
mdüh 
155910283-5266 •9^13 • Juli 1989 

r*BKH 
pielMit;:»:^): 
rw..M}ir;ijliii.i(! 

föruildning Kivmww 

i 

ett elektroniskt 
KONFERENSSYSTEM 

för skolan 
IT4-projekt finansierat av Demotel-gruppen, 

DFI, SÖ, SNIC, UMDAC och KOMunity Software 

Projektledare Monica Andersson 



BREW 
Crébèititijo; 

i : NöTEN 
eîîhe 

rèçnfiBtisLjttDLjtfi: 
Marmatibn 

223 hor;] 
^ i : ! : - : : : - : : : : : ^ 

^k 

FöritbiiåriliiQ 

LÄST 

EJLÂST 

fKon 
ett elektroniskt 

KONFERENSSYSTEM 
för skolan 

IT-4 projekt 
finansierat av Demotel-gruppen, DFI, SÖ, SNIC, Umdac och KOMunity Software 

Projektledare Monica Andersson 



Företal 

Via TELDOK kommer här en rapport som behandlar skolKOM — ett 
elektroniskt meddelandesystem för skolan. Monica Andersson, 
tidigare vid DFI och tidigare projektledare för skolKOM har hållit i 
pennan (eller i Ready,Set,Go!). 

Rapporten om skolKOM har tidigare utgivits av SÖ och distri
buerats i ca 700 exemplar, främst till skolstyrelser i landet. TELDOK 
har med tacksamhet tagit fasta på ett erbjudande från den f d styr
gruppen för skolKOM om att kostnadsfritt publicera och sprida 
rapporten till en något annan läsekrets. — TELDOK har nämligen 
förut i flera rapporter uppmärksammat, och uppmärksammar 
förresten fortfarande, tidig användning av elektroniska meddelande
system i olika sammanhang och miljöer — TELDOK Info 5: 
Elektroniska meddelandesystem; TELDOK Rapport 24: Meddelanden 
att använda; TELDOK Rapport 27: Inflytande och DAtorbaserade 
Kommunikationssystem; TELDOK Rapport 45: KommunKOM och 
NorrKOM — pilotprojekt och systemintroduktion; och TELDOK 
Rapport 48: Några kommuners och Kommunförbundets användning 
av system för datorförmedlad kommunikation är några exempel på 
detta från senare år. 

Som Monica Andersson påpekar i sina Läsanvisningar, föreligger 
också en utvärderingsrapport om skolKOM, vilken kan beställas från 
skolSNIC i Umeå eller från SÖ. Utvärderingsrapporten, författad av 
Jarl Backman och Jan-Olof Lindström, heter Inlog och inlägg i 
skolKOM — en utvärdering. 

Monica Andersson själv kan numera nås på RRV (08-738 4037). 

tBtrülcThomgren ßlßneta Qjverin 
Ordförande Ledamot 

TELDOK Redaktionskommitté 



INNEHALL 

LÄSANVISNINGAR 
Rapporten vänder sig till flera 
olika målgrupper med sinsemel
lan skilda Intressen 1 projektet. 
Det kan därför vara angeläget 
att ge några läsanvisningar. 

Den som vill få en kortfat
tad redogörelse för de aktiviteter 
som organiserades 1 skolKOM 
kan låsa kapitlet Samman-
fattning. Dår presenteras också 
några viktiga resultat som har 
kunnat observeras. 

I kapitlet Genomförande 
redovisas, detaljerat, vilka in
satser som planerades och hur 
de organiserades. Dessutom re
dovisas, under varje rubrik, de 
erfarenheter som gavs. Den 
läsare, som vill koncentrera sig 
på projektets uppläggning, kan 
avstå från att låsa de skuggade 
rutorna Erfarenheter. 

Den som, å andra sidan, 
vill fördjupa sig i de synpunkter 
på konferenssystemets använd
barhet som framförts under 
projekttiden, bör, förutom att ta 
del av de åsllcter som presente
ras 1 kapitlen Genomförande 
och Resultat även studera del U 
au rapporten : resurspersoner
nas rapporter och rapporten 
från utvärderingen. Del II kan 
beställas från skolSNIC. Umeå. 

Knlvsta i januari 1989 
Monica Andersson 
projektledare 
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1. INLEDNING 

Informationssamhälle. Det brukar sägas att vi 
lever i ett informationssamhälle. Mängden infor
mation ökar ständigt och ny teknologi utvecklas 
för att hantera informationen. Medborgarna 
måste ha kunskap att använda denna Informa
tionsteknologi och med dess hjälp kunna tillgo
dogöra sig den information som de har behov av. 

För att medverka till att elever får sådan 
kunskap måste lärarna ha kunskaper som är ak
tuella. Gamla kunskaper behöver uppdateras och 
nya läggas till. För detta behövs fortbildning. Kur
ser inom lärarens ämnesområde och mer generell 
utbildning. 
Lärarna måste också få möjlighet att delta i och 
påverka den utveckling av skolan som sker. Nya 
former bör prövas få- debatt och erfarenhetsut
byte. 

Skolan får ökade kontakter med samhället 
utanför. Även inom skolans egen organisation 
ökar behovet av kontakt mellan olika yrkesgrup
per. Mellan pedagoger och administratörer, un
dervisande lärare och forskare, lärare och elever 
på olika skolor. 

Arbetet i skolan påverkas av den nya teknol
ogin. Elevema får tillgång till nya läromedel. Med 
kommunikation når de externa databaser eller 
andra källor som t.ex. elever vid en annan skola. 
Datom som pedagogiskt stöd gör alternativa un
dervisningsformer möjliga, vilket främjar elevakti
va arbetssätt. 

Ett exempel på ny teknologi är elektroniska 
konferenssystem. På 1990-talet räknar man 

med att lika många meddelanden sker via den ty
pen av kommunikation som via telefon. 

Erfarenhetema om hur konferenssystem 
kan användas för olika behov i en organisation är 
få. I skolKOM har försök gjorts inom flera an
vändningsområden. En administration har ska
pats för att planera och genomföra aktiviteter 
som svarar mot skolans speciella behov. Under 
det år då projektet pågått har insatserna koncen
trerats till lärarna och deras behov. 

Parter i projektet är DFI, Delegationen för veten
skaplig och teknisk informationsförsörjning, SÖ. 
Skolöverstyrelsen, SNIC. Stiftelsen för Norrlands 
Informationsteknologiska Cntrum, Umdac, Umeå 
högskoleregions datorcentral, KOMunity Soft
ware AB samt Televerket. Projektet är ett IT4-
demonstrationsprojekt och finansieras av medel 
från Demotel-gruppen och partema 1 projektet. 
Partemas ekonomiska bidrag skulle göra det 
möjligt för deltagama att använda konferenssys
tem och kommunikation utan kostnad. Däremot 
måste deltagama själva ha tillgång till en lokal 
kommunikationsutrustning. 

Representanter för partema ingår 1 projektets 
styrgrupp : 
Göran Nydahl, Skolöverstyrelsen 
Kristina Sundberg, Televerket 
Torbj öm Johansson. SNIC 
Roger Jacobsson, Umdac 
Bengt Oisen, KOMunity Software AB 
Monica Andersson. DFI. projektledare 

KLASSEN 
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2. SAMMANFATTNING 

I skolKOM organiserades sådana aktiviteter som 
man förutsatte att deltagama 1 projektet hade be
hov av. Resurspersoner anlitades för att arbeta 
inom projektet. Några hade till uppgift att ge 
stöd, tekniskt och innehållsmässigt, till använ
dare som var ovana vid konferenssystem. Andra 
hade till uppgift att bedriva undervisning eller 
förmedla information som deltagama annars 
hade svårt att nå. 

Största andelen medlemmar i projektet var 
lärare, många med liten eller ingen datorvana. 
Dessutom deltog lärarutbildare, pedagoger och 
ett fåtal utbildningsplanerare. Det största utbytet 
sade man sig ha av kontakten med andra lärare 
inom det egna undervisningsämnet. Där fanns 
ett naturligt kommunikationsbehov. 

3.1 Erfarenhetsutbyte och debatt organiseras vid 
projektstarten i följande möten 1 konferenssys
temet 

- skolKOM svenska 
- skolKOM ekonomi 
- skolKOM samhällskunskap 
- skolKOM datom 1 skolan 
- skolKOM lärande&kunskap 

Inläggen i mötena behandlade kontroversiella 
frågor som tex synen på kunskap, nya läroplaner 
och debatt kring dessa eller tips på undervis
ningshjälpmedel. Genom att delta 1 diskussioner 
i skolKOM fick lärarna tillfälle att tematlsera på 
ett sätt som är vanligare bland forskare än bland 
lärare. 

I ledningen för debattmötena fanns en 
koordinator, mötesledaren, som hade till uppgift 
att strukturera upp diskussionen vid behov samt 
att se till att det alltid fanns intressanta Inlägg i 
mötet. Mötesledarens roll ansågs värdefull. En
dast i mötet "Datom i skolan" var aktiviteten så 
hög bland medlemmarna att mötesledaren inte 
behövde göra några speciella insatser. 

Förutom de möten som fanns från början 
organiserades nya möten under hela projekt
tiden, ofta med inriktning mot datoranvändning i 
undervisningen. 

3.2 Information som kan vara intressant för skol
folk lades in i Informationsmötena 

- skolKOM FoU 
- skolKOM läromedel 
- skolKOM kalendarium 

Uppgifter om forskning och utveckling, om läro
medel och om kommande kurser och konferen
ser sammanställdes och presenterades av mötes-
redaktörer. Dessa förmedlade informationen gen
om att anslå den på en elektronisk anslagstavla. 
Medlemmarna i Informationsmötena läste 
inläggen och uppgav att de hade nytta av infor
mationen men bidrog endast i liten omfattning 
med egna inlägg. De visade inte heller något 
intresse av att vilja debattera Innehållet i Infor
mationen. Som källa använde mötesredak-
törema bl.a. databaser. De flesta uppgiftema fick 
de dock från kontakter som de hade sedan tidi

gare. I inlägget angavs alltid källan och den som 
önskade ytterligare infonnation kunde därför 
vända sig direkt till kursarrangören etc. Ett 
försök att knyta en databas till konferenssystem
et gjordes också. Deltagama låg kvar i skolKOM 
medan de utförde en sökning i basen. 

3.3 Utbildning anordnades 1 konferenssystmet. 
Kurser 1 
- användning av konferenssystem och program
varan PortaCOM 
- kommunikation: lokal utrustning och program 
modem, säkerhet vid dataöverföring etc. 
- Informationssökning i referensdatabasen Arti
kelsök 

Dessutom genomfördes en föreläsning om Sys
tem för datorstödd kommunikation. Till kursema 
fanns ett tryckt material som kompletterade den 
undervisning som gavs i konferenssystemet. Er
farenheterna från kursema visar att teori och 
övningsuppgifter bör ingå 1 det tryckta materialet 
men att genomförandet av utbildningen anpassas 
efter deltagamas framsteg genom anvisningar 
från kursledaren i konferenssystemet. Genom att 
utnyttja möjligheten att strukturera en 
föreläsning med hjälp av inlägg och kommentarer 
kan konferenssystemet användas även för teori
genomgång. Kursdeltagarna uppgav dock att de 
ville ha möjlighet att förbereda sig med hjälp av 
ett tryckt material. 

Utbildning med stöd av konferenssystem 
kan jämföras med traditionell distansundervis
ning. Samma svårigheter med sociala relationer 
på grund av att kursdeltagarna inte känner var
andra uppträdde även här. Fördelen med konfe
renssystemet är att elevema har kontakt även 
med varandra, att kommunikationen blir 
flervågs. 

3.4 Konsekuenser av att skolan har ett eget konfe
renssystem. 
Skolan som organisation har speciella behov. Ett 
konferenssystem för skolan måste innehålla en 
redaktion med ansvar för planering och ge
nomförande av för skolan lämpiga insatser. Per
soner måste engageras för att fungera som en re
surs i systemet. Utan denna organisation blir 
den slumpmässiga användningen av konferens
systemet ett slöseri med systemets möjligheter. 

Projektets styrgrupp rekommenderar 
- att resurser avsattes så att varje gymnasium 
kan delta med minst en representant under 1989 
- att försök påbörjas med användning av lokala 
skolKOM vid några gymnasier och att dessa står 
i förbindelse med det nationella skolKOM 
- att skolSNIC i Umeå utnyttjas som kompetens
centrum och NorrKOM vid Umdac som "moders
system" för skolKOM 
- att en utredning tillsättes för att utreda den 
långsiktiga finansieringen av skolKOM inom den 
svenska skolan 
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3. SYFTE 

Vad som händer 1 skolan är en angelägenhet för 
många grupper 1 samhället. Genom gemensam
ma ansträngningar kan skolan utvecklas på 
bästa sätt. OUKA FORUM BEHÖVS för att FÖRA 
FRAM de SYNPUNKTER SOM FINNS OM SKO
LAN och för att underlätta en DISKUSSION 
KRING DESSA SYNPUNKTER. I projektet un
dersöks om ELEKTRONISKA KONFERENSSYS
TEM kan vara ett sådant LÄMPLIGT FORUM. 

Kan ett särskilt konferenssystemför skolan 
användas Jör att 

* främja debatten om skolan och skolans verk
samhet 
- öka antalet som deltar aktivt 1 pågående debat
ter 
- sprida debatten till nya Intressegrupper 
- initiera nya debattfrågor genom dessa gruppers 
skilda utgångspunkter 

* öka kommunikationen mellan följande yrkes
grupper inom skolsektorn 
-lärare 
- lärarutbildare 
- forskare med anknytning till skolan 
- utbildningsplanerare 

* sprida erfarenheter och idéer mellan lärare 
- inom ett skolämne 
-1 olika ämnen 
- mellan datoransvariga och övriga lärare 
- om ämnesövergripande frågor 

År den teknik som utnyttjas i konferenssystemet 
gynnsamJÖr debatt och erfarenhetsspridning eller 
är den ett hinder? 

* vilka konsekvenser får användningen av dator
mediet som länk mellan människor 
- för de sociala relationema mellan debattörerna 
- för avsändare respektive mottagare av debatt
inlägg 

* vilket stöd ger funktionema 1 programvaran 
- för att debattdeltagandet ska kunna ske på 
användarens villkor 
- för att strukturera debatten 

- kan de pedagogiska och metodiska tips som ges 
överföras från en skolsituation Ull en annan 

* får användningen av dator och kommunikation 
några konsekvenser inom undervisningen 
- får deltagaren en bättre förståelse för hur han 
kan använda datom som pedagogiskt stöd 
- ökar användningen av kommunikation för an
dra ändamål än att nå konferenssystemet 
- blir läraren bättre förberedd att diskutera ny 
teknik och dess konsekvenser med elevema 

ATT VI LEVER I ETT INFORMATIONSSAM
HÄLLE INNEBÄR ATT VI STÄNDIGT OMGES AV 
EN MÄNGD INFORMATION. Informationen kan 
vara av mer eller mindre betydelse för den enskil
da individen. Viss information, som vi skulle 
behöva, är så svår att få tag i eller så omfattande 
att vi inte har tid och möjlighet att ta del av den. 

Kan skolKOM Jylla funktionen att förmedla infor
mation till deltagama på ett sådant sätt att de 
kan dra nytta av den? 

* kan de områden som bevakas definieras, så att 
den lämnade informationen verkligen svarar mot 
ett informationsbehov hos deltagama 
- är deltagama själva insatta i vilken information 
de önskar 
- kan presenterad information utvärderas 1 kon
ferenssystemet så att Innehållet anpassas efter 
hur informationen tas emot 

* hur blir informationen tillgänglig 1 konferens
systemet 
- bör informatörer engageras för att förmedla 
lämplig Information 
- firms informationen samlad i en källa. 1 tex en 
databas, som är åtkomlig från konferenssyste
met eller för informatören 
- kan ett samarbete organiseras så att informa
tionslämnare vänder sig till konferenssystemet 
för att nå ut med sina uppgifter 

* påverkas informationens värde om den för
medlas av informatörer 
- förvanskas informationen av det urval som In
formatören gör bland all tillgänglig Information 
- uppvägs de negativa konsekvensema av att in
formationen struktureras och att mängden infor
mation begränsas 

Fdr deltagandet i debattmötena några följder för 
den egna yrkesinsatsen? 
* är debatter och erfarenhetsutbyte 1 huvudsak 
teoretiskt eller praktiskt förankrade 
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Medför användningen av ett konferenssystem att 
tn/ormatfonen kommenteras och debatteras au 
mötesdeltayama? 

* utnyttjar deltagama möjligheten att komplette
ra Information som lämnas av andra 

* uppstår debatter med anledning av den infor
mation som presenteras 
- bör eventuella debatter pågå i mötet där infor
mationen lämnas 
- deltar deltagama i en debatt i ett annat möte, 
exempelvis inom det skolämne som berörs av in
formationen, om det finns en hänvisning till den 
debatten i en kommentar till Inlägget 

Fdr den lämnade Informationen några direkta 
konsekvenser? 

