna kurs i samverkan med Uppsala Universitet och Stockholm
Universitet.

Den regionala högskolans regionala utbildningsmonopol håller på att försvinna.

Snart kanske man inte frågar en student vid vilken högskola eller universitet man
studerar utan i vilka utbildningsnätverk man läser sina kurser!

De värderingsförändringar som blir allt mer tydliga i dagens samhälle kan
sammanfattas med devisen ” från trygghetsvärden till frihetsvärden”. Den som
tydligast beskrivit denna värderingsförändring är Ronald Inglehart i bl.a. boken
”The silen revolution” 53 Inglehart brukar sammanfatta sin teori genom att säga att
utvecklingen går från ”materialism” till ”postmaterialism”54

I Sverige har bla. professor Thorleif Pettersson gjort en rad studier som i mycket
bekräftar Ingleharts teori.

Pettersson sammanfattar denna ”tysta revolution” med att ”medan materiellt
välstånd och fysisk trygghet var dominerande värden för de närmast föregående
generationerna kommer istället icke-materiella värden ex. livstillfredställelse och
självförverkligande att bli mycket viktigare för de närmast kommande”55

Om människor förr köpte hela utbildningspaket som ett medel för ett tryggt jobb
ser hela utbildningsmarknaden idag helt annorlunda ut. Den postmaterialistiska
värdena innebär en efterfrågan på valalternativ. Unga människor vill designa sin
utbildning själva och utbildningen i sig skall vara i linje med den personliga
utveckling som eftersträvas. Även inom utbildningen kommer värden som
livstillfredställelse och självförverkligande att vara viktiga.

Även framledes kommer säkert studenter att vilja förlägga delar av sina studier till
annan ort än hemorten. Idag är ofta denna ort Gävle eller Uppsala. Inom en snar
framtid är alternativen även Madrid, London, New York , Santiago etc. etc. Frågan
är vilket som lockar mest.

Är nu detta på gott eller ont?

                                                          
53 Inglehart,1977
54 Pettersson 1988, sid. 12
55 Pettersson 1988 sid.12
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Först och främst tror jag det är både olyckligt och oklokt att när man inser denna
strukturförändring försöka upprätthålla och förstärka monopolen. Vissa
utbildningsanordnare försöker idag göra detta genom att inte godkänna andra
poäng än sådana registrerade vid vissa lärosäten .Denna typ av monopol eller
kartellbildningar kommer ej att överleva länge och antagligen skada mer på sikt .
Det vore dessutom ej i enlighet med de övergripande demokratiska värderingar
som detta samhälle vilar på och därför rent oetiskt.

En klokare väg är att anta utmaningen och erbjuda så kvalitativt högstående kurser
och utbildningar så att studenter väljer dessa av fri vilja!

Just nu är de små och medelstora högskolorna relativt sett långt framme när det
gäller IT-baserad distansutbildning, det finns möjlighet att ta ”ta marknadsandelar”.
Tyvärr måste vi dock inse att den dagen de stora universiteten känner av
konkurrensen och själva erbjuder kvalitativa utbildningskoncept på distans så lever
en  mindre regional högskola farligt.

Man kan fundera på om man verkligen, som vi inom religionsvetenskapen på HiG
skall samverka med storebror Uppsala Universitet på distansutbildningsområdet.

Värdet av en nationell högkvalitativ utbildning i Islamologi menar jag är viktigare
inte minst för det mångkulturella Sverige än regionalpolitiska överväganden

Av regionalpatriotiska skäl menar jag att man med mycket stor oro skall se på den
förändrade utbildningsorganisationen som IT-baserad distansutbildning för med
sig. Ser man på de olika perspektiven sammantaget och ur ett etiskt perspektiv så
ser jag både det individuella student- och lärarperspektivet och det mer
övergripande samhällsperspektivet som viktigare än det regionala
högskoleperspektivet.

Sett ur ett kortsiktigt regionalt perspektiv med värdet överlevnad som egenvärde
skulle en negativ värdering av den förändra utbildningsorganisationen kunna vara
relevant. På längre sikt måste även en regional högskola kunna klara denna nya
utbildningsstruktur annars kommer man ej att vara en stark utbildningsanordnare.

