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Design av artefakter för lärande

Oskar Gedda & Åsa Wikberg Nilsson

Sammanfattning
I detta arbete undersöks möjligheten av att stärka en kompetensfokuserad utbildningskultur genom att använda artefakter som stöd för självreglerat lärande och
förändring av undervisningspraktik. En utgångspunkt är att både ledare, lärare
och studenter behöver omsätta utbildningsmål till vardaglig praktik för att påverka
kvaliteten i undervisningspraktiken och lärandet. Arbetet omfattar ett strategiskt
pedagogiskt utvecklingsprojekt där artefakter använts som stöd för en förändrad
undervisningspraktik där så kallade kunskapsobjekt använts för att rikta studenters
självreglerande lärande mot avsedda utbildningsmål. På mikronivå handlar detta
om vad den enskilde studenten och läraren kan göra i sin dagliga verksamhet. På
en mesonivå handlar det om vad institutionen kan göra för att påverka och stödja
studenternas lärande. På makronivå kan det även omfatta nationella och internationella perspektiv på strategisk pedagogisk utveckling som kan eller bör påverka
en utbildningskultur. Självreglerande lärande omfattar att en individ tar ansvar
för sin egen skicklighet och kunskapsinhämtning. Artefakter är medvetet designade objekt som kan bidra till självreglerat lärande i och med att de öppnar upp
undervisningspraktiken för studenternas handling mot avsedda kunskapsobjekt.
Tre olika case har använts för att utforska användandet och den upplevda nyttan
av tre olika artefakter: målbild, dialogduk och kompetensprofil. Artefakterna utvecklades i samarbete med lärare och studenter för att stödja implementeringen.
I samtliga fall beskrivs artefakterna bidra till ökad självinsikt och förståelse av
utbildningsmålen. I våra studier har vi sett att artefakter stödjer metareflektion
och självvärdering, vilket i sin tur stödjer en konstruktiv undervisningspraktik.
I förlängningen är intentionen att artefakterna ska bidra till att stärka meningsförhandling genom att stödja dialoger och reflektioner om sammanhang, syfte och
mål i en kompetensfokuserad utbildningskultur.
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Tack
Vi vill tacka lärare och studenter i Introduktionskursen till Teknisk design LTU
HT16, kursdeltagare i Högskolepedagogik 1, HT16, deltagare vid Pedagogik på
trekvarten dec 2016, samt kursledare och -deltagare i Introduktion till doktorandstudier LTU 2015-16 för att de tålmodigt diskuterat, utvecklat, använt, funderat,
bidragit till och reflekterat kring relevansen av artefakterna för en kompetensfokuserad utbildningskultur.
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Inledning
I detta arbete undersöks möjligheten av att stärka en kompetensfokuserad utbildningskultur genom att använda artefakter som stöd för meningsförhandling om
utbildningsmål. Utbildningsmål avser att styra en utbildning och ange riktning
för dess genomförande och resultat. En utgångspunkt i detta arbete är dock att
policybeslut om utbildningars formella mål har svag närvaro i undervisningspraktiken och därmed som underlag för lärares och studenters dialog. Ett svar på detta
kan vara att införa tydliga mätbara kriterier, kunskapskrav som inte lämnar tolknings- eller handlingsutrymme till varken lärare eller student. Ett kontrasterande
perspektiv är dock att utbildningsmål som beskrivs på nationell nivå inte kan
fånga den komplexitet som existerar när det gäller villkor och realisering av mål i
undervisningspraktiken och inte heller kan stödja lärare och studenter att värdera
lärande (Wernberg, 2009). Gedda (2014) visar exempelvis att studenter har lätt
att beskriva kursaktiviteter de genomfört, men betydligt svårare att beskriva vad de
ska lära sig genom att delta i, respektive vad de lärt sig efter, kursaktiviteter. Detta
kan tolkas som att kopplingen mellan kursaktiviteter, lärprocesser, examination
och utbildningsmål inte är framträdande. Pedagogiska utvecklare har i detta en
utmaning att stödja en omsättning av intentionen i utbildningsmålen till en väl
fungerande undervisningspraktik.

Önskvärt resultat av en utbildning kan även beskrivas med begreppet kunskapsobjekt.
Med det avses här de aspekter som karaktäriserar skickligt agerande för en professionell
aktör inom verksamhetsområdet för utbildningen. Skillnaden mellan utbildningsmål
och kunskapsobjekt är att om mål i huvudsak formuleras som kunskaper och förmågor
studenter ska ha, och som kan vara rätt eller fel, så avser kunskapsobjekt karaktäristik för skickligt agerande inom ett visst område. Ett kunskapsobjekt är därmed inte
ett stabilt, verkligt föremål, som bedöms som rätt eller fel, utan ett underlag för en
meningsförhandling om vad som ska åstadkommas. Vår strategiska avsikt är i och med
detta primärt att underlätta för lärare och studenter att initiera en dialog om vad som
är meningsfullt relativt ett kunskapsobjekt, och sekundärt att underlätta för studenter
att anta en självreglerande lärandestrategi. Vi menar att det finns ett behov inom högre
utbildning av att initiera en pedagogiskt baserad diskussion vilket skiljer sig från den
som baseras på administrativt formulerade mål, t.ex. examensbeskrivningar. En sådan
diskussion syftar till möjliggöra medvetna val i relation till ett kunskapsobjekt och en
undervisningspraktik. Med utgångspunkt i teorier om strategisk pedagogisk utveckling,
självreglerat lärande samt teorier om design av artefakter beskrivs i denna text tre case
som använts för att skapa såväl utveckling av undervisningspraktik, som ny kunskap
kring artefakter som stöd för att uppnå starkare närvaro av mål i undervisningspraktiken.

Bakgrund
Gapet mellan en utbildningsvision och en undervisningspraktik är ibland stort. Utmaningen att transformera intentionen hos en vision till förändrad undervisningsprak-
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tik hos läraren och till kunskapsutveckling hos den enskilda studenten är något som
de flesta pedagogiska utvecklare känner till och är väl medvetna om. Ur ett strategiskt
ledarskapsperspektiv är en av utmaningarna att genomföra förändring inom relativt
autonoma undervisnings- och lärandepraktiker (Clegg, 2003; Mintzberg, 1978). Vår
uppfattning är att lärare upplever sig lämnas med det operativa ansvaret att undervisa i
enskilda kurser och samtidigt nå utbildningsövergripande mål och kanske till och med
universitets- och samhällsövergripande mål. Det kan uttryckas som att det finns ett gap
mellan vision och praktik. En relevant fråga är därmed hur gapet kan överbryggas och
hur studenters lärande kan påverkas i linje med övergripande intentioner och utbildningsmål?
På mikronivå handlar detta arbete om vad den enskilde studenten och läraren kan göra
i sin dagliga utbildningsverksamhet. På en mesonivå behandlar studien vad utbildningsinstitutionen kan göra för att påverka studenternas lärande. På makronivå omfattar
det även nationella och internationella perspektiv på strategisk pedagogisk utveckling
som kan eller bör påverka en kompetensfokuserad utbildningskultur. För att utveckla
kunskap om detta har vi tagit utgångspunkt i intentionen med begreppet självreglerat
lärande och undersökt hur undervisningspraktiken kan påverkas i linje med strategiska
pedagogiska intentioner, med stöd i design av artefakter: medvetet utformade objekt
för lärande. Dessa artefakter syftar till att förändra undervisningspraktiken genom att
initiera diskussion om utbildningsmål och den professionella roll som verksamhetsområdet omfattar och därmed bidra till ett utrymme för ömsesidigt engagemang och
meningsskapande.

