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Abstract 
 

This essay has discussed and analyzed a draft for an idea about 

a network called EduSync. This idea is based on that teachers 

and students, attending and holding courses, all over the world 

should be able to find and interact with each other. EduSync is 

founded from a new learning theory, connectivism. Interviews, 

participation in a conference and two workshops have been used 

to gather information and different points of view concerning e-

learning, for example possibilities and problems with this idea 

of a network.  A comparison of web communities and e-learning 

environments that exists today was also done. The gathered 

information from persons as well as literature resulted in a 

discussion concerning learning and what would or would not be 

possible with the creation of EduSync. Some suggestions of 

future studies, both practical and scientific, are also given in 

this essay. 

 

 

Abstract 
 

Den här uppsatsen har belyst och analyserat ett utkast till en 

nätverksidé som kallas EduSync. Denna idé grundar sig i att 

lärare och studenter i samtidiga liknande kurser världen över 

ska kunna hitta varandra och interagera. EduSync baseras på en 

ny lärteori, connectivism. Intervjuer och deltagande i 

konferenser samt workshops har använts för att samla information 

och olika synvinklar kring e-lärande och möjliga fördelar och 

nackdelar med denna nätverksidé. Det gjordes även en enklare 

jämförelse av idag existerande webbcommunities och lärmiljöer. 

Den insamlade informationen från personer och litteraturstudier 

resulterade i en diskussion angående lärande och vad som skulle 

vara möjligt eller inte att genomföra i skapandet av EduSync. 

Några förslag på framtida forskning, både praktisk och 

vetenskaplig, ges också i den här uppsatsen. 
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1. Inledning 

“Among other things, colleges and universities are storehouses. Gates 

and towers—in architecture and in metaphor—have served not only to 

isolate the life of the mind from the hubbub of the marketplace, but to 

preserve and protect scarce and sacred knowledge artifacts.”  

(Katz, 2008, s172) 

 

Utifrån det här citatet kommer metaforen kring Molnet och Tornet, där Tornet är det 

traditionella lärandet med rigida strukturer och Molnet är det nya nätverkande lärandet som 

stödjer frihet och nytänkande utanför de traditionella ramarna. I och med globaliseringen ökar 

tillgängligheten av information vilket medför att lärandet distribueras över ett nätverk av 

kontakter de alla är intresserade av samma ämne kan sammanstråla.  

 Det är viktigt att poängtera att vi som skriver denna uppsats har en bakgrund inom 

människa-datorinteraktion och informatik, inte inom pedagogik eller lärteorier. I och med vår 

bakgrund och vårt synsätt så ser vi möjligheterna med ett nätverkande lärande utifrån hur 

människor kan använda datorer i sitt dagliga lärande. Till exempel att genom ett nätverk skapa 

nya användningsområden för digitala artefakter som inte i första hand är utformade för 

lärande.  

 Lärarens roll i dagens högre utbildningar är på väg att förändras på grund av att all 

information blir allt mer lättillgänglig. Det är därför inte längre självklart att läraren är den 

person som besitter mest kunskap inom ett område, eller att lärarens synvinkel är den enda 

som kan anses vara "rätt". Under en kortare period som motsvarar en universitetskurs eller 

under en längre period bortom studietiden får studenter tillgång till en stor mängd olika 

synvinklar, och därmed får de chansen att tänka till på ett mer djupgående sätt än i dagens 

tidspressade utbildningar. Detta kan ske genom att till exempel använda bloggar som lärande 

under en kurs (Safran, 2008). Läraren skulle i och med connectivismen gå från att vara den 

exklusivt faktautlärande personen till att vara en person som lär ut källkritik och hur man 

kommer åt information, detta för att ge eleverna en god grund i hur man fortsätter lära sig 

även efter sina studier (Notess, 2006). Att läraren skulle få den roll beskriven i det korta 

scenariot ovan är ett extremfall men visar på vad som kan vara möjligt. En mer trolig väg är 

att lärarens roll till viss del stannar kvar som den är idag men att insamlandet av kunskap 

också distribueras över studenternas personliga lärnätverk.  

 För att vara en bra student ställs stora krav på ett livslångt lärande där individen själv bär 

ansvar för sitt lärande genom aktivt deltagande. Att bygga ett studienätverk är något som görs 

per automatik första gången man sätter sig i ett klassrum med sina studiekamrater, där flyktiga 

förhållanden mellan klassen och läraren formas av och till. Denna fysiska närvaro i klassrum 

kan syfta till att låta studenter reflektera, diskutera litteratur och granska ämnen som grupp. 

Inte nog med att denna studerandeaktiva modell är en bra och exemplarisk modell för att 

reflektera, problematisera och agera för att utvinna nya strategier, den präglas dessutom av en 

akademisk autenticitet i form av en lärare med specifik kunskap inom ämnesområdet. Detta 
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scenario med läraren som en mentor eller handledare för en hel klass är många gånger bara en 

vision, en utopi hos lärosäten.  

 Hur kan EduSync fungera som hjälpmedel för att sammanknyta högskolestudenters 

kunskaper med andra individer? 

1.1 EduSync 

EduSync är ett skrivet utkast till en möjlig webb 2.0 tjänst som ska främja internationellt 

nätverksbyggande i studierelaterade sammanhang (se bilaga 1). Webb 2.0 är enligt vår 

definition en beskrivning av dagens webbplatser som är i ständig förändring till skillnad från 

de gamla traditionella statiska webbplatserna. Sajten ska möjliggöra kommunikation och 

samarbete mellan studenter, studiegrupper och lärare. Anders Norberg författaren och 

idéskaparen bakom EduSync har framlagt några basala element som viktiga att visualisera på 

ett bra sätt. Bland dessa finns:  

 Samtidighet  

 Kurstid  

 Peaktime för inlärning  

 Problemlösning  

 Deadline (tenta, inlämning)  

Sajten har för avsikt att bygga på individuella medlemskap/profiler med en kalenderfunktion 

och ett tydligt centralt deadline-tänkande. Det är angelägenhetsgraden i att etablera kontakt i 

en särskild fråga inom ett visst tidspann som ska göra att man finner varandra och kan arbeta 

tillsammans ganska intensivt under en begränsad tid. EduSync bygger vidare på idéer som 

blended learning och social learning, det vill säga nätburen kommunikation skapad för att 

hålla diskussioner och ämnen igång mellan den klassrumsförlagda utbildningen. Det finns ett 

stort värde i att bygga sitt nätverk och skapa noder för kommunikation i hopp om ökad 

kunskapsbildning och breddning av förståelse med hjälp av kontakter. EduSync har inte för 

motiv att begränsa nätverken till enskilda studiegrupper som är vanligt förekommande i 

lärmiljöer utan begränsningarna kan utgöras av tid eller intresse. Anders introducerar också ett 

antal tilltänkta scenarion för EduSync, nedanstående scenarion är exakta återgivningar av 

scenarion i bilaga 1: 

1. En student läser en kurs, t ex i ”Organisation och organisationskulturer”. 

Kurslitteraturen är ganska internationell, men han tycker att en hel del verkar svårt. 

Han registrerar sig själv på EduSync, lägger in sin inläsningstid och kanske sin 

kurslitteratur och några nyckelord i en personlig kalender, och anger kanske vilken 

slags kontakt han vill ha, t ex studiekompis i samma kurslitteratur? preliminär sido- 

feedback för vad han ska skriva och lämna in i särskilt ämne? Improviserad provtenta 

tillsammans med nätkompis, eller dylikt? Sedan kan han söka efter personer i samma 

inlärningssituation och hitta en kompis eller kanske forma en tillfällig gruppdiskussion 

eller forumfunktion om det finns flera intresserade. Han upptäcker också att det finns  
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en del sökbara lagrade diskussioner kring kurslitteraturen, vilket hjälper honom en del 

också – och han och hans kontakter bygger på denna diskussion.   

