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SAMMANFATTNING

Projektet skall i en första fas studera lärares och elever strategier vid arbete med information hämtad
från Internet, med tonvikt vid hur de väljer och organiserar stoff och bedömer dess kvalitet och
relevans.

I en andra fas utvecklas pedagogiska och tekniska principer för utformning av digitalt material
anpassat till lärares och elevers behov. Dessa principer skall ansluta till den pågående internationella
standardiseringen av dokumentbeskrivningsspråk och metadata.

I en tredje fas sker utprövningar av undervisningsmaterial som framställts enligt de nämnda
principerna.

Huvudfrågor är:
· Hur bär sig lärare och elever åt när de väljer undervisningsinnehåll för ett bestämt syfte? Vilka

faktorer — knutna till såväl lärarens och elevernas situation som informationens egenskaper —
påverkar dessa val?

· Vilka medvetna eller omedvetna strategier kan urskiljas i lärares och elevers bedömning av
informationens kvalitet och relevans? Hur bedrivs källkritik?

· Vilket stöd behöver lärare och elever för att välja och bedöma undervisningsinnehåll hämtat från
Internet? Vilka slag av metadata (dvs information om informationen) behövs?

· Hur skall informationen utformas för att möjliggöra att innehåll från olika källor på Internet
kombineras och införlivas med lärares och elevers eget arbetsmaterial?

· I vilka avseenden bör material för skoländamål som görs tillgängligt på Internet anpassas till de
nya framväxande internationella standarderna för innehållsbeskrivning, metadata och
undervisningssystem?

· Vad innebär den Internetbaserade teknologin för organiseringen och klassificeringen av
undervisningsinnehållet, särskilt med hänsyn till skolans traditionella kategoriseringsprinciper
såsom å ena sidan skolämnen, å andra sidan teman eller projekt?

· Hur påverkas lärarens undervisningsstrategier och elevernas lärandestrategier när de får tillgång
till digitalt undervisningsmaterial som med avseende på metadata, struktur och innehållsmärkning
är mer utvecklat och skolanpassat än de för närvarande gängse typerna av informationskällor på
Internet?

Inom projektets ram skapas och utprövas digitalt material avsett för undervisning om politiska,
sociala, ekonomiska och kulturella förhållanden i EUs medlemsstater.

Projektet knyts till lärarutbildningarna vid Uppsala universitet och genomförs i samverkan mellan
pedagogikforskare, lärarutbildare, grundskollärare, lärarkandidater, ämnesspecialister och dataloger.
_________________________________________________________________________________
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1. Problemområdet
Användningen av den nya informations- och kommunikationstekniken (IKT) i skolan ökar ganska
snabbt och Sverige ligger långt framme i ett antal avseenden. Ett antal stora och breda statliga
satsningar på hårdvara och på utveckling av programvaruutveckling har genomförts sedan 1984. De
särskilda satsningar på IKT-användning i skolan som Stiftelsen för Kunskaps- och
kompetensutveckling finansierar sedan 1996 och som berör sammanlagt ett hundratal svenska
kommuner innebär ett betydande resurstillskott. Stiftelsen avser att under en tre- eller fyraårsperiod
använda mer än en miljard kronor för detta ändamål. Eftersom delar av satsningen förutsätter
kommunal motfinansiering, och eftersom satsningen lockar även andra kommuner att med egna
medel starta motsvarande projekt, kan man räkna med att minst 3, kanske 4 à 5 miljarder kommer att
förbrukas på IKT-användning — teknik och kompetensutveckling samt pedagogiskt
utvecklingsarbete — i skolan under 1990-talets sista fyra år. Dessa satsningar är av en sådan
sammantagen omfattning att de vid en internationell jämförelse (i relation till folkmängd) torde
tillhöra de allra största, en omständighet som borde innebära att Sveriges tätposition behålls och
stärks de närmaste åren.

En ambition som skiljer ut Sverige från många av de länder med vilka vi brukar jämföra oss är att
satsningarna genomgående beledsagats av ambitionen att teknikanvändningen skall kombineras med
pedagogiskt utvecklingsarbete utgående från en bestämd kunskapssyn: datorn skall vara ett
hjälpmedel för eleven som aktivt söker kunskap.

Inte desto mindre är det ett faktum att forskningen på området är begränsad till sin volym och till
sitt teoretiska djup. Ett systematiskt utvecklingsarbete för att bygga upp en praktisk metodik och ett
teoretiskt-didaktiskt kunskapsfält kring IKT-användning i skolan saknas i stort sett också. Detta
innebär även att det är ont om litteratur, modeller, etc att använda i lärarutbildning, i universitetets
teoretiska pedagogikutbildning och i fortbildning av lärare.