Strategisk pedagogisk utveckling
En distinktion som kan vara viktig att klargöra är att när vi i detta arbete diskuterar stöd
till strategisk pedagogisk utveckling avser vi stöd för en pedagogisk kulturförändring.
Det som eftersträvas är att studenterna själva ska uppleva sig ha viss kontroll över sin
utbildning och sin lärprocess och uppleva sig kunna ta egna initiativ med stöd i att de
har en framväxande föreställning om vart de ska och vilka kompetenser de ska ha som
ett resultat av utbildningen. Lika säkra på detta bör lärare, ledare och i förlängningen
även pedagogiska utvecklare vara för att konstruktivt kunna bidra till och stödja lärprocessen. En konsekvens av detta är att studenterna kan uppleva en högre flexibilitet
genom att välja hur de utvecklar sina kompetenser, och lärare kan behöva utveckla en
större flexibilitet i att kunna tolka studenternas ”bevis på lärande” med stöd i förståelse
av vad de ska demonstrera, snarare än vilken typ av inlämning de ska göra.
Detta arbete kan sägas ligga i linje med en övergripande förändring av pedagogiskt
utvecklingsarbete, vilket sedan 1970-talet inom högre utbildning stadigt transformerats
från ett mer individuellt, till ett mer strategiskt perspektiv (Gibbs, 2013). Idag noterar
vi att fler lärare ser undervisningen som en viktig verksamhet, som självklart ska ha
kvalitet. Samtidigt får vi signaler på att dagens situation på Sveriges universitet och
högskolor med allt större studentgrupper och större antal oklart motiverade studenter
generellt upplevs leda till en ökad arbetsinsats för lärarna. Konsekvensen är en situation
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som komplicerar universitetets kvalitetsarbete i allmänhet och pedagogiskt utvecklingsarbete i synnerhet. En strategi för att hantera detta är att på olika sätt och med olika
medel fokusera på lärarkollegiet och vad de kan göra för att förändra sin arbetsbelastning i kursgenomförande och kursdesign.
Dylika aktiviteter är viktiga insatser för pedagogiskt utvecklingsarbete, men det som
vi upplever saknas i form av medvetna universitetsstrategier är ett studentperspektiv.
Studenter beskriver sig exempelvis som engagerade i sitt ämnesområde, och uppger sig
aktivt söka ny kunskap inom det, men anser sig sämre på att utveckla självförtroende
och förmåga att ta sig an uppgifter i utbildningarna (Wendel, 2011). I en undersökning
av Nelson, Björk och Trolle-Schultz (2009) framkommer att studenter upplever ett
minskat intresse för, såväl som möjlighet att påverka, sin utbildning ett år efter de börjat
jämfört med när de började. Vår utgångspunkt har av den anledningen varit att primärt
fokusera på styrning av lärprocesser och att utforska självreglerande lärandestrategier
som har potential att bidra till högre kvalitet i deras lärande samt - i en förlängning bidra till en förändrad utbildningskultur.

Syfte och mål
När det gäller strategiskt pedagogiskt utvecklingsarbete är det viktigt att tydligt ange vilka de förväntade målen är: ”What are we trying to achieve?” (Stefani & Baume, 2016
p.158). Det vi vill åstadkomma med denna studie är att stärka en kompetensfokuserad utbildningskultur, genom att utforska artefakters roll som meningsförhandlare av
kunskapsobjekt i en undervisningspraktik. En tydlig meningsförhandling kan möjliggöra för studenterna att ta en aktiv roll i sin egen utvecklingsprocess och bistå läraren
i rollen som aktiv part i dialoger. Målet med arbetet är att utforska hur artefakter kan
designas för att stödja denna dialog.
Det strategiska perspektivet i detta arbete omfattar att utveckla kunskap om hur artefakter kan användas i pedagogiskt utvecklingsarbete. Det omfattar stöd för lärares
undervisning och för studenters självreglerande lärande i relation till övergripande pedagogiska intentioner och utbildningsmål. Målet med detta arbete är inte primärt att
utveckla studenternas självreglerat lärande per se, utan att utveckla förståelse för hur
självreglerat lärande kan kopplas till artefakter, vilka kan användas av såväl lärare och
studenter, för att stödja strategisk pedagogisk utveckling.
Målet med arbetet är att utforska artefaktens bidrag till att överföra intentioner i en undervisningspraktik genom att utveckla artefakter som stödjer dialog om utbildningsmål
och som stödjer självvärdering och feedback, samt utforska artefaktens robusthet genom att undersöka om och hur artefakten används, om den upplevs relevant, samt om
artefakten upplevs resurseffektiv. Utforska artefaktens bidrag till strategiskt pedagogiskt
utvecklingsarbete genom att undersöka om artefakten upplevs bidra till en förändring
av undervisningspraktiken i form av artefaktens ’return on investment’ (ROI).
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Teoretisk referensram
I kommande stycken beskrivs de teoretiska utgångspunkterna i arbetet. Det omfattar pedagogiskt ledarskap, som en kritisk faktor i utvecklingsarbete; självreglerande lärare, som det som vi syftar till att utforska samt teorier om design av
artefakter för lärande.

Pedagogiskt ledarskap
Ledarskapets utformning och fokus sägs utgöra en kritisk faktor i pedagogiskt utvecklingsarbete (se ex. Spillane & Seashore, 2002; Harris & Lambert 2003; Davies, 2006;
Spillane, Halverson & Diamond, 2007; Blossing 2012). Det kritiska här är inte en
enskild ledare, utan frågan om ledarskap som kultur. Det pedagogiska ledarskapets
praktik kan därmed inte frigöras från sin sociokulturella kontext, utan är situerat i ett
kulturellt, historiskt och institutionellt sammanhang (Wertsch, 1991). Ledarskapet utgör i och med det en brygga mellan mål, mellan det generella och det lokala eller det
specifika. Enligt Davies (2006) innebär det timing, det vill säga att välja mellan alternativ och att vara lyhörd för situationens specifika förutsättningar. I detta arbete har
pedagogiskt ledarskap minst två, lika väsentliga, perspektiv:
1. Det ena avser det strategiska pedagogiska ledarskap som behövs
för att stödja kollegiet i utformandet av vad Davies (2006) beskriver
som en riktningsgivande, holistisk och långsiktig planering av undervisningspraktiken. Det omfattar primärt utbildningsledares och lärares
förståelse av långsiktiga mål, vilket i sin tur ger referens för kortsiktiga
beslut och planer. Ledarskapet avser i detta perspektiv förmågan att
påverka processer för att uppnå den eftersträvade intentionen.
2. Det andra avser perspektivet av att diskutera den sortens strategiskt
pedagogiska ledarskap som ökar sannolikheten för studentens aktiva
deltagande i undervisningspraktiken. Ledarskapet omfattar då studentens förmåga att leda sig själv till att uppnå uppsatta syften och
mål. Det behöver likaledes ha riktning och långsiktig planering av
lärprocessen, för att ge underlag för kortsiktiga beslut och planer.
Ett strategiskt pedagogiskt ledarskap får i och med dessa två perspektiv ett visst fokus
eller innehåll. Ett exempel kan vara att besluta om riktning och transformera strategiska
intentioner till handling, vilket kan innebära såväl mer långsiktig kulturförändring som
mer kortsiktig kursutveckling. Det kan handla om att inspirera och stötta och bygga motivation och delaktighet hos medarbetare, vilket sammantaget ger en strategisk
förändringskapacitet. Det kan även omfatta att påverka undervisningspraktikens utförande och innehåll så att den långsiktigt bidrar till att främja självreglerande lärande.
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Självreglerat lärande
En av grundfrågorna inom högre utbildning handlar om hur studenter lär sig. En aspekt
av detta beskrivs som strategier av ‘surface approach’ och ‘deep approach’ till lärande
(Marton & Säljö, 1976), vilket kort kan sammanfattas som reproducerande, relativt
förståelse, av material. Dessa lärstrategier utgår inte från den individuella studenten,
utan beror av den utbildningskultur som råder, det vill säga hur studenten tolkar krav
och bedömning och som svar på upplevda funktioner i deras lärmiljö (Gibbs, Knapper
& Piccinin, 2009). Självreglerat lärande kan ske med olika lärstrategier och påverkar
som vi förstår det inte nödvändigtvis kvaliteten på lärandet. Däremot menar Gibbs et
al. att en utbildningskultur och undervisningspraktik som gynnar att studenter utvecklar
egen mening troligare får högre kvalitet i lärandet.
Självreglerat lärande beskrivs som att en individ tar eget ansvar och kontroll för sin
skicklighet och sin egen kunskapsinhämtning (Zimmerman, 1990). Benjamin Franklin
lär ha beskrivit hur han satte upp egna lärandemål och dagligen skrev ner sitt eget
agerande för att utvecklas mot dem (Benjamin Franklin Writings 1868/1987 i Zimmerman 1990). Franklin beskrev att detta, förutom att bidra till att han utvecklade sina
färdigheter, dessutom bidrog till att han “arrangerade sina tankar” bättre. Självreglerat
lärande kan definieras som: “self-generated thoughts, feelings, and actions, which
are systematically oriented towards attainment of students’ own goals” (Zimmerman
& Schunk, 1989), eller som att “the ultimate goal of the education system is shift to
the individual the burden of pursuing his [her] own education” (Gardner, 1995),
eller kort och gott som: ”The student who is able to think for him [her] self” (Percy &
Salter, 1976). Det sägs även att ”There is general agreement amongst educators that a
common goal of education is to produce a person who is willing to take responsibility
for one’s own learning. Such a person is an independent learner.” (Fenwick, 1992).
Ett självreglerat lärande kan dock inte enbart vara studentens ansvar, då det även medför konsekvenser för hur lärare interagerar med studenterna i läraktiviteter och även
hur utbildning organiseras och drivs (Zimmerman, 1990). Enligt detta perspektiv bör
fokus skiftas från analyser av enskilda studenters inlärningsförmåga, till vad som kan
stödja studenternas självständiga lärstrategier, i form av stöd till feedback, motivation,
personligt ansvarstagande och självinsikt av akademisk prestation. Zimmerman menar
att självreglerande studenter själva vet när de har en viss kunskap eller färdighet och
likväl när de inte har det. Det innebär att de till skillnad från vissa av sina kurskamrater
tar ansvar för att aktivt söka information när det behövs och gör vad som krävs för att
lära sig bemästra en uppgift eller ett ämne. Zimmerman menar att när självreglerande
studenter stöter på hinder i form av förvirrade lärare, svåra begrepp eller texter i böcker
eller andra mer eller mindre dåliga studieförhållanden så hittar de själva ett sätt att ta
sig an uppgiften. Självreglerande studenter lär sig genom en tämligen systematisk och
kontrollerad lärprocess, eftersom de ser att deras prestationer är värd mödan.
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“Good strategy users are reflective. They deploy attention
appropriately as part of attempting academic tasks./.../
Good strategy users are motivated to be strategic, believing
performance can be improved by applying procedures well
matched to learning challenges.”
(Pressley, Borkwski & Schneider, 1989 p. 858)