2. En grupp ska skriva en uppsats och lämna in inom ramen för en kurs. De tycker det är 

värdefullt med internationella perspektiv på saken så de skaffar rådgivare/kritiker   

genom att lägga ut sin arbetsplanering med hjälp av nyckelord på en kalender. Sedan 

kan de söka eller få förslag på kontakter som har kompatibla önskemål och studietider.  

3. En universitetslärare vill ha kontakt med en lärare i liknande och samtidig kurs i ett 

annat universitet/land att designa en arbetsuppgift kring i en kurs. Detta underlättas 

genom att universitetet, i likhet med andra universitet, lagt ut kurs-årsplanering på 

EduSync med hjälp av nyckelord på kalendern. Man anger vilken slags kontakt man 

vill ha.  Till slut blir det också så att man samverkar i lite undervisning och byter ett 

par föreläsningar med varandra, och inrättar ett gemensamt diskussionsforum för båda 

grupperna.  

4. Tillämpningar i ett bredare sammanhang: En konsult ska lösa ett specifikt problem 

före ett visst datum inom ramen för en stor arbetsgrupp, och han är inte riktigt expert 

på problemet ifråga, kanske är det också ganska nytt. Han söker andra på EduSync, 

konsulter eller studenter spelar kanske ingen roll, att diskutera saker ganska intensivt 

med under ett par veckor, personer som just nu jobbar med likartade problem. 

(Alternativet han har är att köpa konsulttjänster, dvs att överlåta problemlösningen till 

någon annan.)   

 

Utifrån dessa scenarios så går det att utläsa att systemet kräver vissa förutsättningar för att 

kunna fylla sin uppgift. Till exempel det redan nämnda webb 2.0 för att skapa en kraftfull och 

dynamisk webbplats för nätverkande som kan knyta samman intresserade personer och 

institutioner till webbplatsen. 

1.2 Teorier om lärande 

Utifrån de scenarios som Anders Norberg skrivit insåg vi att traditionella lärteorier inte kunde 

beskriva det sätt lärande kunde ske genom EduSync, utan att det krävdes en ny eller 

modifierad teori för detta. De idag tre största lärteorierna som är accepterade är behaviorism, 

konstruktivism och kognitivism. Eftersom dessa tre inte uppfyllde kraven så introducerade 

Anders en ny teori inom lärande för oss. Denna teori kallas connectivism och skapades av 

George Siemens utifrån de brister han såg med de etablerade lärteorierna utifrån dagens 

nätverkande samhälle.  

 Siemens delar upp skillnaderna mellan de olika lärteorierna i fem delar: hur lärandet sker, 

vad som påverkar lärandet, vilken roll minnet spelar, hur informationen överförs samt vilka 

typer av lärande som bäst förklaras med de olika teorierna. Dessa skillnader återges nedan i en 

tabell skapad av Siemens till en onlinekurs i connectivism
1
.  

  

 

                                                 
1
 http://ltc.umanitoba.ca/wiki/Connectivism_2008 - 2009-08-16 

http://ltc.umanitoba.ca/wiki/Connectivism_2008
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Tabell 1 (Siemens, 2008) 

Vad som skiljer behaviorismen och cognitivismen från connectivismen beskrivs i denna 

tabell. Behaviorismen är det mest grundläggande sättet att lära sig, det där stimuli ger upphov 

till inlärda reaktioner och där uppgifterna oftast är lätta. Cognitivism berör det väldigt 

strukturerade sättet att lära sig, lärteorin kommer närmast det vi tänker på som vetenskapligt 

förfarande idag och bygger på att rationellt lösa ett tydligt problem genom tidigare 

erfarenheter. Konstruktivismen däremot kan vara svårare att skilja från connectivismen 

eftersom de båda behandlar nätverkande, men den stora och väldigt viktiga skillnaden här är 

på vilket sätt nätverkandet sker. Konstruktivismen behandlar det sociala nätverkandet som 

sker direkt mellan personer och deras socialiserande. Connectivismen däremot talar om 

nätverkandet mellan olika individer och föremål. Ett nätverk behöver enligt detta inte bestå av 

direkt personlig kontakt utan böcker, flyktiga kontakter via internet är minst lika mycket 

värda. (Siemens, 2004)  
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 Utifrån dessa skillnader så stod det klart att connectivismen var den lärteori som bäst 

lämpade sig för att beskriva nätverkande lärande och idén kring lärande som EdySync 

representerar.  

1.3 Connectivism 

Nätverk kan beskrivas på ett flertal olika sätt men vi har valt att utgå från 

nationalencyklopedins korta definition av nätverk som grund. De individer eller 

organisationer som befinner sig i ett kontaktnät kallar vi för noder.  

"Nätverk, kontaktnät, system av relationer mellan t.ex. individer eller 

organisationer. Även informationsutbyte mellan datoranvändare kan 

benämnas nätverk."
2
    

Connectivismens skapare George Siemens ser kunskap som snabbföränderlig, detta innebär 

att den följer teknologisk utveckling i snabbhet där länkar och filtrering av information i 

nätverk är viktigt. Siemens definition av connectivism uttrycks enligt följande:  

"The starting point of connectivism is the individual. Personal knowledge is 

comprised of a network, which feeds into organizations and institutions, 

which in turn feed back into the network... amplification of learning, 

knowledge and understanding through the extension of a personal network 

is the epitome of connectivism." (Siemens, 2004)  

Vi har valt att inte översätta den engelska termen connectivism, vid en översättning riskeras 

ursprungsbetydelsen att gå förlorad. Connectivism är en lärteori och myntades som begrepp 

av George Siemens och Stephen Downes där man använder metaforen nätverk för att beskriva 

lärande. (Siemens, 2004; Siemens, 2006). Enligt Siemens är connectivismen den digitala 

erans lärteori där individer tar till sig kunskap och lär sig att arbeta i en nätverksmiljö. Ett 

resultat av detta är att vi inte längre har kontroll över den kunskap vi lär oss eftersom den 

finns i nätverket och är under kontinuerlig förändring av dess skapare. Detta ligger i linje med 

vad som kallas för läs/skriv hemsidor (Richardson & Mancabelli, 2007) där teknik som 

bloggar, wikis och rss flöden spelar en allt viktigare roll. Enligt Siemens måste vi anamma en 

teknik för att ta till oss ny kunskap och lära om den kunskap som är under ständig förändring. 

Noder är slutpunkter i ett nätverk där kunskap eller information kan skapas eller hämtas, det 

vill säga att kunskap ligger i och existerar i nätverken och noderna.  

 Flerstämmig och mångfacetterad belysning av en frågeställning eller ett ämne behövs för 

att man genom lärande kan åtnjuta sig kunskap. Samspelet mellan människor i nätverk som är 

intresserade av samma ämnen.  Det bärande fundamentet av värderingar som ligger bakom 

connectivismen grundar sig på dessa 8 punkter (Siemens, 2006, s33):  

 

                                                 
2
 Nationalencyklopedin - http://www.ne.se/nätverk - 2009-05-25 
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 Learning and knowledge rests in diversity of opinions.  

 Learning is a process of connecting specialized nodes or information sources.  

 Learning may reside in non-human appliances.  

 Capacity to know more is more critical than what is currently known.  

 Nurturing and maintaining connections is needed to facilitate continual learning.  

 Ability to see connections between fields, ideas, and concepts is a core skill.  

 Currency (accurate, up-to-date knowledge) is the intent of all connectivist learning 

activities.  

 Decision-making is itself a learning process. Choosing what to learn and the meaning 

of incoming information is seen through the lens of a shifting reality. While there is a 

right answer now, it may be wrong tomorrow due to alterations in the information 

climate affecting the decision.  