Skolan har länge använt datorn som ett skrivverktyg för lärare och elever. Länge levde en
förhoppning om att elevers inlärning skulle "effektiviseras" och att det datorstödda arbetet skulle
skärpa den intellektuella förmågan (den s k formalbildningstanken i ny tappning). Denna typ av
föreställningar har numera övergivits. Däremot kan vi skönja andra förändringar i och av skolan som
en följd av IKT-användningen och här kan både möjligheterna och problemen vara betydande.
Möjligheterna i samband med användning av Internet bygger på att stora mängder information är
potentiellt tillgänglig och att nya former för kommunikation och interaktivitet tillkommit. Men dessa
potentiella möjligheter realiseras i ringa grad bl.a. eftersom informationen på Internet är
svåröverskådlig, inadekvat organiserad, svårbedömd (ofta av låg kvalitet och otillförlitlig), ibland
anonym och inte sällan övertalande eller propagerande. Avsikten med föreliggande projektförslag är
att på några punkter bidra till att hantera dessa problem.

IKT-användningen innebär bland mycket annat att gränser överskrids mellan lärarroll och elevroll,
mellan lärare och annan personal i skolan (t ex bibliotekarier, tekniker), mellan skola och det
omgivande samhället och mellan skolans ämnen. Vi har i utformningen av föreliggande
projektförslag tagit fasta på det sistnämnda förhållandet, att gränserna mellan skolans ämnen luckras
upp i och med IKT. De digitala läromedlens utbredning gör att det finns än mindre anledning att
arbeta med en särskild ”lärobok” i samhällskunskap och en annan i matematik. Samtidigt som nya
möjligheter härmed öppnas finns risk för att något går förlorat. Skolämnena har skänkt struktur och
stadga, de har varit intellektuellt effektiva på många sätt och återspeglar i viss utsträckning det sätt
varpå mänsklighetens kunskap vuxit fram och ackumulerats. Av tradition har skolans
ämnesuppsättning och högstadiets ämnesuppdelade undervisning präglats av vad Basil Bernstein
benämnt ”stark klassifikation”. Under de senaste decennierna, långt före införandet av IKT, har en
utveckling skett i riktning mot vad Bernstein beskrivit som ”svag klassifikation”, dvs. en
undervisning grundad på postulatet att ”allt hänger ihop med allt” (se t.ex. B. Bernstein Class, Codes
and Control. Volume 3. Towards a Theory of Educational Transmissions, Routledge & Kegan Paul,
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London, 1 ed. 1975). Denna utveckling är inte enbart av godo. Det behövs något slags struktur i
undervisningen och inlärningen, om inte annat så för att elever och lärare skall kunna att
kommunicera med varandra.

För ge struktur åt undervisning tvärs över skolämnesgränserna har man laborerat med begrepp som
teman, arbetsområden, projekt eller problem (inom ramen för ”problembaserat lärande”). Intressant är
att användningen av IKT utmanar inte bara den gamla skolämnesindelningen utan även dessa nyare
sätt att skapa struktur. Ett tema eller projekt har ofta fungerat som en ram skapad av läraren (ibland i
samverkan med eleverna), inom vilken eleverna ofta förutsatts arbeta i grupp och i någorlunda samma
takt. IKT ger möjligheter till betydligt mer varierade och individualiserade arbetssätt. En elev i
Eskilstuna kanske genomför en undersökning i samverkan med elever i Barcelona snarare än med
bänkgrannen. Materialets organisering kanske hämtas från någon webbplats undandragen lärarens
kontroll.

Vi avser i det här skisserade projektet att undersöka dessa förändringar, jämte möjligheterna att
alltfort använda ämnen/discipliner som strukturerande princip för det innehåll som eleverna skall
möta i skolan. Vi vill vidare behandla problemet att lärare har bristfälliga kunskaper om
informationsvärdering, vilket går ut över både lärarens eget arbete och framför allt hans eller hennes
möjligheter förse eleverna med redskap för att analysera, bedöma och organisera information.

2. Syfte
Under projektet första fas (år 1) är syftet att kartlägga och analysera lärares och elevers strategier i
valet mellan och bedömningen av olika slag av undervisningsinnehåll, med tonvikt vid innehåll
hämtat från Internet.

Under projektets andra och tredje fas (år 2-3) är syftet att bidra till att skapa resp. utprova modeller
för hur informationskällor på Internet kan ”användaranpassas” för särskilda målgrupper bland lärare
och elever i grundskolans högre klasser.

Som tillämpningsområde för de empiriska studierna och skapandet av digitala arkiv används
undervisning om politiska, sociala, ekonomiska och kulturella förhållanden i EUs medlemsstater,
men de modeller som utvecklas inom projektet skall vara tillämpliga för skilda slag av
undervisningsinnehåll.

3. Huvudfrågor
Huvudfrågorna berör lärares och elevers strategier för att söka, bedöma och organisera information
hämtad från Internet, samt frågor kring pedagogiskt och tekniskt stöd för denna
informationshantering.

Under projektets första fas (år 1) är huvudfrågorna:
· Hur bär sig lärare och elever åt när de väljer undervisningsinnehåll för ett bestämt syfte? Vilka

faktorer — knutna till såväl lärarens och elevernas situation som informationens egenskaper —
påverkar dessa val?

· Vilka medvetna eller omedvetna strategier kan urskiljas i lärares och elevers bedömning av
informationens kvalitet och relevans? Hur bedrivs källkritik?