* medför Informationsinhämtningen ett agerande 
från deltagama 
- ökar t. ex. deltagandet i de kurser, konferenser 
och seminarier som annonseras 
- sprids intresset för att studera forskningsrap
porter 
- använder deltagama de läromedel som rekom
menderas 

* uppkommer även vissa spridningseffekter 
- vänder sig deltagama direkt till den databas 
etc. som anges som källa och 
- ökar därigenom kunskapen att använda data
baser 

DE FLESTA ARBETSTAGARE BEHÖVER UPP
DATERA SINA YRKESKUNSKAPER FLERA 
GÅNGER UNDER SIN YRKESVERKSAMMA TID. 
Det gäller i hög grad för lärare. Forskning och ut
veckling kan ha påverkat kunskapsinnehållet i 
de ämnen där de undervisar. Framtagning av ny 
teknik kan ha förändrat de metodiska och pedag
ogiska förutsättningarna för undervisning. 

Är konferenssystem ett lämpligt medium för att ge-
nomßra fortbildning på distans? 

* vilka blir konsekvensema av att undervisningen 
sker på distans 
- för engagemanget i kursen 
- för förberedelsearbetet inför kursen 
- för kursens genomförande 

* 1 vilken grad passar konferenssystemet för föl
jande typer av fortbildning 
- undervisning om praktiskt handhavande 
- teoretiska studier 
- kurser som nära ansluter till deltagamas yrkes
situation 

* vilket stöd ger konferenssystemt vid studiefor
merna 
- enskilt arbete 
- grupparbete 
- föreläsning 

* hur kan konferenssystemet utnyttjas i samver
kan med andra medier 
- vilken roll får konferenssystemet 
- vilka medier kan komplettera konferenssyste
met och vilken roll får dessa 

Hur uppnäs balans meUan utbud och efterfrågan 
av kurser? 

* kan skolKOM, fortbildningsansvariga och andra 
organisationer som bedriver fortbildning samar
beta 
- så att konferenssystemet blir ett av de medier 
som används inom lärarfortbildningen 

* hur uppmärksammas presumptiva kursdelta
gare på kommande kurser och hur initieras kon
takten mellan kursdeltagare och kursorganisatör 
- vid annonsering av kursen 
- för kursanmälan 
- för utvärdering av kursen 

FINNS DET FÖRDELAR MED ATT SKOLAN HAR 
ETT EGET KONFERENSSYSTEM? Konferenssys
tem, som är tillgängliga för allmänheten, kan gi
vetvis användas även av lärare. Ett eget system 
kan dock anpassas för att motsvara skolans spe
ciella behov. 

Bör konferenssystemets aktiviteter planeras och 
organiseras? 

* ska organisationen innehålla 
- en redaktion som ansvarar för att planen upp
rättas och genomförs 
- resurspersoner som engageras för att verkställa 
planen eller 
- ska/kan alla deltagare dela på ansvaret för hur 
konferenssystemet utnyttjas 
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4. KONFERENSSYSTEM 
I figuren Jämföres några av de vanligaste kommu
nikationsmedierna. Längs den vertikala axeln 
anges det antal människor som kan nås (delta i 
ett informationsutbyte) genom medlet. Längs den 
horisontella axeln anges den tid det tar att få till 
stånd en kommunikation (hur lång tid det tar 
"att få tag på" de personer man önskar) med ett 
visst medium. Det tar oftast några timmar att få 
tag på en eller några personer via telefon. Med 
brev tar det en eller några dar att nå en eller ett 
antal personer. Det tar en vecka att ordna ett 
sammanträde mellan 5-IO personer. Ett semi
narium med 10-20 personer tar några veckor att 
kalla samman. ViU man samla hundratals intres
serade inom ett visst område till en konferens är 
organslatlonstiden ett till flera år! 

Upptill i figuren ser man exempel på mass
media. Med radio. TV och dagstidningar når man 
ut med ett budskap inom ett dygn, men de med
ger i huvudsak endast enkelriktad kommunika
tion. Med vecko- och månadstidningar når man 
tusentals läsare. Via fackpress och böcker disku
teras ämnen som i hög grad intresserar läsaren. 

Det har inte tidigare funnits något medium 
i området mellan massmedia, där man når tu
sentals människor med i huvudsak enkelriktad 
kommunikation, och medier som telefon och 
möten där man kommunicerar interaktivt under 
några minuter eller timmar med några personer 
åt gången. 

Det skuggade området visar var elektronis
ka möten har sin roll. Med dessa programsystem 
kan man såväl nå enstaka personer som grupper 

av individer. Dessa grupper kan variera från en 
till mer än 1000 personer. Ett specialfall av kon
ferenssystem kallas elektroniska brev (eller post-) 
system. Dessa hör hemma nere till vänster i figu
ren. 

Elektroniska meddelandesystem 

Information nämns ofta som den fjärde resursen 
i ett företag efter kapital, personal och produk
tionsresurser. Information och kunskap är stra
tegiska resurser. Begreppet omfattar allt från 
åtkomst 1 databaser till dokument- och medde
landehantering. 

Information och i synnerhet kunskap är 
synergetisk, d.v.s. det hela är vanligtvis större 
än summan av dess delar. I ett informationssam
hälle är. för första gången i historien, människor
nas samverkan med varandra det viktigaste. 
Detta ökar behovet av personliga transaktioner 
med användande av alla typer av utrustning som 
stöder interaktiv kommunikation som möten, 
telefonsamtal. PM. telex, brev, telefax etc. och 
alla nya telematiktjänster. 

Elektronisk kommunikation kännetecknas 
av att en sändare använder en terminal för att 
sända ett meddelande till en databas på en 
dator, varifrån mottagaren kan komma åt infor
mationen vid lämplig tidpunkt från en (annan) 
terminal. 

Teknologin har skapat en ny informations
kanal som förkortar avståndet mellan sändare 
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och mottagare både organisatoriskt och geogra
fiskt och som även snabbar upp kommunikatio
nen. En mycket viktig egenskap är att den har 
potentialen att reducera informationsflödet från 
veckor och dagar till timmar och sekunder. 

I och med att utbudet av ADB-tjänster ökar 
och att allt fler funktioner inom företagen datori
seras lagras allt fler dokument elektroniskt. 
Detta i sin tur skapar förutsättningar för rationa
lisering av nya områden. 

Ett område som får allt större intresse är 
informationsvägarna i företagen och hur kommu
nikationen mellan människorna kan förbät
tras. 

Behovet 

Arbetet i organisationer och företag känneteck
nas idag av: 
- ökat behov av informationsutbyte och bearbet
ning 
- krav på ökad effektivitet 
- tidsbrist 
- ekonomiska åtstramningar 
- ökat behov av kommunikation mellan grupper 
av människor 
- ökade kostnader för traditionell kommunika
tion (resor, telefon etc.) 

För att komma till rätta med problem av denna 
karaktär tas i ökad omfattning datorer till hjälp. 
Allt fler har tillgång till terminaler och/eller per
sondatorer. Ett av de första områden för rationa
lisering på kontoret var ord- och textbehandling. 
Sådana programpaket har omsatt mycket stora 
belopp. Potentialen för rationalisering med text-
och ordbehandling Inom kontoret är dock nor
malt ganska begränsad, då den i huvudsak riktat 
sig mot sekreterama som i genomsnitt arbetar 
20% av sin tid med utskrivning av brev och PM. 

Kommunikation 1 olika former upptar en 
betydligt större andel av företagens kostnader. I 
vissa chefsbefattningar utgör ca. 75% av arbets
tiden någon typ av kommunikation, för tekniker 
och handläggare nämns ofta 50%. 

En stor del av arbetet inom organisationer 
och företag bedrivs idag i mötesform. Man upp
skattar att mer än 50 miljoner aflärsmöten hålls 
varje dag i världen. En mycket stor del av dessa 
är väl lämpade för elektronisk kommunikation. 

Brevsystem jämfört med mötessystem 

Elektroniska meddelandesystem löser flera av de 
problem som finns idag och skapar dessutom 
nya möjligheter som traditionella medier inte 
medger. 

Man talar om tre typer av system som med
ger elektronisk kommunikation: 

- brevlådesystem (e-mall). person till personbe
fordran 

- mötesystem (computer conferencing), ämneso-
rienterad gruppkommunikation 

- kontorssystem (ofiice automation), dokment-
och arkivsystem. 

Brevlådesystem inriktar sig på person-person 
("en till en") kommunikation, d.v.s. befordran av 
brev. Mer kraftfulla system har s.k. distributions
listor där man anger en grupp av personer som 
mottagare ("en till flera"). Alla meddelanden an
länder som personliga brev vilket skapar problem 
med "information overload", informationen anlän
der ostrukturerad i kronologisk ordning och mot
tagaren har svårt att välja och prioritera vad som 
är viktigt och I vilken ordning han/hon ska läsa 
breven. 

En egenskap som utmärker e-mail syste
men är att det är normalt personer som känner 
(till) varandra sedan tidigare som kommunicerar 
i mediet. E-mail ersätter och kompletterar I första 
hand telefonsamtal samt korta meddelanden. Ett 
mötessystem (computer conferencing) innehåller 
vanligtvis alla e-mall funktioner och kan dessut
om hantera problemet med "information overlo
ad". I ett mötessystem struktureras kommunika
tionen genom personligt adresserade brev och 
genom möten. Ett möte skapas kring ett diskus
sionsämne och har en medlemslista. Möten kan 
vara av olika typ såsom öppet för alla användare 
av systemet eller slutet för en viss grupp av per
soner. 

Bland fördelama med ett mötessystem (vid 
sidan av de för e-mall) märks att de ger ett starkt 
stöd för gruppkommunikation ("många till 
många") och att ny kommunikation möjliggörs. 
Medlemmarna i ett möte behöver inte alltid 
känna varandra eftersom det är ämnesområdet 
som är av intresse och förenar. Mötessystem re
ducerar och kompletterar traditionell mötesverk
samhet och till viss del stora verkliga konferen
ser. 

De vanligaste kontorssystemen har ett 
enkelt brevsystem inbyggt. Brevsystemen kom
mer med all sannolikhet att utvecklas mot mötes
system eller ersättas av dessa. Mötessystemen 
kommer att ingå i kontorssystemen eller integre
ras med andra tillämpningar. 

Idag finns flera allmänt tillgängliga system 
för elektroniska brev, d.v.s. system som vanlig
tvis administreras av televerken eller större, ofta 
specialiserade datorcentraler och där användar
na är geografiskt spridda över ett stort område. 
Televerkets tjänst Telebox är det viktigaste publi
ka brevsystemet 1 Sverige. Motsvarande typ av 
publik tjänst för mötessystem finns bara i ett 
fåtal länder. bl.a. QZCOM i Sverige. EuroKom på 
Irland samt the Source och EIES i USA. Dessa är 
mycket uppskattade, främst p.g.a. den nya kom
munikationen som öppnas. 
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Ny kommunikation 

• Besparingar i mänskliga nät
verk 

Utomordentligt värdefullt. Kan ofta ge ett utbyte med en faktor 10 
eller mer genom att kunskap utbytes. Dubbelarbete undvlkes etc. 

• Kommunikation mellan döva 
och andra 

Mycket värdefullt, svår att kvantifiera 

• Hot-desk (ett antal specia
lister som svarar på kund
förfrågningar per telefon) 

Här kan samma belastning klaras av med en tredjedel av persona
len! 

Elektronisk kommunikation 
vs traditionellt medium 

• Telefon 

Fördelar med den elektroniska kommunlka-tlonen (det kan 
även finnas nackdelar) 

Elektronisk kommunikation (el-kom) är fördelaktigare för enkla 
ärenden och när flera personer behöver deltaga eller Informeras 

• Korta anslkte-mot-ansikte-
möten, huvudsakligen lokala 
deltagare 

Tiden för kommunikation är mindre med el-kom än med möten 
när antalet deltagare är stort (mer än t.ex. 5 deltagare) samt vid 
korta möten. Diskussionen dokumenteras och man uppnår bättre 
kvalitet 

• Två dagars möte, alla delta
gare reser och övernattar på 
hotell 

Ett ersatt möte bekostar ett års daglig användning av el-kom inkl. 
datortid och kommunikationskostnader 

• Telex, brev etc. Kortare meddelanden kostar bara bråkdelen med el-kom, snab
bare, flexiblare 

Ett elektroniskt möte kan förena tex alla rektorer, alla datalärare, alla som har COMPIS eller IBM-
datorer, alla som söker i databaser, alla som mtresserar sig för fredsfrågor, alla som läste vid Uppsala 
universitet under 1960 till 1964, alla som intresserar sig för miljöfrågor, alla länsskolchefer, kontakt
personer på SÖ. UHÄ och i departement, olika fackförbund och föreningar. Representanter för försäk
ringsbolag, för läroboksförlag etc, kommun och näringliv kan finnas tillgängliga. 

Som komplement till en skriftlig presentation av årets Nobelpristagare I fysik kan en specialist från 
någon fysikinstitution vid landets tmiversitet finnas tillgänglig under november och december för att 
förklara och svara på frågor. Detta medium ger möjligheter att kommunicera om och kring standard-
prov, nationella arbetsgrupper och även intemationella. 

Långtidssjuka och elever med olika handikapp kan stå i bättre kontakt med klasskamrater och 
skola. Elever kan samarbeta inom grupper för olika projektarbeten, även med elever i andra skolor i 
världen. 
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5. PROJEKTETS GENOMFORANDE 

5.1 Projektplan 

Projektet inleddes den 1 januari 1988 och skulle 
ha avslutats den 31 augusti, enligt planen. 
Senare förlängdes dock projektet. 

Deltagama I projektet Ingick vid starten i 
ett debatt- och erfarenhetsmöte i konferenssyste
met under ledning av en mötesledare. 

I juni beslutades att projektet skulle fort
sätta tül den 31 december 1988. Erfarenhetema 
var fortfarande för få. för att man skulle kunna 
dra några säkra slutsatser inför en eventuell 
kontinuerlig drift av skolKOM. Tiden hade varit 
för kort och andra användningsområden borde 
testas. 

Den ursprungliga projektplanen komplette
rades med en plan för höstens aktiviteter. 
Åsiktsutbytet fortsatte I de möten som hade fun
nits under våren, men nu utan mötesledare. 
Dessutom tillkom en ny typ av möten. Informa
tion om forskning och annat som efterfrågas av 
lärare förmedlades i särskilda informationsmöten 
och utbildning i t.ex. datakommunikation ge
nomfördes i kursmöten. 

I projektbeskrivningarna påpekades att försöksti
dens aktiviteter 1 första hand inriktas mot lärares 
behov av fortbildning och kontakt med andra 
lärare. 

Andra aktiviteter omnämndes inför en ut
vidgning av projektet: Att elever får tillgång till 
skolKOM. Att elektroniska konferenssystem an
vänds för kommunikation mellan skolor och 
skolmyndigheter, mellan skolor och företag eller 
skolor och organisationer. Att kommunikation 
upprättas mellan lärare och elever i de nordiska 
länderna. 

Möjlighet att organisera lokala konferens
system, med vissa gemensamma möten, gör att 
alla inte behöver anslutas till samma systemvärd 
vid en utvidgning av systemet. SkolKOM skulle 
då ha ett organisatoriskt ansvar för de gemen
samma aktiviteter som arrangeras. 

5.2 Deltagare 

En inbjudan att delta i projektet gick i november 
och december 1987 ut till 500 personer med an
knytning till skolan, på rekommendation från 
bl.a. ämnesföreningar. Målet var att många 
ämnen skulle finnas representerade och att man 
skulle få med både lärare och administratörer. 

Ett annat mål var att uppnå en jämn fördelning 
av vana respektive ovana datoranvändare och av 
deltagare från olika delar av landet. 
Drygt 200 av de tillfrågade tackade ja. 

I april konstaterades att 60 deltagare var 
inaktiva i systemet. Flera hade aldrig kommit 
med och andra hade läst Inlägg men aldrig skri
vit själva. Dessa 60 tillfrågades om anledningen 
till att de var inaktiva och om de önskade kvarstå 
som deltagare. Utifrån svaren uteslöts sedan 25 
ur skolKOM. Härigenom kunde 25 nya erbjudas 
plats. De nya skulle vara från Norrland och/eUer 
vara ekonomilärare. Gruppen ekonomilärare 
hade nämligen blivit för liten för att fungera till
fredsställande och endast få deltagare var firån 
Norrland. 

Då hösten började var det många deltagare 
som inte gick in i systemet. Ett informationsblad 
skickades därför ut till alla deltagare i början av 
oktober för att informera om att skolKOM fortsät
ter och om vad som skulle ske i skolKOM under 
hösten. 