Connectivismen ser lärande som ett nätverk mellan människor och ting, till exempel böcker 

och datorer. På ett liknande sätt som detta nätverk är uppbyggt är även vår hjärna uppbyggd 

enligt neurovetenskaplig forskning kring neurala nätverk (Purves et al, 2008). Ser man till 

kognitionsvetenskapen kan det dras paralleller mellan connectivismens nätverkande och de 

teorier kring distribuerad kognition och "extended mind" som finns idag (Perry, 2003; 

Holland & Hutchins & Kirsh, 2000).  

”Within a distributed cognitive system, actors and artefacts are considered 

to be equally important in problem solving, and together, these make up the 

functional system of activity”. (Perry, 2003, s205)  

Sett från connectivismen kan detta betyda att nätverken och noderna är minst lika viktiga om 

inte viktigare än individen själv.  

1.4 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka styrkor och svagheter kring nätverkat lärande och 

vilka möjligheter som finns med system liknande EduSync. Uppsatsens fokus kommer därför 

inte att ligga i hur man praktiskt utformar EduSync eller liknande system även om en enkel 

prototyp av ett möjligt system kortfattat presenteras.  

2. Metod  

Vi använde kvalitativa metoder för våra expertundersökningar eftersom dessa ger en mer 

detaljerad syn på den problematik och styrkor som finns det område som vi har undersökt. 

Kvantitativa undersökningar som till exempel frågeformulär kan ge en vinklad syn som är 

styrd från frågeställarens synvinkel. Det går inte heller att komma med följdfrågor om det 

behövs ifall man använder formulär, vilket är något som går utmärkt vid till exempel 

intervjuer. De metoder för kvalitativa studier som vi har använt i vårt arbete är baserade på 

Michael Quinn Pattons bok: Qualitative Evaluation and Research Method (Patton, 1990).  
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 Den typer av kvalitativa metod som användes under informationsinsamlingen var 

ostrukturerade intervjuer som genomfördes med olika upplägg och med individer som hade 

olika bakgrund. Det urval av respondenter vi gjorde bestod av tre lärare vid institutionen för 

Informatik vid Umeå Universitet samt tre forskare inom IT och lärande som presenterade sina 

idéer vid en konferens vi deltog i. Tre av intervjuerna genomfördes genom att introducera en 

övergripande frågeställning eller ett övergripande ämne för den som blev intervjuad och sedan 

låta denna prata fritt utifrån sin egen synvinkel för att sedan låta intervjun övergå till en 

diskussion där vi frågade upp kring områden vi fann relevanta. De personer som intervjuades 

på detta sätt fick några minuter på sig att läsa igenom bilaga 1 som innehåller en kort 

beskrivning av EduSync och några korta användningsförslag. Inför intervjuerna sattes ingen 

tidsbegränsning vilket fick till följd att två intervjuer tog ca en timme vardera och den tredje 

tog ca två timmar. Personerna som intervjuades på det här sättet valdes ut för deras tidigare 

erfarenhet inom att hålla kurser över internet, deras tekniska kompetens samt deras intresse 

kring pedagogik och lärande. Alla dessa tre intervjuer utfördes på Umeå universitets Campus 

och de tillfrågade var forskare och lärare vid institutionen för Informatik. Två av dem var män 

och en var kvinna.  

 Vår andra urvalgrupp bestod av gästföreläsare vid en konferens som vi deltog i
3
. Dessa tre 

gästföreläsare var Steven Gilbert från TLT Group
4
, Teaching, Learning and Technology 

Group från USA; Gardner Campbell från Baylor University of Mary Washington
5
 från USA 

och slutligen Hermann Maurer, professor i datavetenskap vid Graz Universitet från Österrike
6
. 

 Direkt följande konferensen fick vi chansen att hålla ostrukturerade och delvis informella 

intervjuer med dessa tre deltagare. Att få tillfället att intervjua forskare som inte kom från 

Sverige såg vi som en stor tillgång i att få olika synsätt på lärande på internet. Vi fick då en 

större kulturell bredd kring nätverkande lärande som vi annars inte skulle ha fått tillgång till 

vilket gav en större förståelse för olika typer av e-lärande, teknik och risker med den här typen 

av lärande. Den har urvalsgruppen fick ingen djupare intruduktion till EduSync, utan 

intervjuerna koncentrerades på lärande i nätverk och över Internet i allmänhet.  

 Vi har även gjort jämförelser mellan koncepten hos de olika idag existerande programvaror 

och webbsidor som erbjuder internationellt nätverkande eller nätverkande inom specifika 

kurser på utbildningar. De här jämförelserna gjordes genom att titta på den funktionalitet som 

erbjöds av de olika systemen utifrån den grundidé som EduSync presenterar och det 

nätverkstänkande som connectivismen grundar sig i. De webbapplikationer som vi har jämfört 

mellan är Linked In, Facebook, Twitter och Sakai. Två av dessa är webbcommunities (Linked 

In och Facebook), Sakai är en lärmiljö och Twitter är en mikroblogg. Skälet till att dessa 

system valdes var att Linked In och Facebook är två stora och välkända webbcommunities 

med väldigt många användare som närmar sig nätverkande på två olika sätt. Sakai valdes 

eftersom det är den lärmiljö som är vald till standardmiljö för bland andra Umeå Universitet 

och Twitter valdes eftersom mikrobloggande är väldigt populärt (Java et al., 2007). 

                                                 
3
 http://www.campus.skelleftea.se/ep/index.html 

4
 http://www.tltgroup.org/ 

5
 http://www.educause.edu/Community/MemDir/Profiles/WGardnerCampbell/47976 

6
 http://www.iicm.tugraz.at/maurer 
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 Genom att granska dessa andra typer av miljöer hoppades vi kunna hitta idéer som skulle 

kunna användas eller göras bättre i en utvecklad version av EduSync. 

2.1 Metoddiskussion  

Viss kritik kan riktas till den mängd av och spridning på personer som intervjuades. Ett 

bredare urval av människor från olika discipliner och erfarenhet liksom intervjuer med 

studenter hade kunnat ge än fler synvinklar och idéer kring EduSync. Risken som finns med 

de resultat vi har fått från undersökningarna är att de är färgade av den liknande bakgrunden 

hos de intervjuade personerna. 

3. Resultat  

I det här kapitlet presenteras de resultat från de intervjuer som är gjorda och från den 

konferens samt de workshops som vi deltog vid. Vi kommer även att redovisa en kortare 

analys av några olika system för nätverkande som finns idag.  

3.1 Intervjuomgång 1 

De resultat vi fick från de tre intervjuerna av lärare och forskare vid institutionen för 

Informatik vid Umeå Universitet varierade väldigt mycket ur deras perspektiv att se på idén 

om ett system liknandes EduSync. Perspektiven som presenterades var ibland radikalt 

motsatta, ibland sammanfaller de och i några få fall gavs insikt för att lösa tidigare påträffade 

problem. Dessa resultat kommer att presenteras som en sammanslagning av de tre 

intervjuerna med en uppdelning mellan positiv och negativ kritik.  

3.1.1 Negativ kritik 

Den negativa kritiken varierade väldigt mycket med alltifrån problematiken kring att studenter 

inte gör mer än de absolut behöver till universitets ovilja att satsa på ett system som kan ta 

bort deras särprägel och utjämna skillnaderna mellan olika universitet.  

 Ett stort problem som två av de intervjuade såg med EduSync var upphovsrätten. Vem är 

det som har rättigheter till det som skrivs i systemet? Vem tar ansvar? Från en lärares 

synvinkel är rättigheterna till materialet och hur det används viktiga eftersom de kan bli 

skadade ifall någon använder deras kursmaterial på ett dåligt utarbetat sätt i sina egna kurser. 

Skadan som uppstår i detta fall är en skada både hos den individuella läraren och hos det 

lärosäte som läraren arbetar vid. Det kan också hända att andra lärare eller forskare använder 

kursmaterial eller ej färdiga forskningsresultat för egen del på ett sätt som minskar den 

uppmärksamhet dessa annars skulle kunna ha gett. De här två riskerna sågs som möjliga skäl 

till att främst lärare men även lärosäten skulle känna sig mindre angelägna om att bidra till ett 

lärcommunity. Om det här skulle vara fallet, finns det en risk att ett system som EduSync inte 

anses vara seriöst nog eller ha nog vetenskaplig höjd för att studenter skulle vilja använda det 

eller för att lärosäten skulle acceptera att deras studenter använde det.  

