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UTBILDNING. Ett paniktillstånd 
tvingade i våras fram nya kreativa 
undervisnings idéer. Nu startar elva 
nya projekt på Humanistiska och 
teologiska fakulteterna för att ta 
tillvara och utveckla dem. 

En enkät gjord på HT-fakulteterna efter 
pandemins tre första kaosartade måna-
der visade att lärarna upplevde interaktion, 
 examination och återkoppling som särskilt 
utmanande undervisningsmoment när uni-
versitetet ställde om till digital undervisning. 
Det fick den dåvarande grundutbildnings-
dekanen Ann-Kristin Wallengren att ta ini-
tiativ till en utlysning av projektmedel för att 
ge lärarna tid att utveckla de digitala under-
visningsidéer som fötts.

– Genom dessa elva projekt vill vi fånga 
upp och utveckla de många pedagogiska 
lösningar som kom upp under kaoset för-
ra våren och i höstas. Projekten hade som 
ett krav att den digitala undervisnings-
metoden skulle kunna användas även över 
institutionsgränserna, säger Sara Håkans-
son, prodekan för grundutbildningen och 
lektor i engelska på HT-fakulteterna. 

ETT AV PROJEKTEN som redan är igång leds 
av kulturvetaren Jessica Enevold, som är 
kursansvarig på masterprogrammet i till-
lämpad kulturanalys, MACA. Projektet ska 
utveckla studentaktiverande och interaktiv 
digital undervisning på kandidatprogram-
met i digital kultur.

– Vi har velat förändra undervisning-
en under en längre tid, delvis eftersom vi 
med åren fått mindre och mindre peng-
ar till den. Pandemin fick oss att börja ar-
beta på nya sätt, men det som är viktigt 
nu är att vi vill utveckla långsiktigt hållba-
ra digitala undervisningsformer, säger Jes-
sica Enevold.

Den relationella pedagogiken som fors-

Från panik till nyskapande 
digitala undervisningsidéer 

kargruppen försöker arbeta med försvinner 
lätt digitalt. Utmaningen ligger i hur man 
får till det som vanligtvis sker utanför klass-
rummet, till exempel när studenterna sitter 
och pratar ute på gräsmattan efter lektio-
nen. En av Jessica Enevolds projektmedar-
betare Daniel Persson försöker återskapa 
det via programmet Discord där han skapar 
”hangouts” och digitala rum. 

– Han vill se om det går att öka just sam-
arbete och samtal och känslan av att vara 
närvarande i rummet. Hangoutsen kan till 
exempel kallas ”soffan” för att öka känslan 
av rumslighet, säger Jessica Enevold. 

Formen är ett väldigt bekvämt sätt att 
lära sig på för unga digitala kultur-studenter, 
eftersom de är vana att befinna sig i spel-
miljöer, lägger hon till.

EXAMINATIONER och obligatoriska mo-
ment kräver digitala sätt för att interage-
ra som kan göra dem så bra och säkra som 
möjligt.

– Ett mer kreativt sätt att ta digital när-
varo är att ställa en fråga som måste besva-
ras. I sammanhanget väcks och problemati-
seras dock vad just ”närvarande” egentligen 
betyder. Du behöver ju inte vara närvaran-
de för att du sitter i ett klassrum, säger Jes-

sica Enevold.
De utvecklingsprojekt som HT-fakulte-

terna startat förbättrar förhoppningsvis pe-
dagogiken, men gör det också tydligt vad 
som inte fungerar digitalt. Jessica Enevold 
menar att campusundervisning är oumbär-
lig och att det inte går att återskapa all den 
energi som finns på plats.

– Men med hjälp av digital undervisning, 
som nu dessutom utvecklas, kan vi maxa 
undervisningstiden för studenterna. Vi kan 
ägna mer tid åt analys och samtal på cam-
pus, säger Sara Håkansson

ANDRA MOMENT i utbildningen, som fält-
studier och studiebesök, är omöjliga att ge-
nomföra bakom en skärm. Den så kallade 
”materialiteten” i undervisningen går då 
förlorad. 

– Ytterst handlar de här projekten om 
att skapa bästa möjliga arbetsmiljö för stu-
denten, men också för läraren. Att hitta bra 
hållbara undervisningsformer som ger stu-
denten bäst utbildning samtidigt som lärar-
na inte bränner ut sig är essentiellt, avslutar 
Jessica Enevold. Digitalt eller på plats, vi be-
höver alltid ha målet i sikte – lära och lära 
för livet – fast på ett hållbart sätt.
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