De strategier som självreglerande studenter antar stödjer dem i att själva sätta upp mål
och kontinuerligt utvärdera sina prestationer, precis som tidigare beskrivna Benjamin
Franklin gjorde, vilket ger dem större möjlighet att själva styra över sin egen utveckling
jämfört med de kursdeltagare som inte anammar dylika strategier (Zimmerman, 1990).
I linje med denna diskussion hävdar Osberg och Biesta (2008) att det i en av utbildningars möjliga funktioner finns ett alternativ till dikotomin ‘unguided learning’ vs.
‘planned inculturation’ i form av att skapa vad som beskrivs som ‘space of emergence’.
Vi anser att detta innebär att möjliggöra utrymme för meningsskapande i form av den
enskilda individens utforskande i relation till kunskapsobjektet och i interaktion med
andra. Det förutsätter en undervisningspraktik, som möjliggör för student och lärare att
ta initiativ och möta varandras förståelse och uttryck av kunskapsobjektet.
Av intresse för innevarande arbete är hur högre utbildning kan stödja fler studenter
att anamma självreglerat lärande. Studenters ansats sägs till exempel bero både av
individuella anlag och erfarenheter, samt etablerade tanke- och handlingsmönster,
s.k. mindsets (Dweck, 2016). Dessa komponenter påverkas av hur studenter uppfattar
(studie-)situationen och kommer sedan till uttryck i vilka (studie-)strategier de väljer
att anamma (Trigwell & Prosser, 1999, Vermunt & Vermetten, 2004; Hodkinsson et al.,
2008). Schoenfeld (2011) beskriver att vad studenter väljer att göra är ett resultat av resurser (kunskap och tillgängligt material och andra resurser), mål (deras medvetna eller
omedvetna mål som de försöker åstadkomma) och deras inställning (deras antaganden, värderingar och förmågor). En poäng är just att studenterna har tillgång till olika
strategier och att det i deras tolkning av situationen framträder vissa strategier som upplevs som mer framgångsrika än andra. Vermunt och Vermetten (2004) definierar fyra
olika strategier som grund för analys av studiestrategier: 1) riktningslös, 2) reproducerande, 3) strategiskt och 4) meningsskapande. För att en läraktivitet ska anses bidra till
självreglerat lärande bör den därmed upplevas som strategisk och meningsskapande.
Vad som kan anses bidra till detta beskriver Eastcott (2016) som att stödja identifiering
och planering av mål, stödja utveckling av individuella och gemensamma mål, utgöra
ett säkert, opartiskt, icke-bedömande och konfident reflektivt utrymme, som bidrar till
att stimulera insikter och identifiera lärandemöjligheter, stimulera självreglerande reflektion och ge lämplig utmaning.
Det tidigare nämnda så kallade ‘space of emergence’ (Osberg & Biesta, 2008), som
vi tolkar som utrymme för meningsskapande, gynnar självreglerat lärande genom utbildningskulturer som aktivt engagerar sig i meningsförhandling, snarare än att utgöra
platser som överför mening från lärare till student. Det gynnas i sin tur av att tydliggöra
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vad som är hög kvalitet, stödja självvärdering, uppmuntra till dialog mellan lärare och
student, bidra till motivation och självkänsla, samt att ständigt ge möjlighet till högkvalitativ feedback (Hattie, 2008). När lärare ger feedback till studenter bör de enligt
Osberg och Biesta vara redo att flexibelt tolka studentens användande av resurser:
hur de har tänkt och agerat och varför de gjort på det sättet för att uppnå målet. I en
sådan utbildningskultur är det troligare att studenten upplever att deras prestationer ger
resultat i önskvärd riktning och att de anammar ett självreglerat lärande. I kommande
stycken utforskas artefakter som lärobjekt, det vill säga som medel för att uppnå högre
grad av självreglerat lärande.

Design av artefakter för lärande
Generellt kan begreppet artefakt beskrivas som objekt som är designade - medvetet
utformade – av människan. Idealt omfattar designprocessen som skapar dessa medvetet utformade föremål en slags intervention som skapar och utvärderar genom ett
prövande experimenterande utforskande (Schön, 1995), inte med utgångspunkt i vad
som är “what is” utan i hur det borde vara “how it ought to be” (Simon, 1996). I undervisningspraktiken används en mängd designade artefakter, exempelvis whiteboards
och projektordukar, som i dagens klassrum ersatt tidigare artefakter i form av svarta
tavlor och kritor, vilka i sin tur ersatt ännu äldre artefakter i form av skolplanscher och
griffeltavlor (Almqvist, 2008). Av intresse är begreppet lärobjekt, vilket definieras och
beskrivs på olika sätt, exempelvis som “en ny enhet, digital eller icke-digital, som kan
användas för lärande och utbildning” (IEEE, 2002), som “vilken digital resurs som helst
som kan återanvändas för att stödja lärande” (Wiley, n.d.). I detta arbete har vi inte begränsat oss till digitala objekt, utan avser medvetet designade artefakter som används
för lärande och utbildning.
Idealt är artefakter objekt som både gestaltar den kunskap och erfarenhet skaparna
har utvecklat under utvecklingsprocessen och som gestaltar värdeskapande lösningar på behov användarna har (Wikberg Nilsson, Ericson & Törlind, 2015). Ehn (2008)
beskriver att artefakter kan ses både som produkter, som ger användarna lösningar på
vissa behov och tillgång till vissa funktioner, och som ting som bidrar till att förändra
användarnas beteende och därmed öppnar upp för nya sätt att tänka och handla. Ehn
framhåller att en central roll vid design av en artefakt är att bidra till att skapa förbindelser, så kallade alignments, som stödjer ett visst avsett användande, men som samtidigt kan öppna upp för helt nya sätt att tänka och agera. Artefaktens möjlighet till att
skapa alignment är vad som intresserat oss i den nuvarande studien.
En artefakt kan även ses som en aktant, vilket Latour (1998) beskriver som materiella
eller immateriella, mänskliga eller icke-mänskliga, objekt som är delar av ett nätverk.
Enligt actor-network teorin (ANT) har objekt förmågan att agera/delta i system eller
nätverk, genom att skapa förbindelser mellan objektet och dess semiotik: tolkningen
av dess betydelse och mening i kommunikationen. Låt oss anta att vi önskar införa
något nytt, förändra ett givet system, till exempel förändra lärares arbetsmetoder och
studenters lärstrategier. Ett sådant strategiskt pedagogiskt utvecklingsprojekt skulle kun-
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na betraktas som ett innovationssystem, där framgång i en design, det vill säga att det
blir använt och upplevs som värdefullt, är beroende av artefakter som uppmanar till ett
visst beteende. Omsatt till utbildningsverksamhet skulle detta kunna vara en artefakt,
vilken via sin design - sitt kommunikativa “språk”, uppmanar till visst beteende och
därmed medverkar till att omvandla en intention (bättre förståelse av utbildningsmålen)
till handling (strategier och agerande).
Cuban (1986) menar dock att oavsett hur viktig ett objekt, ett verktyg, en viss teknik
eller en intervention kan tyckas vara så måste lärare se värdet och hur det kan stödja
dem eller deras studenter, annars kommer artefakten aldrig att bli meningsfullt implementerad och använd. Cuban beskriver att:

“In reviewing the literature on schools and classrooms over
the past century, changes, both intended and unintended,
can be detected. These changes occur as a result of stable processes of change, ways that schools and classroom
teachers respond to their environments. Only a tiny part of
these changes are the designs of policy makers.”
(Cuban, 1986 p. 106)

En tolkning av detta är att strategiska pedagogiska utvecklingsprojekt kan behöva stöd
för att förändring ska ske, det räcker inte med policybeslut eller direktiv. Det stödjer
även Wenger (2008) och Trowler (2008) synsätt att artefakter kan vara “affordances to
action”, det vill säga stödja meningsförhandling kring mål och/eller agerande, men
de kan lika gärna begränsa handlingsutrymmet om de inte upplevs meningsfulla och
därmed inte används. van Leeuwen (2005) beskriver affordances som artefakter som
bidrar till observerbar handling eller beteende, som upptäcks av användarna av resursen och som anses relevant. Enligt detta perspektiv kan artefakter ges relevans genom
att designen, utformningen av det tänkta användandet, beskriver den meningspotential
de kan ha. Designen av artefakten och dess affordance skapas i de aktiviteter där den
används eller diskuteras. Den formas av de avsikter deltagarna har med användningen,
vad de vill uppnå. Meningsskapandet kommer således inte in i en praktik genom ett
ovanifrån- eller underifrånperspektiv, utan skapas i praktiken (Almqvist, 2008). I linje
med detta beskriver Trowler (2008) att artefakter kan genomsyras av kompetens, medel
för att nå ett visst givet mål, vilket innebär att människans totala prestanda med objektet förbättras, oavsett om det sker någon annan förändring i människans förmåga. Hur
artefakter kan genomsyras av medel för att nå visst avsett mål utforskas i kommande
stycken om boundary objects.