 Traditionella lärosäten sågs också som ett potentiellt hinder, i den bemärkelsen att 

lärosäten både i Sverige och utomlands konkurrerar om att få studenter som vill studera hos 
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just dem. Det här kan kanske göra att universitet och högskolor inte är villiga att satsa resurser 

på att utveckla och driva något som liknar EduSync om det ska vara öppet för en större mängd 

studenter och lärare. De lärsystem som finns idag är begränsade till individuella lärosäten, 

eller att studenter i undantagsfall kan logga in och få gästaccess vid ett annat lärosäte med sin 

inloggning.  

 Att kunna begränsa användares tillgång till sina lärares profiler var också något som var en 

viktig sak att kunna uppnå. Detta är inget problem i sig men det kan innebära komplikationer 

ifall lärare inom ett webbcommunity har flera användargrupper som de interagerar med, till 

exempel elever, arbetskamrater och vänner. Dessa grupper ska inte ha samma tillgång till 

läraren eftersom läraren inte att alltid stå till hands. Ett exempel som gavs var hur Facebook 

idag är ett enda stort nätverk, lärare som har konto där kan inte begränsa tillgången mellan 

sina olika kontaktgrupper. Med en möjlighet att begränsa det här kan de olika 

användargrupperna se olika delar av en lärares profil eller onlinestatus och genom detta 

begränsas eller elimineras problematiken till stor del. Ett problem som relaterar till 

nätbaserade kurser och i vilken grad som läraren gör material tillgängligt. Två av de 

intervjuade såg detta som ett möjligt problem eftersom tillgängligheten av allt kursmaterial i 

början av en kurs kan ge negativ effekt på gruppsammanhållningen och interaktionen mellan 

kursdeltagarna. Att sprida ut kursmaterialet under hela kursens gång kan förhindra längre 

diskussioner och studenter som snabbt vill klara av uppgifter. Den här ”portioneringen” av 

material uppfattades som en blivande svårighet i EduSync eftersom den redan hade påträffats.  

 Mer problematik som belystes var hur olika kulturella skillnader kan påverka användandet 

av ett system liknande EduSync. Med det här menades det att det kunde vara problematiskt att 

få flera olika utbildningssystem att fungera parallellt med varandra, en lösning kunde vara att 

mest eller helt inrikta sig på det västerländska utbildningssystemet. Även om det finns olika 

kulturer även inom detta system trodde den intervjuade att dessa skulle vara lättare att 

samarbeta med än med mer radikalt olika system.  

 Sist men inte minst kommenterades problematiken kring betygssättning av nätkurser där 

lärare blir osäkra kring hur och vad lärarna ska betygsätta även när de har tydliga uppgifter. 

3.1.2 Positiv kritik  

Den övervägande mest positiva responsen från alla de intervjuade var möjligheten till att få 

flera synvinklar på problem och att bygga personliga kontaktnät. Dessa möjliggör för 

studenter att tillgodogöra sig information och lärande på ett helt annat sätt än mot de 

traditionella. En av de intervjuade nämnde förmedlingspedagogiska modeller och 

studerandeaktiva modeller som ett exempel på fördelarna med att system som EduSync. Den 

traditionella skolgången baseras på förmedlingspedagogik där en lärare förmedlar sin kunskap 

till studenterna och där studenterna accepterar vad de läser och hör som ”sanning”. 

Studerandeaktiva modeller däremot hanterar kritiskt tänkande och problembaserat lärande 

vilket främjas i en aktiv och interaktiv diskussionsmiljö på nätet. Det här kan leda till att det 

krävs mer av lärarna kring hur uppgifter designas och betygssätts. Traditionella salstentor där 

man refererar text passar inte in i den studerandeaktiva modellen eller i ett aktivt 

webbcommunity som EduSync. Utan här skulle det istället behövas frågor som kräver en ny 
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nivå av tänkande och reflektion hos studenter som i dagsläget inte är alltför vanligt. Även om 

detta möjligen skulle innebära en ökad arbetsbelastning för lärare ansågs det vara en positiv 

väg att gå då det leder till en djupare kunskap och förståelse hos studenten istället för den 

ibland kortvariga kunskapen som salstentor ger.  

 Att göra EduSync till en individuellt konfigurerbar lärmiljö ansågs också som viktig. Skäl 

till detta var att människor inte lär sig på samma sätt och inte tilltalas av samma design. 

Istället för att ha en låst miljö, till exempel Sakai på Umeå Universitet, där studenterna och 

lärarna måste forma sig efter miljön, studenterna bör själva få möjligheten att designa sin 

miljö. Det är inte säkert att alla studenter behöver ha en dedikerad plats för sitt lärande på 

nätet eftersom de kan ha byggt upp ett eget kontaktnät utanför akademien som erbjuder 

fullgott stöd, men de och alla andra studenter bör erbjudas den möjligheten. Det här gäller 

särskilt de nya studenter som kommer nu och i framtiden som är helt uppfödda med Internet 

på ett sätt som en äldre generation inte förstår.  

 Något som också ansågs vara positivt var möjligheten att använda EduSync som ett 

nätverksbyggande community och en plats att bygga upp och presentera sin portfolio. En 

portfolio, det vill säga en presentation av arbeten som studenten har presenterat, blir allt 

viktigare i kontakten med arbetslivet. Det räcker inte längre för en student att bara ha bra 

betyg, utan studenter måste också visa upp sin kompetens på andra sätt. I det här fallet är hjälp 

från andra likasinnade och möjlighet till kritik ovärderlig.  

 En annan väldigt viktig kommentar som kom från intervjuerna, som varken är positivt eller 

negativt vinklad utan mer ett råd, var att ett sådant system som EduSync måste vara frivilligt 

för lärare att använda. Ifall tekniken tvingas på lärare kommer de med största sannolikhet att 

bli negativt inställda till den, och i vissa fall passar den inte rent praktiskt med ämnet som lärs 

ut. Vidare kom också kommentarer om att mervärdet av ett sådant system måste vara klart för 

studenter. Antingen att de får ut något utöver de vanliga kursmomenten eller att man 

integrerar betygsgrundande uppgifter i miljön, annars ansågs det finnas en risk för att 

studenter inte skulle ta till sig och använda sig av den tillgängliga tekniken eftersom det även 

för dem skulle kunna innebära en högre arbetsbelastning.  

3.2 Intervjuomgång 2  

De resultat vi fick från de tre ostrukturerade delvis informella intervjuerna som gjordes 

tillsammans med de inbjudna forskarna skilde sig väldigt mycket emellan. Till skillnad från 

de tre första intervjuerna så berörde de senare nätverkande lärande i allmänhet mer än att 

direkt diskutera EduSync.  

3.2.1 Negativ kritik 

Den negativa kritiken som gavs under intervjuerna och som framkom genom presentationerna 

vid konferensen avsåg till stor del att lärande har svårt att fungera utan kontroll samtidigt som 

att nätverk med för stark kontroll hämmar användarna och kan leda till risk för övervakning 

av användarna bara för att möjligheten finns. Den här invändningen kom från Hermann 

Maurer och som exempel på detta gav han Googles nästan totala dominans på 

informationssökning på Internet idag. Att Google också erbjuder webbaserade gratisprogram 
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idag utökar enligt Maurer möjligheten att kontrollera och styra informationsflödet och 

följaktligen lärandet som sker via nätverk på Internet. 

 En inte direkt negativ inställning utan mer en reservation kom from Steven Gilbert. Han 

ansåg att användandet av Internet i lärande var bra, men att det i mångt om mycket ska hållas 

till den traditionella typen av lärande och inte spridas ut till ”amatörer”.  

