Jonas Löwgren

Att ”presentera” forskning i digitala medier
Vad menas egentligen med att presentera forskning? Och vad kan det konkret
innebära i digitala medier, till exempel på webben?

E

n stor del av befintlig forskningsinformation verkar bygga på en föreställning om att högskolornas
forskning producerar ny kunskap. Föreställningen
säger vidare att denna nya kunskap är intressant för det
omgivande samhället. Ansatsen blir inte sällan ett
populärvetenskapligt berättande om forskningsresultaten, där man kanske försöker undvika fackjargong och
förklara genom liknelser till mer allmänt kända förhållanden. De allra tydligaste exemplen på utslätad ”presentation” finner man ofta där forskare själva berättar om
sina resultat.
Framför allt på högskolornas tredje-uppgiften-avdelningar verkar den primära målgruppen för presentationer av forskning vara en vetgirig allmänhet. Utan anspråk på fullständighet vill jag bara nämna ett par andra målgrupper, som kan vara väl så viktiga.
Potentiella studenter som har att besluta vart de ska
skicka sina ansökningar kan definitivt tänkas studera
högskolornas presentation av sin forskning. Är innehållet spännande? Verkar formerna vettiga? Sätter forskningen sin prägel också på utbildningen?
Andra forskare är en intressant målgrupp, både som
potentiella samarbetspartners och som konkurrenter.
Forskningen ordnas mer och mer i löst sammanhållna
nätverk, där flera ämnesområden representeras. Att hitta
rätt partners är en viktig del av forskningen och forskningsplaneringen. Konkurrensen handlar förstås om
forskningsmedel. Mängden pengar till forskning är betydligt mindre än mängden intresserade mottagare av
dessa pengar. Att muta in territorier i forskningslandskapet är lika viktigt i den akademiska världen som i alla
andra sociala konkurrenssituationer.

Interaktiva massmedier

T
80

Digitala medier har en tämligen speciell egenskap: de är
interaktiva massmedier. Med det menar jag att de förenar

tidningens och tevens möjlighet till bred spridning med
telefonens möjlighet till utbyte av information med utvalda människor. Naturligtvis har digitala medier en
mängd andra egenheter också, men låt oss koncentrera
oss på vad ett interaktivt massmedium innebär.
Det vanligaste interaktiva massmediet idag är webben1. Drygt hälften av Sveriges befolkning använde
webben under förra månaden.
Webben erbjuder idag möjligheter till rudimentär
kommunikation med andra människor, främst genom
skriven text via epost, chatkanaler och konferenssystem.
Kommunikation med datorprogram genom webbläsaren
är möjligt med interaktionstekniker som mest liknar
pseudografiska transaktionsgränssnitt från 70-talet (fylla
i formulär, trycka på knappar, rulla listor av textrader).
Typiskt möter man sådana gränssnitt när man registrerar sig för en tjänst eller köper en bok. I övrigt finns det
acceptabla möjligheter att presentera statisk text och bild;
rörlig bild och ljud är gränsfall med hänsyn till den dåliga kvaliteten. Normalfallet är att webben används som
massmedium, men främst genom intranät förekommer
också riktad kommunikation till och inom avgränsade
grupper.

1

World Wide Web: de
datorer som är
sammankopplade
via Internet och
innehåller information som kan
presenteras via
http-protokollet.
Vanligen kommer
man åt sådan
information via en
webbläsare, t.ex.
Netscape Navigator
eller Internet
Explorer.

Forskning på webben - enkelriktade berättelser
Vad kan det då innebära att ”presentera” forskning via
webben? En snabb genomgång av webbplatser vid svenska universitet och högskolor ger vid handen att det främst
handlar om enkelriktade berättelser. I gynnsamma fall väl
sammansatta presentationer som fokuserar på forskningsresultat och vad de kan innebära på kort och lång sikt. I
andra fall långrandiga projektplaner som främst handlar
om vad forskarna hoppas kunna göra. I värsta fall genomgångar av forskningsorganisationens interna struktur,
uttryckt i beteckningar som saknar mening för alla utanför den trängre kretsen.
En annan ganska vanlig tjänst är att forskare sammanställer kommenterade listor av kvalitetsgranskade länkar
inom sitt ämnesområde. Sådana tjänster placeras ofta tillsammans med berättelserna ovan, även om de har ganska lite att göra med de egenproducerade forskningsresultaten.
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Många organisationer har valt att utnyttja interaktiv
textkommunikation för att åstadkomma frågelådor, där
den vetgiriga allmänheten sänder in frågor inom ett ämnesområde som besvaras av ämneskunniga forskare. Frågorna och svaren publiceras allmänt och utgör på sikt en
samling kunskapsstycken inom området.
Frågelådornas karaktär är ganska homogen, huvuddelen av frågorna verkar komma från skolelever och
högskolestudenter, och svaren är i allmänhet magistrala.
Frågorna är korta och faktasökande; svaren är oftast
korta och faktaorienterade. Naturvetenskap och matematik dominerar. Kanske för att de områdena lämpar sig
väl för faktainriktade frågor och svar. Kanske för att all-