Nya medlemmar lades In kontinuerligt 
under hösten. I avtalet om förlängning av projek
tet sattes ett tak på 250 deltagare. 

Erfarenheter ^ i i P 

Bland dem som anmälde sig till projektet fanns 
representanter för de flesta av skolans undervis
ningsämnen. Det var mest lärare, méh även lära
rutbildare och skolforskare fanns med. Däremot 
var del svårare att intresserå skoladinlnlstratÖ^ 
rer, 

Deltagama var firån olika delar av landet/ 
i pË&m ähdelen från Norrland bfev förBten i för
hållande tUl de övriga;-De ällrå flest^var inte da
talärare och många hade aldrigänvänt en dator 
tidigare. - "'•-: 

En orsak till att många inte tog: kontakt ? 
med skolKOM vid hösttenninens bölja« var ätt 
de tote kände tfll att projektet förlärigts. Beslutet 
t t^pi slutet av juni, så budskapet om förläng-
mngen körnender s o t Ä r l o v e t ^ Ä 
Efter utskicket. som infonnerade Öm vad som; 

skulle ske under hösteiv ökade antalet aktiva-: 
men fortfarande uteblev många. ^ ^ v": •-^^.M:-' 
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5.3 Konferenssystemet 

Alla deltagare använde konferenssystemet Norr-
kom vid Umdac under försöket. Programvaran i 
Norrkom är PortaCOM. 

PortaCOM innehåller både ett konferens
system och ett brevlådesystem. Användaren kan 
välja om han vill kommunicera med en begrän
sad, namngiven, grupp människor eller med alla 
som är medlemmar i ett möte. 

Möten kan vara öppna, slutna eller skydda
de. I öppna möten kan alla som är intresserade 
begära att bli medlem. I slutna möten bestämmer 
mötesorganisatören vilka som får bli medlemmar. 
Möten som är skyddade syns inte för andra än 
mötesmedlemmama. övriga vet inte att mötet ex
isterar. Möten kan också vara skrivskyddade. Då 
får bara mötesorganisatören skriva i mötet men 
alla kan läsa inläggen. 

Vid projektstarten var alla skolKOM-möten 
slutna. Deltagaren lades in i det möte som han 
själv hade valt. Han fick också veta att alla 
möten skulle komma att öppnas efter en tid. I det 
slutna mötet ska deltagaren kunna känna trygg
het eftersom medlemmarna I mötet blir bekanta 
efter en tids användning. Mötesdeltagarna anmo
dades också att presentera sig för varandra i 
mötet. 
Samtliga deltagare I skolKOM tilldelades status 

mötesorganisatör. Det betyder att alla hade möj
lighet att organisera nya möten. Men deltagama 
anmodades att vara återhållsamma med att 
öppna nya möten. Det måste finnas ett behov 
som inte tillfredsställs inom något redan existe
rande möte, eftersom det annars finns risk för att 
möten sammanblandas. 

För att användaren ska kunna skriva 1 kon
ferenssystemet, innehåller programvaran Porta
COM en enkel radeditor. Det fmns också möjlig
het att använda en fullskärmseditor. Men genom 
att deltagama I skolKOM kommunicerade med 
hjälp av Datapak så kunde de inte utnyttja full-
skärmseditom. 

Erfarenheter 

I början av projektet var aktiviteten störst inom 
mötena men allt eftersom deltagama lärde känna 
varandra så ökade användningen av brevlåde
funktionen. Det gällde särskilt för personer, som 
upptäckte att de hade likartade behov, som inte 
delades av övriga I mötet Många föredrog dock 
att även t fört^Uningehgöra stoa irüägg i mötet, 
ibland med avsikt att få flera intresserade av 

Längden på inläggen varieradCi De flesta fö
redrog att skriva och läsa korta inlägg, högst en 
skärmsida^ Olika möten fick dock olika karaktär 
på Mläjgéri. I ett möte uppgav médlemotnarna att 
de hade svåjrigheter med. att begränsa sina 
Inlägg, efteiTsom Innehållet krävde en mergenom-
arbetad analys, även om de insåg att längre 
texter är svåra att överblicka. Längre inlägg blir 
också svårare att kommentera eftersom de inne
håller flera olika synpunkter. 

Många som var vana vid en fullskärmsedi
tor upplevde radeditom som ett hinder vid sitt 
agerande. Nàgra pekades lösa problemet genom 
att använda en lokal texthainterare och skicka 
hela filer till konferenssystemet 

Nya möten initierades av deltagama då till
räckUgt inånga enats om att de hade ett gemen
samt behov. Det skedde främst inom området da-
toram^dning I undervisningen. 
För att nå ut till övriga skolKOM-deltagare med 
information om det nyöppnade mötet skrev möte-
sorganisatören inlägg i existerande skolKOM-
niötén. I i » 

5.4 Utbildning på konferenssystemet 

Inför projektstarten arrangerades 20 halvdags-
utbildningar med ca 10 deltagare vid varje kurs
tillfälle. I Luleå. Umeå. Östersund, Stockholm. 
Linköping. Karlstad, Göteborg och Malmö genom
fördes kurser, antingen med hjälp av lokala Por-
taCOM-system eller genom att kommumcera 
med Norrkom. 

Förutom praktiska övningar på de funktio
ner som finns I programmet PortaCOM, kommen
terades också de generella umgängesformer som 
gäller I ett elektroniskt konferenssystem, rättsliga 
regler och den etik som utvecklats bl.a. för hur 
en konfliktsituation bör lösas. 

De deltagare som lades in 1 maj och de som 
lades In kontinuerligt under hösten, fick utbild
ning på att använda systemet genom en kurs, 
som arrangerades helt inom konferenssystemet. 
Under två veckor genomfördes 10 lektioner med 
anvisningar från kursledaren om övningar som 
skulle utföras. Övningarna kommenterades av 
deltagare och kursledare I kursmötet. Hänvisning 
till det tryckta materialet gavs för ytterligare för
klaring. Kursen finns dokumenterad i sitt kurs
möte och kunde genomläsas av nya deltagare på 
egen hand. Det skedde dock endast i undantags
fall. Erfarenheter från andra konferenssystem 
visar nämligen att undervisning bör ske med en 
samlad grupp så att alla elever är med från 
början. På det sättet kan eleven få det stöd av 
kursledare och övriga elever som han behöver. 

Erfarenheter 

Det visade sig att förståelse för hur man agerar i 
detta nya medium, som är en annorlunda kom-
munlkatlonsmlljö. var svår att få under en kort 
halvdagskurs. Den växte fram allt efter som erfa
renheterna ökade genom användningen av syste
met. Däremot var programvarans kommandon 
lätta att lära. Hur ett inlägg skrivs och kommen
teras etc. mötte inga svårigheter. Efter en tid an
vände dock de flesta enbart en liten del av alla 
tlUgängHga kommandon. Behovet av mer sofisti
kerad användning utvecklades långsamt. Möjlig* 
heten att äterläsa redan lästa meddelanden eller 
att läsa inlägg i en ordning som användaren styr 
själv utnyttjades tnte av samtliga deltagare. 
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5.5 Information om skolKOM 

Då en ny deltagare Introducerades 1 skolKOM 
fick han ett tryckt informationsmaterial som re
dogjorde för vilka aktiviteter som pågick i konfe
renssystemet. Det Innehöll en beskrivning av hur 
kommunikationen går till tekniskt, med uppgift 
om överföringsparametrar etc, och det personliga 
lösenordet samt hur lösenordet kan ändras. Det 
innehöll också manual och referenskort till Por
taCOM. 

I mötet SKOLKOM INFO annonserades ny
heter I konferenssystemet. SkolKOM INFO är ett 
skyddat möte och kunde bara läsas av deltagar
na. Projektledaren var den enda som tilläts 
skriva i mötet. Andra kunde vända sig till pro
jektledaren för att be denne förmedla nyheter. 

Erfarenheter 
• 

Informationsmaterialet för nya deltagare gav Inte 
svar på alla de frågor som en ny användare av 
konferenssystemet hade. Många behövde ytterU
gare hjälp ôch använde sig då av de telefonnum
mer tül resurspersoner som fanns angivna i ma
terialet. Några fick hjälp över telefon men ändra 
lyckas inte lösa sina problem och kora därför 
aldrig med i projektet 

Deltagama valde att skriva egna inlägg i de 
skolKOM-möten där medlemmama kunde tänkas 
vara intresserade av nyheten i stället för att an
nonsera dem l skolKOM INFO. SkolKOM INFO 
utvecklades därför till att bli en kanal för projekt-
ij lpl^it i l l de lppfâ^ l l 

5.6 Kommunikation 

För att nå Norrkom använde alla ett gemensamt 
Datapakabbonemang. Datapakadressen gick till 
en dator hos Umdac och adressen användes bara 
inom skolKOM. Betalningen för datapaktjänsten 
fakturerades projektet så att användaren bara 
behövde betala telekostnaden till närmaste data-
paknod. 

Deltagama använde egna lokala kommuni
kationsutrustningar. Det innebar att variationen 
på utrustning var stor. De flesta använde skolans 
dator, några måste köpa modem och program för 
att kunna vara med i skolKOM. I det informa
tionsmaterial som deltagama fick Inför starten 
ingick vissa uppgifter angående kommunikatio
nen, men någon hjälp med de lokala utrustning
arna kunde inte ges eftersom varianterna var så 
många. Telefonnummer till personer som kunde 
svara på tekniska frågor fanns dock 1 Informa
tionsmaterialet. 

Den som hade ett uppdrag i skolKOM fick 
låna en persondator av projektet så att han 
kunde arbeta 1 hemmet. Ett kommunikationspro
gram, som utvecklats för att komplettera Porta
COM lokalt, testades av uppdragstagarna. 

Projektstarten försvårades av att Umdac fick tek
niska problem genom den stora mängden nya 
användare av Norrkom. Efter flera uppdateringar 
av PortaCOM under våren och hösten fungerade 
Norrkom bättre. 

Umdac beslutade också att köpa in en ny 
Vax-dator som skulle dediceras för Norrkom. 
Efter att ha delat datorkapacitet med institutio
ner vid universitetet fick nu Norrkom en egen 
maskin. Den nya Vaxen togs i bruk den 1 novem
ber. Då upphörde de kapacitetsproblem som fun
nits. 

Erfarenheter 

De tekniska problem som uppstod vid dataöver
föringen var skräptecken som genererats mellan • 
användaren och datapaknoden, dvs genum:::Ä|i 
ningar l terminal, modera och telelinjer, och sora 
gjorde att det skrivna såg slarvigt ut. Många del
tagare stördes av alt inte kunna lämna ifrån sig 
en text som han var nöjd med. Andra fann alg i 
att textema innehöll felaktigheter. Några blev li
beralare efter en tids användning och kunde d l 
också acceptera felstavningar eUer slarvigt skriv
na ra«n6|||g& 'WmZ 

Det hände ibland att användaren "slängdes 
ut" ur telenätet eller att det var upplaget så att 
han inte kom fram Ull Norrkom. 

För den lärare, som hade begränsad till
gång till dator, kunde kommunikationsproble
men innebära att han hindrades att använda 
skolKOM under en längre tid. Det gällde föM|| 
som utnyttjade skolans dator. Läraren måste 
vara ledig vid de tillfallen då datorn inte var upp
tagen i undervisningen. Om det då uppstod tek
niska problem kunde det dröja en vecka till dess 
att läraren fick ett nytt tillfälle att kommunicera. 
Få lärare hade UUgång till en särskUd lärardator 
som ftltt kunde disponeras lSkolan. -JKIP:: 

. De mèst aktiva i konferenssystemet hade 
en egen koirmiunikationsutmstni^ i herhmet 
Dessa kommunicerade oftast sent på kvällen 
eller tidigt på morgonen. 

saa hQr:i 
i i i i i i n 
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5.7 Aktiviteter 1 skolKOM-möten 

SkolKOM innehöll fem slutna möten från starten: 
skolKOM SVENSKA. skolKOM SAMHÄLLSKUN
SKAP. skolKOM EKONOMI. skolKOM KUN-
SKAP&LÄRANDE samt skolKOM DATORN I 
SKOLAN. Deltagaren fick välja vilket möte han 
ville bli medlem l och fördelningen av medlemmar 
blev relativt Jämn över de fem mötena, med en 
viss övervikt för datormötet. Senare under våren 
öppnades dessa möten för alla intresserade. Del
tagarna organiserade även egna möten, de fiesta 
med Inriktning mot någon särskild datortillämp
ning. 

Under hösten tillkom en annan typ av möten: 
skolKOM FoU, skolKOM LÄROMEDEL och skol
KOM KALENDARIUM med information från olika 
sektorer. Alla inbjöds Ull dessa möten och resul
tatet blev ca 50 medlemmar 1 varje. 

Under hösten erbjöds också utbildning 
inom konferenssystemet. Den organiserades i 
egna möten: skolKOM PORTACOMKURS. skol
KOM PRAKTISK DATAKOMMUNIKATION och 
skolKOM KURS I ARTIKELSÖK 

Anna Andersson Arvika gy 
Bertil Boelson Bodens hö 
Cesar Civik Centralskolan 
Dolly Davidson Dragarbrunn 
Eva Erikson Eslöv-Vux 
Min egen 

EEädSHil 

skolKOM 
INFO 

Annonsering av 

(öppna) möten 

.O O o o 

SkolKOM 

styrgrupp 

Månads
utvärdering 

skolKOM 
FOU 

; 

/ 

Presentation av 

användare 

Kurs i 
PortaCom 

RAST 

0^5 0 

; 
Kurs Datakom 

munikation 

skolKOM 
kalendarium 

/ 

skolKOM 
läromedel 

0 ^ 9 

Kurs i 

Artikelsök 

/ 

Förelåsning 

Datorstödda 
konf.system 

Svenska Samhälls 
kunskap 

Ekonomi Datorn i 
skolan 

Kunskap& 
Lärande 

Debatt och erfarenhetsutbyte 

SA Biblio
teks
tjänst 

Översikt över aktiviteter i 
skolKOM. I rum utan 
dörr pågår öppna möten. 
I rum med dörr slutna. 
Skyddade möten syns ej 
från torget. 
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5.7.1 Möten för debatt och erfarenhetsutbyte 

I de ursprungliga fem mötena debatterades och 
spreds idéer mom ämnena svenska, samhälls
kunskap och ekonomi samt om datoranvänd
ningen i skolan. Mötena innehöll förslag på lek
tionsplanering och läromedel. 

övergripande frågor, som synen på kun
skap och skolans roll 1 samhället, diskuterades 1 
lärande&kunskaps-mötet men även 1 övriga 
möten. Nya läroplaner eller andra Inriktningsdo
kument annonserades och debatterades. 

Erfarenheter angående Innehållet 

I svenskmötet talades om hur processinriktad 
skrivlnläming kan användas som en altemativ 
metod för alt lära elever att skriva. Den nya HK-
linjeh (Handel och kontor) föranledde diskussio
ner om tex resursfördelning l ekonomimötet. 

Många av inläggen bestod av en fråga ställd 
till de övriga medlemmama i mötet. Men att 
svära på frågan hur man själv har handskals 
med ett liknande problem tvcks möta ett visst 
motstånd hos medlemmama. Del här beteendet 
var särskilt markant inom samhällskunskapsmö
tet men fanns även 1 övriga möten. 

I vissa fall var det möteskoordinatorn som 
ville initiera en debatt genom att ställa en provo
kativ fråga. 

• : tnågra^^^ gruppema som bildades fanns 
inte något naturligt kommunikationsbehov och 
det påverkade aktiviteten l mötet. Förväntningar
na på innehållet sklljde sig åt markant 1 läran-
de& kunskapsmötet. Motsättningar mellan olika 
medlemmars åsikter ledde till direkta konfronta
tioner. Men dessa modererades efter en tids kom
munikation och efter att även orsaken till mot
sättningarna hade tagits upp till debatt. Att det 
är nödvändigt med etiska regler vid användning 
av konferenssystem blev också uppenbart för de 
berörda debattörerna. 

Erfarenheter angående debattstrukturen i > 

inläggen kom i början i en följd utan inbördes 
sammanhang. Det blev Svårt att föra en diskussi
on. 
ä ; : ^ Kommentarer på ett inlägg dök upp långt 
efter det att övriga mcdléninär hade lämnat sina 
kommentarer men utan att kortfattat redogöra 
för det inlägg som kommenterades. Kommenta
ren kunde därför bli $i^r att förstå. 

Men strukturen pä tex. svenskmmet b ^ 
bättre efter det att möte^rgählsatöreh hade tei-
tegoriserat inläggen och sammanfattat diskus
sionen. Kommentarer blev lättare att förstå 
sedan deltagarna hade lärt sig att kort referera 
till det inlägg som kommenterades. 

Inläggens omfattning varierade efter mötets ka-
raktär. 