3.2.2. Positiv kritik 

Gardner Campbell var den av våra utländska experter som hade den klart mest positiva 

inställningen till att använda Internet till lärande och att släppa det lärandet fritt. Han 

förespråkade starkt användandet av bloggande i lärandeprocessen och gav exempel på hur han 

själv använde bloggar i sin undervisning för att få sina elever att nå självinsikt snarare än att 

bara mekaniskt lära sig fakta och repetera. Att använda bloggar i lärande ger enligt Campell 

också större möjligheter för elever att knyta kontakter utanför den lärandesfär som de normalt 

befinner sig i, just eftersom bloggar vanligtvis är helt öppna och offentliga webbsidor som 

vem som helst kan gå in och läsa på. Ett exempel på den här offentligheten var att en av hans 

elever blev kontaktade av en upphovsmakare till en teknik som beskrev i just den bloggen. 

Det här hade aldrig varit möjligt utan användandet av bloggar och Internet i 

undervisningssyfte. Den här öppenheten bidrog också till att hans elever diskuterade på 

varandras bloggar utanför skoltid vilket bidrog till en märkbart fördjupad kunskap. Campbell 

höll även en föreläsningsliknande workshop där han gick igenom styrkorna med blockande 

och lärande via Internet som finns tillgänglig för allmänheten att se
7
.  

 Steven Gilbert använde Internet för att hålla traditionella föreläsningar med ljud och bild 

men där eleverna satt hemma istället för i en föreläsningssal. Det här möjliggjorde enligt 

honom att kunna sprida kunskap på ett strukturerat sätt där han själv kände att han kunde styra 

vilken information som han gav till sina elever. Gilbert ansåg dock att information som han 

däremot delade med sig skulle göras tillgänglig för alla, så till sina föreläsningar och 

workshops som han anordnade. Det här uppnåddes genom att han flitigt använde Google 

Docs och andra gratis webbaserade applikationer som gjorde det möjligt att i realtid editera 

och dela med sig dokument tillsammans med deltagarna. Han berättade även om andra 

hjälpmedel som brukade användas i hans webbföreläsningar, bland annat Classroom Respons 

System (CRS) eller Clickers som det också kallas
8
. Den här hjälpmedlet gjorde det möjligt för 

honom att ha ett mer interaktivt samspel mellan sig själv och de som deltog via Internet.  

3.3 Existerande nätverkande system  

I den här kapiteldelen har vi försökt sammanfatta och utvärdera idén bakom några utvalda 

system som vi uppfattar och förstår dem utifrån nätverkande och connectivism.  

 Facebook
9
 är ett system som genom nätverk är till för att hålla kontakten med vänner och 

bekanta. I det här nätverket kan man också gå med i intressegrupper kring ämnen eller frågor 

som man finner intressanta och vill diskutera med andra. För att kunna interagera med andra 

                                                 
7
 http://stream.humlab.umu.se/index.php?streamName=gardnercampbell 

8
 http://www.vanderbilt.edu/cft/resources/teaching_resources/technology/crs_biblio.htm - 2009-05-29 

9
 http://www.facebook.com 
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användare måste de vara vänner med varandra eller vara med i samma intressegrupp. Det 

finns olika inställningar men grundinställningen är att man först måste bli vän med en person 

för att direkt kunna interagera med den och se den personens statusmeddelanden. Det är ett 

lätt kaotiskt och informellt nätverkande med en lös struktur där det kan vara svårt att hitta 

information som man vill ha.  

 Linked In
10

 är till skillnad från Facebook ett community för nätverkande inom 

företagsvärlden. Här knyter man kontakter och bygger nätverk med affärskontakter. Systemet 

är en kontrast från Facebook också genom att det är väldigt strukturerat och segregerat, det 

kan bero på att de som har konton där är mer restriktiva med vilka de godkänner och vilka de 

vill lägga till i sitt nätverk. En viktig del utifrån connectivismen är att man i Linked In kan se 

hur stort ens nätverk är. Man ser inte bara sina närmaste, utan man får även veta hur många de 

i sin tur har i sitt nätverk. Detta gör att man får en överblick över det tillgängliga nätverket 

som man indirekt kan nå. 

 Twitter
11

 är en service för att hålla kontakten mellan vänner, familj och kollegor. Den 

baserar sig på idén om mikrobloggning med restriktioner på 140 tecken för varje inlägg. 

Konceptet bakom Twitter har vidgats från att enbart vara en kontaktskapande tjänst till att nu 

likna de gamla grekernas marknadsplats agora i den mening att företag och privatpersoner vill 

basunera ut sina meddelanden till den stora massan. Twitter gör det möjligt att följa personer, 

företag eller organisationer man är intresserad av. Twitteruppdateringar kan göras från 

webben och via de flesta mobiltelefoner som stödjer sms. Det finns ingen mekanism som 

håller Twitter-sfärens inlägg i schack utan det krävs en viss planering av användaren att 

successivt finna kontakter man är intresserad av och sedan kategorisera in dessa i grupper 

med hjälp av egen uppfinningsrikedom.   

Sakai
12

 är en Open Source lärmiljö som är väldigt strukturerad och styr användarna. Ur ett 

nätverksperspektiv har man sina små nätverk som skapas genom kursdeltagande och oftast 

försvinner efter att kursen är slut. Undertiden man går kurser kan man inte använda Sakai för 

att gå utanför det begränsade kursnätverket utan man får nöja sig med dessa ifall man bara vill 

använda Sakai. En person kan däremot skapa flera små kursnätverk genom att gå olika kurser. 

Även om Sakai kan ses som begränsat ur ett nätverksperspektiv har systemet en ypperlig 

struktur för att studenter och lärare ska veta när deadlines är och vilka uppgifter som ska 

göras.  

3.4 Sammanfattning av resultat 

De resultat vi fick från intervjuerna var viktiga eftersom de belyste för- och nackdelar med e-

lärande. Eftersom de intervjuade var lärare med erfarenhet av sådan undervisning gav det oss 

viktiga insikter i hur ett system som EduSync skulle bli påverkat av både studieadministrativa 

krav och hur nätverkande kan påverka undervisning och lärande.  

 Från både konferensen och workshoparna som vi deltog i var skillnaderna mellan olika 

aspekter av e-lärande de viktigaste lärdomarna. Att man antingen använder den nya tekniken 

                                                 
10

 http://www.linkedin.com 
11

 http://twitter.com 
12

 http://sakaiproject.org/portal  
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för traditionell undervisning över internet eller att man försöker skapa en helt ny typ av 

undervisning, till exempel med hjälp av bloggar.  

 Vår grundläggande analys av olika nätverkande system gav oss en inblick i hur dessa 

system fungerar och vad deras styrkor respektive svagheter var. Det här gjorde det möjligt för 

oss att tänka mer praktiskt på hur EduSync skulle kunna fungera.  

4. Diskussion 

Tekniken och fram för allt människor förändrar vår syn på lärande i en ständigt föränderlig 

värld. De områden som vi belyst under uppsatsen gång är nära besläktade med de intentioner 

som för med sig förändring, design av vår värld (Nelson & Stolterman, 2003) som vi i 

folkmun tagit för vana att kalla globalisering
13

. Vi kan se tecken på ett globaliserat 

informationsflöde, vi blir matade med information och likt informavores (fritt översatt: 

informationsätare) jagar vi nu data och information för att inte hamna efter i de områden för 

som för oss är intressanta (Pirolli, 2003). Medier som televisionen har fått konkurrens av 

kommunikationskanaler som öppnas bakom ridåerna i och med användning av Twitter och 

diskussionsforum på nätet. Nyhetstidningar har fått skära ner på journalister och 

prenumerationsbaserade encyklopedier har svårt att stå sig i konkurrensen med modeller som 

växer fram med öppna alternativ som Wikipedia (Tapscott, 2006). Det är viktigt att få sin röst 

hörd eller åtminstone att få ett svar på de åsikter man själv har inom ett område, därför har 

denna kommunikation bakom ridåerna blivit viktig och stärkt av medier och forum på nätet. 

