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Introduktion

The aim of teaching is simple: it is to make student learning possible.
(Ramsden, 2003, s. 7)

I detta dokument ska jag beskriva de teoretiska utgångspunkter som jag, uttalat eller
outtalat, arbetar utifrån i min undervisning. Jag ska så gott jag kan anlägga både ett
inifrån-perspektiv, genom att redogöra för vilka pedagogiska och didaktiska ideer som jag
betraktar som mina ideal eller rättesnören, och ett utifrån-perspektiv, där jag försöker
observera vilka val jag i praktiken har gjort och gör i min undervisning.

Kunskap

För att kunna beskriva min pedagogiska grundsyn behöver jag först säga något om vad
jag menar med kunskap. Att ge en entydig definition av ett så svårfångat begrepp, som
kunskapsteoretiker har brottats med i århundraden, tänker jag inte försöka ge mig på.
Istället kommer jag att försöka ringa in begreppet kunskap genom att betrakta det ur
olika perspektiv. Ett sådant perspektiv har att göra med kunskapens ursprung, andra
perspektiv är relaterade till former, kognitiva nivåer och dimensioner av kunskap. Jag
kommer att fokusera på vad som menas med kunskap inom datavetenskap, som har varit
mitt huvudsakliga undervisningsområde fram till idag.
Vilket är kunskapens ursprung? Tedre (2011) konstaterar att datavetenskapen lånar

drag från icke-empiriska discipliner som matematik och logik, men också från såväl ingen-
jörskonsten som empiriska natur- och samhällsvetenskapliga discipliner. Inom dataveten-
skapen verkar det rationalistiska synsättet att kunskap konstrueras genom rationella
resonemang alltså kunna samexistera med det empiristiska synsättet att kunskap härleds
genom sinnliga erfarenheter.
Under min lärarutbildning stiftade jag bekantskap med det perspektiv på kunskap

som genomsyrade gymnasieskolans läroplan, Lpf 94, där det talades om fyra centrala
former av kunskap: faktakunskap, förståelsekunskap, färdighetskunskap och förtrogenhet
(Skolverket, 2006). Min grundläggande syn på kunskap har präglats i hög grad av detta
perspektiv, inte minst eftersom ämnet datavetenskap är till sin natur sådant att dessa oli-
ka former av kunskap framträder tydligt. Det räcker uppenbart inte med faktakunskaper
för att kunna skapa en algoritm eller skriva ett program, det kräver också ett samspel
med förståelsen för hur såväl datorer som grundläggande programmeringsbegrepp funger-
ar och färdigheten i att hantera språk och verktyg för programmering. För mer komplexa
programmeringsproblem krävs den sorts förtrogenhet med hela programmeringsprocessen
som kan liknas vid den ‘tysta kunskap’som till exempel en yrkesverksam utvecklar inom
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ett visst område. Även om dessa kunskapsformer har ganska olika karaktär så samspelar
de med varandra och kan inte utan vidare skiljas åt. Till exempel utgör faktakunskaper-
na byggstenar för förståelse- och färdighetskunskaper, samtidigt som förståelse ger en
struktur som underlättar när man försöker ta till sig nya fakta. Färdighetskunskaper un-
derlättar förståelsen, samtidigt som förståelse gör det lättare att utveckla färdigheter, och
så vidare. I de pedagogiska diskussioner som jag har deltagit i inom ämnet datavetenskap
har jag också lyft fram förhållningssätt och förmåga till abstraktion och generalisering
som ytterligare två kunskapsformer som är relevanta för högskolan. Detta påminner om
indelningen i kunskap och förståelse, färdighet och förmåga samt värderingsförmåga och
förhållningssätt i högskoleförordningens bilaga 2.
I projektrapporten (Hjelmblom, 2006) diskuteras de två kunskapsinriktningarna äm-