- Ï Järan^ inläggen längre än i 
övriga möten. Några deltagare uppgav att de inte 
kunde korta ned sina inläigg. Innehållet krävde 
en mer omfattande utläggning för att kunna be
handlas seriöst Men genom inläggets längd blev 
det svårare att tillgodogöra sig för läsaren. Det 
var svårt att behålla koncentrationen över flera 
skärmsidor. Längden medförde också att flera 
synpunkter togs upp i samma inlägg och inlägget 
blev därför mer komplicerat att kommentera. 

I datom-i-skolan-mötct var Inläggen korta. 
Ofta bestod de av endast några få rader. De flesta 
Inläggen hade karaktär av begränsad information 
som mer sällan ledde till lår^a debattinlägg; • f 

Även svenskmölet utvecklades till att likna 
datom-i-skolan med korta inlägg från ätt i börjäh 
ha vant ett mer utpräglat diskussionsmöte med 
långa kommentarer. 

Svenska Samhälls 

kunskap 

Ekonomi Datorn i 

skolan 

Debatt och erfarenhetsutbyte 

Lärandet 

Kunskap 

5.7.2 Informationsmöten 

Under hösten öppnades en ny typ av möten. Här 
förmedlades sådan Information som man kunde 
förmoda att lärare efterfrågar. Informationen ans
logs som på en anslagstavla. Den som ville följa 
upp inlägget med ytterligare Information använde 
sig av möjligheten att kommentera Inlägget. Men 
den som ville initiera en debatt med anledning av 
den presenterade Informationen, hänvisade i 
stället, i en kort kommentar, till ett annat möte 
där debatten skulle äga rum. Användningen av 
ett nytt läromedel 11, ex. svenska debatterades 
lämpligen 1 svenskmötet. 
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skolKOM 
FoU 

skolKOM 
kalendarium 

skolKOM 
läromedel 

I skolKOM FoU presente
rades forskningsrappor
ter etc. Forskningen 
kunde ha en direkt an
knytning till skolan men 
också vara inriktad mot 
ett ämnesområde som be
handlas i skolans under
visning. 

Det var även tänkt 
att deltagama skulle 
bidra med information 
om den lokala utveck
lingsverksamhet som 
pågick på den egna 
skolan eller I den egna 
kommunen. 

Konferenser, semi
narier och kurser annon
serades och refererades i 
mötet skolKOM kalenda

rium. Arrangemang som vände sig direkt Ull 
lärare, men även mer generella som lärare kan 
ha Intresse av. 

Tips på läromedel gavs i mötet skolKOM lä
romedel. Det kunde vara en lärobok i matematik 
för gymnasieelever med svaga förkunskaper från 
högstadiet. Eller ett datorprogram för handikap
pade. 

De uppgifter som lades In I informationsmötena 
kom från olika ämnesområden. Information från 
humanistisk sektor blandades med Information 
från naturvetenskaplig sektor etc. Anledningen 
var att läsaren skulle kunna snubbla över infor
mation som han egentligen Inte sökte men som 
han hade användning för då han träffat på den. 
Om han t.ex. letade efter nya läromedel 1 svenska 
för svaga elever så kunde en bok som tagits fram 
för handikappade elever vara svaret på hans 
behov. 

Den som Inte hade tid att läsa alla inlägg 
skulle dock kunna koncentrera sig på exakt den 
typ av Information som han efterfrågade. Därför 
måste rubrikerna på inläggen sättas med stor 
omsorg. 

Källor 

En källa som användes av mötesredaktörema var 
Skolöverstyrelsens databas SKOLVUX. Den inne
håller uppgifter om central och regional skolfors-
knlng men mycket Ute Information om lokala ut
vecklingsinsatser. 

I SILs (Statens Information om Läromedel) 
handikappdatabas hämtades upplysningar om 
forskning och om bl.a. hjälpmedel som utvecklas 
för handikappade. 

Databasen Nyttfo kompletterade ovanståen
de baser med information om övrig forskning 
som pågår mom landet. 

Kontakt togs även med Informationssekre
teraren på FRN (Forskningsrådsnämnden) inför 
ett eventuellt samarbete i framtiden. Hon lades 

också in i skolKOM för att bekanta sig med syste
met och bidra med Inlägg. 

Även förlag, tidskrifter, pedagogiska institu
tioner vid universitet och lärarhögskolor etc. kon
taktades. 

Då informationen lades in i skolKOM skedde ett 
urval. Bara delar av all tillgänglig Information 
kunde presenteras. Källan angavs därför I Inläg
get så att den som tog del av det begränsade ur
valet skulle kunna vända sig direkt till källan, för 
att skaffa ytterligare information. 

Erfarenheter 

Mötesredaktörema förmedlade den mesta infor-

De flesta medlemmama i mfo-mötena tyck
tes vara nöjda med att läsa inläggen utan att vilja 
diskutera Innehållet närmare. Bara några få del-
foalre skrev egna inlägg. , s ^ è î 

De inlägg, som kom från deltagarna i skol
KOM kalendarium, handlade ofta om arrange
mang där de själva var engagerade. De kunde 
vara planeringsansvariga för den annonserade 
kursen eller t.ex. föreläsare på seminariet. 

Få inlägg var exempel på information firån 
deltagama om lokal forskning eller utveckling. 
Den forskning som refererades i skolKOM FoU 
hade oftast bedrivits inom en statlig organisation. 

Den mesta Informationen i skolKOM läro
medel handlade om nyutkomna läroböcker. Men 
1 några Inlägg talades om läromedel som redan 
fanns ute l skolorna och sora hade visat sig så 
bra I undervisningen, att man ville göra läsarna 
uppmärksamma på dess goda egenskaper. -' ' » 

Information från olika sektorer blandades i 
samma möte. 

De som lämnade Informationen hade svå
righeter med hur de skulle rubricera inläggen så 
att det överensstämde med läsarens sätt att as
sociera. Att koncentrera läsandet tül en viss typ 
av informationen blev därför svårt. Dessutom ut
nyttjade deltagama sällan möjligheten att själv 
bestämma vad och i vilken ordning de ville läsa i 
mötet. Resultatet blev att deltagama tyckte att de 
träffade på alltför många Inlägg som de Inte var 
intresserade av 

För att informationsförmedlaren skulle 
kunna förmedla informationen måste han ha tlll-
é å h | till den. Han måste ha möjlighet att använ
da ^ av ôliïëi källor och nås av information från 
berörda organisationer. Att det är möjligt att nå 
ut till lärare med Inbjudan till konferenser etc. 
via skolKOM måste därför spridas till tänkbara 
intressenter. Det är ett långsikUgt arbete som 
Inte gett resultat under försöksåret Mötesredak
törema. som arbetade med att lägga in informa-
tionen i skolKOM, fick därför vissa svårigheter 
med att kunna ge en allsidig ocb heltäckande be-
lî OTfeg. 11111 
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5.7.3 Utbildningsmöten 

Under hösten genomfördes flera kurser 1 skol
KOM. Deltagama inbjöds till utbildningen genom 
annonser 1 mötet "skolKOM INFO". Anmälan till 
en kurs gjordes i ett möte I konferenssystemet. 

I projektplanen Ingick att arrangera både 
teoretisk och praktisk utbildning. Kursema i Por
taCOM, Artikelsök och datakommunikation var 
exempel på undervisning l praktiskt handhavan
de av programvara respekthre utrustning. Före
läsningen om "System för datorstödd kommuni
kation" presenterade en teori omkring konferens
systemets möjligheter. Planerna med en diskus
sionsklubb som samlades kring en debattbok 
kunde inte genomföras under projekttiden. 

Utbildningen arrangerades I konferenssys
temet l slutna kursmöten med kursledare och 
kursdeltagare som medlemmar. Undervisningen 
skulle genomföras under 10 lektioner och pågå 
under två sammanhängande veckor. 

Erfarenheter \ ;,; 

Planeringen av hur utbildnlngama skulle genom
föras gjordes under hösten. Kursledama behövde 
få tid på sig för att bil Införstådda med hur de 
skulle använda konferenssystemet på bästa sätt. 
Det tryckta material måste utarbetas. Därför 
kom tre av kursema att pågå under samma tid. 1 
slutet av november och början av december. 
Under den perioden hade dessutom lärarna 
mycket att göra i skolan. Trots detta anmälde sig 
cirka 50 till varje utbildning, många till två eller 
alla tre kurserna. Flera av dem ^ m ahmältM^É 
hade dock problem med att iå tiden att räcka till. 
Efter det att många deltagare framfört önskemål 
om att senarelägga Utbildningen förlängdes kur
sema fram till Jul. 

PortaCOM 

Utbildning på programvaran PortaCOM gavs vid 
två tillfällen. En kurs genomfördes vid hösttermi
nens början. Nya skolKOM-deltagare hade här 
möjlighet att lära sig använda de funktioner som 
finns i PortaCOM och gamla deltagare kunde re
petera och fördjupa sina kunskaper. 

Undervisningen skedde helt och hållet i 
kursmötet I konferenssystemet. Lektionerna var 
numrerade och hade en rubrik som angav vilken 
funktion som lektionen handlade om. Till varje 
lektion fanns flera inlägg som tog upp de kom
mandon som hörde till funktionen. Kursdeltagar
na fick sedan till uppgift att genomföra övningar 
med hjälp av dessa kommandon. Som stöd för 
kursen användes den tryckta manualen till Por
taCOM. 

Åsikter från deltagama framfördes antingen 
som kommentarer till inläggen eller I egna inlägg 
under rubriken Rast. 

En andra kurs i PortaCOM genomfördes 1 
slutet av november. Till den kursen hade att nytt 
material utarbetats. Den mesta teorin fanns nu 
nedskriven i det tryckta materialet. Anvisningar 

Kurs i 
PortaCom 

RAST 

Kurs Datakom 

munikation 

Kurs i 

Artikelsök 
sx% Blbllo-

teks-

om hur kursdeltagarna skulle börja kursen, 
genom att skriva brev till kursledaren, vilka öv
ningar de skulle genomföra och hur de skulle re
dovisa sina framsteg I inlämningsuppgifter, fanns 
också angivet I materialet. 

Deltagama delades In 1 elevgrupper som 
skulle hålla kontakt genom att skriva brev till va
randra I konferenssystemet. Medlemmama I 
gruppema berättade om sig själva för att bli mer 
personligt bekanta. De redogjorde också för sina 
framgångar och svårigheter under kursens gång. 
Kursmötet användes för de praktiska övningarna 
och för att redovisa inlämnlngsuppgiftema. Åsik
ter, som inte riktigt hörde till det som behandla
des Inom kursen, hänvisades till ett särskilt möte 
för "småprat" som hette "skolKOM RAST distan
sundervisning Portacom". 

ligen kursledaren som skrev 
deltagama anmodades att komma med synpunk
ter på konferenssystem och speciellt hur de upp
levde den genomförda undervisningen. Deltagar
na var positiva till kursen och hade många för
slag på hur konferenssystemet kunde göras ef-
fekttvare. 

Kursledaren ansåg dock att det hade varit 
svårt att genomföra utbUdning på änvähdnlng av 
konferensçystem i konferenssystemet. Därför ut
formades den andra PortaCOM-kursen annorlun
da. I den skuUe så Me information som möjligt 
Överföras i konferenssystemet. Följden blev att 
kursgenomförandet låstes till den planering som 
var gjord i det tryckta materialet Om deltagama 
i stället hade fått sina öflämhln^ppgifter i 
kursmötet hade dessa kunnat användas för att 
anpassa undervisningen efter de framsteg som 
deltagama gjorde. Genom att kursen genomför-

ÉîS med olika hastighet kom medlemmarna t 
evgruppema att ligga på skilda avsnitt Det för

svårade det sociala samspel som var planerat för 
att ge stöd under utbildningen. 

14 



Datakommunikation 

En kurs 1 datakommunikation planerades till 
månadsskiftet november - december. Kursen var 
upplagd så att deltagama praktiskt skulle ge
nomföra olika kommunikationsmoment. De 
skulle sända och ta emot filer, lära sig något om 
kryptering och datasäkerhet och vilka tjänster 
som kan utnyttjas för extem kommunikation. 
Den lokala utrustningen behandlades också. Hur 
kommunikationsprogram och modem ftmgerar 
och hur kommunikation "på korthåll" används 
för att t.ex. dela på skrivare och andra knappa 
resurser. 

Kursen fanns beskriven 1 sin helhet I det 
tryckta kursmaterialet. Grundkurs och överkurs 
markerade vilka övningar som kunde betraktas 
som mindre respektive mer avancerade. 
Några av övningarna innehöll upplysningar från 
deltagama om hur de lyckades med sina uppgif
ter. Kursledaren kunde på det sättet hålla sig In
formerad om hur kursen fortskred. Kursmötet 
användes av deltagama till att fråga och få hjälp 
med svårigheter. 

Erfarenheter 

Kursen i datakommunikation var också planerad 
i detalj i förväg. Materialet hade utformats så alt 
det skulle passa deltagare med skilda förkunska
per och med olika kunskapsmål. Den deltagare 
som hoppade över de svåra övningarna förlorade 
ändå inte möjUgheten att förstå fortsättningen. 

Eftersom kursen innehöU många praktiska 
moment och deltagama hade olika utrustningar 
kom många av frågorna HU kursledaren alt 

hjälp även ifrån andra kursdeltagare. Dessa 
frågor och svar upplevdes sora lärorika av många 
medan andra fann att mycken tid gick åt till att 
läsa inlägg som de inte egentUgen var berörda av. 

Erfarenhetema från kursen visar att det 
tryckta materialet bör innehåUa teori och öv
ningsuppgifter så att deltagama kan förbereda 
sig 1 lugn och ro men att instuktlonema oro hur 

" U X . . * t . J 1,-,.«<• ..,-. 

kSKa genomioras oor ses i Koraerens-
mm. iiUiààààààààààààkUiààààimiiliiimiiiéiikààkiÙÊ& 

Artikelsök 

Artikelsök är en referensdatabas hos Biblioteks
tjänst i Lund. Den ger hänvisningar till artiklar i 
tidningar och tidskrifter. Undervisningen om hur 
man söker information 1 databasen Artikelsök 
skulle äga rum under de två första veckorna I de
cember. 

Kursen Inleddes med en genomgång i kurs
mötet av vilka baser som ingår i Artikelsök, hur 
en sökning förbereds, hur sökstrategin utarbetas 
och genomförs på lämpUgt sätt. Efter en beskriv

ning av den hjälp sora finns i sökprogrammet fick 
deltagama 1 uppgift att ta fram referenser tül be
grepp som kursledaren valde ut. 

Kursdeltagarna kunde vara kvar I skolKOM 
under tiden de gjorde sina övningar I Artikelsök. 
Genom att begära "Annan tjänst" hos Norrkom 
och välja en Datapak-adress som var tillgängUg 
bara tmder kurstiden och för kursdeltagarna 
kom de tiU Bibliotekstjänsts dator. Då sökningen 
avslutats och deltagama lämnade Artikelsök 
återkom de automatiskt till Norrkom. 

Deltagama kunde välja om de viUe skriva 
om resultatet av sina sökningar I ett brev till 
kursledaren eUer I ett Inlägg i kursmötet. Kursle
daren gav sedan olika lösningar på hur sökning
en kunde ha genomförts. 

Manualen till Artikelsök användes som 
tryckt material I kursen. 

Erfarenheter 

Kursen i Artikelsök genomfördes nästan uteslu
tande med hjälp av konferenssystemet. Vid ge
nomgången av hur en sökning går tfll och hur Ar-
tiketeök är konstruerad refererade kursledaren 
till var I manualen motsvarande uppgifter fanns 
att läsa. De övningar sora deltagama skuUe ge
nomföra byggde succesivt upp erfarenheten om 
hur resultaten från en sökning kan utnyttjas för 
att gå vidare i nästa sökning. Kursledaren 
pekade i sina kommentarer på fallgropar och 
knep vid tex. trunkering av ord och uttryck. 

-,•: I utvärderingen av kursen uppgav kursle
daren att konferenssystemet hade passat bra för 
hans syften och kursuppläggning och att det hela 
hade varit ''mycket trevligt". Elevema uppskatta
de också det sätt på vilket kursen genomfördes. 

Föreläsning 

Förutom de mer praktiskt inriktade kursema 
ovan genomfördes en föreläsning omkring 
"System för datorstödd kommunikation" I okto
ber. Föreläsningen skuUe ha ägt rum under se
minariet i Nynäshamn men uppsköts och gavs 1 
stället 1 konferenssystemet. 

Föreläsnlngsmötet var skyddat så att före
läsaren var den enda sora kunde skriva i mötet. 
Åsikter som presenterades under föreläsningen 
debatterades 1 ett särskilt diskussionsmöte. 