· Vilket stöd behöver lärare och elever för att välja och bedöma undervisningsinnehåll hämtat från
Internet? Vilka slag av metadata (dvs information om informationen) behövs?

Under projektets andra fas (år 2) är huvudfrågorna:
· Hur skall informationen utformas för att möjliggöra att innehåll från olika källor på Internet

kombineras och införlivas med lärares och elevers eget arbetsmaterial?
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· I vilka avseenden bör material för skoländamål som görs tillgängligt på Internet anpassas till de
nya framväxande internationella standarderna för innehållsbeskrivning, metadata och
undervisningssystem?

· Vad innebär den Internetbaserade teknologin för organiseringen och klassificeringen av
undervisningsinnehållet, särskilt med hänsyn till skolans traditionella kategoriseringsprinciper
såsom å ena sidan skolämnen, å andra sidan teman eller projekt?

Under projektets tredje fas (år 3) är huvudfrågan:
· Hur påverkas lärarens undervisningsstrategier och elevernas lärandestrategier när de får tillgång

till digitalt undervisningsmaterial som med avseende på metadata, struktur och innehållsmärkning
är mer utvecklat och skolanpassat än de för närvarande gängse typerna av informationskällor på
Internet?

4. Projektorganisation
En projektgrupp skall konstitueras bestående av

· Vetenskaplig ledare: Donald Broady, professor i pedagogik vid ILU (Institutionen för
lärarutbildning), Uppsala universitet. På deltid anställd som forskare vid Institutionen för
numerisk analys och datalogi/CID, KTH.

· Projektledare: Matts Dahlkwist, lärarutbildare (pedagogik, samhällskunskap) vid samma
institution samt doktorand vid Pedagogiska institutionen, Uppsala universitet.

· Mats B. Andersson. civ.ing., projektanställd på halvtid vid ILU och på halvtid vid Svenska IT-
institutet (SITI).

· Lärare vid tre medverkande grundskolor. Skolorna väljs ut enl. följande kriterier: (1) skolan skall
ha tillgång till erforderlig utrustning; (2) skolans personal skall besitta tillräcklig datorvana; (3)
medverkande lokala försöksledare/lärare skall vara väl motiverade för uppgiften. Bland
kommuner inom regionen där det finns skolor som uppfyller de nämnda kraven är Heby,
Östhammar, Enköping, Håbo, Upplands Väsby.

· Respresentanter för skolväsendet i regionen: Staffan Viberg i Enköpings kommun och Håkan
Karregård  i Östhammars kommun. Denna samverkan sker i anslutning till ReGU, ett regionalt
utvecklingscentrum under uppbyggnad som knyter samman Uppsala universitets lärarutbildningar
med regionens kommuner.

· Lärarstuderande vid Uppsala universitet, som främst medverkar genom att genomföra sina
examensarbeten i anslutning till projektet.

· Några anställda vid ILU som även har kontakt med andra institutioner med ansvar för
lärarutbildningen vid Uppsala universitet: Arne Lindquist som dels är prefekt vid ILU, dels
knuten till Statsvetenskapliga institutionen, samt Göran Hammer som dels är lärarutbildare vid
ILU, dels doktorand vid Kulturgeografiska Institutionen.

· Ytterligare lärarutbildare från ILU.

· Tre doktorander från berörda institutioner vid Uppsala universitet, preliminärt Kulturgeografiska
institutionen, Statsvetenskapliga institutionen samt Litteraturvetenskapliga institutionen.
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5. Genomförande
Genomförandet sker i tre faser, som ungefärligen — dock med vissa överlappningar —motsvarar vart
och ett av projektperiodens tre år. Första fasen innebär studier av hur lärare och elever använder den i
dag gängse Internet-tekniken (dvs traditionella webbplatser med HTML-dokument utan särskilt
mycket metadata, nedladdning av sökresultat från databaser etc). Andra fasen innebär utveckling av
prototyper som bygger på de nu framväxande standarderna för organisering och presentation av
kvalificerat innehåll på Internet, dvs. en teknologi som i vissa delar torde bli allmänt tillgänglig i
framtiden. Tredje fasen innebör utprövningar av dessa prototyper i undervisningssammanhang.

5.1 Första fasen: analys av användarbehov
Empiriska användarstudier genomförs under den första fasen (år 1) vid tre skolor utvalda enl. ovan
nämnda kriterier. Vid var och en av de tre skolorna sker samverkan med en lärare och studierna
genomförs i två klasser vid varje skola, sammantaget således sex försöksgrupper.

Dessa empiriska studier, som skall skall resultera i en delrapport, bygger på deltagande observation
av undervisning vid de tre skolorna, intervjuer med lärare och elever, samt insamling och analys av
undervisningsmaterial och elevarbeten.

Avsikten med studierna är att kartlägga lärares och elevers strategier när de arbetar med information
på Internet som är upplagd enligt de för dagen mest spridda teknologin (HTML-dokument på en
webbplats, extraktion ur databaser etc). Hur sker urval och kvalitets- och relevansbedömning? Hur
används materialet i undervisningen? Hur påverkas arbetsformerna — stämmer den populära
hypotesen att de Internetbaserade informationskällorna främjar nya former för individualiserat och
problembaserat lärande? Hur påverkas arbete i grupp av att man inte behöver lika mycket
samlingspunkter i tid och rum? Vilka behov finns som dagens dominerande Internet-teknologi inte
tillfredställer? (Se vidare ovan under rubriken Huvudfrågor.)