nesdjup och kognitivt djup, som åtminstone till viss del kan kopplas ihop med de olika
kunskapsformer som har diskuterats ovan. Med ämnesdjup avses en inriktning mot allt
finare detaljer i olika delområden som är viktiga för tillämpbara färdigheter. Däremot be-
tonas teorin, sammanhang och ett vetenskapligt perspektiv på kunskaperna mindre. Med
kognitivt djup menas graden av kunskap på metanivå, vilket kan variera i komplexitet
och abstraktionsgrad. Det handlar om förmågan att resonera och tänka kring förhål-
landena mellan fakta, teori, och närliggande områden. Frågan är hur oberoende dessa
kunskapsinriktningar är av varandra? Kan man utveckla ett ‘kognitivt djup’som inte är
tätt sammanvävt med ämneskunskaper, och finns det ett ‘ämnesdjup’som kan utvecklas
oberoende av ‘metakunskaper’i ämnet? För min del anser jag att själva diskussionen som
frågorna ger upphov till är intressantare än svaren i sig. En mer finkorning modell för
att beskriva kunskap på olika kognitiva nivåer, och deras inbördes relationer, är Blooms
taxonomi (Bloom & Engelhart, 1969). I taxonomin, som förekommer i en rad varianter,
beskrivs de sex kognitiva nivåerna baskunskaper, förståelse, tillämpning, analys, syntes
och evaluering. En poäng med Blooms taxonomi är att den tydliggör att en kurs eller ett
kursmoment kan omfatta kvalitativt skilda former eller nivåer av kunskap, men den bör
inte användas okritiskt och dess hierarkiska uppbyggnad bör inte tas för bokstavligt.

Lärande

Kunskapsbildning ser jag (...) som en ständigt pågående process där in-
dividen skapar mening, får nya insikter och bygger upp ny kunskap i inter-
aktion med sin omgivning. Jag tror på att arbeta så att studenten utvecklar
självständighet, sitt kritiska sinne, sin kommunikativa förmåga och förmåga
att samverka med andra såväl inom som utanför sitt eget ämne. (Saalman,
2011, s. 107)

Citatet ovan sammanfattar mycket väl min pedagogiska grundsyn. I botten ligger
den pedagogiska konstruktivismens1 syn på kunskap som något som konstrueras hos den
lärande utifrån erfarenheter, och inte är något som kan överföras från en lärare till den
lärande. I likhet med Saalman ser jag dialog och erfarenhetsutbyte mellan individer som
mycket centralt för allt kunskapsbyggande. Jag tror att lärande och utveckling kan främ-
jas av samspel med andra och att man i samverkan med andra ofta kan lära mer än man
kan göra ensam. Här är jag influerad av den sociokulturella pedagogiska traditionen, som

1Se till exempel (Elmgren & Henriksson, 2016, s. 35f).
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i sig har konstruktivistiska rötter (Elmgren och Henriksson, s. 36ff). Undervisningsformer
som inspirerar till och förutsätter samspel med andra har därför inte bara som syfte att
träna de generella kompetenser som blir allt viktigare i det moderna kunskapssamhället,
utan också att hjälpa den enskilda studenten att komma vidare i sitt lärande. Samtidigt
vill jag också lyfta fram betydelsen av individens eget kunskapssökande och -byggande
och vikten av det individuella arbetet med teori- och begreppsbildning, faktainhämtning,
färdighetsträning och problemlösning. Sann förståelse som går på djupet tror jag förut-
sätter att studenten på sin egen kammare i stearinljusets sken brottas med ämnesstoff
och problem, och då och då kör fast och sliter sitt hår i förtvivlan. Jag tycker mig redan
tidigt ha insett att förståelse till syvende og sidst måste komma inifrån och skapas av mig
själv. I denna process kan interaktion med såväl lärare som studiekamrater vara av stor
betydelse och till stor hjälp, både genom möjligheten att ta del av andras konceptuella
förståelse av ämnet och genom att man tvingas sätta ord på sin egen förståelse, men den
kan aldrig göra hela jobbet. Eftersom jag själv alltid har tyckt att känslan av att inte
förstå är väldigt jobbig, så har jag för det mesta valt en djupinriktad lärstrategi2 inriktad
på förståelse. Därför har jag ofta sett med förvåning på skol- och studiekamrater som
ofta har verkat tillämpa mer ytinriktade strategier för sitt lärande. Ibland undrar jag om
inte just denna oförståelse för hur många studenter ser på sitt lärande gör mig olämplig
som lärare, men ur detta föddes hos mig åtminstone ett stort intresse för didaktiska
frågeställningar kopplade till matematik, natur- och datavetenskap.
En person inte blir pianist för att hen går på konsert (Elmgren & Henriksson, 2016,