Föreläsningen framfördes med hjälp av 
kommentarträd. Läsaren kunde välja att fördju
pa sig i vad som skrevs under en huvudrubrik, 
genom att läsa de kommentarer som gavs tiU det 
inlägget. eUer att gå vidare till nästa Inlägg och 
nästa huvudrubrik. Föreläsningen inleddes med 
en presentation av huvudrubrikerna för att ge 
deltagama en ÖverbUck över vad som skuUe följa. 
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Erfarenheter 

Konferenssystemet lämpade Sig väl som forum 
för en föreläsning. Möjligheten att strukturera In
läggen 1 rubriker och underrobrlker gjorde att In
nehåUet blev överskådUgt. Däremot kunde Inte 
deltagama ge sina synpunkter 1 direkt anslut
ning tUl inläggen 1 mötet vUket medförde att 
många avstod från att kommentera de åsikter 
som framfördes. Några valde att ta upp den här 
föreläsningsformen Ull debatt i diskussionsmötet 
och var överlag mycket positiva. ; 

Att komma i kontakt med personer med ett speci
alkunnande utan att behöva vara på samma 
plats är en av fördelama med distansundervis
ning. Med konferenssystemets hjälp undviks 
nackdelen att kommunikationen blir envägs. 
Lärare och elever når varandra snabbt med 
frågor och svar. I konferenssystemet får deltagar
na även del av alla andras frågor och svar och lär 
sig därför av varandra. Möjligheten att planera 
det egna kursgenomförande tiU en lämpUg tid
punkt gör undervisningsformen flexibel. 
En nackdel är svårigheten att bygga upp sociala 
relationer om inte kursdeltagare och ledare har 
möjlighet att träffas innan kursen. För att sam
spelet I gruppen ska fungera riktigt bra behöver 
de ses även under kursens gång och efter kurs
genomförandet 
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5.8 Resurspersoner 

För att åstadkomma det innehåU i skolKOM som 
ingick 1 planerna för projektet engagerades perso
ner för olika uppdrag. Förutom projektledaren ar
betade mötesledare, mötesredaktörer och kursle
dare som möteskoordlnatörer med skilda upp
drag. 

5.8.1 Projektledare 

Projektledaren utformade projektbeskrivningama 
efter styrgruppens anvisningar. 

För att leda projektets genomförande hade 
projektledaren dels arbetsuppgifter 1 konferens-
systeraet, dels administrativa uppgifter. 

Nyheter som introducerades I skolKOM an
nonserades i skolKOM INFO. Här informerades 
tex. om nya skolKOM-möten, med en kortfattad 
beskrivning av vad som gäUde för det mötet Pro
jektledaren gav också råd tiU deltagama då de 
planerade att öppna nya möten. 

En viktig uppgift för projektledaren var att 
stödja övriga resurspersoner och att tiUvarata 
deras erfarenheter vid genomförandet av projek
tet Projektledare och mötesorganisatörer upp-
rätthöU kontakt m.h.a. slutna möten eller brev 1 
konferenssystemet Verksamheten debatterades 
kontinuerligt: hur stödet tiU användama kunde 
förbättras, nya aktiviteter som borde initieras och 
alternativa organisationsformer för pågående ak
tiviteter. 

Projektledaren var också medlem i de flesta 
existerande skolKOM-möten och kunde följa hur 
de utvecklades. 

Bland de administrativa uppgifter som 
sköttes av projektledaren Ingick att lägga in nya 
deltagare I skolKOM, ofta efter rekommendatio
ner från någon som redan tidigare var medlem. 
Och att sända ut informationsmaterial med upp
gifter om konferenssystemet tül den nya deltaga
ren. 

Projektledaren lämnade en redogörelse för 
projektets status tiU styrgmppen vid det styr-
gruppsmöte som ägde rum en gång 1 månaden. 
Och vid projektslutet redovisades hela projektet 
skolKOM. Med utgångspunkt från de rapporter 
som lämnats av uppdragstagarna och den utvär
dering som gjorts med hjälp av deltagama, sam
manfattade projektledare och styrgrupp de slut
satser som kunde dras av försöket I denna slut
rapport. 

förd kurs blev därför värdeluU kunskap vid pla-
neringen av efterföljande kurser. ; 

Projektledaren fick också förslag och värde
fulla synpunkter på projektets genomförande 
från deltagama. Många skrev persoriliga brev i 
konferenssystemet 

5.8.2 Mötesledare 

I överenskommelsen med resurspersonerna om 
deras Insatser I skolKOM angavs endast de yttre 
ramama för uppdraget: arbetets inriktning och 
omfattning och den ersättning som skuUe utgå 
för arbetet. De konkreta arbetsinsatserna för
ändrades då erfarenheten av användningen av 
konferenssystemet ökade, både hos resursperso
nerna och deltagama. 

Sora koordinatörer för de diskussionsmö
ten, som organiserades vid projektstarten, enga
gerades fem mötesledare. De hade tiU uppgift att 
se tiU att det alltid fanns något att läsa för med
lemmama I mötet. Erfarenheter från andra kon
ferenssystem visar nämligen att en ovan använ
dare, som efter flera försök Inte finner något läs
värt, snart upphör att använda konferenssyste
met Mötesledama skrev därför många inlägg i 
sina möten under den första tiden. Efter någon 
månad minskade dock den här typen av insatser. 
Mötesledama övergick 1 stället tiU att Initiera nya 
debattområden, då de bedömde att det fanns ett 
sådant behov. De tonade också ner stn egen roU 1 
mötet. 

"Jag hälsade alla deltagare välkomna och uppma
nade dem personligt i brev eller korta Inlägg att 
presentera sig och avslutade ofta inlägget med en 
fråga speciellt tül den deltagaren"/ Håkan Ström
berg, mötesledare i Datom-i-skolan 

"Då ekonomimötet samlade lärare från såväl eko
nomi- som handel och kontorssektom blev drygt 
tio ämnen representerade.....Jag tror att antalet 
deltagare var för få för så många ämnes
områden."/ Lots Adding, mötesledare t Ekonomi 

"Jag tror att ett mötes rubrik ska avgränsas mer 
än vad mötena i skolKOM gjordes. Detta kräver 
dock fler deltagare."/ Håkan Strömberg 

Mötesledaren skulle ge stöd åt den som var ovan 
att använda konferenssystem. Han skuUe t.ex. 
göra medlemmama uppmärksamma på hur de 
rubricerade sina Inlägg. Han skulle också försöka 
uppmuntra dem som var tysta 1 mötet att bU mer 
aktiva. 

Men mötesledaren hade inte alltid tillräckU
ga egna kunskaper. Det Inträffade bl.a. då någon 
bad om hjälp med ett tekniskt problem. Mötesle-

Erfar enheter 

Kunskapen om hur konferenssystemet kunde ut
nyttjas för de aktiviteter, som planerats Ingå l 
försöket, ökade hos både projektledare och resur
spersoner under försöksåret vilket påverkade de 
insatser som gjordes. Fortbildning förmedlad l 
konferenssystemetet krävde tex. en annan peda
gogik än om lärare och elever vistats i samma 
rum. Pedagogiska erfarenheter från en genom-
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dåren kunde då försöka förmedla en kontakt med 
någon arman resursperson med den efterfrågade 
kompetensen. 

Mötesledama fick också stöd av varandra. 
Eftersom deras bakgrund sklljde sig åt kunde 
den ena bidra på ett område och den andra på 
ett annat. En mötesledare var lärare i svenska 
och arbetade också med lärarfortbUdnhig, en var 
lärare I ekonomi och en annan i samhällskun
skap. En undervisade i ADB. Han hade tidigare 
erfarenheter från att ha varit systemansvarig för 
ett annat konferenssystem. Den femte mötesleda
ren var forskare med anknytning tiU en pedago
gisk Institution. 

Månadsrapportema från mötesledama tül 
projektledaren lämnades i ett skyddat möte 1 
konferenssystemet, där bara projektledare och 
mötesledare var medlemmar. Men eftersom mö
tesledama utvärderade sin verksamhet 1 detta 
möte så blev var och ens synpunkter tiUgängUga 
för övriga mötesledare. Och Idéer som fördes 
fram kunde diskuteras I mötet av projektledare 
och mötesledare. 

"Svårigheten uor också att veta vem man egentli
gen kommunicerade med Mötesdeltagarna hade 
Ju fått anmäla sitt Intresse JörJörsöksverksamhe-
ten själva och var utspridda över hela Sverige. En 
svårighet var att kunna föra ett samtal på vettig 
basis med människor som man aldrig mött och 
visste väldigt lite om. Många deltagare uppfat
tade att detta möte Inte egentligen skulle vara ett 
debattmöte om svenskämnet i sig, utan om da
toms anknytning till detta ämne! Man såg bite rik
tigt vilken roll kommunikationssystemet kunde 
spela för utvecklingen av hela svenskämnet"/ Siv 
AsamoJ, mötesledare i Svenska 

l-RWWW!-;!''.!..̂ !.'.!-. ••..•..•-•... ••.-.•.•.••• ••• • • ••• •.-.•.••• • '.' U.- l.'l?BSiWWWWB̂v̂vw?Hvg???!WŴ  
Erfarenheter 

En konsekvens av att mötesledaren blev mindre 
aktiv var att den totala aktiviteten i mötet avtog. 
Det gällde för flera avmötena men dock Inte för 
aUa. Några mötesledare tolkade situationen på 
det sättet att de övriga, medlemmarna inte kände 
något ansvar för vad aom hände i mötet De ver
kade Inte alls känna sig förpUktade att svara på 
ett upprop eUer på en fråga även om de hade 
kunskaper på området Avvikelser fanns givetvis. 
I t.exvsamhäUsl^nskapigmötet kom flera uppma
ningar från deltagama ätt medlemmarna måste 
bU mer aktiva med inlägg. 1 datom-i-skolan var 
aktiviteten hela tiden hög utan att mötesledaren 
behövde göra några särsküda insatser. Det fanns 
också enskilda deltagare i varje möte> som var 
aktiva förutom niötesledaren. 

' Mötesledama lade ned mycket arbete på att 
försöka vidga den krets som deltog aktivt i debat
terna. De tog kontakt per telefon eUer med vanli
ga brev. De skrev också personUga brev l konfe
renssystemet med uppmaningar och för att ge 
råd och hjälp tül raedlemmama. Några av dem 

lade ner flera timmars arbete per kväU på skol
KOM. 

För att kunna arbeta i hemmet fick mötes
ledama låna en kommunikationsutrustning av 
projektet, dock ingen printer. Efter en tid uppgav 
de att de hindrades l sitt arbete av att inte få In
läggen utskrivna på papper. Det upplevdes Som:;: 
absolut nödvändigt för att kunna göra en sam-
mahstäUnlng och få överblick över InnehåUet l 
ad£«£*a motet 

Tül hösten Inköptes därför en skrivare till 
den mötesledare som fortfarande hade uppdrag i 
skolKOM. nu sora mötesredaktör. 

"Man bör se den tid som uartt som en inlärnings
tid, såväl vad beträffar mötesstrukturen som tek
niken. Nu är det dags att ta nästa steg och fråga 
oss: Vad ska vi ha detta konferenssystem till"/ 
Berthel Sutter, mötesledare i Lärande &Kunskap 
"Det somjörvånar mig är att inte Lärarhögskolor, 
universitet och SÔ högprioriterade detta medium 
och såg denna unika chans till erfarenhetsutbyte. 
Problemet år, tror Jag. brist pä Information om 
mediet"/ Siv AsamoJ 

5.8.3 Mötesredaktörer 

I de informationsmöten som öppnades under 
hösten arbetade mötesredaktörer. Med utgångs
punkt från sitt ordinarie verksamhetsområde 
hade de tül uppgift att bevaka var sin sektor och 
rapportera därifrån. En redaktör förmedlade in
formation från den humanistiska sektom, en 
hån den naturvetenskapliga och en från handi-
kappsektom. Dessutom knöts personer med erfa
renhet av yrkes- och företagsutbUdning tfll grup
pen mötesredaktörer. 

Mötesredaktörema började med att inven
tera tänkbara källor för den information som de 
skuUe förmedla. De tog kontakt med forsknings
råd och lämpUga institutioner vid universiteten. 
Handikappinstitutet, kommunala utvecklings-
centra och läromedelsförlag var andra exempel 
på Informationslämnare. De använde sig också 
av lämpUga databaser som käUor. 

Genom att göra ett urval bland aU den in
formation som redaktören fick presenterades 
delar av informationen 1 mötet. Mötesredaktören 
strävade efter att lämna sådan information som 
svarade mot ett behov hos deltagama. 

Projektledare och mötesredaktörer hade 
kontakt via konferenssystemet under hela 
hösten. 

Vid projektslutet avrapporterade redaktö
rerna sitt arbete och rapporterna ingick sedan 1 
underlaget för projektets slutrapport. 

"Det dr nödvändigt att provoceraför att det ska bli 
någon reaktion."/ Sven Martinsson, mötesredaktör 
för Informationsmötena 



BçE^enheter 

g l i s t a deltagare läste Informationen som pre-
^al lmdes i informationsmötena utan att ge 
någon kommentar. Redaktörerna fick därför svå
righeter att bedöma hur Intressant den lämnade 
informationen var 

I börj an trodde redaktörerna att de vände 
sig till den vanlige läraren sora inte hade tid att 
själv hålla sig införraerad om aUa nyheter. Men 
senare insåg de att många av medlemmama I Ih-
formationsmötena var lika insatta, sora de själva. 
1 vad som skedde inom forskningen etc. 

Redaktörernas arbete ändrades endast 
något under perloden. De utnyttjade källor som 
var bekanta redan tidigare och hann även skaffa 
iiågra nya kontakter. Andra tänkbara informa-
tiönslämnare kände inte tiU existensen av skol
KOM. Redaktörerna saknade därför uppgifter om 
vissa händelser som skulle ha kunnat vara av in
tresse för lärare^ 

:• Några, redaktörer hann Inte utföra det 
arbete de åtagit sig i skolKOM på gmnd av andra 
arbetsuppgifter. Deras Insatser koncentrerades 
tiU den näst sista och sista månaden. 

Bevakningen inom de oUka sektorerna blev 
därför ojämn. 

"Det är mer arbetskrävande änjagjöreställt mig 
att komprimera texter Jör presentation i detta 
medium, med sina alldeles speciella krav."/ Sven 
Martinsson 
Den här typen av möten tror Jag Jyller en funktion 
Det bygger dock på attjler tar ansvar Jör att lägga 
in information Annars är det risk för att urvalet 
blir ensidigt och att ingen känner ansvar så att 
mötet insomnar."/ SivAsamqj. mötesredaktör. 

5.8.4 Kursledare 

UtbUdning anordnades I skolKOM I kursmöten 
med en kursledare. Han hade till uppgift att för
bereda och genomföra undervisningen. De rikt
linjer som fanns angav endast ett kunskapsmål 
med undervisningen. Kursledaren utformade 
sedan sin kurs I samförstånd med projektleda
ren. 

"Den uppläggningjag gjorde Inför kursens genom-
Jörande gick i stort sett att hälla. Däremot var Jag 
överambitiös i tron att delar av mänskligheten Inte 
har annatjör sig om kvällarna - ens omdengår 
på kurs - än att konsekvent och i högt tempo lösa 
ålagda övningsuppgifter"/ Jan-Eric Malmquist ut-
blldninsledare i Artikelsök. 

tans och att mediet var konferenssystemet. Ett 
tryckt material skuUe komplettera konferenssys
temet 

Kursledaren måste bestämma sig för hur 
det tryckta materialet skuUe utformas så att det 
gav bästa stödet. En stor del av kursinnehållet 
kunde tryckas I förväg med teori, lektionsgenom
gångar och övningsuppgifter. Konferenssystemet 
skuUe då användas av kursens lärare och elever 
vid problem eUer då vissa moment behövde för
tydligas. EUer så kunde den mesta undervisning
en förmedlas I kursmötet och endast komplette
ras med en tryckt manual. 

"Det går att bedriva utbildning ochjörmedla kun
skap genom att formulera den skrtfüigt i stället Jör 
attframställa den oralt eller möjligen gutturalt 
Det kräver större koncentration och strängare dis
ciplin - ingetdera något som behöver Jördystra tiä-
varonjör eleverna." / Jan-EXic Malmquist 

Kursuppläggningen styrdes av kursinnehållet. I 
kursen om praktisk datakommunikation kunde 
det förväntas uppstå många tekniska problem. 
Eleven måste då ha tillräckliga kunskaper för att 
kunna formulera sitt problem på ett sådant sätt 
att läraren fick adekvata uppgifter för att lösa 
problemet. För att ge elevema så mycket Infor
mation som möjligt I förväg gjordes ett omfattan
de kursmaterial. För att underlätta dataöverfö
ringen erbjöds elevema att köpa en diskett med 
kommunlkationsprogramraet Kermit till själv
kostnadspris. De instruktioner som gavs i mate
rialet utgick ifrån att elevema använde Kermit. 