bild 1

T
82

Översikt av frågelådorna vid Lunds Universitet.
Webbadress www.lu.se/lu/forskn/asklu.html.

mänheten är intresserad av dem. Kanske för att de områdena innehåller flest forskare med tid och lust att svara
på frågor.
Genom att jämföra några frågelådor blir man också
påmind om att varumärken är minst lika viktiga på
webben som i andra sammanhang. Etablerade universitet som Lund och Uppsala har god trafik: stora volymer
av frågor och svar i sina frågelådor2. Mindre kända högskolor har däremot inte lika mycket trafik, speciellt om
frågelådans område är snävare. Det tragiska bottenrekordet på min lista är Nationellt Matematikcentrums
frågelåda för matematikdidaktik i Kristianstad som inte
verkar ha fått en enda fråga på över två år3.

Katederkänsla
Mitt allmänna intryck av forsknings”presentation” på
webben i Sverige är precis vad ordet säger: presentationer, som kanske skulle blivit bättre som föreläsningar,
men som via en webbsida kan distribueras bredare i tid
och rum. Frågelådorna har också en viss katederkänsla,
där frågeställarna står i kö framför magistern för att få
korta, faktaorienterade svar på korta, faktasökande frågor.
Något tillspetsat kan man sammanfatta det dominerande perspektivet så här: Ny kunskap produceras av
forskarna och kan sedan sändas i lagom stora bitar till
allmänheten, om man ser till att anpassa språknivån.
Om strävan är att den kunskap som forskningen frambringar ska leda till insikter, förståelse och kanske till och
med handling så kan man väl lära av det pedagogiska
fältet att enkelriktad informationsutsändning inte är någon särskilt lämplig metod. Därav följer också att forskares föreläsningar, inspelade på video och förevigade
som RealAudio-strömmar på webben, kanske inte blir så
mycket mer än en teknisk uppvisning. Detta apropå de
populära föreställningarna om lämplig användning av
digitala medier.
Ett sidospår: när Linköpings Tekniska Högskola startades i slutet av 60-talet valde man att satsa stort på lokal teve-utsändning av föreläsningarna som ingick i kurserna. I klassrum runtom i C-huset kunde teknologerna

2

Se www.lu.se/lu/
forskn/asklu.html
respektive
www.uu.se/popvet/.

3

Se www.mna.hk-r.se/
matematik/query/
svar.html
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sitta i 30-grupper och följa föreläsningarna, med en assistent som kunde cirkulera genom fyra klassrum genom
fiffigt placerade dörrar. Efter tre månader slutade man
med systemet på teknologernas enhälliga begäran. Efter
ett par år tog man bort monitorerna i klassrummen. Kvar
finns idag bara stativen. En del av distansutbildningsdiskussionen förefaller ganska historielös i det perspektivet.