Ett etiskt övervägande bör innehålla en handlingsberedskap .I detta fall innebär det
inte att förstärka det regionala utbildningsmonopolet utan förbereda för en ökad
konkurrens på distansmarknaden. God distansutbildning kan göra att HiG växer
och universitetsdrömmen blir uppfylld. En underlåtenhet att utveckla
distansutbildningen kan faktiskt innebära att stora delar av studentunderlaget
försvinner. Det vore mycket olyckligt om våra fina lokaler på Kungsbäck blev
museeföremål! (Lite bekymrad kan man bli när det nya fantastiskt fina N-huset inte
innehåller en enda videokonferenssal)

Som så många gånger handlar etiska överväganden inte om rätt eller orätt, svart
eller vitt. Det handlar om kloka sätt att hantera en verklighet som gör motstånd.
Klokt hanterat finns det en framtid både för den regionala högskolan och en alltmer
global utbildningsorganisation.
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4 En modell för etiska överväganden som rör IT-baserad distansutbildning

Som jag försökt visa i detta papper medför IT-baserad distansutbildning en rad
olika etiska frågor alltifrån tekniken i sig som den förändrade kunskapsprocessen
och utbildningsorganisationen. Dessa många och komplexa frågor kommer att
värdemässigt framstå på olika sätt beroende med vilken värderingsmall (
konsekvensetisk, pliktetisk eller sinnelagsetisk) man använder och i vilket
perspektiv man ser på frågorna.

Hur ska man då avgöra de etiska frågor som uppstår?

Jag vill varna för att snabbt skapa etiska regler för IT-användandet. Dessa regler
bygger ofta på grundvärderingar från gamla utbildningskoncept och det är inte
säkert att dessa längre är relevanta. Då ny teknik ger upphov till nya frågor och nya
etisk problem är det en fara med att regelverket sväller snabbt och att reglerna får
ad-hoc-karaktär. Ett etikråd med ständiga akututryckningar är ej fruktbart. Vem
skall förresten sitta med i etikrådet? Vem har rätt att skriva de etiska reglerna?

Samtidigt menar jag att vi måste våga välja och värdera  den pågående processen.
Vi bör dock uppmärksamma att våra etiska ställningstaganden är tillsvidare och de
bör tas fram i dialog med de berörda. Etiken behöver inga experter, bara
människor. Etiska regler, om nödvändiga bör vara av prima-facie-karaktär.En
värdegrund byggs underifrån.

Värderingar lever ej sitt eget liv. De är alltid relaterade till något. De etiska
problemen uppstår först när verkligheten gör motstånd .Verkligheten är vi med och
formar. Helheterna skapar vi. Vi är berättelsen om oss själva. Den vision eller
den berättelse vi skapar fungerar som värdegrund mot vilken vi kan göra enskilda
etiska överväganden.

När det gäller etiska bedömningar av nya, delvis tidigare okända fenomen och
frågor måste vi fundera på vår berättelse  .Berättelsen överskrider tiden .Den
innesluter både  det som varit , de tidigare erfarenheterna och  det som är  men
blickar också framåt och innesluter även visionen av det vi vill skall komma.

En viktig fråga blir därför: Hur vill vi att utbildning ser ut i Sverige och världen
2015? Vad vill vi? Vad är viktig kunskap för  2000-talet? Hur lär man sig i ett
informationssamhälle?

Utifrån visionerna, berättelsen om framtidens utbildning i ett lokalt och globalt
demokratiskt och mångkulturellt samhälle kan vi sedan göra kloka värderingar.

I vilken berättelse ingår du?
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NÄR TEKNIK MÖTER PEDAGOGIK
Veronica Liljeroth, IT och distansutbildningsprojektet, Högskolan i Gävle

Inledning

Idag står distansundervisningen på tröskeln till ett nytt sätt att förmedla sin
kunskap. Från att tidigare ha undervisat med tekniska hjälpmedel såsom e-post,
telebild och videokonferens, sker idag en övergång till att använda Internet som
bärande medium. Internet innebär att kunskap kan spridas på dygnets alla timmar
och till mottagare över hela världen. Gränserna är få och möjligheterna stora.

Men för att fysiskt placera ut material och tillgängliggöra det via Internet krävs ett
antal verktyg i form av program (datorprogram).

Idag saknas en helhetslösning för ändamålet och därför krävs ofta att användaren, i
detta fall kursproducenten, måste kunna hantera mer än ett  program för att klara
detta. Metoderna att göra detta på är nästan lika många som antalet personer som
arbetar med det.