I distansundervisning kan det vara svårt 
för kursledaren att hålla sig Informerad om ele
vemas status. Konferenssystemet skulle därför 
användas för att underlätta kommunikationen 
meUan lärare och elever. Här skuUe också utvär
deringen av kursen ske. 

Det kan vara svårt att åstadkomma goda 
sociala relationer mellan elevema och mellan 
lärare och elever I distansundervisning. Använd
ningen av konferenssystemet skuUe göra det möj
Ugt att upprätta kommunikation mellan alla in
volverade i utbUdningen. 

"Man har stor nytta av den samlade resurs som 
ett möte Innebär. Men att läsa Inlägg och besvara 
dem tar ttd Reaktionerna visar att deltagama 
starkt uppskattar snabba responser och tappar 
lusten om dessa dröjer. Ett problem kan vara att 
responser tenderar att bli negativa - de som skri
ver har problem. Styrkan är om systemet rymmer 
folk och möjligheter till snabba lösningar. Det kan 
också vara av betydelse att de som lyckas 'syns i 
möten'. Här löstes detta delvis av deltagama, men 
fler uppmuntrande brev hade kunnat övetföras tiü 
mötet"/ Peter Becker, utbildningsledare i Praktisk 
datakommunikation 

Vid planeringen måste han ta hänsyn tiU 
att undervisningen skuUe komma att ske på dls-
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Genom att kursledamas erfarenheter av konfe
renssystem och distahsundérvlSnu% variemde 
korn de att utforma sin undervisning på olika 
sätt, Vüken form de än valde kunde man konsta
tera att den gav både för- och rackdelar jämfört 
med något annat altemativ. 

Under kommurukauohskursens gång fick 
många problem med ätt genomföra kommunlka-
Uonen efter anvisningarna. Kursledaren ktuidè 
hjälpa de flesta genom att ge kompletterande in
formation i kursmötet. Den som Inte använde 
Kermit fick hjälp med att anpassa instruktioner
na tül det egna programmet, ändra instäUnlngar 
av switchar i den egna utrustningen osv. Eventu
ellt hade en flexiblare undervisningsform varit 
lämpligare. Om kursmötet använts UU lektlonsge-
homgångar hade kanske lärarehhaft större möj
ligheter att anpassa varje lektion t Ul elevemas 
fömtsättningar. 

De elever som genomförde kommunika
tionskursen gav dock positiva omdömen om 
ku rsen. Den hade givit dem insikter l dataöverfö
ring som gjorde att kommunikationen med tex. 
skolKOM underlättades. 

Om undervisningen ska ske tiU stora delar 1 
kursmötet så måste elevema vara väl insatta 1 
arrvändnmgeh av konferenssystem. I kursen Arti
kelsök utnyttjades kursmötet både tül genom
gång av innehåUet 1 databasen och tül undervis
ning om buren sökning går till. Då eleven skuUe 
söka fram referenser efter lärarens anvisningar 
och behövde återse information som presenterats 
tidigare l mötet måste han behärska konferens
systemets funktioner. Han måste kunna återse 
de instruktioner som han behövde för att genom
föra sökningen. Tül hjälp för den som behövde re
petera fanns också manualen till Artikelsök och 
kursledaren gav i sin genomgång anvisningar om 
var motsvarande fanns beskrivet i-manualen. 

SamtUga kursledare hade problem med att 
få veta hur väl elevema îyckades med de uppgif
ter de fick. Kurserna innehöU vissa inlämnings-
uppgifter där eleverna fick uppge avsändare. Då 
kunde läraren skaffa sig en uppfattning om ele
vens status. Eleverna fick också sända èh häls
ning l kursmötet bara för att ge ett Uvstecken 
ifrån sig och berätta att de avancerade I kursen. 

Deltagarna i skolKOM hade ingen nedsätt
ning i sin undervishingssî^ldléhèt som kompen
sation för sin medverkan. De måste avsätta fritid 
för att följa utbUdningen. Resultatet blev att flera 
som fick ont om tid måste prioritera. UtbUdning
en kom I andra hand och de kunde därför inte 
genomföra den kurs de påbörjat. ; 

Läraren i kursen om PortaCOM försökte 
konrühatülratta med det här problemet genom att 
göra ett personligt avtal med varje elev. Lärare : 
och elev? koni överens Om hur snabbt eleven 
skuU^gå;i|en6ra kursen. Men^lla :elever lycka
des Inte håUa överenskommelsen. Då elevema 
delats In i elevgrupper utifrån sina studieplaner 
fick kursavbrotten eller den förändrade studie-
hastigheten även konsekvenser för dessa. 

"De uöcügoste slutsatserna JÖrJiamtiden av de två 
Jorsöfcen att bedriva utbildning i PortaCOM med 
tyälp av PortaCOM är: 
* Det mäste erbjudas kurser vidftera olika äU/äl-
len sd att uar och en kan välja en för honom/ 
henne lämplig tidpunkt 
* Teorfausnttt samt öunlngs- och Insändningsupp-
gijler bör delges eleven t vanlig form, inte via Por
taCOM 
* Det bör finnas någon form av press på deltagar
na attjidlfölja kursen"/ Rolf Carlsson utbild
ningsledare i PortaCOM. 

5.8.5 Personal vid Umdac och SNIC 

Det konferenssystem som användes är InstaUerat 
vid Umdac. Datacentralen vid Umeå universitet. 
SNIC. Stiftelsen för norrlands informationstekno
logiska centrum, ansvarade för kontakten med 
konferenssystemets extema kunder. 

Då deltagama i skolKOM fick problem med 
kommunikationen med Norrkom, eUer önskade 
optimera sin användning av konferenssystemet, 
kunde de få hjälp av personal vid Umdac. 

Personal vid SNIC bistod projektledaren 
med administrativa uppgifter, specieUt vid pro
jektstarten och inför avslutningen av projektet då 
de bl.a. medverkade som intervjuare vid utvärde
ringen. 

Tülsammans med personal vid Umdac tog 
de fram ett statistiskt material för att bedömma 
olika användargruppers aktivitet 1 konferenssys
temet Materialet användes som underlag för de 
resultat som presenteras i denna slutrapport. 

5.9 Två-dagars seminarium 

Då projektet pågått ett tag började deltagama 
framföra önskemål om att träffas. Man vüle veta 
mer om människan bakom skolKOM-identi-
teteten. 
Styrgruppen beslutade därför att arrangerandet 
av ett två-dagars seminarium skuUe Ingå I pro
jektplanen för hösten. Medel avsattes tUl hyra av 
konferensanläggning, tiU kost och logi, och tiU re
seersättning för den som hade mer än 25 mils 
resa. 

Seminariet ägde rum vid Televerkets kurs
gård 1 Nynäshamn tmder en lördag - söndag 1 ok
tober. Inbjudan tiU seminariet gjordes I mötet 
skolKOM INFO och deltagama anmälde sig i 
mötet skolKOM NYNÄSHAMN. Drygt 40 personer 
kom tiU seminariet 1 Nynäshamn. 

Programmet 

Seminariet Inleddes med att aUa närvarande pre
senterade sig. 
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Programmet för seminariet InnehöU en pre
sentation av projektet skolKOMs syften och ge
nomförande och de närvarandes kunde ge sina 
synpunkter på projektets uppläggning. 

Seminariedeltagama fick höra hur konfe
renssystem fyller en viktig funktion 13:e genera
tionens distansundervisning. I en historisk tiUba-
kablick konstaterades att den första generatio
nens distansundervisning använde sig av brev 
mellan lärare och elever. Den ena eleven hade då 
Ingen vetskap om vad den andra gjorde. I den 
andra generationens distansundervisning använ
des också TV, radio, videoband etc. Men fortfa
rande var kommunikationen en-vägs, dvs läraren 
sände och eleven tog emot. I den tredje generatio
nens distansundervisning är kommunikationen 
två-vägs. Både lärare och elever kan stäUa frågor 
resp. svara. Dessutom har elevema möjlighet att 
lära av varandras frågor eftersom hela elevgrup
pen kommunicerar och Inte bara lärare och elev. 

Deltagama fick en Uten inblick I hur konfe
renssystem används Inom andra organisationer 
och på andra håU I världen. Att användningen 
inom en organisation speglar den organisatio
nens ordinarie arbetssätt. Att användamas kul
tureUa mönster påverkar utnyttjandet av ett tUl
gängligt konferenssystem. 

De kurser som planerades pågå under no
vember och december presenterades. Kursledar
na gav en kort introduktion tiU sina respektive 
kurser och deltagama fick möjlighet att bekanta 
sig med kurslnnehåUet under en workshop. 

Deltagama fick en redogörelse för de aktivi
teter som organiseras genom SNIC och hur 
skolSNIC har büdats för att stödja datoranvänd
ning i undervisningen i Västerbotten-regionen. 
De fick också en lägesrapport om planerna för 
vad som ska ske med skolKOM då projektet 
upphör. Att skolSNIC sannolikt övertar det orga
nisatoriska ansvaret. 

De närvarande ombads också komma med 
synpunkter på prissättningen på skolKOM i en 
framtida driftsfas. 

Deltagama samlades i grupper och utvär
derade den verksamhet som pågått i skolKOM 
under året och gav förslag på hur skolKOM kan 
förändras och förbättras. Deras synpunkter do
kumenterades och användes senare i slutrappor
ten och vid planeringen av skolKOM I framtiden. 

Seminariet avrapporterades i konferenssys
temet av två av seminariedeltagama. 

Erfarenheter 

önskemålet om att få träffas fördes fram av del
tagarna med kraft. En uttryckte det hela så dras
tiskt att hon vüle lukta på de nya vännerna. Det 
här agerandet visade att viktiga delar av det soci
ala samspelet mellan människor går förlorad då 
kommuniaktionen sker via ett datormedium. 
Endast en liten del av en människas personùghet 
blir synUgt genom de åsikter hon presenterar l 
inlägg i ett konferenssystem. Hur inlägget toUcas 
av läsaren beror också på den büd läsaren härav 
författaren. Och l ett konferenssystem år det 

rart att skaffa sig en bUd. Gester och mimik går 
ïlt förlorade. Inte ens rösten fmns för att ge en 

ledtråd. 
Underbara ÖgonbUck uppstod då två delta

gare, som i ko ' ' 

m 
::•;:•; 
me 

i mötet 
igare. som representerat olika åsikter 

1 debatter i konferenssystemet, och nu äntUgen 
fick en människa bakom orden. Nya vänskaper 
uppstod och ledde tül brewäxUng 1 konferenssys
temet under den återstående projekttiden. 

De drygt 40 personer som kom tül Nynäs
hamn var liite representativa för hela gruppen 
deltagare l skolKOM-projektet Det visade sig 
nämUgen att de som kom var de mest aktiva 1 
konferenssystemet. 

Eftersom endast en mindre andel av skol-
KOM-deltagama var närvarande uppnåddes inte 
det ursprungliga syftet med kursintroduktionen. 
Att de. som skulle genomgå 
träffades och bildade en elevgrupp, 
målsättningen, att varje k 
elever och lärare möts för 
socialt mönster i gruppen 
nomföra. 

m • 
,a 

das med att 
ell positivt 
ir inte att ge-

Deltagama framförde b l 
på skolKOM: 
- Att skolKOM har möjliggjort för lärare att tema
tlsera och diskutera sma erfarenheter, något som 
l l l l p r vanligt b l ^ ^ ^ l r e ^ i i P 
- Att mötesledama haft betydelse, både genom 
att strukturera mötet och genom atl håUa Ig;* 
aktiviteten i mötet JL„ 
- Att diskussionerna drogs åt datormediet, en 
tendens som förstärktes efterhand 
- Att korta inlägg ger fler svar än långa 
- Att slutna möten befrämjar en mer öppenhjärt 
Ug atmosför och gör att samtliga medlemmmar 

Alt man bör renodla nfötena och göra dem tids-

- Att konferenssystem skuUe vara elt bra komple
ment tiU vanliga kursinslag och tiU lärarstödd 

Att SkolKOM kan samverka med ämnesföre
ningar och med tidningar som vänder sig tiU 
lärare 
-Att varje skola bör beredas tllifäUe att delta 1 
skolKOM l̂lg 

21 



6. UNDERLAG FOR RESULTAT 7. RESULTAT 

Den verksamhet som pågått under året i skol
KOM har legat tül grund för de slutsatser som 
dras i projektet. Redan i det förberedande arbetet 
framhölls att en försöksgrupp på ca 400 - 600 
personer behövdes för att få tiUräckligt många in
tressenter i olika typer av erfarenhetsutbyten. Av 
ekonomiska skäl var det mte möjligt att erbjuda 
mer än ca 200 personer att delta. Därför blev an
talet debattörer i underkant I vissa faU och andra 
diskussioner kunde aldrig genomföras. Det här 
förhållandet bör beaktas då projektets resultat 
presenteras. 

Den korta projekttiden medför att den 
analys som görs I första hand utvärderar en In-
lämingsperiod snarare än ett försök med an
vändning av konferenssystem. 

AUt som har skrivits i konferenssystemet 
dokumenteras och sparas. Det har därför varit 
enkelt att återlösa inlägg och kommentarer 1 
möten inför den avslutande avrapporteringen. 
Förutom mina (projektledarens) egna iakttagelser 
har de engagerade resurspersonerna lämnat rap
porter från de aktiviteter där de varit verksamma. 
Deltagamas synpunkter framkom i den utvärde
ring som vände sig UU 70 av de totalt 200 delta
gama. Dessutom har deltagama framfört sina 
åsikter om konferenssystemets användbarhet 
under hela projektperioden och även vid utvärde
ringar direkt i systemet efter t.ex. genomförda 
kurser. 

< 46305 > 88-12-21 20:41 Sven O Ottosson Peder Skrivares 
Kommentar till: < 46180 > av Monica Andersson DFI STHLM 
Mottagare: Kurs i artikelsök /mottaget/ 
Ärende: utvärdering 

Försök ttll svar pä Dina frågor: 
1. Egentligen Inga eftersom systemet ger möjlighet till 
snabba frågor och svar. En stor fördel är att man kan ta 
till sig undervisningen, när man har tid, liksom att man 
kon sitta och "funIa" I egen takt utan att känna sig pressad. 
2. Det här konfetrenssystemett passade perfekt - lagom 
kommentarer och smidig tillgäng till databasen. (Speciellt 
tacksan är Jag över att databasen var "nattöppen" förra 
helgen.> 
3. Det tryckta materialet bör vara utförligt, snudd på 
heltäckande, och överskfldligt - en handbok eller upp
slagsbok. Konferenssystemet ger "iniärningsgflngen" och 
övningsuppgifter ned kommentarer, 
4. Se svar pä fråga II Pä grund av kunnig kollega har 
jag inte haft nAgra tekniska problem. 
Som framgår har jag tyckt att kursen I Flr 11 kel sök varit 
<Tryck pä RETURN) | 
ro I ig och mycket instruktiv. Enda nackdelen var att 
den drabbade oss lärare just vid tern InssIutet. Men jag 
hoppos pfl att skolbiblioteket kommer att teckna abonnemang! 
Tack för m i g och Cod Ju I ! 
Sven 
< 46305 > 

Du har läst alla inlägg I Kurs i artikelsök 

Uad vill du göra? <Cä till) nästa möte <SkolK0M kursanmälcn PortaC0M>( Uänta 
<pa nyheter). Kommentera Cmaddelonde), Personligt (svar), <Uisa> hela 
(inlägget). Återse (Inlägg), Sluta, (Nägot) annat. 

Kan elefcÉnontska fcon/erenssystem användas Jör 
att främja skoldebatt och erfarenhetsutbyte? 

Genom att delta I debatter 1 skolKOM har lärare 
fått möjlighet att teoretiskt bearbeta situationer 
som de möter i praktiken i sitt yrke, på ett sätt 
som liknar forskarens. Att forskare och andra 
akademiker funnits I systemet har bidragit tfll 
och påverkat hur företeelser inom skolan stude
rats och analyserats. Gruppen som deltagit aktivt 
i dessa diskussioner har dock varit begränsad. 
Andra har deltagit mer sporadiskt i diskussioner 
kring ett speciellt tema och några har enbart läst 
vad andra framfört. Bland dem, som endast läst 
och tagit del av de övrigas inlägg, uppger många 
att de funnit debatten givande även om de inte 
deltagit själva. I diskussionerna har det fram
kommit att deltagama haft sküda synsätt på vad 
kunskap är och hur lärande går till. Efter att 
vissa Inlägg varit näst Intül hätska vid projekt
starten utvecklades debatten tül ett åsiktsutbyte 
I värdiga ordalag. 