Det finns andra sätt
4

Tufte har skrivit och
formgivit tre böcker
som borde vara
obligatorisk läsning
för alla som ska sätta
en pixel på en
bildskärm. De heter
The visual display of
quantitative
information (1983),
Envisioning
information (1990)
och Visual
explanations (1997).
Alla utgivna på
Graphics Press,
Cheshire, Conn. Se
också
www.kk.mah.se/staff/
Jonas.Lowgren/
InFlow för några tips
om interaktivitetens
roll i informationsvisualisering.
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De exempel jag har funnit på svensk forsknings”presentation” i digitala medier verkar hantera den konventionella presentationsuppgiften ganska väl. Jag har också
själv gjort vissa experiment utgående från samma typ av
antaganden. Problemet jag valde att studera handlar om
hur man ger snabb överblick av Malmö Högskolas totala forskningsvolym och förmedlar ett intryck av tvärvetenskaplig verksamhet. Bild 2 visar en idé som bygger
på en visualisering av samtliga beskrivna forskningsprojekt vid högskolan, uppdelade efter område och Safarikategori. Varje prick representerar ett projekt, storleken
på pricken betecknar projektets storlek och den oranga
färgen är redaktörens sätt att exempelvis signalera månadens redaktionella fördjupning. Man zoomar in på en
ruta i matrisen genom att klicka i den eller genom att
använda navigeringsreglaget nere till vänster. En delförstorad ruta visar mer information om projekten i den
rutan; klick på ett enskilt projekt leder till en mer ingående presentation.
Traditionella visualiseringstekniker från den grafiska
formgivningens område kan som synes användas också
på webben för att hantera stora informationsmängder.
Exemplet ovan illustrerar en möjlighet; den intresserade
hänvisas framför allt till Edward Tuftes arbete för fler förebilder och principer inom det fältet4.
Men digitala medier är inte bara grafiska ytor, utan
har specifika egenskaper: möjligheter och begränsningar
som gör att de skiljer sig från andra medier. Kanske kan
dessa skillnader inspirera till att också ompröva relationerna mellan forskare och andra. Låt mig ge några exempel på möjligheter, som förefaller mig både tänkbara
och önskvärda.

bild 2
En skiss till webbvisualisering av forskningen vid Malmö högskola. En
något mer dynamisk illustration finns att prova på adress
www.kk.mah.se/staff/Jonas.Lowgren/FoMaHDemo.
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* Forskning kring nyhetskonsumtion i vardagslivet. Målgrupp: gymnasieelever på samhällsvetenskapligt program.
Huvudinslaget i forsknings”presentationen” är en workshop på tre dagar. Inför workshopen träffas forskarna,
skolläraren och skolklassen, bekantar sig med varandra
och med uppgiften de står inför. Ett konferenssystem
upprättas där alla kan läsa varandras inlägg. Eleverna får
i uppgift att utforma och genomföra en intervju med
några närstående om deras nyhetskonsumtion. Läraren
bistår vid utformningen. Intervjuresultaten sammanställs
och publiceras i konferenssystemet. Vid workshopen diskuterar man tolkningar av intervjuresultaten, knyter dem
an till aktuell forskning inom området, analyserar fram
nya frågeställningar. Dessutom lägger man gemensamt
grunden för en webbplats där resultaten presenteras.
Denna webbplats tjänar två syften: för det första att utgöra ett påtagligt resultat av samarbetet. För det andra
som en källa att kunna hänvisa till när andra får höra
talas om arbetet och vill veta mer. Konferenssystemet och
webb-platsen utgör en tillräcklig plattform för vidare
samarbete om det är ömsesidigt önskvärt.
Kommentar: Jag har antagit att mediekonsumtion i vardagslivet är en relevant fråga i vissa gymnasiekursers läroplaner.
Modellen i sig borde gå lätt att anpassa till andra samhällsvetenskapliga områden. Att workshopens webbplats tjänar som
källa för vidare hänvisning är i linje med webbens nuvarande
roll som sekundärmedium (det mesta man hittar på webben
bygger på tips från primärmedier, som dagspress, fackpress
eller annonstavlor). Forskning kring datorstött samarbete visar
att det är fullt möjligt att driva långvariga gemensamma
projekt på distans, men endast under förutsättning att man
träffas fysiskt ibland och speciellt i början.

* Forskning kring resurshushållning och miljöeffekter. Målgrupp: Ett bostadsområde i en
storstad.
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En redaktionell produkt i digitala medier (inledningsvis
webb, sedan digital-teve) som syftar till att bryta likgil-

tigheten och främja engagemang och handling. Mediet är
interaktivt – där finns diskussioner, scener för egen produktion, osv. – men framför allt är det integrerat med
händelser och skeenden i det fysiska bostadsområdet.
Direktsändningar med kontinuerlig tittarkontakt, samordning av beställningar på hemkörda ekologiskt producerade varor, programledare, forskare och andra ”förebilder” blir en del av livet i bostadsområdet. Forskningsresultaten presenteras inte i text eller intervjuform utan
snarare genom närvaro och förebildligt handlande. Produktens ekonomi ordnas förmodligen genom att redaktionen tar frilansuppdrag inom sitt specialområde åt flera
bredare medieprodukter med starka varumärken.
Kommentar: Det här exemplet bygger på pågående arbete i
forskningsprojektet 2003 års nyhetsmedier5.