Särskilt intresse skall ägnas åt lärares och elevers bedömningsgrunder när de avgör hur brukbart ett
undervisningsinnehåll är. Bedömningen gäller bl.a.:
· grad av struktur
· grad av trovärdighet
· grad av saklighet
· grad av lättillgänglighet för målgruppen
· grad av aktualitet
· grad av relevans i förhållande till studiemålsättningarna

Primärt skall undervisningsinnehållet beröra politiska, sociala, ekonomiska och kulturella
förhållanden i EUs medlemsstater. Därmed kommer problem kring ämnesseparation kontra
ämnesintegration att kunna behandlas. Ett område som ”Europakunskap” skär över gränserna mellan
traditionella skolämnen som geografi, historia, samhällskunskap, religionskunskap, miljökunskap,
ekonomi etc, liksom mellan universitetsdiscipliner. En intressant fråga är om de sedvanliga formerna
för ämnesövergripande undervisning och problembaserat lärande påverkas när Informationen hämtas
från Internet.

5.2 Andra fasen: Principer för utformning av digitalt undervisningsinnehåll
Redan under första året kommer arbetet att påbörjas med att inventera alternativa metoder och
standarder för utformning av digitalt undervisningsinnehåll, samt arbetet med att skapa digitala arkiv
som kan utnyttjas i den tredje fasens utprovningsverksamhet.
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Vi avser att skapa dels en webbplats på en server vid Institutionen för lärarutbildning (ILU), Uppsala
universitet, dels kommenterade länkbibliotek som hänvisar till relevant information på andra
webbplatser. Väsentligt är att materialet så långt som möjligt skall kunna laddas ned på skolorna och
införlivas med lärarnas och elevernas egna arbetsmaterial. För det ändamålet krävs att man beaktar de
krav som de framväxande internationella standarderna ställer beträffande både metadata och
märkning av struktur och innehåll.

Några centrala frågor i detta sammanhang är: Hur bör relationen mellan kunskapssökaren och
kunskapskällan utformas? Hur kan en direktuppkopplad tjänst struktureras så att både novisen
(kanske en elev) och den inom ett visst kunskapsområde mer bevandrade (kanske en lärare) kan
utnyttja materialet på ett ändamålsenligt sätt? (Här krävs orienteringsverktyg och filtermekanismer
som möjliggör skilda perspektiv på och utsnitt ur en och samma informationsmängd.) Av många skäl
förefaller det rimligt att innehållet i ett Internet-arkiv för skolbruk är modulariserat, dvs fördelat på
mindre enheter vilka kan kombineras på varierande sätt i enlighet med skilda behov. Exempelvis blir
det ur producentens perspektiv enklare att aktualisera och revidera material eftersom
modifikationerna enbart påverkar en eller några få moduler, och vidare är det enklare att återanvända
ett modulariserat material i nya sammanhang. Ur användarens perspektiv är modulariseringen en
förutsättning för att denne skall kunna skapa exempelvis ett skräddarsytt läromedel sammansatt av
material hämtat från skilda källor och kompletterat med eget material. Återigen förutsätter ett dylikt
arbetssätt att materialet följer internationella standarder.

Andra väsentliga frågor gäller användarens förtroendet för systemet och informationen. Väntar sig
användaren att finna den information han eller hon behöver? (I annat fall, dvs om arkivet är inadekvat
organiserat eller alltför informationsfattigt, eller om ändamålsenliga sök-, överblicks- och
informationsåtervinningsverktyg saknas, kommer användaren inte ens att göra sig besvär med att
försöka). Det existerar självfallet som regel en diskrepans mellan å ena sidan användarens
förväntningar och det innehåll som erbjuds, men om denna diskrepans kan krympas blir utnyttjandet
effektivare. Och för den händelse att användaren trots allt finner relevant information, har han eller
hon möjlighet att bedöma tillförlitlighet, saklighet och objektivitet? Kan källor kontrolleras, är
upphovsmannen känd? Går det att ta hjälp av oberoende kvalitets- och relevansbedömningsinstanser?
Frågor som dessa berör i tekniskt avseende frågorna kring metadata1, dvs information om
informationen. Den för den närmaste framtiden intressantaste utvecklingen beträffande den
internationella standardiseringen av metadata sker i anslutning till arbetet med XML-standarden
(Extensible Markup Language).