I mitt paper delar jag med mig av mina erfarenheter som hjälpande tekniker i IT-
projektet: ”IT och distansutbildning”. Min främsta uppgift har varit att bistå
distanslärare med datateknisk kunskap i deras arbete med att använda Internet som
distributionsmedium i distansutbildningen. Jag har valt att kalla denna funktion för
webbpedagog.

Som bakgrund har jag en dataingenjörsutbildning med särskild inriktning på
samspelet mellan människa och dator.

Huvudsakligen har jag kommit i kontakt med lärare som är verksamma inom
ämnena humaniora och samhällsvetenskap. Detta medför att mina erfarenheter
begränsas till denna grupp av användare. Jag utgår i flera fall utifrån den användare
som har ingen eller ringa erfarenhet från att arbeta med Internet, webb och HTML.

Bakgrundsinformation

Med hjälp av Internet, webbläsare, HTML-editorer, multimediaverktyg och andra
liknande verktyg, kan man förmedla olika typer av information digitalt.

Internet som är ett globalt datanät distribuerar information, HTML-editorn är det
program som översätter text till det språk som  tolkas av webbläsaren. Webbläsaren
presenterar informationen från Internet för slutmottagaren.

Ett av målen är att presentera information på ett tilltalande och smakligt sätt för
mottagaren. Detta kan göras genom att göra den textbaserade informationen
multimedial istället för som tidigare linjär. Större linjära textmassor passar dåligt
när de ska läsas on-line via t.ex. Internet. Det mänskliga ögat har svårare att följa
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text på datorskärm mot för på papper. Genom att korta ned stora textmassor och
lägga till multimediainslag görs texten mer lättpenetrerad och tilltalande.

För att göra texten multimedial krävs det program och pedagogisk kunskap om hur
materialet bearbetas för att  anpassas till att förmedlas och läsas via datorskärm.

Detta ställer nya krav på kursproducenten – dels ska denne ha kunskap om hur man
pedagogiskt presenterar information via dator och Internet och dels måste
producenten kunna hantera program som bearbetar kursmaterialet och distribuerar
materialet.

I mitt paper har jag valt att koncentrera mig på de problemställningar av teknisk
karaktär som uppkommer när information och kursmaterial ska förmedlas via
Internet.

Hur användarvänliga är verktygen?

Som tidigare nämnts finns det idag flera verktyg och program utvecklade för att
underlätta arbetet med att göra information tillgängligt via Internet.

Ett av problemen med ovan nämnda verktyg är att de alla, mer eller mindre, kräver
en introduktion innan de kan användas. De ger, sällan eller aldrig, en omedelbar
återkoppling till användaren hur de ska användas och ännu värre – ibland är de inte
självklart för användaren till VAD verktyget skall användas. Det är min klara
uppfattning att verktyg och program av den här typen generellt kräver tidigare
kunskap och rutin inom området av användaren för att de ska upplevas som -  just
ett hjälpmedel. Det går naturligtvis bra att lära sig ett program utifrån en manual,
men detta tar ofta lång tid och har programmet många funktioner som passar för
flera ändamål kan det kännas som ”onödigt” arbete att utgå från en manual om man
snabbt vill komma igång och arbeta med ett program.

Det är föga motiverande att lära sig alla delar och funktioner på ett flygplan om
man endast vill transportera sig i densamma från punkt A till B endast en gång.
Detsamma gäller att hantera ett program – om man som lärare vill hämta ut en
klasslista ur en databas för att lägga ut på Internet en gång per termin, så är det inte
intressant att lära sig alla databaskopplingar och Internetfunktioner. Man vill snabbt
få ut önskad information ur databasen och lika snabbt placera den på t.ex
högskolans webbplats.

Som pilot för ett plan måste man ständigt hålla sig ajour med sina kunskaper och
som resenär gäller det bara att hitta rätt plan för att komma till den önskade
destinationen.

Att lära sig ett nytt program

Min erfarenhet är att man snabbast och enklast lära sig att hantera ett program
genom att  börja med en mycket kort teoretisk introduktion av programmet för att
förstå hur man bäst utnyttjar programmet och förstå vilken konceptuell modell
programmet är uppbyggd utifrån.