5

Se www.kk.mah.se/
n2003

* Att synas utan merarbete. Målgrupp: Andra
forskare.
Många forskare skulle förmodligen hålla med mig (se
ovan) om vikten av att hitta rätt samarbetspartners. De
slutgiltiga besluten om att samarbeta beror naturligtvis
på många faktorer, men att hitta rätt personer och grupper att approchera kunde underlättas väsentligt i digitala
medier. För det första måste allt som en forskare publicerar i vetenskapliga fora göras synligt för sökningar utifrån, utan minsta merarbete och utan att kollidera alltför våldsamt med lagstiftningen kring upphovsrätt. För
det andra krävs ett söksystem värt namnet, som analyserar innehållet i allt sådant material och kombinerar sina
fynd med andra ledtrådar för att hitta potentiellt intressanta forskningspartners. Det är fortfarande många år
kvar till en trovärdig automatisk analys av meningen i en
text eller bild, men redan ordsökningar som utformas på
ett något mer begåvat sätt och utnyttjar information från
andra håll kan föra långt. Exempel på vital sidoinformation är var arbetet ifråga publicerats, hur många och
vilka som refererat till det.
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bild 3
En forskares arbetsyta
skulle kunna innehålla
en offentlig zon där
man placerar allt man
vill ställa till söksystemets förfogande.
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Kommentar: Detta vore en form av forsknings”presentation”
som inte skulle kräva något aktivt presenterande. Endast då
kan man hoppas på tillräckligt god täckning för att en sökning
efter intressanta partners ska vara värd besväret. Man
arbetar, skriver, ritar, filmar som vanligt med vetskap om att
allt man publicerar och placerar i den offentliga zonen på sin
virtuella desktop (bild 3) indexeras och görs tillgängligt för
andra forskares sökningar efter besläktade arbeten. Upphovsrättsproblemen (bland annat att rätten till mångfaldigande av ett arbete man publicerar oftast tillhör publicisten)
bör man kunna lösa genom att inte göra själva källmaterialet
tillgängligt utan bara konkordansliknande sökmaterial.

* Encyklopedin. Målgrupp: Den vetgiriga
allmänheten.
Den encyklopediska kunskapssynen kan sägas stämma
ganska väl med perspektivet på forsknings”presentation”
som jag karikerade ovan. En omfattande informationssamling, där materialets ”riktighet” garanteras genom
majoritetsbeslut bland framstående docenter och professorer. Problemet för mig är att kunskap bortom de enkla
faktauppgifterna ständigt förändras och förhandlas, konstrueras socialt snarare än empiriskt eller deduktivt. Annorlunda uttryckt: vad skulle kunna finnas i den stora och
ganska ödsliga zonen mellan Nationalencyklopedin och
DN.se? Mitt förslag är ett socialt navigeringssystem, där
din åtkomst till information påverkas av vilkas spår i
materialet du har valt att följa. Det finns vidare behändiga möjligheter för dig att göra inlägg, reagera, kommentera, bemöta, till en grupp som du bryr dig om att formulera dig inför och som bryr sig om vad du tycker. Skillnaden är himmelsvid mellan att agera i en krets av tio
personer som gemensamt kommit överens om att bilda
en krets, och att skriva debattinlägg ut i det globala vakuum som hela Internet utgör. Och: naturligtvis är forskarna i en sådan struktur inte bara upphovsmän till
originalartiklar utan också, kanske framför allt, aktörer
i det sociala navigeringssystemet.
Som avslutning kan vi konstatera att exemplen ovan
är fullt genomförbara med dagens teknik. De är alltså inte
futuristiska i det avseendet. Om de känns främmande, så
kan det bero på att de ger uttryck för en okonventionell
syn på vad som menas med att ”presentera” forskning.
Frågan borde egentligen ställas så: hur vill vi ha relationen mellan forskare och andra?
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