s. 26), och inte heller en duktig programmerare för att hen tittar på när andra pro-
grammerar. Att lära sig av exempel, till exempel genom att studera andras lösningar
på programmeringsproblem, är dock en viktig lärstrategi för datavetare, men den förut-
sätter kontinuerlig färdighetsträning som sker i samspel med utvecklingen av en djupare
förståelse för ämnet. I denna betoning på färdighetskunskapernas betydelse, och i tanken
på att lärandet kan fördjupas och förståelse utvecklas bland annat genom färdighetsträn-
ing och praktisk tillämpning, kan man ana såväl Deweys pragmatism3 som (i någon mån)
behaviouristiska tankemönster (Elmgren och Henriksson, s. 30ff). Sammanfattningsvis
kan alltså konstateras att min syn på lärande är influerad av flera pedagogiska inrikt-
ningar, något som också ger avtryck i min undervisning.

Läraren, studenten och samhället

[W]hat students do, not what teachers do, is what really matters. (Rams-
den, 2003, s. 10)

Vad har då den ovan beskrivna synen på kunskap och lärande fått för konsekvenser i
min undervisning? När jag ser tillbaka på de dryga 15 år jag har arbetat som högskolelärare
slås jag av hur svårt det har varit att omsätta i praktiken de höga ideal, vackra ord och
kloka tankar som jag hade med mig från gymnasielärarutbildningen. Utbildningen öpp-
nade mina ögon för centrala didaktiska frågeställningar som vad och varför, och jag vann
långsamt insikten att de är minst lika betydelsefulla som de metodikfrågor (hur-frågor)

2Se till exempel (Elmgren & Henriksson, 2016, kap. 2) eller (Ramsden, 2003, kap. 4).
3Scoutrörelsens klassiska lärosätt learning by doing, som jag bär med mig i ryggsäcken, brukar förknip-

pas med Dewey, som dock inte använde denna term utan istället “learn to do by knowing and to know
by doing”. (Wikipedia: Learning-by-doing , 2014)
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som man ofta fokuserar på som lärarkandidat. Jag stiftade också bekantskap med den di-
daktiska triangeln, som illustrerar relationerna mellan de tre centrala begreppen student,
innehåll/ämne och lärare (se till exempel Elmgren & Henriksson, 2016, fig. 5.2). När jag
så fick jobb som högskolelärare så kastade jag mig in i yrket full av entusiasm, förvissad
av att jag skulle revolutionera inte bara min egen utan även mina kollegors undervisning.
Idag ser jag att trots de insikter som lärarutbildningen hade gett så låg inledningsvis
alltför mycket fokus på mig själv och vad jag ägnade mig åt i föreläsningssalen och da-
torlabbet. Enligt Kugel, vars träffande beskrivning av en lärares olika utvecklingsfaser
återges av (Elmgren & Henriksson, 2016, s. 112ff), ligger fokus i den inledande fasen
på läraren själv. I nästa fas ligger fokus på ämnet, och i följande faser på studenten.
Jag känner mycket väl igen mig i denna beskrivning. Trots att det ideal jag hade med
mig från lärarutbildningen var ett annat än den förhatliga förmedlingspedagogiken så
karaktäriserades min undervisning i hög grad av en lärarfokuserad strategi där myck-
et tid ägnades åt föreläsningsförberedelser och utveckling av föreläsningsanteckningar4, i
förhållande till den tid som lades på att exempelvis utveckla genomtänkta arbetsformer,
inlämningsuppgifter och examinationssätt. Det goda som detta ändå förde med sig var
att jag utvecklade såväl mina ämneskunskaper som mina grundläggande lärarfärdigheter
inom föreläsnings- och presentationsteknik, konstruktion och rättning av prov och an-
dra examinationsuppgifter, och min förmåga att exemplifiera och förklara komplicerade
begrepp och problemlösningstekniker.
Så småningom, i takt med att jag fick mer erfarenhet och ökade ämneskunskaper, så