Vid en jämförelse av hur lämpUgt konfe
renssystemet är som forum för debatter och erfa
renhetsutbyte anser deltagama att det passar 
bra för båda dessa syften. Mest givande tror man 
att användningen kan bU för utbyte av erfarenhe
ter. Den största nyttan under försöksåret har 
deltagama haft av kontakten med lärare Inom 
samma ämnesområde. Många inlägg har handlat 

om teknik och om hur teknolo
gin kan tillämpas I undervis
ningen, om resursanvändning 
men också om övergripande pe
dagogiska frågeställningar. Ett 
exempel på metodiska diskussi
oner inom ett undervisningsäm
ne är de synpunkter om proces
sinriktad skrivning som fram
förts Inom svensklärargruppen. 

Grupper utan något na
turUgt kommunikationsbehov 
har däremot inte stimulerats till 
att initiera nya frågeställningar 
i någon större utsträckning, 
trots att konferenssystemet 
skuUe ha kurmat underlätta 
kommunikationen mellan grup
per sora normalt har få kon
taktpunkter. 

Utbytet av åsikter mellan 
lärare och andra yrkesgrupper 
inom skolan har varit nündre 
än meUan lärare. Andelen ut-
büdnlngsplanerare har varit 
Uten i förhåUande tiU praktise
rande lärare. Andelen lärar-
utbUdare och pedagogiska fors
kare har också varit mindre än 
planerat. Både pedagoger och 
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planerare har dock visat ett ökande Intresse för 
att använda medlet under försöksåret. 

Är den teknik som utnyttjas gynnsamJÖr debatt 
och erfarenhetsspridning? 

Genom att kommunikationen skedde via datorer 
kom människan bakom skolKOM-ldentiteten att 
bU mer eUer mindre anonym. Deltagama kände 
sig osäkra på vilka de övriga deltagama var och 
visste inte tiU vem de vände sig med sina Inlägg, 
De kände sig Inte heUer ansvariga för vad som 
hände I de debattmöten där de var medleramar. 
Mötesledaren var den som fick se tül att debatten 
hölls vid Uv, Givetvis fanns det undantag. I dator
mötet behövde mötesledaren Inte göra några 
större Insatser efter de första veckomas inkör
ningsperiod. Även 1 de övriga mötena fanns det 
medlemmar vilka initierade nya diskussionsom
råden och försökte öka aktiviteten i mötet genom 
upprop tiU medlemmar som var Inaktiva. Utvär
deringen visar också att deltagama lägger olika 
vikt vid mötesledarens Insatser. Många anser 
dock att mötesledaren fyUde en viktig funktion 
genom att stimulera och strukturera debatten, 
bl.a. genom att sammanfatta tidigare diskus
sionsinlägg. 

Mindre grupper büdade efterhand nya 
möten för deltagare med gemensamma intressen 
och I dessa möten blev relationema mer personU
ga. 

Det sociala behovet av att få ses "öga mot 
öga" ledde tiU ett två-dagars seminarium i Nynäs
hamn. Efter seminariet fick de deltagare som var 
närvarande ett annat förhåUande tül varandra 
även I konferenssystemet. 

Genom användningen av datorer går rösten 
och gester förlorade. Den som vül uttrycka ironi 
måste använda sig av en särsküd markering. 
Missförstånd uppstod i början av projektet men 
deltagama blev snart vana vid att undvika 
sådana uttryck som kunde feltolkas. 

Uttryckssättet ändrades också efterhand. 
Ett språk meUan talspråk och det som används 
för att skriva en artikel eUer uppsats utvecklades 
av många, överseendet med felskrivningar, både 
egna och andras, ökade även om många lärde sig 
att sända hela textfiler till konferenssystemet för 
att 1 lugn och ro kunna utforma sina inlägg 1 
förväg. 

MöjUgheten att kommunicera vid en tid
punkt som passade användaren var en av de 
största fördelama med konferenssystemet. Men 
för att ha denna möjUghet måste deltagaren ha 
tiUgång till en dator i hemmet. De som hade egen 
dator var också de mest aktiva debattörerna. 

Genom att arrangera olika debattmöten 
kunde diskussionerna struktureras I olika områ
den. De områden som valdes blev dock alltför 
vida. Att ta upp samhäUskunskapsäranet till 
debatt fick till resultat att medlemmama blev 
osäkra på vilka de gemensamma intressena var. 
Vid förfrågan har deltagama framfört åsikten att 
mötet och inriktningen på debatten ska avgrän

sas, dock utan att bU så snäv att antalet debatt
deltagare bUr för Utet. 

För att mötesInnehåUet ska bli möjUgt att 
överbUcka och medlemmarna kunna välja att 
läsa de Inlägg respektive kommentarer som de 
själva önskar, måste rubriker sättas med 
omsorg. Det visade sig vara svårt att välja en bra 
rubrik och att endast använda kommentar
funktionen till att kommentera Inlägget, Många 
gånger InnehöU kommentaren ett meddelande 
som Inte alls hade med själva Inlägget att göra. 

Att äterläsa tidigare Inlägg som gjorts I en 
viss diskussionsfråga utnyttjades endast av ett 
fåtal under en lång tid. Kunskapen om och för
mågan att utnyttja aUa funktioner som program
varan InnehåUer ökade efter den kurs I Porta
COM som genomfördes I konferenssystemet. 

Ibland valde deltagare att skicka en person
Ug kommentar till ett inlägg tül en eUer några av 
medlemmama i mötet. Det Inträffade bl.a. om 
kommentaren hade anknytning tiU inlägget utan 
att direkt handla om samma sak. För att nå en 
begränsad raottagargrupp med ett meddelande 
använde deltagama sig också av brevfunktionen. 

Då antalet debattmöten ökade uppstod pro
blemet att informera deltagama om vüka möten 
som var aktueUa, Nya skolKOM-möten annonse
rades I mötet SkolKOM INFO eUer i befintUga 
skolKOM-möten. Då deltagamas vana vid syste
met ökat tog de själva reda på vilka möten som 
kunde vara av Intressse I mötena "Annonsering 
av (öppna)/(slutna) möten" där samtUga möten 1 
Norrkom finns redovisade. 

Fdr debatterna och erfarenhetsutbytet några kon
sekvenser? 

Medlemmama i de olika debattmötena anser att 
de haft nytta av den information som de fått 
genom mötet, medlemmama i datormötet mer än 
I de övriga mötena. För användning direkt i den 
egna undervisningen har dock Inläggen lämpat 
sig endast i Uten utsträckning. 

Eftersom många deltagare var ovana vid 
datoranvändning medförde deltagandet I konfe-
rensystemet att de fick en viss träning och kun
skaper som kunde överföras tiU tiUämpningar I 
den egna undervisningen. Genom de kurser som 
arrangerades i skolKOM ökade också kunskapen 
om datakommunikation och hur man söker i en 
databas. Den pedagogiska användningen av da
tabaser 1 undervisningen debatterades 1 ett sär
sküt möte. 

I utvärderingen säger deltagama att med
verkan I debattmötet tiU en viss del kan betrak
tas som fortbüdning och att det medfört ett ökat 
behov att söka ytterUgare information omkring de 
frågor som diskuterats. 

Kon InformationJÖrmedlas i konferenssystemet? 

Om konferenssystemet ska användas för att för
medla Information tiU användama så måste det 
finnas en möjlighet att definiera informationsbe-
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I hur stor utsträckning tycker du att ett sådant här konferenssystem sk användas för att 
a) förbereda FoU-information 
b) skapa debatt 
c) utbyta erfarenheter 

Generellt över grupper och separata möten uttalar man sig positivt om skolKOM som forum 
för förmedling av FoU-information, för att skapa debatt och för att utbyta erfarenheter. 
Högst värdesätter man möjligheten t i l l erfarenhetsutbyte. Någon skillnad mellan iniäggare och 
inloggare kunde inte säkerställas. Däremot fanns en skillnad mellan mötesgrupper i bedöm
ningen av skolKOM som förmedlare av FoU-information. (F(4.46)=2.22, pa.OQA) 

Grupp 

a)M 

b)M 

C)M 

A 

3,73 

3,70 

4,41 

B 

3,48 

3,86 

4,24 

Sv 

2,80 

3,10 

4,40 

Lä 

3.75 

3,88 

4,50 

Da 

4,00 

4.20 

4,50 

Sk 

4,00 

3,50 

4,38 

Ek 

4,22 

3,80 

4,30 

""Svenskgruppen" trodde minst pä systemet som FoU-informatör och därvid avvek de signi
fikant från "Datagruppen" (p=.065), "Samhällsgruppen" (po.081) och "Ekonomigruppen" 
(p=.025). 

Jarl Backman 

hovet. De resurspersoner, som engagerades som 
Informatörer I projektet, hade svårigheter med att 
utvärdera värdet av den Information de presente
rade. Deltagama upplevde de speciella informa
tionsmötena som anslagstavlor där uppgifter om 
forskning, om kurser och seminarier och om lä
romedel anslogs. De läste anslagen men visade 
ingen reaktion på det lästa. För att få en upp
skattning på 1 vilken omfattning deltagama tog 
del av det som stod på anslagstavlan skuUe sta
tistik ha kunnat föras på antalet lästa inlägg. Det 
gjordes Inte under försöksåret. Deltagarna ansåg 
dock, 1 utvärderingen, att konferenssystemet kan 
användas för att förmedla FoU-information vilket 
tyder på att de var positivt InstäUda tfll den infor
mation som lämnades. 

Informationsmötena InnehöU uppgifter från 
flera olika sektorer. De deltagare som läste aUa 
inlägg kom därför att träffa på även sådan Infor
mation som de inte var Intresserade av. Den 
breda ansatsen gjorde att förmedlingen Inte blev 
så rationeU som det var tänkt. Att användama 
sällan utnyttjade möjUgheten att läsa selektivt 
bidrog också tiU detta. Flera Informationsmöten, 
med en mer precis mötesrubricering, hade un
derlättat för användama att begränsa sin läsning 
tiU områden som de sjäva valt. 

Den mesta Informationen förmedlades av 
resurspersonerna. I övriga faU handlade det 
oftast om aktiviteter som informationslämnaren 
hade någon personUg anknytning tül. Resurs

personerna, Informatörerna, fann att det Innebar 
ett omfattande arbete att själva skaffa sig Infor
mation på de områden som skulle bevakas. Som 
käUa använde resurspersonerna olika databaser. 
De gav många uppslag men var inte tillräckliga. 
Nya kanaler tfll forskningsråd och andra institu
tioner måste upparbetas. Dessa organisationer 
var ovana vid kontakter med den här typen av 
användargrupp och med konferenssystemets 
möjUgheter. Följden blev att resurs-personerna 
använde sig av kontakter som de hade sedan ti
digare, i första hand, och att de kom att förmedla 
den information som de själva "snubblade på". 
Genom detta förfarande styrdes inte urvalet av 
några gemensamt överenskomna kriterier utan 
berodde på den enskUda resurspersonens intres
seinriktning. 

En fördel med att använda konferenssyste
met för Informationsförmedling är att alla inlägg 
dokumenteras och kan återläsas och firms tiU
gängliga för användare som tillkommer efter det 
att informationen presenterades. 

Fdr tillgången till information några konsekvenser 
för mottagama? 

Genom resurspersonernas funktion att bland aU 
tillgängUg information göra ett lämpligt urval som 
inte var mer omfattande än att användama 
kunde tiUgodogöra sig den fick deltagama del av 
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sådan Information som de annars kanske gått 
miste om. Ibland var dock mottagama lika insat
ta i de uppgifter som förmedlades som inforraa-
tionslämnama. 

Trots att många deltagare hade kunskaper 
inom de områden som bevakades gav de sällan 
någon kompletterande information tül resurs
personemas Inlägg. Inte heUer följdes Inläggen av 
debatter. I anvisningarna tiU hur informations
mötena var tänkta att fungera, fanns ett förslag 
att debatter ej skuUe förekomma i själva informa
tionsmötet, för att Inte förändra mötets karaktär. 
Deltagama skuUe I stäUet hänvisa tül ett debatt
möte I en kort kommentar tiU Informationen. 
Dessa anvisningar bidrog tiU att deltagama valde 
att inte själva vara aktiva i mötet. EventueUt kan 
det också finnas andra förklaringar tiU deltagar
nas Inaktivitet 1 samband med Informationsför
medlingen. Ett försök tiU analys görs nedan 
under rubriken "Diskussioner kring resultaten". 

Eftersom Inläggen var kortfattade önskade 
deltagama få veta mer om de aktiviteter som be
skrevs. Källan tiU informationen angavs därför i 
Inlägget. De personer sora kunde kontaktas för 
kursanmälan etc. angavs. Kunskap om var Infor
mation fanns att hämta spreds på detta sätt och 
några deltagare använde sig också av dessa käU-
angivelser för ytterUgare Information. Många 
medlemmar I Informationsmötena var dock nöjda 
med den information de fick i mötet. 

Ett försök att anknyta en databas direkt tiU 
konferenssystemet gjordes 1 samband med 
kursen 1 Artikelsök. Försöket visade att det är 
möjUgt att ligga kvar i skolKOM samtidigt som 
man gör en sökning I en extem databas belägen 
på annan ort. De olika databaser som användes 
som källor i projektet kom dock Inte att anslutas 
tül konferenssystemet under försöksåret. Men 
genom ett sådant arrangemang skulle konse
kvensema av att Inforraationsförmedlaren gör ett 
urval efter sina värderingar kunna modereras. 

Några deltagare har berättat hur deras In
tresse för skolforskningens resultat ökade genom 
den insikt de fick via Informationsmötet. Annon
seringen av seminarier och kurser medförde 
också anmälningar från deltagare I projektet. 

Kon konferenssystemet användas tillforibildning? 

De resultat som presenteras grundar sig på de 
utbüdningar som genomfördes I skolKOM. Kur
sema hade samtUga någon anknytning tiU an
vändningen av datorer och kommunikation och 
undervisningen innehöU både teoretiska och 
praktiska moment. 

Genom att deltagandet I konferenssystemet 
skedde på fritid och mte på arbetstid fick kurs
deltagarna svårigheter med att hinna genomföra 
hela kursen under kursperioden. Många deltog 
dessutom I flera utbüdningar samtidigt. Kurser
na arrangerades sent under försöksåret och un
dervisningen måste begränsas tiU några veckor 
för att projektet skuUe avslutas. Deltagama fick 
därför Inte möjlighet att anpassa tiden de ägnade 
åt utbUdningen efter sina övriga arbetsuppgifter. 

en fördel som annars följer med distansundervis
ning och användningen av konferenssystem. 

Undervisningen kunde jämföras med en 
traditionell distansundervisning. Användning av 
konferenssystem gav direkta fördelar medan 
varken kursledare eUer deltagare kunde konsta
tera några nackdelar. De svårigheter som påtala
des finns även mom andra former av distansun
dervisning. 

Att göra det möjligt för många att komma i 
kontakt med personer med specialkunskaper 
utan att någon behöver ta tid i anspråk för resor 
gör detta lättare att arrangera och mindre kost
samt. Genom att lärare och elever befinner sig på 
avstånd från varandra försvåras möjUgheten att 
ge stöd under utbUdningen. Kursledaren måste 
därför noggrant planera hur han ska genomföra 
undervisningen så att tillräcklig hjälp kan för
raedlas t.ex. I ett tryckt kompletterande mate
rial. Erfarenhetema från projektet visar att teori
avsnitt och övningsuppgifter bör Ingå I det tryck
ta materialet medan läraren bör använda konfe
renssystemet för att styra genomförandet av ut
bUdningen. 

Den ensküda eleven får snabbt hjälp med 
svårigheter via konferenssystemet Är antalet 
elever stort kan läraren få problem med att hinna 
besvara aUa frågor, men eftersom läraren Inte är 
begränsad av "lektionstimmen" behöver proble
met inte uppstå. För att göra det hela mer ratio-
neUt bör dock undervisningen planeras så att 
frågor och svar kan utnyttjas tiU lärdom för 
många. 

I konferenssystemet får deltagama även 
hjälp av varandra och grupparbete eller annat 
samarbete meUan elevema underlättas. 

Försöket med att presentera en föreläsning 
I konferenssystemet utföU positivt. Genom möjUg
heten att strukturera teorin i inlägg med kom
mentarer, där rubrikerna angav InnehåUet under 
respektive Inlägg, kunde mottagama själva på
verka hur omfattande och i vilken ordning de 
viUe ta del av föreläsningen. 

De kurser som innehöU praktiska moment 
måste förberedas noggrant. Läraren måste försö
ka förutse vilka svårigheter som skulle kunna 
uppstå och ge sådana anvisningar att elevema 
kunde lösa uppkomna problem själva eUer for
mulera problemen på ett sådant sätt att läraren 
kunde ge hjälp på avstånd. 

Vid utbüdningar som fömtsätter ett aktivt 
deltagande från elevemas sida. t.ex. då elevema 
ska komma med egna synpunkter, tycks andelen 
aktiva elever bU nündre än då de är samlade 1 ett 
klassrum. Att kommunikationen går via en dator 
tycks få tiU följd att eleven Inte känner sig tving
ad att uttala sig. 