Boundary objects
För att artefakter ska kunna användas med framgång i en undervisningspraktik bör
de vara allmänna nog att kunna användas inom olika utbildningsområden, samtidigt
som de bör kunna överföra viss specifik mål och mening för en viss praktik. Det kan
beskrivas som att en artefakt enligt Bødker (1998) kan ses som en representant, en
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bärare av idéer, samtidigt som den överskrider gränser mellan praktiker och användande. En dylik artefakt, en representant, bör kunna abstraheras från en viss situation eller
praktik och kunna förflyttas mellan olika praktiker och likväl tolkas för praktisk användning. Framställningen av artefakter som representanter kan sägas överensstämma
med beskrivningen av så kallade ‘boundary object’ (Star & Grisemeier, 1989; Bowker
& Star, 1999; Star, 2010). Sådana objekt beskrivs bidra till att öka kapaciteten hos en
idé, teori eller praktik, genom att överskrida kulturellt definierade gränser, till exempel
stödja i och mellan kunskapsområden och/eller gentemot nuvarande praxis.

”Boundary objects are objects which are both plastic
enough to adapt to local needs and constraints of the several parties employing them, yet robust enough to maintain
a common identity across sites.”
(Star & Griesemeier, 1989 p. 393)

Boundary objects bör enligt detta synsätt designas för flexibilitet, i betydelsen att tillåta viss förändring i mening och användande. Fortfarande bör de dock enlig Star och
Griesemeier fungera som starka representanter, vilka kan jämföras med aktanter i Latours språk, för att förmedla och överskrida en viss intention vid användning inom en
praktik och mellan praktiker. I innevarande arbete kan detta tolkas som att artefakter i
en undervisningspraktik bör kunna omsätta intentioner i utbildningsverksamheten och
samtidigt stödja studenternas egna strategier för användning och meningsskapande i
dem.
Det sägs att många artefakter har potential att bli bärare av viss mening och samtidigt
stödja lokala intressen och behov (Ehn, 2008). Det som krävs är enligt detta perspektiv
ett aktivt deltagande av olika intressenter för att försäkra artefaktens förbindelse, dvs. att
olika mening tillfredsställs eller initieras genom interaktionen med artefakten. Det kan
jämföras med de tidigare nämnda tekniska artefakter, som trots goda intentioner inte
används av lärare. Artefaktens affordance har inte säkerställts.
Ett boundary object behöver inte nödvändigtvis innebära samförstånd i en verksamhet,
Star (2010) betonar att boundary objects bör bidra till samordning utan nödvändigt
samförstånd, eftersom artefakten bör tillåta att en användare tolkar in sin förståelse utifrån sin lokala praktik vilket i sin tur kan omtolkas i en större kollektiv verksamhet mellan praktiker. Vi tolkar detta som att artefakten används inom ett utbildningsområde på
ett visst sätt och inom ett annat utbildningsområde på ett annat sätt, samtidigt som de
bidrar till en övergripande intention. Det kan även innebära att studenter inom samma
utbildningsområde använder artefakten på olika sätt, med olika strategier, samtidigt
som det bidrar till att deras prestationer förbättras. Wenger (1998), påtalar exempelvis
att boundary objects tillåter att olika praktiker länkas samman, eftersom olika individer
och grupper kan nå ömsesidig förståelse kring en gemensam uppgift, utan att tvunget
vara eniga om hur den ska utföras. I en utbildningsverksamhet kan detta omfatta en
strategisk pedagogisk förändring, som stöds av artefakter som representanter för en viss
gemensam strategisk pedagogisk intention.
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Cases @ LTU
Fram till nu i denna text har vi lagt grund och verktyg för att både prova och bättre förstå hur intentioner kan uppfattas som mindre abstrakta, och därmed som
mer konkreta, och påverka meningsförhandling i mötet mellan studenter, lärare,
utbildningsledare och pedagogiska utvecklare. En viktig grund för detta är Pedagogisk idé LTU, vilket är ett universitetsövergripande strategiskt pedagogiskt utvecklingsarbete som bedrivs vid Luleå tekniska universitet.

Pedagogisk idé LTU
Vår utgångspunkt är att organisation av utbildning respektive genomförande av undervisning är två olika praktiker. Hos både ledare och lärare innebär detta en utmaning att omvandla policys, intentioner och övergripande mål till praktiska verktyg och
daglig undervisningsverksamhet som i slutändan egentligen har ett övergripande mål:
att stödja studenters lärande. Följande intention finns i LTU:s vision 2020.

“Vår utbildning inspirerar till självständigt, aktivt lärande
som utmanar varje individs förmåga att möta framtiden.
Studenterna tar personligt ansvar för sin egen utbildning.
De har stora valmöjligheter i sitt eget lärande
– de formar sin egen profil”
(Vision 20201)

I enkäter, intervjuer och workshops som genomfördes med över 100 universitetslärare
och studenter vid LTU under åren 2011-13 diskuterades övergripande intentioner med
utbildningsverksamheten (Gedda & Wikberg Nilsson, 2013; Gedda, 2014). Ett resultat
av detta var att universitetets ledning beslutade om implementering av en universitetsövergripande pedagogisk idé och att ett antal aktiviteter initierades.
Implementeringsarbetet bestod primärt under 2013-15 av strategiskt pedagogisk utvecklingsarbete i samarbete med målgrupperna ledare och lärare, exempelvis genom
artefakter såsom Programguide (Wikberg Nilsson & Gedda, 2013) och Lärarguide (Gedda & Wikberg Nilsson, 2014). Studenter är dock i dessa endast sekundär målgrupp,
vilket under 2015 ledde fram till intentionen att i linje med Pedagogisk idé förstärka
studenters självreglerande lärstrategier, genom att utforska möjligheter att koppla aktiviteter till utbildningsmål och progression av kompetens, snarare än till enskilda avklarade, eller icke avklarade, moment i kurser.
I kommande stycken beskrivs iscensätta processer där artefakter använts, och hur de
olika processerna utvecklats som ett resultat av artefakterna, med syfte att påvisa om de
bidragit till förändring i utbildningsverksamheten de använts i. Processen har bestått av
tre olika delar, där artefakter testats i högskolepedagogiska kurs, i doktorandutbildning
och i introduktionskurs till en programutbildning. I kommande stycken beskrivs dessa
1
Vision 2020 Luleå University of Technology. Available in Swedish at: http://www.ltu.se/ltu/Strategi-och-vision-2020/Overgripande-strategiska-mal-1.88409 (Downloaded 2017-01-02)
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i form av case: tre olika kontexter där olika former av artefakter använts, vilket beskrivs
närmare i kommande stycken och sammanfattas i tabell 1.
Tabell 1. Beskriver de olika casen, artefakterna och målgrupperna för innevarande arbete.
ARTEFAKT

MÅLGRUPP

Case 1
Högskolepedagogisk kurs

Målbild

Primärt: studenter, lärare och utbildningsledare
Sekundärt: Pedagogiska utvecklare

Case 2
Introduktion till
doktorandutbildning

Dialogduk

Primärt: Forskarstuderande

Case 3
Introduktion till programutbildning

Kompetensprofil

Primärt: Studenter och lärare
Sekundärt: Utbildningsledare och pedagogiska utvecklare