Samtidigt växer nöjesindustrin och universitet med program inriktade mot spelutveckling har 

blivit omåttligt populära att söka till. Tankarna om EduSync ligger rätt i tiden och ett antal 

pilotfall av liknande tillämpningar kommer troligen att dyka upp under de kommande åren
14

. 

 De principer som nämnts i uppsatsen är fortfarande de fundament som den connectivistiska 

lärteorin grundar sig på men teorin omformas ständigt och det finns i nuläget ingen tryckt bok 

som förklarar teorin i sin helhet. Detta har till stor del att göra med de uppfattningar som 

skaparna av lärteorin har angående slagkraften i färsk och uppdaterad information. Medvetna 

avgränsningar gjordes under uppsatsarbetet genom att inte ta upp kritik mot connectivismen 

eftersom tanken kring nätverkande är gammal och beprövad. Kritik finns dock och kortfattat 

säger den att connectivismen inte är så utopisk som George Siemens vill ge sken av (Calvani, 

2008).  

 Håller informationsåldern med dess framväxande nätverkssamhälle (Castells, 2001) på att 

omforma skolväsendets sätt att se på individer och kunskap? De tiotalet år gamla värderingar 

som låg bakom Castells förklaring av nätverkssamhället verkar nu vara högaktuella för 

kunskapsbildning inom skolvärlden.  Nyckeln till ett väl fungerande nätverkssamhälle är 

öppenhet, att dela med sig av kunskap. Enligt Castells beror den informationsteknologiska 

revolutionens uppkomst av en innovativ och flexibel miljö där nya tekniker och nya metoder 

anammas efter en viss mognad. EduSync idén är innovativ i den mening att den försöker 

                                                 
13

 Regeringskansliet - http://www.regeringen.se/sb/d/8616/a/94988 - 2009-05-14 
14

 http://wave.google.com/ - 2009-05-31 
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samla individer med liknande intressen och att den verkar för att skapa ett öppet nätverk utan 

att tumma på flexibilitet.   

 I sin bok Länkar i Lärandets Kedja påvisar författarna Bjessmo och Karlsson fördelar med 

webben som gör lärprocessen offentlig.  

  

"Det institutionella lärandet i skolan och högskolan bygger på principen att 

utveckla det individuella lärandet. Samtidigt vet vi att gemenskapen i 

samhällsliv, kulturliv och arbetsliv eftersträvar en i många stycken 

gemensam kunskapsbildning... Den digitala kommunikationen har blivit en 

gigantisk mötesplats för lärande och kunskapsbildning"  

(Bjessmo & Karlsson, 2008, s99) 

Bloggande, kan ses som en offentlig lärprocess och har tidigare tagits upp som ett tänkbart 

alternativ för att låta studenter aktivt skriva om sina erfarenheter under pågående kurser. 

Metoden att blogga har bland annat testats inom högre utbildning i en programmeringskurs 

där utfallet av användningen varit positiv. Detta eftersom studenterna kunde reflektera över 

sina egna prestationer och med hjälp av bloggarna läsa om sina medstudenters problem och 

lösningar på dessa problem. En fingervisning av studenternas prestation under praktiska 

moment kunde också korreleras till deras användande av bloggar (Safran, 2008). Som hjälp 

till lärare som funderar kring att använda forum, bloggar eller webbföreläsningar i sin 

undervisning, finns det tidigare forskning gjord kring hur det är möjligt att betygsätta sådana 

aktiviteter (Pendergast, 2006; Day & Foley, 2006). Bloggande med hjälp av video har 

undersökts hur väl det fungerade i undervisningssyfte. Det var alltså inte eleverna utan lärarna 

som bloggade och visade tekniker för tandläkarstuderande vilket visade sig vara ett lämpligt 

medium för lärande. Det här är ett exempel på hur nytänkande inom HCI kan underlätta och 

förbättra undervisning. (Becvar, 2007) 
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Figur 1: Åsiktsyttran baserad på intervjuer  

Sammanställningen av intervjuerna ledde till tre ställningstaganden fokuserad på tre områden, 

kan ses i figur 1. Att utnyttja dagens teknik rätt föreföll inte bara viktigt för de intervjuade 

lärarna utan det sågs även som ett fundament för att samarbetet mellan EduSyncs användare 

skulle vara gynnsamt. Framgång beror på användningen av informationsteknik och pedagogik 

på ett för användarna enkelt sätt för att hålla kontakter och utbyta kunskap. Denna iakttagelse 

valde vi att uttrycka som teknik kontra metod i triangelns mitt. Tekniken är en förmedlare av 

information och i viss grad ett hjälpmedel för att minska kognitiv minnesbelastning på 

hjärnan. En programmerbar miniräknare är ett exempel på ett kognitivt hjälpmedel som tillhör 

den moderna matematikerns verktygslåda och den har kommit att bli godkänd som 

hjälpmedel även vid examinationstillfällen. Inom kategorin integritet valde vi att lägga 

intervjufrågor rörande personlig integritet, säkerhet och äganderätt av material. Två av tre 

intervjupersoner yttrade en åsikt i stil med att EduSync kan utgöra en kanal för att sprida 

föreläsningsmaterial som inte har för avsikt att lämna universitets väggar. Om det spridda 

materialet används på ett undermåligt sätt i andra sammanhang kan detta skada 

upphovsmakaren om namn och i detta fall universitet fortfarande finns med på dokumentet 

eller powerpointens förstasida. Intervjuerna har påvisat vissa motsättningar och problem som 

kan uppstå vilket har lett till en diskussion om vem som skulle vilja stå bakom och driva 
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EduSync. EduSync kanske inte ska vara den rådande lärmiljön på universitet. Istället borde 

den efterlikna en social mötesplats nischad mot högre akademisk utbildning med rötterna 

utanför den akademiska världens universitet och högskolor. De som inte vill ta till sig ny 

teknik och inte vill dela med sig av sin kunskap får helt enkelt stanna i tornet medan de med 

högre ambitioner söker sig ut i molnen (Katz, 2008). Vi valde att visa detta dilemma genom 

gråa cirklar i triangeln där EduSync verkar mer för det levande och livslånga lärandet där 

kontaktknytanden och utnyttjande av ny informationsteknik för att lagra beständig data är av 

vikt för det individuella reflekterandet. Den tidkritiska cirkelns lärande valde vi att förlägga 

hos de negativa och skeptiska hörnen av triangeln där vi anser att informations är mer 

svåråtkomligt och det finns risk för att dess värde dör ut eller för alltid blir kvar inom Tornet. 

När det gäller gemenskapen och flerstämmigheten med stora nätverk inom intresseområden 

var alla respondenterna positiva.  

   Nätverk är bra i den mening att man kan knyta kontakter men det kan vara farligt att inte 

ha något styrande organ för att säkerställa värdet av information inom ett nätverk.  

  Det är ingen lätt uppgift att kritiskt granskar den kunskapsflora som finns i nätverken 

samtidigt som man försöker hålla ena foten inne i tornet. När man diskuterar individuella 

färdigheter kan det vara bra att tänka på vilken kunskapsnivå en person befinner sig på och 

hur man kan ta steget upp till nästa nivå. En väl använd modell inom beteendevetenskap är 

Dreyfus modell (Dreyfus & Dreyfus, 1986). Med lite fri översättning har vi enligt 

Dreyfusmodellen lyft fram fem nivåer vilket en individ kan befinna sig på, dessa är novis, 

nybörjare, kompetent, bildad och expert. En novis behöver detaljerade instruktioner om vad 

som ska göras och har väldigt liten kunskapsbas att stå på med tanke på att man inte har 

tidigare erfarenhet. Nybörjaren har i förhållande till novisen en bredare kunskapsbas att stå på 

med behöver fortfarande vägledning i vissa frågor. Den kompetenta individen har förmåga att 

ifrågasätt bakgrunden till beslut och kan se långtidsverkande konsekvenser av sina beslut 

varvid den bildade invididen besitter en förmåga att peka på saker som är av stor vikt. 