I och med att dylika metadata kopplas till modulerna behöver dessa inte organiseras på ett fixt och
färdigt sätt i en databas eller på en webbplats eller en CD-ROM, utan kan flyttas och struktureras
efter användarens behov. Det är då nödvändigt, och ett överlevnadsvillkor för varje direktuppkopplad
utbildningstjänst, att innehållets format och märkning liksom metadata följer de internationellt
gångbara eller planerade rekommendationerna och standarderna.2 Annars försvåras import, export

1 Till varje modul bör kopplas metadata (information om informationen) av två olika slag. Dels krävs teknisk information
om filformat och andra egenskapet (t.ex.: följer XML-standarden version 1.0, kräver en bestämd dokumenttypdefinition,
innehåller jpeg-bilder) som avgör om modulen kan flyttas mellan system och kanske infogas i lärarens eller elevens eget
system. Andra slag av metadata beskriver innehållet, t.ex: avsett för ungefärligen årskurs 7, förutsätter färdigheter i
division av tvåsiffriga tal, bygger på ett kapitel i den tryckta läroboken Matematikdrill 3 uppl. 1998, s. 17-25, framställt av
adjunkt Andersson vid Celsiusskolan i Uppsala, granskat och godkänt av docent Petterson vid Uppsala universitet, en
utprövningsrapport kan laddas ned från adjunkt Lundströms webbplats…
2 Teknisk not: Redan idag finns påbörjat arbete för att skapa gemensamma överenskommelser i hantering av
nätdistribuerat material för undervisningsändamål. Till de mest inflytelserika initiativen hör projektet IMS (Instruction
Management system, se http://www.imsproject.org), ett samarbete mellan flertalet ledande amerikanska universitet och
högskolor och ledande IT-företag i syfte att utveckla en de facto-standard för system för distribuerad undervisning. Inom
IMS-projektet utarbetar man rekommendationer för fem områden, rubricerade Metadata, Content, Management, Profiles
och External Interfaces. Ett annat intressant område är utvecklingen av standarder för undervisningsobjekt (se
http://www.manta.ieee.org/P1484/). Den viktigaste aktören i dessa sammanhang är dock W3C (World Wide Web
Consortium, se http://www.w3.org/) som har stort inflytande över utvecklingen av Internet, bl.a. genom att skapa de
facto-standarder och rekommendationer för utformning, hantering och överföring av digitala dokument. Publiceringen av
mer komplex information på Internet förväntas ta ett stort kliv fram i och med att W3C nyligen rekommenderat ett nytt
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uppdatering och användning av materialet, och de olika försöken att skapa digitalt
undervisningsmaterial förblir isolerade öar. Även om projektet främst har pedagogiska syften måste
viss tonvikt läggas på tekniska aspekter. Våra tidigare erfarenheter av liknade arbete med lärare och
lärarutbildare visar att de brukar ha vaga uppfattningar om vad IT kan användas till, och därför ofta
fastnar i tillämpningar som den teknologiska utvecklingen redan sprungit förbi.

Vidare skapas en rad intressanta möjligheter och akuta problem i och med modularisering av
undervisningsinnehåll. Hur bör modulerna utformas? Hur stora bör de vara beroende av innehållets
karaktär? Vilka format är lämpliga? Hur skall de på bästa sätt sammanfogas till större enheter? Vilka
slag av metadata bör kopplas till dem för att möjliggöra sådan sammankopplingar? Hur undvika
oönskad fragmentering och hur kan man återskapa andra slags sekvenser i kunskapsuppbyggnaden
när en sekventiell lärobok inte finns att tillgå?

Inom projektets ram kommer en prototyptillämpning att färdigställas, bestående av en webbplats med
material om medlemsstaterna i den Europeiska unionen. En utgångspunkt är en redan tillgänglig
omfattande databas som skapats inom ett till ILU förlagt multimediaprojekt ”Europe 2000”.

5.3 Tredje fasen: utprovning av principer för utformning och användning
av digitalt undervisningsmaterial
En insats som måste påbörjas tidigt är en gemensam planering tillsammans med medverkande lärare,
för att garantera att lämpligt digitalt material kan introduceras i undervisningen och att personella
resurser, lokaler och utrustning finns på plats. De medverkande skolorna och lärarna kommer enligt
de preliminära planerna att vara desamma som under projektets första fas.

Den nämnda prototypen, dvs. ett arkiv med material om politiska, sociala, ekonomiska och
kulturella förhållanden i EUs medlemsstater, kommer att göras tillgänglig för deltagande lärare och
elever i de nämnda skolorna. Vidare kommer mindre kompletterande studier att genomföras med
andra typer av material (i första hand för litteraturundervisning och matematikundervisning —
material inom dessa områden finns tillgängligt från tidigare och pågående projekt vid CID/Nada,
KTH).

Dessutom kommer studier att genomföras av hur lärare och elever använder de mer avancerade
webbplatser som växer fram på olika håll i världen.

Frågorna är i huvudsak desamma som var aktuella under fas 1. Skillnaden är att användarstudierna
under fas 1 berörde ”mainstream”-användning av Internet, medan intresset under fas 3 riktas mot de
nya möjligheter som är på väg att öppnas i och med att dokument blir mer flyttbara, märkningen mer
sofistikerad, scheman för metadata börjar utvecklas, redskap för kvalitets- och relevansbedömning
utvecklas etc.