97

Därefter praktiskt prova programmets basfunktioner. Att i ett för tidigt skede gå in
på mer avancerade funktioner skapar oftast bara förvirring hos användaren. Det är
oftast bäst att själv söka sig till de funktionerna varefter de uppstår behov av att
använda dem. I detta läge har oftast användaren skapat en egen konceptuell modell
av programmet och ju bättre den stämmer med programmakarens konceptuella
modell ju mer av programmets funktioner kan användaren förstå och använda.
Programmets funktioner uppfattas intuitivt av användaren. Ofta uppkommer tanken
– ”Det här borde man kunna göra… undrar hur?” Har man som användare nått
fram till detta stadium så har man möjligheten att själv komma vidare och kan
prova sig fram till nya funktioner. Det är alltid en fördel om det finns någon till
hands att fråga om hjälp när problem uppstår framför att teoretiskt lära sig
programmet i sin helhet. Mina erfarenheter är att man behöver långa stunder av
praktisk träning mellan de teoretiska genomgångarna.

När man lär sig ett nytt program är det lätt att köra av vägen och svårt att ta sig upp
igen. Det är det lätt att saker ”trasslar” till sig och då är det bra att ha någon att
fråga till råds. Ofta behövs det bara en liten knuff i rätt riktning och man är på rätt
spår igen. Saknas detta stöd är det lätt att man tappar lusten eller bara blir irriterad.
Det är inte för intet som ordet datafrustration uppkommit. Vanmakten att inte klara
av det man föresatt sig med sin dator går lätt över till ilska och frustration.

Behovet av webbpedagog

Under min tid i projektet har jag sett att man bäst lär sig hantera datorn i en-till-en-
situation. Det vill säga att man tillsammans med läraren går igenom datorns
funktioner eller programmet man blir undervisad i och därefter på egen hand
praktiskt prova sig fram.

Även en liten grupp på fem-sex personer har visat sig fungera bra. Är gruppen
större, har den ofta en benägenhet att bli komponerad med ett alltför brett spektrum
av datormognad, någon känner sig understimulerad och någon annan känner sig
mest i vägen och bromsande.

Jag har vid flera tillfällen kommit i kontakt med lärare som i sitt arbete med att
starta en kurs, snabbt behöver lära sig hur man gör sitt kursmaterial webbaserat.
Läraren har sällan eller aldrig tid till att genomföra en kurs i webbteknik (eller
motsvarande kurs)  för att lära sig detta,  utan de får lära sig verktygen under resans
gång och de tvingas förlita sig på datakunniga kollegor eller datatekniker. Finns det
personer i lärarens omedelbara närhet som kan hjälpa och stödja denne så kan detta
fungera som en en-till-en-situation som tidigare nämnts.

För de lärare som väljer att använda Internet för distribution av kursmaterial kan en
webbpedagog vara ett bra stöd. Webbpedagogen kan bistå med teknisk kunnande
och samtidigt har förmågan att pedagogiskt förmedla sina kunskaper.

Tillsammans med denne kan läraren diskutera olika lösningar och tillsammans
komma fram till en lösning som är bäst för den egna kursen. Därefter arbetar de
tillsammans under hela kursen med att placera ut material på webben i en-till-en-
situation. Utifrån lärarens tidigare erfarenheter kommer webbpedagogens stöd att
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anpassas. Webbpedagogen kan i viss utsträckning ses som ”piloten” i ett flygplan
tills den dagen vi hittat ett ”förarlöst” system.

Teknikens motstånd

Om man som kursproducent väljer att använda Internet som distributionsmedium
för delar eller moment i en kurs så ser man snabbt att det finns en tidsvinst i detta
sätt att arbeta.

Jämför tiden det tar att kopiera, adressera och kuvertera t.ex. ett schema till ett 30-
tal studenter mot att kopiera ett worddokument med schemat till högskolans
webbserver.

Man har fortfarande en deadline att arbeta mot. Materialet måste finnas tillgängligt
för studenten på utsatt tid. Denna deadline blir mer påtaglig när man väljer att
använda Internet för att distribuera kursmaterial, då tekniken ger ett visst motstånd.

Uppstår någon form av problem när man gör detta så faller tidsvinsten snabbt bort.
Med ”problem” menar jag allt från nätverksbortfall och virus till användarens
hantering av programmen.