Genom att elevema kände sig relativt ano
nyma I konferenssystemet så hade de också lätt
are för att avbryta utbUdningen. I en av kursema 
gjorde läraren en överenskommelse med elevema 
om I vilken takt de skuUe genomföra utbUdning
en, dels för att undvika att eleven avbröt kursen 
p.g.a. att hastigheten var för hög. dels för att dela 
Ui elevema I grupper som skuUe arbeta tillsam
mans. Avtalet ansågs vara en bra Idé även om 
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flera elever Inte fullföljde överenskommelsen. 
Svårigheten att bygga upp sociala relationer 
mellan elever och lärare och mellan elevema 
finns i all distansundervisning. Ett sätt att göra 
kursdeltagarna bekanta är att elever och lärare 
träffas innan kursen. För att samspelet i gruppen 
ska fungera riktigt bra behöver de ses även 
under kursens gång och efter kursgenomföran
det. 

Hur balanseras utbudet mot efterfrågan på utbild
ning? 

För att nå ut med information om att kursema 
skuUe komma att äga rum annonserades de i 
mötet "skolKOM INFO" i konferenssystemet An
mälan tiU utbUdningama gjordes i ett särskUt 
möte för varje kurs och ytterligare Information 
om kursema gavs tül deltagama I detta anmäl
ningsmöte. Kontakten meUan organisatörer och 
deltagare, genom möten I konferenssystemet, 
fungerade tUlfredsstäUande för de deltagare som 
ofta var inne I systemet För att även nå ut tUl 
mindre aktiva måste den Infonnation som gavs I 
mötet kompletteras med tryckta Informations
blad. 

Något samarbete med fortbUdnlngsansvari-
ga eUer andra fortbüdnlngsanordnare för att 
samordna utbUdning ägde Inte rum trader pro
jekttiden. 

Konferenssystemet kan Inte användas som 
enda medium för att tillfredsställa aUa behov vid 
fortbüdning. Det måste kompletteras med andra 
medier eUer användas för att komplettera andra 
medier. Trots att detta har uppmärksammats i 
projektet har inte några sådana försök gjorts. 
Under rubriken "Diskussioner kring resultaten" 
nedan utvecklas tankegångarna kring att låta 
olika medier samverka för att uppnå det bästa 
resultatet i undervisningen. 

Utvärderingen av kursema användes för att 
se om utbUdningama motsvarat förväntningama 
hos deltagama och som stöd inför planeringen av 
nya kurser. Den gjordes i konferenssystemet 
p.g.a att utbUdningama genomfördes så sent 
under projektet att de inte kunde tas med i den 
stora utvärderingen. Kursdeltagarna ombads att 
ge sina personUga synpunkter på ett antal öppet 
hållna frågor, i brev tiU projektledaren och/eUer 
kursledaren eUer i inlägg i mötet. 

Finns det fördelar med att skolan har ett eget kon
ferenssystem? 

För att det ska finnas anledning att använda ett 
konferenssystem måste det pågå sådana aktivite
ter i systemet att de motsvarar användarens 
behov. Att medlemmar med ett gemensamt In
tresse blir varse detta intresse och själva kan 
initiera konferenser för t.ex. debatt och erfaren
hetsutbyte understöds av konferenssystemets ut
formning. Det Inträffade vid ett flertal tiUfäUen 
under försöksåret. Men om pågående aktiviteter 

styrs enbart på detta slumpartade sätt tillvaratas 
inte konferenssystemets möjligheter. Man kan 
jämföra med hur telefonen skulle användas om 
ägama tiU telefonerna Inte kände varandra och 
varandras intresseinriktning eUer med att anord
na en vanlig konferens utan någon organisatör, 
föreläsare euer debattledare. För att utnyttja 
tiden och systemet rationeUt krävs en organisa
tion som utarbetar en plan för de aktiviteter som 
ska igångsättas. Efter att behovet uppmärksam
mats, i konferenssystemet genom att vara lyhörd 
för medlemmarnas synpunkter, måste resursper
soner anUtas, som kan ansvara för att de beslu
tade arrangemangen genomförs på bästa sätt. 

Om skolan har ett eget konferenssystem 
kan de Insatser som görs inriktas på sådant som 
bidrar till att utveckla skolan. Utbüdningar ar
rangeras som ett led i fortbüdningen av skolans 
personal. Information förmedlas som det ligger i 
skolans Intresse att medlemmama får del av, de
batter arrangeras om sådant som påverkar verk
samheten i skolan. 

( 46892 ) 88-12-30 17:14 AKE STRRK RODEMSKOLRN GV 
Kommentar till: ( 46180 ) au Monica Andersson DFI STI 
Kottagara: AKE STRRK RODEMSKOLRN GV /nottogat/ 
nottagare: Monica Andersson DFI STHLM 
Rronda: ulvardar Ing 

1. Undervisningen blir ner personlig när antalet 
deltagara ör litat.Jag var nad pi tra kursar. son 
uarlarada t utföranda. En kurs gick I an parsol Ig 
stil mad litat antal deltagora. Dan andra gav 
underhållande kommentarer via nötet. Till den 
tradja följde att utförlig stencil och pfl motat 
var dat mSnga frÄgor ock svor av teknisk natur som 
Inte alltid Intresserade en därför att nan Inte 
hade just den utrustningen som debaterades. 
Om antalet kursdaI tagare ör stort blir det 
naturligtvis svArt för en enda kursledare att 
besvara alla frågor. 
2. Konferanssgstanat passer nyekat bra son 
undarulsningsmadlua för databasutbildning. 
Artikel-sök var lärorik. 
(Trgek pÄ RETURN ,i 
3. Oet trgekta materialet skal I ge Introduktion 
till kursen som man skall läsa I lugn och ro utan 
att Jäktas av datorn. Det skall vara sfl utförligt 
sfi att man .kan läsa sig till grundläggande 
begrepp. Övningsuppgifter bör finnas trgekta. 
Konfarenssysteoat användas för ganonföranda av 
övningarna, inlämningsuppgifter. Kommentarerna 
till uppgifterna kan göras pA fler sätt 
,översiktligt alter mad parsonlgt, baroanda pA 
uppgifter och antal deltagare. 
4. Datorn var nAgot Jobbig bl.a. baroanda pA att 
konferenssystemets rättelser av felaktiga ord 
kommer med när man Ioggar in pA en fil. För 
övrigt är det sora att studera per korrespondens 
Hårmods eller NK I som fanns förr. 
Artikelsök var som nämnts förut an bra kurs. Det 
är enkelt att söka i databas, samtidigt som man nu 
Inser svArighetarna. 
Tiden för kursen uar knapp och den kom olägligt i 
slutet av terminen För övrigt är Jag mgeket nöjd 
för tre lärorika kursar. 
Hej och tack frAn Ake. 
< 46892 > 
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( 46892 > 88-12-30 17:14 AKE STARK RODEMSKOLRN GV 
Kommentar till: ( 46180 > av Monica Andersson DFI STI 
Mottagare: AKE STRRK RODEMSKOLRN GV /mottaget/ 
Mottagare: Monica Andersson DFI STHLM 
ärende: utvärdering 

1. Undervisningen blir mer personlig när antalet 
deltagare ör I i tet.Jag var ned pA tre kursar. son 
uarlarada t utföranda. En kurs gick I en persol Ig 
stil med litat antal deltagora. Dan andra gav 
underhA11 ande kommentarer via nätet. Till den 
tredje följde ett utförlig stencil och pA mötet 
var det mAngå frÄgor ock svar av teknisk natur som 
inte alltid Intresserade en därför att nan Inte 
hade just den utrustningen som debaterades. 
Om antalet kursdeltagare är stort blir det 
naturligtvis svArt för en enda kursledare att 
besvara alla frÄger. 
2. Konferenssgstemet passar mgeket bra som 
undaruisningsmedlum för databasutbildning. 
Artikel-sök var lärorik. 
(Trgek pA RETURN ,i 
3. Oet trgekta materialet skal I ge Introduktion 
till kursen som man skall läsa I lugn och ro utan 
att Jäktas av datorn. Det skall vara sA utförligt 
sA att man .kan läsa sig till grundläggande 
begrepp. Övningsuppgifter bör finnas trgekta. 
Konferenssystemet användas för ganonföranda av 
övningarna, inlämningsuppgifter. Kommentarerna 
till uppgifterna kan göras pA fler sätt 
,översiktligt eller med parsonlgt, baroanda pA 
uppgifter och antal deltagare. 
4. Datorn var nAgot Jobbig bl.a. baroenda pA att 
konfaranssgstemats rättelser av felaktiga ord 
kommer med när man Ioggar in pA en fil. För 
övrigt ör det sora att studera per korrespondens 
Hårmods eller NK I som fanns förr. 
Artikelsök var sora nämnts förut an bra kurs. Det 
är enkelt att söka i databas, samtidigt som man nu 
Inser svArighetarna. 
Tiden för kursen var knapp och den kom olägligt I 
slutet av terminen För övrigt är Jag mgeket nöjd 
för tre lärorika kursar. 
Hej och tack frAn Ake. 
< 46892 > 



8. DISKUSSION KRING RESULTATEN 

"Allförsöksverksamhet behöver viss inkörningspe
riod innan man utvärderar den Det tar således 1-
2 år för att inskolafoUc i den hår typen av projekt 
Därefter skulle man kunna starta den egentliga 
JÖrsöksverksamheten vilken är den man egentli
gen skulle utvärdera" /Sven Martinsson mötesre
daktör. 

Kunskapen om hur ett konferenssystem kan an
vändas Inom en organisation som skolan ökar 
efter hand som försök görs inom olika använd
ningsområden. Det gäUer både för redaktionen 
med ansvar för verksamheten, för resurspersoner 
såsom debatt- och kursledare och för medlem
marna i konferenssystemet. 

Det finns få erfarenheter att inhämta från 
andra länder med liknande försök tUl ett brett, 
organiserat, utnyttjande av konferenssystem. 

Medvetenheten om systemets möjUgheter är 
också låg hos institutioner som skuUe kunna 
fungera som samarbetspartner. Vid fortbüdning 
via konferenssystemet bör planeringen göras tiU
sammans med utbUdningsansvariga i stat och 
kommun för att undervisningen 1 konferenssyste
met ska kunna Inlemmas i det ordinarie fortbild
ningsprogrammet. 

Tjänstemän vid myndigheter har uppträtt 
avvaktande inför användningen av konferenssys
temet. Det kan bl.a. bero på att reglerna är 
oklara för vilken status ett meddelande i syste
met har. Ansvariga för läroplansarbete har börjat 
se att det kan finnas fördelar med en remissbe
handling av nya läroplaner I konferenssystemet 
men känner osäkerhet inför hur ett sådant 
ärende skaU hanteras I mediet 

Förutom personer inom skolans egen orga
nisation skuUe även personal vid företag och 
myndigheter kunna fungera som en resurs i kon
ferenssystemet Deltagama I projektet fann det 
omotiverat att diskutera Innehållet i ett Inlägg om 
Inte den ansvariga fanns närvarande I konferens
systemet Om mötesledaren försökte Initiera en 
debatt med anledning av ett inlägg var det svårt 
att engagera medlerarnama även om Inlägget be
rörde dera I hög grad. 

Genom tillgången tiU kvalificerade experter 
I systemet får medlerarnama möjlighet att Ifråga
sätta utvecklingen Inom expertens ansvars
område. De får dessutom tUlfäUe att öka sin egen 
kompetens genom kontakten med kunniga resur
spersoner. En av anledningarna UU att deltagar
na I projektet inte deltog 1 debatter var nämUgen 
att de 1 många faU Inte var så Insatta att de 
kunde delta. 

Den bästa organisationen för att främja ett 
gott debattklimat är troligtvis närvaron av både 
en ämneskunnlg person och en moderator som 
kan leda själva debatten. 

Under försöket har deltagama varit perso
ner med anknytning till svensk skola. Konfe

renssystemet skuUe också kunna underlätta för 
svenska lärare att få intemationeUa kontakter, 
särskUt med koUeger i Norden. 

Deltagama I projektet har också framfört 
önskemål om att användningen skuUe breddas 
till att omfatta även elever. 

Genom en kombination av lokala, regionala 
och nationella konferenssystem kan skolKOM 
anpassas för olika ändamål. Ett lokalt skolKOM 
vid en gymnasieskola eUer skolKOM i en kom
mun står I förbindelse med det nationeUa skol
KOM. NorrKOM vid Umdac utnyttjas som "mo
dersystem" för skolKOM och skolSNIC i Umeå ut
nyttjas sora ett kompetenscentrum för samtUga 
skolKOM. 

För att utnyttja konferenssystemet på bästa 
sätt bör användningen även kombineras med 
andra medier. Med hjälp av två-vägs TV och 
video kan skeenden åskådliggöras som är svåra 
att förraedla via dator. Telestugor, sora finns på 
många håll I landet, skulle kunna användas för 
att få tillgång till andra medier. Att träffas I verk
Ugheten har också framförts sora viktigt från del
tagama I projektet. Genom TV och vid ett möte 
kan medlemmama skaffa sig en bättre helhets
bud av varandra, något som är viktigt för de soci
ala relationema. 

MöjUgheten att variera kommunikationssät
tet gäller också kommunikationen med själva 
konferenssystemet Användaren måste kunna 
välja meUan att skriva sina inlägg on-line, oftast 
korta kommentarer, eUer skicka och ta emot hela 
filer och på det sättet minimera tiden han är 
uppkopplad mot konferenssytemet Genom en 
sådan valmöjUghet kan kostnaden för använd
ningen minskas. Tekniken, både för att hantera 
själva konferenssystemet, kommunikationen och 
den lokala programvaran, behöver således ut
vecklas ytterligare för att den ska bU tillräckligt 
användarvänlig. 

"Dagens fcom-sysfem saknar Jlera viktiga möjlig
heter till strukturertng. Då datorskärmen ger 
sämre överblick än ett vanligt papper blir detta 
särsküt viktigt Jör datoriserade system. Överblick 
över exempelvis rubriker Jör inlägg vore uärde/uUt 
HJälpfunldioner, med samtidigafönster eller åt
komliga hfälpjönster. kunde lösa detta problem. 
När man kommer in ochjînner att kursmötet har 
75 olåsta inlägg, då funderar man på möjligheten 
att dela upp ett möte i FLERA UNDERMÖTEN. Det 
kunde fungera så att alla automatiskt blir med
lemmar i ett undermöte, men var och en kan av ru
briceringen avgöra om detta undermöte är av in
tresse Jör Just henne. 
Som mötesledare skulle Jag då vilja lyfta över 
inlägg, som faller under viss rubrik, tiü motsvaran
de delmöte./ Peter Becker, kursledare. 
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ffelestyrelsen har inrättat ett anslag med syfte att medverka till snabb och lätt-
tillgänglig dokumentation beträffande användningen av teleanknutna informa
tionssystem i arbetslivet Detta anslag förvaltas av TELDOK och skall bidraga 
tül: 

• Dokumentation vid tidigast möjliga tidpunkt av praktiska tillämpningar 
av teleanknutna informationssystem i arbetslivet. 

• Publicering och spridning, i förekommande fall översättning, av annars 
svåråtkomliga erfarenheter av teleanknutna informationssystem i arbets
livet, samt kompletteringar avsedda att öka användningsvärdet för 
svenska förhållanden och svenska läsare. 

• Studieresor och konferenser i direkt anknytning till arbetet med att 
dokumentera och sprida information beträffande praktiska tillämpningar 
av teleanknutna informationssystem i arbetslivet. 

Via TELDOK är en av de skriftserier som utges av TELDOK. Via TELDOK pre
senterar bl a obearbetade tillfallighetsrapporter från seminarier, studieresor osv, 
manus som förtjänar utgivning även om inte skrivarbetet finansierats av TEL
DOK och engelskspråkiga översikter. 

Några exempel på skrifter i denna och andra skriftserier som TELDOK nyligen 
utgivit är... 

Via TELDOK 
12 Den automatiserade experten. En uppsats om expertsystem... Oktober 

1988. 
13 SkolKOM — ett elektroniskt konferenssystem för skolan. Juli 1989. 

TELDOK Rapport 
46 Information Technology Requires Dramatic Organizational Changes... 

December 1988. 
47 Standardisering i Storbritannien. Februari 1989. 
48 Några kommuners och Kommunförbundets användning av system för 

datorförmedlad kommunikation. Juli 1988. 
49 Lära mer i arbetet med bilder över telenätet. Fyra försök med utbild

ning och expertrådgivning på distans... Juli 1988. 
50 TELDOKs Årsbok 1989/90. Juli 1988. 

TELDOK-lnfo 
7 Utsträckt kommunikation — att tänja våra sinnen. September 1988. 
8 Datorgrafik och kommunikation — Ett datorgrafiknummer. November 

1988. 

Publikationema kan beställas gratis dygnet runt från DirektSvar, 08-23 00 00. 
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