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När vi undervisar finns i de flesta fall inslag av både teori och praktik. De teorier som 
tas upp kan ha sitt ursprung i empiriska undersökningar, och att praktisera kunskaper 
kan berikas av att förstå den teori som ligger bakom. 

Ofta tycker studenter att de praktiska inslagen i kurser är roliga och inspirerande, men 
den teoretiska grunden som borde påverka praktiken står inte alltid högt i kurs. 

I mitt fall utgörs det område jag undervisar i av interaktionsdesign, dvs. den del av att 
ta fram olika digitala produkter (webbsidor, administrativa program, mobilappar mm.) 
som särskilt fokuserar på hur produkterna ser ut och hur de är strukturerade för att 
användarna av produkterna ska uppleva dem som användbara och enkla att använda. 
Kunskapsområdet interaktionsdesign omfattar och bygger på teorier från olika 
områden, samt en mängd riktlinjer som byggts upp under lång tid av dokumentation 
av praktikers erfarenheter och hur de faktiskt arbetar (Stolterman, 1991). Teorier och 
riktlinjer inom området är viktiga verktyg för att förklara varför en produkt fungerar 
respektive inte fungerar som den är tänkt att fungera (Argyris & Schön, 1974, 38). 
Därför blir det viktigt att träna blivande interaktionsdesigners i att dels använda 
teorierna som en grund för designförslag, dels använda dem för att analysera problem 
som uppstår när tilltänkta användare testar produkten. 

I det här undervisningssammanhanget framträder specifikt två utmaningar för mig 
som lärare. Den ena utmaningen är att få studenterna att förstå att det praktiska 
projektet på kursen får högre kvalitet om man tar hänsyn till teorier. Den andra 
utmaningen handlar om att få studenterna att motivera de val de gör i projekten. Syftet 
med projekten är att utvärdera en befintlig produkt (ofta webbsajter), och sedan 
använda resultaten för att föreslå en förbättrad design av produkten. 

För att komma tillrätta med utmaningarna har jag sett reflection-in-action som ett 
verktyg och en inspiration för att nå resultat (Schön, 1984). Den tolkning jag gör av 
denna ansats är att studenten presenterar de tankar den har om det praktiska arbetet 
och hur det kan genomföras. Därefter följer en dialog mellan lärare och student där 
läraren vägleder studenten i dennes reflexion över arbetet. Tanken är alltså inte att 
pådyvla studenten det korrekta svaret, eller den korrekta lösningen, utan snarare att 
studenten själv ska se tänkbara förbättringar utifrån lärarens frågor och reflekterande 
kommentarer. Reflexion kan i sin tur beskrivas som något man tror på, något som 
vilar på viss grund, och som ska leda fram till en slutsats (Dewey, 1910, 8). 

I denna anda har jag infört ett särskilt handledningstillfälle i början av kursen. 
Studenterna ges då tillfälle att presentera och diskutera den projektplan de just då 
arbetar med som en förberedelse inför det praktiska projektet. Fokus vid 
handledningen är vanligtvis vilka frågeställningar projektgruppen bör ställa upp i sitt 
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projekt, något som många studenter upplever problematiskt. Vi lägger därför stor 
tonvikt vid att formulera en fungerande frågeställning för projektet vid de här 
handledningstillfällena.  

Baserat på den frågeställning studenterna beslutar sig för att arbeta med diskuterar vi 
vidare hur de ska genomföra en undersökning som avspeglar frågeställningen. Fokus 
hamnar ofta på att motivera de val de gör. De bör helt enkelt besvara frågan varför de 
väljer att göra på ett visst sätt relaterat till frågeställningen. 

Handledningstillfället ger också mig som lärare tillfälle att fråga hur studenterna 
relaterar projektet till den teori vi gått igenom på kursen. Studenternas egna 
erfarenheter kommer också in här. Att kunna knyta ny kunskap till något de redan har 
kännedom om kan främja inhämtandet av den nya kunskapen (Entwistle, 2009, 18-19). 

Ett annat dilemma jag tycker mig se är att studentgrupperna är mer inriktade på att få 
ett resultat, än att reflektera över hur projekten ska genomföras för att få relevanta 
resultat. När studenterna fokuserar på processen, och hur de ska genomföra projekten 
– snarare än att ha sitt fokus på slutprodukten – tenderar slutprodukten att bli bättre. 
Processen i sig i kombination med reflexion kan vara en källa till insikter och lärande. 

Jag har inte genomfört någon regelrätt undersökning av vilka resultat det här 
arbetssättet ger. Det som dock är tydligt är att bland de grupper som tar del av det 
inledande handledningstillfället och även senare handledning är kvaliteten på 
rapporterna högre än bland de studenter som väljer att inte ta del av handledningen. 
Vad som orsakar vad går inte att säga. Kanske är studenter som allmänt har en hög 
ambitionsnivå ivrigare att utnyttja handledningen, snarare än att handledningen i sig 
gör skillnad. Min upplevelse är dock att även ambitiösa och väl förberedda grupper 
ger uttryck för att handledningstillfällena ger dem en och annan aha-upplevelse. 

Ett dilemma som återstår är hur man kan uppmuntra alla studenter att frivilligt delta i 
handledningen. Särskilt studenter för vilka kursen är obligatorisk, men där innehållet 
inte ligger inom deras intresseområde, är svåra att locka till handledningstillfällena. 
Som lärare är det naturligtvis ens högsta dröm att nå fram till just dessa studenter. 
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