övergick jag till nästa utvecklingsfas där fokus istället skiftar över mot själva ämnet5.
Jag kunde lägga mer tid och energi på didaktiska frågor och att hitta lämpliga under-
visningsmetoder. Jag tänkte mig på det sättet kunna hjälpa studenten med begrepps-
bildningen, men i själva verket handlade det kanske snarare om att ta kommandot över
studentens lärande för att kunna överföra min egen begreppsbildning till studenten6. Un-
der denna tid började jag våga mig på fler olika undervisningsmetoder. Inom dataämnet
deltog jag i ett utvecklingsarbete, inspirerade av projektbaserade ingenjörsutbildningar på
Ålborgs universitet i Danmark, som genomfördes med syftet att introducera ett projekt-
baserat arbetssätt i våra kurser. Grundtanken i det projektbaserade arbetssättet, som har
en del beröringspunkter med PBL-metodiken7, är att färdigheter måste övas, och övas
i sitt sammanhang (jfr. Elmgren och Henriksson, s. 26). Projektbaserade kurser läggs
upp så att de inleds med att ämnesområdet introduceras och att ett antal traditionella
undervisningspass (föreläsningar, lektioner, datorövningar) genomförs för att ge studen-
terna en ämnesmässig grund att stå på. Huvuddelen av kursen involverar någon form
av projektarbete, inom datavetenskapliga utbildningar exempelvis ett programvarukon-
struktionsprojekt, som utförs i mindre grupper. Då jag själv har ansvarat för sådana
projektbaserade kurser har en viktig strävan varit att verklighetsanknyta undervisningen
så gott det går, gärna genom att involvera representanter från närings- eller samhällsliv
som till exempel experter eller ‘kunder’. Detta kan dels ses som ett led i att hjälpa stu-
denten att utveckla en yrkesidentitet (Elmgren och Henriksson, s. 20) och dels som ett
sätt att öppna upp för mer kontakt mellan högskolan och det omgivande samhället, som
ju är en legitim intressent i vår verksamhet.

4Denna strategi exemplifieras av fall 1 i (Ramsden, 2003, kap. 2).
5Trigwell m.fl. talar om en lärarfokuserad strategi med intentionen att studenterna ska tillägna sig

disciplinens begrepp (se Elmgren & Henriksson, 2016, fig. 5.1).
6Jfr. fall 2 i (Ramsden, 2003, kap. 2).
7Problembaserat lärande; se till exempel (Silén, 2001).
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Inspirerad av bland annat Blooms taxonomi (se ovan) och den så kallade SOLO-
modellen (Structure of Observed Learning Outcomes; se till exempel Biggs & Collis,
2014) strävar jag efter undervisnings-, arbets- och examinationsformer som tydligt in-
volverar och stimulerar lärande på olika kognitiva nivåer. För färdighetsträning finns
ofta upparbetade metoder att använda, men betydligt svårare är att hitta metoder som
hjälper den lärande att utveckla värderingsförmåga och ett vetenskapligt och yrkesmäs-
sigt förhållningssätt, kunskapsformer som hänger nära samman med de kognitiva nivåerna
analys, syntes och evaluering i Blooms taxonomi. Detta kräver att studenten stimuleras
till reflektion, och i många fall interaktion med lärare och studiekamrater (Elmgren och
Henriksson, s. 28). Med reflektion menar jag både ett begrundande av ämnesstoffet och
hur dess olika delar hänger ihop med varandra, något som är tydligt kopplat till utveck-
ling av fördjupad förståelse, och meta-kognitiva resonemang om hur det egna lärandet
fungerar, vilka kunskapsluckor som finns, och så vidare. Ett pedagogiskt instrument som
jag har använt mig av i projektbaserade kurser för att stimulera till såväl ämnesmässig
som meta-kognitiv reflektion är reflektionsdokument. I reflektionsdokumentet, som skrivs
i elektronisk form i kursens lärplattform, förväntas studenten föra en slags loggbok över
sina studier och reflektera över sitt lärande. Det ger mig som lärare möjlighet att föl-
ja studentens kunskapsutveckling, så som den uppfattas av studenten själv, och att ge
kontinuerlig återkoppling.
Ramsden (2003, s. 10 resp. s. 7) konstaterar att det är vad studenten gör och inte vad