Den aktuella utvecklingen av Internet innebär löften om avsevärda förbättringar med avseende på
innehållets brukbarhet i skolsammanhang. I bästa fall blir det i framtiden betydligt lättare att
överblickblicka, hitta, värdera, ladda ned, kombinera och använda den information som erbjuds på
Internet. Men om situationen förbättras eller ej beror inte enbart på teknikutvecklingen utan minst lika
mycket på utvecklingen av pedagogiska modeller. Föreliggande projektförslag bygger på
övertygelsen att teknikutveckling och pedagogisk utveckling måste samspela.

beskrivningsspråk XML(eXtensible Markup Language) som i bl.a. åtskilliga mer ambitiösa undervisningstillämpningar
kan förväntas ersätta eller komplettera det mer bägransade begränsade språket HTML (Hyper Text Markup Language). I
anslutning till framväxten av XML-standarden pågår arbete på många fronter, bl.a. med en flexibel teknik XSL
(eXtensible Style Language) för presentation av dokument. W3C utarbetar även ett standardiserat ramverk för hantering
av metadata för webbplatser, RDF (Recource Description Framework), vartill stora förväntningar knyts. En annan
väsentlig utveckling av Internet-teknologin av relevans för projektet är arbetet med att standardisera URN (Uniform
Resource Name) som ger varje dokument ett individuellt identifikationsnummer, vilket kan bidra till att avhjälpa dagens
ohållbara situation på WWW där adresserna är av formen URL, dvs. knutna till fysiska lagringsutrymmen varför länkarna
bryts så snart informationen flyttas till annan plats.
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6. Samarbetspartners, forskningsmiljö
Vid Uppsala universitet finns f.n. en ambition till ökad samverkan mellan den praktisk-pedagogiska
lärarutbildningen och ämnesinstitutionerna, vilket bl.a. markeras av sammansättningen av en ny
Utbildnings- och forskningsnämnd för lärarutbildningsområdet. Bland nämndens ledamöter finns de
inom det föreslagna projektet verksamma Donald Broady och Arne Lindquist. Samma ambition att
bygga ut samverkan mellan den praktisk-pedagogiska lärarutbildningen, andra institutioner som
medverkar i lärarutbildningen samt skolorna i regionen återfinns i planeringen av det här förslagna
projektet.

Donald Broady har i tio års tid, oftast på halvtid, vid Institutionen för numerisk analys och datalogi,
KTH, sysslat med forskning kring digital publicering, strukturerad dokumenthantering,
undervisningstillämpningar, webbteknologi etc, och leder f.n. ett forskningsprogram ”Digital
litteratur” vid ILU och vid KTH. Se vidare http://www.nada.kth.se/~broady/diglit/ samt
http://www.skeptron.ilu.uu.se/broady/dl/. Det föreslagna projektet skall knytas till detta
forskningsprogram.

Donald Broady har även medverkat i planeringen av och deltagit i ledningsgruppen för ett
kompetenscentrum, CID (Centrum för användarorienterad IT-design) vid Nada/KTH, som finansieras
av NUTEK, KTH och näringslivet. Se http://www.nada.kth.se/cid/. Inom detta centrum är f.n. Donald
Broady och Mats B. Andersson engagerade i ett projekt ”Kunskapens trädgård” inom CIDs
programområde ”Interaktiva lärmiljöer”, som skall samverka intimt med det här föreslagna projektet.

Mats B Andersson arbetar på halvtid inom programområdet ”IT och lärande” vid Svenska IT-
institutet (SITI), bl.a. med ett nystartat tvåårigt projekt "Learning objects" vars inriktning ansluter
nära till det här föreslagna projektet — dock med tillämpningar primärt inom industriförlagd
utbildning, inte grundskolan, varför projekten kompletterar varandra.

Nära kontakter finns även med det av Ulla Riis ledda forskningsprogram ELOÏS (Elever, lärare och
organisationer kring informationstekniken i skolan), som engagerar ett dussintal lärare/forskare och
doktorander, samtliga på mellan 50 och 100 procent av full tid. Övrig tid arbetar dessa forskare som
lärare i grundskolan, gymnasieskolan eller lärarutbildningen.

Projektet kommer att kunna utnyttja samverkan med två EU-projekt i vilka ILU medverkar. Det
första EU-projektet är ”ParlEuNet - A Student´s Parliament via Educational Multimedia Learnings
Models and Technologies (avtal MM1022). ILUs samarbetspartners är här Katholieke Universiteit
Leuven, The Research Centre City College Norwich, Universiteit Antwerpen, University of
Barcelona samt Universiteit van Maastricht. Projektet finansieras av EU-programmen Information
Technologies (ESP), Telematics Applications (TAP-ET) och Targeted Socio-Economics Resarch
(TSER). Det andra EU-projektet är ”PEDACTICE – Educational Multimedia in Compulsory School:
From Pedagogical Assessement to Product Assessment” (avtalet inte klart men förväntas
undertecknas i april 1998). ILUs samarbetspartners är University of Edinburgh, Faculada de
Psicologica e de Ciencas da Educao, Universidada de Lisboa, Zentrum fur empirische pädagogische
Forshung, Universität Koblenz-Landau, Universitat Autonoma de Barcelona samt Royal Danish
University of Educational Studies. Projektet finansieras av EU-programmen Targeted Socio-
Economics Resarch (TSER), Telematics Applications (TAP-ET) och SOCRATES (SOC).