Case 1 - Högskolepedagogisk kurs/pedagogiskt seminarium
Den behörighetsgivande kursen Högskolepedagogisk 1 motsvarar 7,5 hp och syftar
till att ge grundläggande kunskaper om lärandeteorier, undervisningsmetoder och studenters lärande i högre utbildning. I kursen har det kollegiala samtalet och erfarenhetsutbytet en central roll. Teman som tas upp under kursen är: Att lära som lärare;
Presentationsteknik; Pedagogiskt grundad feedback; Pedagogisk grundsyn – modeller;
Att vara lärare och myndighetsutövare vid LTU; samt Pedagogik och didaktik för universitetslärare.2
På LTU hålls varje månad “Pedagogik på trekvarten”: öppna inspirationsseminarier,
med syfte att initiera och ge näring åt en diskussion om utbildning och lärande inom
högre utbildning. Deltagarna är vanligen ett 40-tal pedagogiskt intresserade lärare
och ledare. Hösten 2016 ägnades ett av dessa pedagogiska seminarier åt temat “Kan
vi börja med målet?”. Det fokuserade betydelsen av ett tydligt kunskapsobjekt redan i
början av utbildningen för att stödja meningsförhandling hos både studenter och lärare.
Avsikten med detta seminarium var att pröva kommunicerbarheten och relevansen i
artefakten, samt att få återkoppling på såväl dess intention som meningspotential.
Även i tighta ’communities’ är risken stor att tala förbi varandra, beroende av att man
tror att man “talar på samma frekvens” (Trowler 2008, Gedda 2008). Det är av den anledningen viktigt att skapa underlag för dialog och att gemensamt skapa en gestaltning
av arbetets mål. Med tanken att fungera som ett stöd för detta i den högskolepedagogiska kursen skapades därav artefakten Målbild. Den består av deltagarnas egen gestaltning av vad de uppfattar som utmärker skickligt beteende inom den profession de
utbildar sig emot. Artefakten har i sammanhanget dubbelt syfte: dels fungerar den som
ett stöd för de deltagande lärarna att identifiera, diskutera, utveckla och gestalta väsentliga aspekter för deras egen kunskapsutveckling i den högskolepedagogiska kursen,
dels fungerar den som ett kunskapsobjekt att använda tillsammans med deras studenter
för att diskutera lärande, skicklighet och utveckling inom deras eget kunskapsområde.
2
HPC Högskolepedagogiskt centrum LTU Behörighetsgivande Högskolepedagogik 1 7.5 hp http://www.ltu.se/
org/hpc/Var-verksamhet/Kurser/Behorighetsgivande-hogskolepedagogisk-kurs-1-1.148487 (2016-12-20)
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Figur 1. Beskriver målbilden som utvecklades för en excellent lärare.

Genomförandet av aktiviteter då artefakten prövades var likartat i såväl högskolepedagogisk kurs som pedagogiskt seminarium. Det inleddes med en presentation av artefakten och dess koppling till universitetets pedagogiska idé, samt teorier om betydelse
av målbild för motivation och dess koppling till självreglerat lärande. Därefter fick
varje deltagare självständigt fylla i 4-8 egenskaper som de uppfattade som signifikanta
för en skicklig/excellent lärare inom sitt kunskapsområde. Syftet med detta var att de
skulle uppleva artefakten i sitt sammanhang, både vad den öppnar upp för och vad
den begränsar. Deltagarna fick cirka 20 minuter på sig att individuellt beskriva, för att
därefter i grupper om 3-6 personer diskutera likheter och skillnader mellan sina gestaltningar. Efter detta ombads varje grupp att exemplifiera med någon egenskap som också
noterades på en whiteboard. Deltagarna insåg att diskussionen omfattade artefaktens
betydelse och användbarhet för dem som lärare i mötet med sina studenter, snarare än
på de enskilda uttrycken för en excellent lärare.
Efter att deltagarna skapat en gruppgemensam bild fick de även en presentation om
den tänkta fortsättningen av artefaktens användande. Det omfattar att inom ett visst
utbildningsprogram enas om en gemensam bild som kan fungera som referens och
diskussionsunderlag vid såväl fakultetsdiskussioner som feedback i läraktiviteter.

Case 2 – Introduktion till doktorandstudier
På LTU har forskarutbildning traditionellt varit en självständig utbildningsform, där
enskilda institutioner och forskningsämnen själva utformat upplägg och mål för de
forskarstuderande. På LTU har en omfattande översyn skett av doktorandutbildningen,
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ett arbete som omfattat att nationella mål förtydligats. Som en del av detta arbete kontaktades vi 2015 för att utforma ett lärobjekt som kunde bidra till att stödja nyblivna
doktorander i introduktionen till forskarutbildning, till den intention av självständighetsutveckling som Pedagogisk idé står för, och även bidra till att förmedla intentionen
med de nationella målen för densamma. Efter diskussion med representanter för lärare
i Introduktionskurs till doktorandstudier samt representanter för universitetets doktorandsektion kom vi fram till att artefakten Dialogduk skulle kunna vara lämpligt, se
figur 2.

Figur 2. Exempel på Dialogduk. Grafisk design: Åsa Wikberg Nilsson

En dialogduk är en artefakt på så sätt att den har en medvetet utformad design för att
stödja viss typ av agerande. Dialogduken är ett tryckt pappersark i A1 format med
frågor att diskutera, se figur 2. I vårt fall har den likheter med en spelplan, med tydliga
och igenkännbara regler och steg att följa samt instruktioner riktade mot det samtal
som avses. Handberg och Herlin (2014) beskriver dialogduken som ett verktyg som
stimulerar till metareflektion, i detta fall kring forskarutbildning och satt i kontrast till
grundutbildning. Artefakten har frågor som adresserar deltagares nytta med doktorandutbildning, nytta och utmaning med relationen till handledare, tankar om vad en bra
doktorandutbildning ger för upplevelse och vad de önskar att de säger om utbildningen
när de är klara.
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Introduktionen till doktorandstudier omfattar en förmiddag då doktoranderna får en
dragning om forskarutbildningen som helhet, med inspel från doktorandombudet. Sessionen som följer skiftar fokus från information från LTU, till att handla om en diskussion mellan doktoranderna baserat på deras egna erfarenheter med stöd av dialogduken. Kursledarna blandar grupperna utifrån hur länge de doktorerat, så att det blir
spridning i erfarenhet. Artefaktens format, som en spelplan, gör att de olika deltagarna
kan turas om att styra samtalet, eftersom den som sitter närmast en viss fråga har initiativet. När deltagarna arbetat igenom “spelplanen”, vilket tar några timmar, samlas de i
helgrupp och redovisar fråga för fråga vad de diskuterat och tankar om det.

Case 3 – Introduktionskurs grundutbildningsprogram
I utbildningsprogrammet Teknisk design LTU finns en 15 hps introduktionskurs som ges
under den första terminen vid programmet. Deltagarna är vanligen 80-talet personer
med olika bakgrund, erfarenhet, ålder och hemvist. Skillnaden mellan gymnasiestudier och högskoleutbildning är stor för vissa studenter och det är vanligt att den första
universitetstiden innebär ett sökande efter identitet som student i teknisk design. Incitament till utveckling kom av att studenterna uppfattade kurserna i programmet som
separata delar utan sammanhang och utan tydlig målbild varken i delar (kurserna)
eller helhet (programmet). Av den anledningen initierades arbetet med att överföra
intentionen med studier i teknisk design genom att strukturellt stödja metareflektion
via självvärdering och utveckla aktiviteter som skulle kunna bidra till utveckling av
strategier för självreglerat lärande.
En förstudie omfattande intervjuer, fokusgrupper och diskussioner med både utbildningsledare, lärare och studenter vid Teknisk design indikerade att det fanns ett behov
av stöd till förståelse av målbild. Vidareutveckling resulterade i artefakten Kompetensprofil, se figur 3, utvecklad i ett antal iterativa steg i samarbete med lärare och studenter
(se Wikberg Nilsson & Törlind, 2016). Kompetensprofilen består av åtta kompetenser
som anses centrala att utveckla inom området, fem steg för utveckling av respektive
område kopplade till kriterier för att stödja självvärdering och strategier för självreglerat
lärande, se figur 3, samt ett antal läraktiviteter för att stödja implementering av artefakten.
Introduktionskursen planerades med ett antal aktiviteter som behandlade kompetensprofilen, med syfte att stödja studenternas interaktion, reflektion, diskussion och implementering av densamma. Samtliga sju lärare i kursen involverades för att de skulle
utveckla förståelse för hur de kunde relatera till artefakten, med övergripande syfte att
stödja studenternas självreglerande lärande. Kursens design hösten 2016 omfattade ett
antal läraktiviteter, några indirekt och andra mer direkt kopplade till kompetensprofilen. Nedan presenteras de aktiviteter som var direkt kopplade till artefakten.
Kursintroduktion: i början av kursen diskuterade kompetenser och studenterna reflekterade över vilka kompetenser som kan vara centrala inom
området teknisk design. De begrepp som studenterna kom fram till dis-
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kuterades och lärare och studenter enades om beskrivningar i form av de
8 kompetenserna. Därefter värderade studenterna sitt upplevda nuläge
när det gäller dessa kompetenser gentemot de beskrivna kriterierna. Aktiviteten omfattade att gradera sig själv på den femgradiga skalan för att på
så sätt “äga” sin egen kompetensprofil i sin egen lärprocess.
Reflektioner: vid 5 tillfällen under kursen genomfördes icke examinerande självvärderingar av den individuella kompetensutvecklingen och
vad som initierat den. Studenterna uppmanades att beskriva:
•

Tanke och känsla: hur de upplever kompetenserna

•

Handling: vad de gjort för att utveckla kompetenserna

•

Utveckling: hur de uppfattar sin egen utveckling av kompetenserna
sedan föregående reflektion

•

En bedömning av vilken nivå de uppnått av de respektive kompetenserna

Kursavslut: i slutet av kursen omfattade en examinerande läraktivitet en
metareflektion av vilka kompetenser som studenten utvecklat som ett
resultat av läraktiviteter, diskussioner, handling, feedback och reflektion
över kursen.