läraren gör som har verklig betydelse, och att målet med undervisning är att möjliggöra
lärande hos studenten. Även om jag anser mig ha haft denna insikt länge så är det nog
först på senare år som jag i praktiken har gått vidare till de senare faserna av min utveck-
ling som lärare. Idag kan man se spår i min undervisning av flera olika lärarstrategier, med
mer fokus på studenten som en aktiv medskapare av kunskap, och på relationen mellan
läraren och studenten8. Min grundinställning är att studenten ska betraktas som kapabel
att ta ansvar för sitt lärande och att övergå från att, som Demker (2001) uttrycker det,
vara kunskapskonsument och istället börja delta i kunskapsbildningen. Samtidigt kan jag
fortfarande upptäcka att jag inte riktigt vågar lita på studenten, utan då och då faller
tillbaka till den ‘organiserande’lärarstrategin där det är jag som försöker ta kommandot
över studentens lärande.
En personlig reflektion är att skiftet i fokus från mig själv mot studenten har under-

lättats av många års programansvar och undervisning inom Internetbaserad ingenjörsut-
bildning i datateknik och elektroteknik, populärt kallad ‘IngOnline’. Distansundervisning
är av den karaktären att den naturligt begränsar lärarens roll som ‘kunskapsförmedlare’
och tvingar läraren in i ett annat sätt att tänka och arbeta. Kanske vore det rentav
nyttigt för alla högskolelärare att ha en viss andel av sina kurser på distans? Att jag nu
också växlar undervisningsämne från datavetenskap till ett nytt ämnesområde, besluts-,
risk- och policyanalys, tror jag kan bidra till ytterligare vidgade perspektiv.
Samtidigt som jag ser värdet av en samhällsanknuten utbildning med en tydlig kop-

pling till en tänkt yrkesroll, så vill jag också försvara den liberala bildningstanken och
hålla liv i idén om att kunskap och bildning har ett egenvärde. För mig är det centralt att
se den högre utbildningen inte bara som en ‘producent’av yrkeskunniga samhällsmed-
borgare, utan också något som ska ge individen makt över sitt eget liv. Jag tror för övrigt
inte att det behöver finnas en motsättning mellan dessa två synsätt; jag är övertygad om
att akademiska honnörsord som ‘bildning’och ‘kritiskt tänkande’kommer att vara ett
framgångsrecept för såväl enskilda individer som samhället i stort även i framtiden.

8Jfr. fall 3 i (Ramsden, 2003, kap. 2).

5



Slutord

Vad denna högskolepedagogiska kurs främst har bidragit till när det gäller utvecklin-
gen av min pedagogiska grundsyn är insikten om hur viktigt det är för en professionell
högskolelärare att lära av studenterna, något som särskilt Ramsden (2003, kap. 1) lyfter
fram. Jag kommer i fortsättningen att sträva efter att få en klarare bild av hur studen-
terna uppfattar olika kursmoment och hur väl olika upplägg och undervisningsmetoder
tas emot.
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