Slutligen har vi experten som arbetar utifrån intuition tills problem uppstår då den går tillbaka 

till den grundläggande kunskapsbasen för att lösa problemet. Implikationer som detta kan få 

på EduSync är att vi inte bara måste känna till nätverken utan vi även måste veta om vilket 

kunskapsnivå en person befinner sig på, antagligen genom personlig kontakt eller genom att 

man kan uppfatta personers nivå utifrån deras position inom ett lärosäte eller ute i arbetslivet. 

Att inte riktigt veta vilken roll man har i ett nätverk kan vara negativt och man kan börja 

ifrågasätt sig själv och sin egen kunskap. Vi tror att ett system som EduSync kommer att ha 

svårigheter i att lyfta fram vilken kompetens en individ besitter och detta kan leda till 

ifrågasättande av kompetens. 

Inför framtiden ser vi flera olika spår som ett system som EduSync kan ta i sin utveckling.  

En utopisk version av EduSync skulle vara en blandning av strukturen hos Sakai, 

nätverkandet hos Linked In och Facebook samt friheten och spontaniteten hos Twitter. Tyvärr 

ser vi ingen möjlighet för att föra samman alla dessa typer av kommunikation fullt ut på ett 

sätt som är lätt att implementera, utan man får nöja sig med kompromisser mellan de olika 

systemen för att så långt som möjligt stödja nätverkat lärande. Problematiken med att 
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sammanföra dem helt är att det finns en risk att ett sådant community blir för stort och 

komplext och motverkar enkel informationshämtning och informationsutbyte.  

En av dessa spår eller kompromisser kan vara en portal för informationssamling, det vill 

säga att från den portalen länkas det till många andra sidor som har relevanta vetenskapliga 

källor, men själva sidan är inte mycket mer än en stor och välsorterad länksamling med vissa 

möjligheter till diskussion via diskussionsforum eller Twitter. Det här spåret följer dock inte 

grundidén hos connectivismen bra och går ifrån tanken med EduSync. Vilket gör att vi inte 

tror att denna utveckling är trolig. Ett annat spår som vi tror skulle kunna fungera bättre är att 

ha ett ganska enkelt studentdrivet system som stödjer den ovan nämnda länksamlingen, men 

samtidigt tar en viss form av ett community och tillåter nätverkande mellan användare, 

genomgående diskussioner via webbforum samt snabba och korta frågeställningar via 

Twitterliknande funktionalitet. Det här andra spåret, även om det kan kännas nära, följer dock 

inte grundtanken med EduSync eftersom den inte stödjer inblandning från lärosätenas till 

någon stor del. Skälet till att vi säger studentdrivet är den problematik som presenterades från 

respondenterna under intervjuerna kring samarbetet mellan olika högskolar i olika länder. 

Detta eftersom studenter inte är lika styrda av officiella och administrativa regelverk. Vad 

som är gemensamt för båda dessa är att lärarens roll mer och mer antar den tidigare nämnda 

rollen som utlärare av studieteknik och källkritik och inte rollen av faktautlärare. Utifrån vad 

vi fann under intervjuerna faller dessa versioner av systemet under den studerandeaktiva 

modellen.  

En tredje väg som systemet kan ta är den som ligger närmast grundidén med EduSync som 

en lärmiljö med goda möjligheter för nätverkande är att använda Sakai. Detta eftersom Sakai, 

trots sina brister, har den struktur och lärarkontroll som efterfrågas men samtidigt genom 

plugins är väldigt konfigurerbar och flexibel. Istället för att utveckla ett helt nytt system skulle 

det vara möjligt att göra egna delar till Sakai. Detta kan öka kapaciteten för nätverkande 

utöver bara kursdeltagande och låter utomstående personer delta i diskussioner och 

informationsutbyte. En annan sak som talar för Sakai är att det redan används internationellt 

och att stora företag som till exempel Oracle satsar stort på att leverera Sakai som en 

lärmiljö
15

. 

Innan utveckling börjar av något av ovan nämnda spår eller någon annan vinkling är att 

bestämma vilken modell det ska bygga på. Ska det vara en social mötesplats som är ganska 

lössläppt och deltagare får diskutera fritt, eller ska det vara en marknadsplats där man 

efterfrågar och byter information? Det kan också vara den kaotiska basaren där diskussion och 

argumentation främjas men där källkritik och källor blir lidande, eller så går det att bygga 

systemet likt en katedral där allt måste vara korrekt och strikt. Katedralen är det som i 

dagsläget mest liknar den traditionella akademin. Vissa av de här modellerna kan gå att 

kombinera; till exempel en social mötesplats och en marknadsplats, medans basaren och 

katedralen är direkta motpoler och går inte att kombinera. 

                                                 
15

 http://www.oracle.com/industries/education/academic-enterprise-whitepaper.pdf - 2009-05-26  
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5. Vidare forskning  

Inga intervjuer med studenter har under denna uppsats utförts men synpunkter från enkäter 

eller frågeformulär kan vara en möjlig datainsamlingsmetod att ta hänsyn till under vidare 

forskning. Det här skulle göra det möjligt att få en bättre bas för utvecklandet av systemet. En 

annan utvecklingstanke är att sätta upp en testmiljö som efterliknar ett lärcommunity men i 

liten skala och låta några utvalda studenter samt forskare få diskutera idén och se hur ett 

community stödjer de tänkta aktiviteterna. Detta skulle också kunna göra det möjligt att hitta 

problem att eliminera eller styrkor att lyfta fram.  

 Ett förslag som vi har tagit fram som en idé för utvärdering är en sammankoppling av idén 

om EduSync och det redan nu existerande Twitter. Det här förslaget bygger på möjligheten 

till snabbt informationsutbyte mellan människor som är på vitt skilda platser samtidigt som 

det ger användarna ett enkelt sätt att begränsa och hantera den information som de söker efter. 

Ett exempel där Twitter kommit till användning på senare tid är under och efter konferenser. 

De som sitter och lyssnar på föreläsare kan under talet skriva små meddelanden på twitter om 

talet varvid de lägger till ett grindtecken (#) med tillhörande namn på konferensen 

ex.(#konf09 - Olles beskrivning av affärsprocessen var magnifik). De som nu är intresserade 

av konferensen behöver bara söka efter #konf09 på twitter för att få fram alla inlägg. Detta 

fenomen har kommit att kallas för ”back channel” en kanal som sätts upp bakom ridåerna. En 

vidareutveckling av det här är att sammanfoga den här funktionaliteten i Twitter med en 

Webb 2.0 sida som lagrar Twitterinlägg för att sammanföra personer som läser på liknande 

kurser, letar efter samma litteratur eller vill diskutera om samma saker.  

 Det här skulle möjliggöras genom att skapa ett speciellt syntax som ryms inom Twitters 

gräns på 140 tecken. Den här syntaxen skulle utformas så att möjligheten till 

informationsutbyte som efterfrågas i EduSync skulle stödjas. T.ex. ska användare kunna 

specificera vilket ämne man läser, den litteratur man använder sig av, perioden man läser för 

att sedan kunna knyta sina kontakter och skapa sitt nätverk.  