Figur 3. Kompetensprofil. Illustration: Åsa Wikberg Nilsson
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Analys
Ansatsen för analysen av detta arbete har utgått från två perspektiv, dels har vi observerat läraktiviteter där artefakterna använts och då haft ett “utifrånperspektiv” av
hur deltagarna tycks tolka och använda artefakten, dels har vi intervjuat deltagare i
aktiviteterna och då efterfrågat deras “inifrånperspektiv”, det vill säga deras uppfattning
av användandet av artefakten. Utgångspunkten för en sådan kvalitativ ansats är distinktionen mellan hur någonting är och hur någonting uppfattas vara. Vi har i tidigare
stycken syftat till att beskriva de olika casen och återge citat från deltagarna för att på så
sätt karaktärisera några av upplevelserna av användningen av artefakterna. Det ligger i
linje med vårt övergripande projektmål att fördjupa förståelsen av strategisk pedagogisk
utveckling i relation till självreglerat lärande med artefakter som stöd.
Grunden för analysen är de uppsatta resultatmålen: vad artefakterna skulle åstadkomma. Genom att ha gemensamma analyskriterier kan vi relatera samma delar till olika
kontext (Larsson, 2011). Kriterierna omfattar att artefakterna skulle bidra till förståelse
av mål, bidra till självvärdering och feedback, att de skulle användas och upplevas som
relevanta, värdefulla och resurseffektiva. Ytterligare kriterier är om artefakterna upplevdes förändra undervisningspraktiken och ge ‘return on investment’ (ROI), dvs. bidra till
mer nytta än den insats som getts.
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Resultat
Empirin från de olika casen samlades från två källor, dels i form av en granskning
av inlämnade kursuppgifter samt genom intervjuer med kursledare och -deltagare.

Case 1 - Introduktion till högskolepedagogik
I den högskolepedagogiska kursen användes artefakten målbilden som en introduktion
till kursen, där den fungerade som stöd för en utforskande dialog. I det pedagogiska
seminariet användes artefakten på ett likartat sätt, både för individuell och gemensam
utforskning av egenskaper för en skicklig lärare, samt som stöd för en diskussion om
betydelse av målbild. När deltagarna i såväl den högskolepedagogiska kursen som i det
pedagogiska seminariet introducerades till syftet med artefakten verkade de uppleva
det som relativt oproblematiskt att förstå dess relevans. På de papper som artefakterna i
detta fall utgjordes av noterade deltagarna ord, pilar med förklaringar av sina perspektiv och även i några fall illustrationer som var svåra att tyda.
Genomförandet avsåg att skapa underlag för ett gemensamt utforskande av artefakten,
vilket innebar att diskussionen om skicklig/excellent lärarskap blev kort och relativt
ytligt. Prioriteten i detta fall var att få till stånd en diskussion om artefakten i sig själv,
både i form av dess betydelse för deltagarna i att reflektera kring skicklig lärare inom
sitt kompetensområde, och de tankar de hade om relevansen för dem själv i mötet med
sina studenter. En återkommande fråga som väcktes av deltagare vid båda tillfällena var
hur tidigt studenterna kunde göra denna aktivitet och problemet om de (studenterna)
hade en felaktig bild av utbildningen. Det verkar därmed som att det är utmanande
för lärarna att det är just studenternas uppfattning om kunskapsobjektet som är intentionen. Detta resulterade i båda fallen i en fördjupande diskussion om betydelsen av
dels studenters uppfattning och dels hur artefakten praktiskt kunde användas. Dessa
dialoger blev energifulla och uppfattades som genuint utforskande. Som svar på frågan
om artefakten målbild skulle vara användbar i nästa kurs i högskolepedagogik, svarade
en av deltagarna i den nuvarande kursen:
“Den går absolut att använda i baskursen i högskolepedagogik.”
(Kursdeltagare Högskolepedagogik 1 HT2016)

En annan deltagare uttryckte att:
“Artefaktens betydelse beror på om den används”
(Kursdeltagare Högskolepedagogik 1 HT2016)

Uttalandet tolkas som hur läraktiviteten följs upp, vilket kursdeltagaren önskade vara
vid mer än ett tillfälle. Det ledde till en fördjupad dialog om vikten av att aktiviteter har
ett upplevt värde, och resulterade i en slutsats om att denna typ av aktiviteter behöver
återkomma minst en gång och förutsätter att läraren verkligen vill veta och använda resultatet. Ytterligare en deltagare, som dessutom var relativt nyutexaminerade från
grundläggande utbildningsprogram, uttryckte att:
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“Det var jätteintressant . Vi skulle behövt göra det på vår utbildning för
jag gick en så öppen/fri utbildning.”
(Kursdeltagare Högskolepedagogik 1 HT2016)

En lärare på kursen uttryckte:
“Vi får inte stanna där [i kursen Högskolepedagogik 1] för i följande
kurser blir den än mer aktuell för då fokuserar vi lärarrollen – lärarens
identitet.”
(Kursansvarig lärare Högskolepedagogik 1 HT2016)

I samband med presentation på pedagogiskt seminarium uttryckte en av deltagarna:
“Jag ska prova något sådant, den var jättebra!”
(Deltagare pedagogiskt seminarium dec 2016)

Detta uttalande tolkades som att aktiviteten med artefakten satte fingret på en viktig fråga, men att deltagaren ville hitta sitt eget format, både i gestaltning och sammanhang.I
den diskussion om artefakten som följde med deltagare i den högskolepedagogiska
kursen framkom att flera uppfattade artefakten som verktyg inom ramen för kursen, dvs.
som en konkret kursaktivitet, medan vi som tagit initiativet mer tänkte att artefakten
skulle kunna fungera som ett verktyg på utbildningsprogramnivå. Det innebär att deltagarna upplevde artefakten som ett relevant verktyg för att utveckla en målbild både i
kurs- och programformat.

Case 2 - Introduktion till doktorandstudier
Kursledarna för doktorandintroduktionen uppger att artefakten fungerar bra och ser
inga större anledningar att förändra den. Hösten 2016 omfattade diskussionen ”jämställdhet”, som ett övergripande tema under hela diskussionen, och tidigare har den
omfattat ”mångfald”. Att skifta fokus med bibehållna frågor med stöd av dialogduken
upplevdes inte som något problem, vilket talar för att artefakten är flexibel nog att användas av olika, samt mellan, olika praktiker.
En uppföljning och hjälp till vidareutveckling skulle vara nästa steg om det finns en
önskan att förstärka effekten och kunskapen om artefakten. Dialogduken har visat sig
ha snabb implementering på så sätt att deltagarna snabbt förstår aktiviteten och den roll
artefakten har i läraktiviteten. Igenkänningsfaktorn är stor, vilket inte bör underskattas.
Deltagarna uppger att det är enkelt att ta sig an aktiviteten då de upplever sig förstå
“spelets regler”. En oförutsedd användning av artefakten har blivit dess meningspotential i att gestalta universitetets pedagogiska idé. De bärande begreppen kan gestaltas i
en aktivitetet, och skapa underlag för både metadiskussion och lärande om den strategiska pedagogiska intentionen med Pedagogisk idé LTU.
För de pedagogiska ledarna av läraktiviteten upplevdes dialogduken som en användbart artefakt. De upplevde den som enkel att använda, den hade utformas tillsammans
med oss vilket medförde att de kände till och var medskapare av artefakten. Lärakti-
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viteten omfattade cirka 4 timmars arbete tillsammans med doktoranderna, en tid som
upplevdes som meningsfull och som stöd för fortsatta forskarstudier, och som även
kursledarna ansåg som meningsfull då deras tid kunde användas till att stödja metadiskussioner jämfört med tidigare föreläsningar om begrepp och teorier. Betydelsen av
artefakten dialogduk är framför allt return of investment, vad som kan beskrivas som
artefaktens robusthet: att användandet av artefakten blivit en del av genomförandet
och inget som behöver extra energi eller initiativ talar för att den meningspotential som
öppnas upplevs större än den som begränsas.