Av stor relevans för det förslagna projktet är även det till ILU förlagda projektet Europe 2000, ett
multimediaprojekt om Europas regioner som finansieras av KK-stiftelsen och utvecklas i samarbete
med Eurostat i Luxembourg.

Samverkan med grundskolor kommer att ske i anslutning till det pågående arbete med att bygga upp
det regionala utvecklingscentrumet ReGU, som fungerar som samverkansorgan mellan Uppsala
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universitets lärarutbildningar och regionens kommuner. Projektet innebär nära samverkan med tre
grundskolor inom regionen (se ovan under rubriken Projektorganisation). Resurser avsätts för att låta
tre grundskollärare fungera som försöksledare.

Samverkan med övriga institutioner vid Uppsala universitet engagerade i lärarutbildningen sker bl.a.
genom att några doktorander knyts till projektet, preliminärt en kulturgeograf, en statsvetare och en
litteraturvetare. Syftet är att de skall bidra till utveckla principer för organisering av
undervisningsinnehåll inom de områden de behärskar samt medverka i det praktiska arbetet med att
skapa digitala arkiv. För dessa doktoranders insatser avsätts medel inom projektets ram.

Samverkan med den praktisk-pedagogiska lärarutbildningen vid ILU kommer att ske på många sätt.
ILUs prefekt Arne Lindquist, som medverkar i projektet, är liksom Donald Broady, starkt engagerad i
försöksverksamhet med att låta lärarkandidaterna utnyttja digitala arkiv på Internet. Projektledaren
Matts Dahlkwist kommer att utnyttja erfarenheter från projektet i sin utveckling av undervisningen på
grundskollärar- och gymnasielärarprogrammen, och ytterligare ett antal lärarutbildare vid ILU
kommer inom ramen för sina tjänster att bidra till arbetet inom projektet.

Lärarstuderande vid Uppsala universitet, som främst medverkar inom ramen för sina examensarbeten.

7. Medverkande forskare, doktorander och lärare
Vetenskaplig ledare: Professor Donald Broady. Institutionen för lärarutbildning, Uppsala
Universitet. Även deltidsanställd som forskare vid CID (Centrum för användarorienterad IT-design),
KTH, inom programområde ”Interaktiva lärmiljöer”. Ledamot av Uppsala universitets Utbildnings-
och forskningsnämnd för lärarutbildningsområdet. Ledamot av HSFRs beredningsgrupp för
pedagogisk och psykologisk forskning.

Projektledare: Universitetsadjunkt, civ. ekon. Matts Dahlkwist, lärarutbildare vid Institutionen för
lärarutbildning, Uppsala Universitet samt doktorand vid Pedagogiska institutionen, Uppsala
universitet.

Mats B. Andersson, civ.ing. med lärarutbildning, verksam på halvtid vid ILU som projektanställd
inom forskningsområdet ”Utbildning och IT” och på halvtid vid Svenska IT-institutet (SITI) inom
programområdet ”IT och lärande”. Även knuten till CID (Centrum för användarorienterad IT-design),
KTH, inom programområde ”Interaktiva lärmiljöer”.

Prefekt Arne Lindquist, Institutionen för lärarutbildning, Uppsala universitet. Ledamot av Uppsala
universitets Utbildnings- och forskningsnämnd för lärarutbildningsområdet.

Ytterligare några lärarutbildare från ILU, bl.a. doktoranden Göran Hammer och universitetsadjunkt
Ulf Nordström.

Lärarstuderande vid Uppsala universitet.

Ytterligare tre doktorander från institutioner engagerade i lärarutbildningen vid Uppsala universitet,
prel. från Kulturgeografiska Institutionen, Statsvetenskapliga institutionen och
Litteraturvetenskapliga Institutionen.

Tre grundskollärare vid skolor i regionen.
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8. Tidsplan
Projektet skall pågå i tre år, med beräknad start 1 juli 1998 och avslutning 30 juni 2001.

Under projektets första fas, perioden 1/7 1998—30/6 1999, läggs tonvikten vid empiriska studier
av lärares och elevers strategier i arbete med för närvarande gängse typer av informationskällor på
Internet.

Under projektets andra fas (1/7 1999—30/6 2000) utvecklas och utprövas alternativa modeller och
metoder för undervisning kring material som hämtas från Internet, samt principer för skapande av
digitala arkiv som tillgodoser undervisningens behov. En prototyp till ett digitalt arkiv med
information om politiska, sociala, ekonomiska och kulturella förhållanden i EUs medlemsstater
skapas.

Under projektet tredje fas (1/7 2000—30/6 2001) sker utprövning av de pedagogiska och tekniska
modeller som utvecklats under fas 2.

9. Resursbehov, tkr, per år
Lönekostnader anges inkl 43,35% Lkp
Donald Broady, professor. Vetenskaplig ledare
för projektet.

I tjänsten    —

Prefekt Arne Lindquist samt ytterligare
lärarutbildare vid ILU

I tjänsten    —

Matts Dahlkwist, doktorand, personnr 500807-
2471. Projektledare för projektet.