  

Ett förslag på syntax som kan användas är följande: 

 

s = Subject (Ämne) 

t = Time period (Aktuella tidsperioden, förslagsvis veckoformat 1-52) 

b = Books, Literature (Böcker och litteratur, förslagsvis en länk till bok) 

m = Mode of Interaction (Vill man diskutera, få svar på en fråga eller bara informera) 

x = Prefered Technology or Tool to use (Förslag på teknik eller verktyg att använda, ev. länk) 

p = Program or Course (Om man går ett program eller en kurs kan man länka till den) 

l = Language (Det språk man har för avsikt att använda) 
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d = Degree (Syftar till utbildningsnivån, grund-, mellan-, högskola etc.) 

c = Country (Vid behov kan man även visa sin nationalitet) 

? = Question (En öppen förfrågan som inte läggs i kalendern) 

 

 

Ett exempel på hur den här syntaxen kan kombineras och användas är: 

@edusync s=math t=1-4 b=http://ow.ly/9tm0 

m=d x=ml p=http://ow.ly/9tm0 l=sv d=h 

 Den här kodraden skulle av systemet 

skulle tolkas som att användaren som skickar 

in förfrågan söker efter hjälp med (Matte) 

under veckorna (1-4 alt. 1Jan-30Jan) 

använder litteraturen (Integrals we love 3000) 

har för avsikt att (diskutera) och vill använda 

sig av (MatLab) läser programmet 

(Civilingenjör i matematik) vill använda 

språket (Svenska) och nivån på studierna är 

(Högskola). 

 Den här förfrågan kommer sedan att 

läggas upp på den webb 2.0 site som är 

skissad till höger. Skissen visar hur de 

närmaste 10-veckornas förfrågningar visas i 

en kalender med hjälp av kategorier eller 

taggar. Detta gör det möjligt att snabbt se de 

ämnen som personer   

behöver hjälp med eller  vill diskutera. Under 

kalendrarna kommer alla nya förfrågningar 

att visas successivt allt eftersom de kommer 

in (likt Twitters egna kanal idag). Att kunna 

söka efter ämnen eller böcker kommer att vara en viktigt tjänst inom EduSync därför ska man 

enkelt kunna göra det genom ett litet sökfält. Resterade delar tillhör skaran av nödvändiga 

funktioner för att förklara och visa vem som ligger bakom sidan osv. 

 Just det här förslaget på ett väldigt lättviktigt system som till viss del redan finns etablerad 

i människors medvetandesfär kan enligt oss implementeras till en reell idé med mycket 

mindre ansträngning än den ursprungliga tanken om EduSync.    Figur 2: 

Hemsideskiss 

 

Sist men inte minst anser vi att det behövs vidare forskning inom connectivismen som 

lärteori för att den ska få en mer stabil bas och bli mer etablerad.  

http://ow.ly/9tm0
http://ow.ly/9tm0
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6. Sammanfattning  

Efter intervjuer och egna funderingar likväl som litteraturstudier framstod en väg för hur 

EduSync skulle kunna utvecklas till något annat än grundtanken, men som ändå till stor del 

kunde uppfylla den första framtagna idén. Det vill säga idén om nätverkat lärande. De som vi 

intervjuade var överens om att ett socialt nätverk kring utbildning under kurser var något 

mycket positivt, men att de administrativa hinder som existerar kan sätta käppar i hjulet för ett 

system som EduSync eller liknande tjänster. Samtidigt som de också uttryckte skepsis till hur 

ett sådant system skulle accepteras av lärare och den akademiska världen. Att det skulle bli 

omtyckt av studenter var det ingen som betvivlade. Även de andra synvinklarna vi fick kring 

e-lärande förespråkade, förutom i ett fall, den nya tekniken men från helt olika 

angreppspunkter. Den starkaste skepsisen kom från problematiken om kontrollorgan som kan 

bestämma flödet hos informationen och hur lärare kan vara säkra på att hålla sin integritet 

intakt.  

 Vi förespråkar och efterfrågar med det här arbetet ytterligare forskning och utveckling av 

ett system och lärteori som aktivt stödjer nätverkande hos studenter över många discipliner 

och i många länder.  

 



Institutionen för Informatik         

David Karlsson 

Michael Andersson 

 

21 

 

Referenser 

Bjessmo L-E. & Karlsson U. (2008), Länkar i lärandets kedja - Om nätbaserat och 

  interaktivt lärande. Liber  

Becvar L. A (2007), Social impacts of a video blogging system for clinical instruction, 

Conference on Human Factors in Computing Systems CHI '07, 2007 p2159-2164 

Calvani. A. (2008), Connectivism: new paradigm or fascinating pot-purri? Journal of 

   e-Learning and Knowledge Science - Vol 4, n. 1, 2008 p247-252  

Castells, M. (1996), Nätverkssamhällets framväxt. Oxford: Blackwell Publishers Ltd.  

Day, J., & Foley, J. (2006), Evaluating web lectures: a case study from HCI, Conference on 

 Human Factors in Computing Systems CHI '06, 2006 p195-200 

Dreyfus, H. L., & Dreyfus, S. E. (1986). Mind over machines: the power of human 

   intutition and expertise in the era of the computer. Oxford: Basil Blackwell. 

Holland, J., & Hutchins, E., & Kirsh, D. (2000). Distributed cognition: toward a new 

foundation for human-computer interaction research, Transactions on Computer-

Human Interaction (TOCHI) – Vol 7,  Issue 2, p174-196 

Java, A. Song, X. Finin, T. Tseng, B. (2007) Why we twitter: understanding microblogging 

   usage and communities, In Proceedings of the 9th WebKDD and 1
st
 SNA-KDD 2007 

 workshop on Web mining and social network analysis 2007, p56-65.  

Katz, R. N. (2008), The Tower and the Cloud: Higher Education in the Age of Cloud 

  Computing. EDUCAUSE. 

Nelson, H. G. & Stolterman, E. (2003) The Design Way: Intentional Change in an 

  Unpredictable World. Educational Technology Publications Inc, New Jersey 

Notess, G. R. (2006), Teaching Web Search Skills. Medford, New Jersey: Information 

  Today, Inc.  

Purves, D., Brannon, E. M., Cabeza, R., Huettel, S. A., LaBar, K. S., Platt, M. L. & Woldorff,  

  M.. (2007). Principles of Cognitive Neuroscience, Sinauer Associates Inc.  

Patton, M. Q. (1990). Qualitative Evaluation and Research Methods, 2nd. Ed., SAGE 

  Publications, Inc.  

Pendergast, M. (2006). An analysis tool for the assessment of student participation and 



Institutionen för Informatik         

David Karlsson 

Michael Andersson 

 

22 

 

   implementation dynamics in online discussion forums. In ACM SIGITE Newsletter 

   2006, Volume 3, Issue 2. p10-17. 

Perry, Mark. (2003), Distributed Cognition. In Carroll (ed.) HCI Models, Theories, and 

   Frameworks. Elsevier Science, p193-223 

Pirolli, P., (2003) Exploring and Finding Information. In Carroll (ed.) HCI Models, Theories 

  , and Frameworks. Elsevier Science, p157-191 

Richardson, W. & Mancabelli, R. (2007). High-Tech Inspires the Read/Write Website. 

   Education Digest May 2007, Vol. 72 Issue 9, p14-18 

Safran, C. (2008). Blogging in higher education programming lectures: an empirical 

  study, In Proceedings of the 12th international conference on Entertainment and  

 media in the ubiquitous era 2008, p131-135. 

 

Siemens, G. (2004), Connectivism - A Learning Theory for the Digital Age 

   http://www.elearnspace.org/Articles/connectivism.htm Hämtad: 2009-04-20 

Siemens, G. (2006). Knowing knowledge. Vancouver, BC, Canada: Lulu Press. 

Siemens, G. (2008). What is Connectivism?, 

  http://docs.google.com/Doc?id=anw8wkk6fjc_14gpbqc2dt Hämtad: 2009-04-20 

Tapscott, D. & Williams, A. D. (2006) Wikinomics – How Mass Collaboration Changes 

   Everything, New York: Portfolio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Institutionen för Informatik         

David Karlsson 

Michael Andersson 

 

23 

 

Bilaga 1 

 



Institutionen för Informatik         

David Karlsson 

Michael Andersson 

 

24 

 
 