Case 3 - Introduktionskurs vid grundutbildningsprogram
En analys av studenternas inlämnade självvärderingar under kursens gång visar att artefakten bidragit till en ökad självinsikt och till ett mer medvetet agerande. Förståelsen av
de egna kompetenserna och hur de utvecklats i de olika kursaktiviteterna har förändrats
under kursens gång och lärarna har även uppmärksammat att flera studenter spontant
har diskuterat kompetenserna och reflekterat över vad de behöver jobba mer på. Detta
har även synts i studenternas inlämnade reflektionsuppgifter under kursens gång, vilka
pendlat mellan att vara avvaktande till mer optimistiska under kursens gång. I detta fall
bidrog artefakten till att studenterna reflekterat över vad de ännu inte riktigt behärskar,
samt hur de planerar att agera inför kommande uppgifter eller kurser, vilket kan ses i ett
exempel från inlämnad självvärdering i början av kursen:
“Det som helt klart blivit mest evident för mig den senaste tiden är
behovet av en urvalsprocess att jobba med. Så att kunna utvärdera väl
och effektivt. Så det är något jag kommer att försöka arbeta med. Har
även lånat hem en del litteratur som jag hoppas ska kunna bidra till detta
så snart tid lämnas för sådan lektyr.”
(Student - inlämnad reflektion HT2016)

Det intressanta i de uttryck som studenter beskriver är formuleringen av vad de själva
behöver utveckla, inte vad läraren ska “ge” eller vad de ska “få” i kommande läraktiviter och/eller kurser. Det kan tyda på en riktning mot självreglerat lärande, även om det
är för tidigt att säga att artefakten faktiskt bidragit till det. Artefakten kan dock sägas ha
bidragit till diskussioner och självinsikt, vilket kan ses i följande reflektioner:
“Att välja att bolla tankar kring en uppgift med andra i klassen och med
kursledare har gjort att jag kunnat utvecklas i detta ämne så mycket som
möjligt. Jag vill inte slumpa bort min chans att utvecklas till självständig
teknisk designer, utan tar vara på den kompetens som finns omkring mig
och genom att aktivt delta i alla övningar, oavsett hur omöjliga de känns
till en början, skapar jag mig mer erfarenhet och kompetens inom fältet.
Hade jag inte haft min envisa inställning till att alltid avsluta det jag
påbörjat, hade jag förmodligen inte känt mig lika nära rollen som teknisk
designer som jag gör nu efter att ha slutfört även jobbiga uppgifter.”
(Student - inlämnad reflektion HT2016)
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Kursdeltagarna var studenter i årskurs 1 på utbildningen, vilket har betydelse i form av
att artefakten syftade till att lyfta blicken från att klara av kursuppgifterna/kursen till att
bättre förstå vad som krävs i deras framtida arbetsliv. Artefakten tycks därmed även ha
bidragit till metareflektion, vilket tydliggörs i följande citat:
“Att hoppa över de moment man upplever som tråkiga, jobbiga eller
krävande skulle leda till att det blir svårt att utvecklas och lära sig
någonting nytt. Det skulle i ett större sammanhang betyda att man blir
väldigt smal i sin yrkesroll på arbetsmarknaden och de uppdrag man
kan åta sig, eller för den delen, blir erbjuden. Jag tror att kämpar man
igenom även tuffa uppgifter, kommer man inte bara ut på andra sidan
som en mer kunnig och mångfacetterad teknisk designer, utan även som
en mer nöjd och starkare individ.“
(Student -inlämnad reflektion HT2016)

En viktig del i innevarande projekt var att artefakten skulle bidra till självreglerat lärande
genom ökad förståelse av målen. Artefakten har gett ökad förståelse av målen, det vill
säga en insikt i vad som krävs och vad som är skicklighet inom kompetensområdet.
Detta kan ses i följande utdrag ur studenternas reflektioner:
”Skriftligt har jag alltid ganska enkelt för mig, men självklart blir man
alltid bättre av att träna på att skriva vilket projektrapporten i kursen har
hjälpt till med. Jag har även blivit mycket mer bekväm med att referera
till olika källor. Referera var någonting jag tyckte var svårt att göra i
analysuppgiften, men i projektrapporten tänkte jag knappt på att jag
gjorde det, det kändes naturligt.”
(Student - inlämnad reflektion HT2016)

“Att muntligt presentera är någonting där jag aldrig riktigt känt mig helt
bekväm men i slutet av projektet i kursen kändes det väldigt bra att
presentera. Det vi presenterade var någonting som jag kände till väldigt
väl eftersom det var något vi jobbat länge med och tagit fram själva
vilket gjorde att det kändes naturligt att ”pitcha” det. Vilket gjorde att
självförtroendet att muntligt presentera någonting höjs! :-)”
(Student - inlämnad reflektion HT2016)

“Problemlösning har varit återkommande under hela kursen och den
viktigaste delen av projektarbetet. Min kompetens av problemlösning
var på grund av min tidigare erfarenhet med en teknisk utbildning mer
eller mindre utvecklat men åt ett mer teoretisk håll, under kursen har
istället min problemlösningsförmåga för praktisk användning utvecklats
och jag tycker det är kompetensen som jag har utvecklat mest, samtidigt
så uppfattar jag den som den viktigaste inom en teknisk utbildning.”
(Student - inlämnad reflektion HT2016)

“Visuellt förmedla: när det gäller skisser känner jag oerhört större
trygghet och självförtroende. Jag var osäker på min egen förmåga och
tyckte därför det var lite jobbigt i början, men med hjälp av undervisning,
uppgifter och stöd från lärare och andra kurskamrater tycker jag det är
mycket roligare nu.”
(Student - inlämnad reflektion HT2016)
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Användandet av artefakten har varierat mellan de olika läraktiviteterna. 2/3 av kursdeltagarna utnyttjade den icke examinerande möjligheten till löpande reflektioner under
kursens gång, medan alla kursdeltagarna deltog i den introducerande självvärderingsaktiviteten och i den avslutande examinerande reflektionen. En insikt hos lärarna är
därmed att läraktiviteterna behöver utvecklas för att bättre stödja användningen av
artefakten utan att det upplevs som en “extrauppgift” att utföra. Det skulle enligt lärarna
bidra till ökad effekt med oförändrad insats. De upplever dock att artefakten bidragit
till en förändring av utbildningspraktiken genom att stödja aktiviteter som direkt är
kopplade till utbildningsmålen, och upplever momenten som relevanta i kursen. De
menar vidare att de studenter som mest skulle stödjas av artefakten troligen tillhör den
tredjedel som inte utfört de icke examinerande momenten. En tolkning av detta kan
vara att meningspotentialen i dessa läraktiviteter inte har setts av alla studenter, något
som är nödvändigt för att artefakten ska upplevas som värdefull och implementeras i
praktiken.
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Diskussion
Målet för det här arbetet har primärt varit att utveckla kunskap om strategisk pedagogisk utveckling i relation till artefakter som stöd för meningsförhandling om
kunskapsobjektet, samt sekundärt att utveckla kunskap hur artefakter kan bidra
till att utveckla självreglerande lärande i en kompetensfokuserad utbildningskultur. I kommande stycken diskuteras arbetet i förhållande till design av artefakter,
hinder och framgångsfaktorer med innevarande arbete, samt dess relevans för
pedagogiska utvecklare. Vi avslutar kapitlet med en diskussion ur ett mer långsiktigt perspektiv omfattande vad den här kunskapen kan innebära för strategisk
pedagogisk utveckling.

Design av artefakter för lärande
Sambandet mellan en intention och en praktisk användning är komplex och kan vara
svår att förutse (Almqvist, 2008). Intentionen en designer har med en artefakt, den affordance den förväntas ge upphov till, kan därmed skilja sig väsentligt från hur artefakten faktiskt används. Av den anledningen valde vi ett iterativt arbetssätt där artefakterna
delvis utvecklades i samarbete med lärare och studenter, för att på så sätt öka dess
meningspotential. Ytterligare val var att medvetet skapa ambiguitet i artefakterna, för att
på så sätt möjliggöra tolkning och meningsförhandling för olika praktiker (jmfr ‘boundary objects’ Star & Grisemeier, 1989; Bowker & Star, 1999; Star, 2010). Att använda
en artefakt i undervisningspraktiken, på ett visst sätt och i en specifik situation, bidrar
således till dess mening för användarna, där både lärare och studenter är deltagare
och meningsförhandlare i aktiviteten. Användandet av artefakterna upplevdes bidra
till förståelse av mål, möjlighet till självvärdering samt stöd till dialog mellan studenter
och lärare. Ett hittills inte diskuterat resultat var att vi genom den iterativa process som
designen av artefakterna innebar och dess prövande i ett konkret sammanhang även
förtydligade frågan om vad vi ville åstadkomma: vilken intention vi ville förmedla och
vad som var kunskapsobjekt i sammanhanget. Själva processen ställde frågor och utmanade oss att tydligare klargöra vår intention.
De beskrivna artefakterna har alla olika karaktär och gestaltning och har prövats i olika
sammanhang. För att fullt ut förstå den relevans dessa artefakter har i att påverka
en utbildningskultur, en undervisningspraktik och förmågan att utveckla självreglerat
lärande behövs dock fler studier och en fortsatt vidareutveckling av artefakterna. En
tanke om fortsättning är att väva ihop artefakten dialogduk med målbild och kompetensprofil för att på så sätt fördjupa meningsförhandlingen mellan student-student och
lärare-student i introducerande programaktiviteter. Dialogdukens utformning uppfattades som enkel att förstå, vilket visar att den har hög affordance, och dess upplevda
return on investment, dess upplevda värde i förhållande till den tid som ägnas åt aktiviteten, har i detta arbete varit högt värderat. Artefaktens roll i högre utbildning diskuteras
sällan. I samtliga tre case kan vi konstatera att användandet har medfört ett fokus på
kunskapsobjektet och en metareflektion av lärprocessen, vilket eftersträvades. Med
denna studie har vi därmed gett ett bidrag till kunskapsutvecklingen om artefakters roll
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och användning för att stödja transformationen av en strategisk intention till en praktisk
undervisningspraktik inom högre utbildning.