75% av heltid (22 tkr/mån) 288

Mats B. Andersson, civ.ing., personnr 681021-
0135

50% av heltid (18 tkr/mån) 155

Lärarutbildare vid Uppsala universitet Motsv. 20% av heltid (22 tkr/mån) 76
Tre doktorander från andra institutioner 3 x 20% av heltid (16 tkr/mån) 166
Tre grundskollärare, ersättn, f. merarbete 3 x 10% av heltid (18 tkr/mån) 93
Ersättning till lärarstuderande som mer aktivt
deltar i projektet

10

Särskilda insatser för information om
forskningsresultat (främst i form av att
”handledningar” för hantering av digitalt
undervisningsmaterial skapas och görs
tillgängliga på webbplats).

Motsv. 20% av heltid (22 tkr/mån) 76

Summa lönekostnad inkl Lkp 864
Resor, symposier, konferenser 50
Expenser 30
Materialkostnader 40

Totalt exkl universitetets och institutionens
pålägg

984

Universitetgemensamma ändamål (GÄ, tidigare
kallat overhead; för lärarutbildningsområdet vid
Uppsala universitet gäller 25,06% av lönekostn.)

216

Lokaler 22
Del i institutionens gemensamma drift, ca 5% 45
Summa resursbehov per år 1 267 tkr

Totalt kostnadsbehov för den planerade treårsperioden: 3 801 tkr
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Uppsala universitet 1998-03-18
Donald Broady, Institutionen för lärarutbildning
Ulla Riis, Pedagogiska institutionen

Till Rektor

Högskoleverket utlyste 1997-12-19 (reg.nr 12-4-97) medel för forskning inom ämnet pedagogik med
inriktning mot användning av informationsteknik. Ansökan skall vara Högskoleverket tillhanda
senast den 31 mars 1998.

Åt undertecknade Donald Broady och Ulla Riis uppdrogs enl. en skrivelse från Ulla Myhrman
1998-01-02 (dnr 8703/97) att förbereda en ansökan från Uppsala universitet.

Härmed överlämnas vårt förslag, som innebär en ansökan till Högskoleverket om medel för ett
projekt ”Internet som informationskälla i skolan: tillgänglighet, användbarhet, kvalitetsgranskning,
relevansbedömning”. Nedan en sammanfattning.

Donald Broady Ulla Riis
Institutionen för lärarutbildning Pedagogiska institutionen

Bilaga: Förslag till ansökan
_________________________________________________________________________________

Sammanfattning av projektförslaget ”Internet som informationskälla i skolan:
tillgänglighet, användbarhet, kvalitetsgranskning, relevansbedömning”

Projektet skall i en första fas studera lärares och elever strategier vid arbete med information hämtad från
Internet, med tonvikt vid hur de väljer och organiserar stoff och bedömer dess kvalitet och relevans.

I en andra fas utvecklas pedagogiska och tekniska principer för utformning av digitalt material anpassat till
lärares och elevers behov. Dessa principer skall ansluta till den pågående internationella standardiseringen av
dokumentbeskrivningsspråk och metadata.

I en tredje fas sker utprövningar av undervisningsmaterial som framställts enligt de nämnda principerna.

Huvudfrågor är:
· Hur bär sig lärare och elever åt när de väljer undervisningsinnehåll för ett bestämt syfte? Vilka faktorer —

knutna till såväl lärarens och elevernas situation som informationens egenskaper — påverkar dessa val?
· Vilka medvetna eller omedvetna strategier kan urskiljas i lärares och elevers bedömning av informationens

kvalitet och relevans? Hur bedrivs källkritik?
· Vilket stöd behöver lärare och elever för att välja och bedöma undervisningsinnehåll hämtat från Internet?

Vilka slag av metadata (dvs information om informationen) behövs?
· Hur skall informationen utformas för att möjliggöra att innehåll från olika källor på Internet kombineras

och införlivas med lärares och elevers eget arbetsmaterial?
· I vilka avseenden bör material för skoländamål som görs tillgängligt på Internet anpassas till de nya

framväxande internationella standarderna för innehållsbeskrivning, metadata och undervisningssystem?
· Vad innebär den Internetbaserade teknologin för organiseringen och klassificeringen av

undervisningsinnehållet, särskilt med hänsyn till skolans traditionella kategoriseringsprinciper såsom å ena
sidan skolämnen, å andra sidan teman eller projekt?

· Hur påverkas lärarens undervisningsstrategier och elevernas lärandestrategier när de får tillgång till digitalt
undervisningsmaterial som med avseende på metadata, struktur och innehållsmärkning är mer utvecklat
och skolanpassat än de för närvarande gängse typerna av informationskällor på Internet?

Inom projektets ram skapas och utprövas digitalt material avsett för undervisning om politiska, sociala,
ekonomiska och kulturella förhållanden i EUs medlemsstater.

Projektet knyts till lärarutbildningarna vid Uppsala universitet och genomförs i samverkan mellan
pedagogikforskare, lärarutbildare, grundskollärare, lärarkandidater, ämnesspecialister och dataloger.
_________________________________________________________________________________