Helt plötsligt tar det hela oändligt mycket mer tid för läraren att göra än om
hon/han från början skickat materialet med post. När detta läge uppstår kan det
vara svårt att känna lust och motivation till att byta de traditionella sättet att arbeta
till att prova nya undervisningsformer.

Här krävs det att verksamheten/organisationen finns bakom och snabbt backar upp
läraren.

Det ställs alltså nya krav på verksamheten för att stödja läraren som väljer att
använda Internet i sin undervisning och därmed ett behov av en ny sorts funktion i
verksamheten som kan utgöra detta stöd.

Projektet har under sin verksamma tid fungerat som detta stöd och en slutsats från
projektet är att denna funktion formaliseras och ombildas till en resursgrupp
bestående av tekniker och webbpedagoger vars huvudsakliga arbetsuppgift är att
stödja läraren.

Snabb utvecklingstakt ger snabba förändringar

Utvecklingstakten i programvarubranschen är hög och nya förbättrade
programvaror kommer ständigt ut på marknaden. Detta medför att vad som gäller
idag avseende ett IT-verktyg inte alls gäller i morgon. Strategiska val kan visa sig
oriktiga kort efter att beslutet tagits. Inom en tidsperiod på sex månader kan ett
beslut behövas omprövas och viktas utifrån nya förutsättningar. I projektet har
detta erfarits ett flertal gånger.

Till exempel var jag med och startade en webbaserad kurs våren –98.  Vi valde att
ha kursen tillgänglig för studenterna via Internet i form av webbsidor. Beslutet
kändes riktigt för alla inblandade och projektet startade. Alla inblandade var ivriga
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att komma igång. Av olika skäl drog kursstarten ut på tiden och under tiden
förbättrades andra verktyg till att fungera mycket bra för just detta ändamål.
Verktyget var mycket användarvänligt och lätt att komma igång med. Vad göra?

I gruppen som arbetade med kursen skapades förvirring och oro… hade fel beslut
tagits eller hade vi bara blivit drabbade av det snabba tempot i
programvaruutvecklingens värld?

I detta läge är det viktigt att stanna upp och reflektera över beslut och komma till
ett avgörande om man ska fortsätta på den inslagna linjen eller byta strategi (i detta
fall byta plattform).

En viktig insikt som vi kommit fram till i projektet är att tekniken inte ska styra
valet av hjälpmedel – utan pedagogiken är viktigast! Under projekttiden har vi sett
hur lätt det är att ryckas med av teknikens möjligheter och utveckla verktyg utifrån
möjligheterna som medges istället för de faktiska behov som kursproducenten har.

Utifrån den insikten uppstod frågorna: Vad i den nyfunna plattformen är bättre? Är
det tekniken eller pedagogiken som är i fokus? Utvecklingen hinner i kapp och vi
reflekterar över detta. Projektet arbetar i en gynnsam konstellation mellan lärare,
webbpedagoger och tekniker. Tillsammans utrönas om program och produkter
använder befintlig teknik fullt ut, utan att vara för teknikorienterad. Och så länge vi
inte har ”förarlösa system” utan piloten behövs – så länge behöver vi
webbpedagoger i någon form.

Utbildningsplattformen ett verktyg för den ovane?

Idag finns en mängd olika utbildningsplattformar  tillgängliga på marknaden.
Utbildningsplattformar används både på företag för internutbildning och av skolor i
undervisningen.

Svenska högskolor och universitet har på senare tid utvecklat egna
utbildningsplattformar och några av dem marknadsförs idag kommersiellt.

Under 1998 utvecklade Högskolan i Gävle ett eget webbaserat konferenssystem
DistansForum  i projektets regi. Tanken var att underlätta för både lärare och
studenter att bedriva distansstudier via Internet med ett system som var tillgängligt
via Internet och webbläsare.

Idag används systemet i undervisningen men programmet vidareutvecklas inte,
mycket p.g.a. att undervisningsplattformar som finns tillgängliga på marknaden
idag fyller de flesta av högskolans önskemål om vad en plattform bör innehålla.
Ytterligare ett fall där utvecklingen hunnit ikapp oss.

Hur ser morgondagens webbpedagog ut?