Relevans för pedagogiska utvecklare
Syftet med pedagogiska utvecklare inom högre utbildning är att bidra till en pedagogiskt hög kvalitet i grundutbildningen, där lärare är en primär målgrupp. Lärare ska i sin
tur bidra till hög kvalitet i de läraktiviteter de iscensätter i kurser och program. Vi menar
att lärare behöver utforma läraktiviteter på ett sådant sätt att självständiga lärstrategier
framstår som framgångsrika för studenterna. Därmed ska det övergripande syftet med
hög kvalitet och genomströmning i våra kurser och utbildningsprogram uppnås. Av
den anledningen är det viktigt för pedagogiska utvecklare att ha kunskap om hur vi kan
stödja lärare att i sin undervisningspraktik stötta studentens förståelse och agerande
i en viss riktning och med en viss avsedd intention. Design av artefakter för lärande
utvecklade av/i interaktion med pedagogiska utvecklare omfattar en tydligare påverkan
mot en kompetensfokuserad utbildningskultur direkt i undervisningspraktiken. Snarare
än att utbilda enskilda individer, ser vi artefakter som kan påverka undervisningspraktiken och lärandet som viktiga faktorer för att systematiskt och strategiskt påverka den
utbildningskultur som råder.
Vi menar att stöd för lärare inte enbart bör framställas i form av kunskapsutveckling,
utan även i form av artefakter. Wenger (1998) diskuterar exempelvis pendlingen mellan
deltagande och konkretisering, och reifieringens fokuserande och styrande betydelse
på deltagandets förhandling. Artefakten fokuserar deltagandets förhandling och är
därmed en viktig faktor för att bidra till självreglerat lärande. Fokuseringen riktas mot
utbildningens mål och skapar en möjlighet för studenten och läraren att se studentens
resurser, mål och inställning som möjlighet för motivation och utgångspunkt för vidare
lärande och utveckling. Med erfarenhet från vårt arbete som pedagogiska utvecklare
ser vi att detta har varit funktionellt i planering, design och implementering av artefakterna.

Hinder och framgångsfaktorer
En avgörande utmaning som kontinuerligt adresseras är drivkrafter och motivation i vår
pedagogiska utvecklingsverksamhet. För pedagogiska utvecklare är det primära målet
ofta att stödja lärare att utveckla drivkraft och motivation att förändra sin pedagogiska
verksamhet. Ett hinder kan vara att lärare inte upplever nyttan med artefakter som stöd
för självreglerat lärande, exempelvis att deras “expertroll” i klassrummet hotas av intentioner som ligger utanför deras kontroll. En viktig aspekt är därmed att de integreras
i arbetet och ser någon form av ökad effekt/kvalitet med begränsad arbetsinsats av att
införa artefakten. En tanke kan vara att introducera artefakter som en form av “lärartrick”, där lärarna upplever att det bidrar till mervärde i form av stöd och fokus i undervisningspraktiken. I förlängningen kan det bidra till fokus: att nå kraftfullare lärande hos
studenterna i relation till kunskapsobjektet.
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Om självreglerat lärande är beroende av studenters förutsättningar, mål och attityd
kan en berättigad fråga vara hur en utbildningskultur då ser ut som framkallar detta?
Vi tänker idag att ett ramverk som stödjer självreglerat lärande behöver bestå av flera
olika slags artefakter som stöd i kursaktiviteter, uppföljning, feedback och progression
där det övergripande målet bör vara studenters kompetens- och självständighetsutveckling inom sitt kunskapsområde. Det ligger i linje med Gibbs et al. (1999), som betonar användningen av utvärdering och uppföljning som ett strategiskt mål, snarare än
en enskild lärares undervisningspraktik. Studenter konstruerar sin egen förståelse av
kunskapsobjektet utifrån både explicit och implicit information och en relativt liten
strategisk förändring kan åstadkomma dramatisk förbättring av studenternas prestationer.
Lärare och studenters användande av artefakterna ser vi som indikator på ett framgångsrikt strategiskt pedagogiskt utvecklingsarbete. Upplevelsen av nyttan av de olika artefakterna i att stödja diskussioner och läraktiviteter som beskrivits tidigare visar att det
finns aspekter av intresse att undersöka vidare. En viktig del är artefakternas bidrag i
form av stöd till metareflektioner och självvärdering. Det tvingar studenterna att på
olika sätt stanna upp och tänka till, det som Benjamin Franklin kallade “att arrangera
sina tankar”, vilket medför att de på ett mer medvetet sätt kan välja fortsatt väg framåt.
Vi menar att deltagarna erhållit andra perspektiv på lärande och utbildning genom den
meningsförhandling som initierats av artefakterna. Artefakterna kan därmed bidra till
en gemensam plattform, ett slags ‘space of emergence’ (Osberg & Biesta, 2008) som
fungerar som ramverk för att diskutera och ständigt återkomma till kunskapsobjektet.
Den erfarenhet vi har både av vårt universitet och av vårt pedagogiska utvecklingsarbete är att det är lätt att starta upp aktiviteter, som visserligen har gott syfte, men det är
svårare att hålla dem vid liv och att veta hur stor betydelsen är för den enskilda lärarens
eller studentens agerande och förståelse. Det mest avgörande hindret för artefaktens
användndning är beroende av om den upplevs vara en naturlig del av undervisningspraktiken. Alla lärare behöver inte använda den, eller ens alla program, men för att
ha en strategisk påverkan behöver en del av kurserna i ett utbildningsprogram använda
och återkomma till dem. En nivå skulle kunna vara att utbildningsledare använder den
tillsammans med lärarna för att diskutera utbildningens upplägg och genomförande. En
annan nivå skulle kunna vara att flera lärare inom programmet använder sig av artefakter som förtydligar diskussion och självvärdering mot en målbild. Ytterligare en nivå är
att studenterna använder sig av den under sin utbildningstid, utan annan inblandning
av lärarna annat än i meningsförhandling. Att göra artefakten känd, tillgänglig och uppfattad som en resurs är dock samtidigt den största utmaningen.

Ett långsiktigt perspektiv
I ett mer omvälvande långsiktigt strategiskt perspektiv ser vi ett mer ömsesidigt förhållande mellan studenter och lärare. Lärare är fortfarande experter, kanske till och med
mer experter än idag, och det är från denna roll som de bjuder in studenter att pröva
och utforska kunskapsobjektet. Skillnaden blir ett större fokus hos universitetet på att
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leverera handlingsutrymme med koppling till kunskapsobjektet än att “ge” kurser och
tillsätta lärare till dessa kurser. För denna utveckling krävs mod och uthållighet och en
systematisk förändring och synkning av hur olika stöd, inklusive artefakter, för kunskapsutveckling kan se ut. Stödet bör möjliggöra engagemang, höga förväntningar, avsiktlig
träning samt reflekterat lärande (Stobart, 2014), allt i en anda av ‘space for emergence’
(Biesta, 2008).
För att artefakterna ska bli en integrerad del av en utbildningskultur behöver attityder,
lärande och beteende påverkas, samt att ledare, lärare och studenter behöver uppleva
’return on investment’ (ROI), det vill säga värdeskapande lärprocesser som i någon
form bidrar till meningspotential. Användningen av artefakterna, själva genomförandet
och konkretiseringen både begränsar och vägleder aktivitetens fokus. I samband med
användandet väcks frågor som kopplar både till målet och undervisningspraktiken.
Utmaningen blir att artefakten kommer in som en del av en praktik och ska bidra till att
förändra densamma. Både lärare och pedagogiska utvecklare behöver därmed förändra beteende för att påverka praktiken på andra sätt och med andra medel.
Idag finns en risk att visioner och strategiska beslut hamnar i icke-pedagogiska beslutsprocesser och handlägganden utan att alls nå och påverka undervisningspraktiken.
Genom att designa en artefakt för en undervisningspraktik med en intention hos vision och strategi “kapas” organisationshierarkin. Ett beslut behöver inte fattas som ska
gå igenom organisationens beslutshierarki för att nå läraren eller studenten. Istället
för att prata om ovanifrån- eller underifrånbeslut kan pedagogiska utvecklare påverka
undervisningspraktiken från sidan med stöd av artefakter. Artefakterna behöver medvetet utformas för att stötta konkret meningsförhandling, samtidigt som de behöver
vara mångtydiga nog att kunna användas av olika praktiker, individer och deltagare.
Artefakter minskar beroendet av läraren som den enda som kan ge feedback på och
värdera lärande, samtidigt som de ökar beroendet av läraren som resurs i ett ramverk
som stärker kompetensfokuserad lärande.
Artefakter har ett bidrag till en strategisk pedagogisk utveckling av en undervisningpraktik då den sammanfaller med dess design (intention) och dess upplevda affordance (meningspotential). Artefakten blir då ett erbjudande som möter deltagarnas
förförståelse med en flexibilitet i användningen och med förslag om handlingsutrymme. Om vi som pedagogiska utvecklare med stöd av artefakter bidrar till att skapa
upplevd meningspotential kan vi hävda att artefakterna bidragit till att omvandla en
strategisk pedagogisk intention till en förändrad undervisningspraktik.
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