Men arbetet med att ta fram en egen plattform är på inget sätt bortkastat. I projektet
har vi framförallt upptäckt hur viktigt det är att samarbetet mellan tekniker och
pedagoger fungerar väl, att pedagogiken alltid ska stå i centrum och att det är
viktigt att ständigt hålla sig ajour och testa nya programvaror.
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Tekniken kommer på sikt att förbättras och underlätta för användaren (i detta fall
läraren). Men utvecklingen medför också att vi kommer att mötas av nya
utmaningar och möjligheter. Allteftersom läraren lär sig att hantera och använda de
nya verktygen kommer också denne att ställa nya och högre krav på förbättrade
verktyg. En ständig process av utveckling kommer således att ske, där
teknikutveckling och användarkrav är de ingående parametrarna. Glappet som
uppstår mellan ny teknik och slutanvändare kommer därför alltid att finnas kvar.
Behovet av en webbpedagog kommer följaktligen att kvarstå och behovet av en
”bro” mellan teknik och pedagogik likaså.

Min vision om ett ”förarlöst” system kommer antagligen att stanna vid att vara just
en vision.

Författare:

Veronica Liljeroth
IT och distansutbildningsprojektet
Högskolan i Gävle
E-post: veronica@hig.se
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SYNPUNKTER PÅ DISTANSUTBILDNING
Tony Björklund, Institutionen för teknik, Högskolan i Gävle

En erfarenhetsrapport

Att lägga ut en kurs på nätet och sedan vänta och se vad som händer är att hamna i
spänd förväntan. Jag kommunicerar utan att se mottagarnas minspel och få direkt
gensvar. Det är som att ha öppnat en affär och sedan vänta på att kunderna ska
strömma till och reagera gillande på varor och arrangemang. Jag vet ju inte vilka
som kommer, inte när och inte hur de ska reagera på det jag ordnat och skapat.
Men jag har väldigt hög beredskap och blir frustererad av att ingen kommer.

Det krävs att jag anstränger mig att också sälja idén. Jag måste skriva brev,
annonsera och inte minst ta personliga kontakter. Mitt affärsläge är inte precis på
Ströget eller på reseterminalen, jag måste se till att kunderna hittar och lockas hit.

Detta är den ena sidan av min begränsade erfarenhet av dels en kurs helt tillgänglig
på Internet och dels en sommarkurs på halvdistans genom Distansforum, båda över
högskolans hemsida. Enligt Bodil Jönsson är det helt fria lärandet, motsatsen till
den disciplinerade pluggskolan, den bästa pedagogiska formen. Se bara på
datainlärning, så mycket enklare det går att lära sig med kompisar eller av sina barn
istället för att gå till en bestämd lärare till en bestämd plats på ett bestämt klockslag
och med bestämda övningsuppgifter. Man lär sig något men upptäcker snart att det
enkla istället blir en svår omväg.

En kurs är en kurs, med kontrollerbar examination och bestämda syften, det är inte
riktigt samma sak som att träna datoranvändning. Kursen kan inte genomföras helt
vid datorn, ofta inte ens till sin huvuddel. Den kräver i allmänhet både arbete i fält
och med böcker. Datorn är bara ett redskap, det är inte som att sitta med ett korsord
för här  är nyckelorden för svåra, det räcker inte ens att slå i sina uppslagsböcker
utan det krävs minst ett bibliotek.

När det äntligen kommer in reaktioner från kursdeltagarna blir det ofta så klumpvis
att man efter den långa väntan snart blir uttröttad, man har ju beredskap på många
udda tider och längtan efter kommunikation övergår i önskan om egen privat frihet.
Många inlämningar drar ut på tiden, man frågar om de inte ska göra klart sin
examination och det är svårt att hantera dessa osäkerheter med det lilla
ordningssinne man ändå har.

För läraren medför undervisningsformen ännu mer ensamarbete, snarlikt den
ensamme företagarens villkor och utanför personalvårdens normala skyddsnät.

Distansutbildning är ett spännande lärararbete, men det har alltså sina problem.
Min erfarenhet är att både hel- och halvdistans medför att den studerande utnyttjar
möjligheten att skjuta upp till eller över bristningsgränsen. Distansläraren får helt
enkelt lära sig att stå ut med att det blir mycket spill. I denna verksamhet är således
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stresstålighet och stresshantering viktiga faktorer i arbetsmiljön och risken för
utbrändhet måste beaktas.

Författare:
Universitetsadjunkt, Tony, Björklund
Institution för teknik
E-post: tbd@hig.se
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