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Vilka digitala verktyg kan användas för att ersätta alternativt 
komplettera klassrumsundervisning?
Hur använder vi dem och vad kan de komplettera alternativt 
ersätta?
Vilka resultat av användningen kan vi se och hur/vad stöds i 
aktuell forskning kring distansundervisning?



Vilka pedagogiska aspekter är särskilt framträdande i aktuell 
forskning kring distansundervisning?
När och varför upplever studenter och lärare att det fungerar 
särskilt bra med distansundervisning?
Vad anser studenterna att lärare kan göra för att förbättra
studenternas upplevelse av distansundervisning? 



Forskning visar att den ideala undervisningen enligt både studenter och 
undervisande personal, ska vara personanpassad, adaptiv, 
transformativ, samarbetsfokuserad, konstruktiv och länkad.
Studenterna vill se en eklektisk ansats i undervisningen där läraren
använder teknologin strategiskt och betänkte psykologiska konsekvenser 
för studenterna - en lärandemiljö som tillåter ”misslyckanden” i där
lärandemål förmedlas på ett varsamt och intressefokuserat vis.  
Studenterna önskade vidare att få vara medskapande i lärprocessen
tillsammans med läraren. 
Ett individanpassat lärande där utbildningen anpassas efter studentens 
behov och intresse. 
Shearer, R. L., Aldemir, T., Hitchcock, J., Resig, J., Driver, J., & Kohler, M. (2020). What students 
want: A vision of a future online learning experience grounded in distance education theory. 
American Journal of Distance Education, 34(1), 36-52



I konstnärliga utbildningar är interagerandet och visande av 
material en central del av undervisningen. Mötena sker vanligtvis i 
klassrum utrustade med visningsyta så som stora bord och projektorer.

Hur kan man ersätta alternativt komplettera visandet av fysiskt 
material?
Under Digikomp-projektet prövades om programmet Miro kan 
ersätta/komplettera det fysiska rummet och vilka effekter det har på 
studenternas interagerande och lärande.



• Miro som ställföreträdande 
klassrum för Kritikklass

• Seminarieformen Kritikklass syftar 
till att utveckla studenternas 
tänkande kring fotografi i teori och 
praktik med utgångspunkt från 
deras pågående gestaltande 
arbete. I kritikklass möter 
studenterna varandra föra att visa 
och diskutera varandras pågående 
arbete, relaterar till referenser och 
relevanta diskussioner. Det kritiskt 
tänkandet karaktäriseras här av att 
teori och praktik omsätts i analyser, 
frågor, reflektioner och slutsatser.



• Miro är likt en whiteboard med 
funktioner som exempelvis 
möjliggör kommenterande i text 
genom liknande post-it lappar.

• Studenterna delades in i mindre 
grupper av fem och ombads att 
lägga upp sina arbeten samt skriva 
om sin process. Studenterna 
interagerade därefter  i varandras 
bidrag genom frågor och 
kommentarer. När ett arbete 
kommenterats får användarna ett 
meddelande. Synliggörandet av 
varandras processer motiverade 
studenterna att visa varandra och 
att använda Miro så snart de ville 
dela med sig eller kommentera 
något. Miro kom att fungera som 
en bordsyta som står kvar vilket 
gjorde att studenterna kunde 
arbeta med den och föra samtal 
om sina arbeten även utanför 
ordinarie lektionstid. Här hade 
gruppens storlek stor betydelse, 
det vill säga att gruppens storlek 
var avpassad till uppgiften.











Användandet av Miro visade:
att studenterna motiverades av att ha en plats där de kunde 
pröva sina arbeten (bilder, beskrivningar och reflektioner).
att studenterna motiverades av att platsen fanns kvar (synlig 
process), och kunde användas även utanför ordinarie 
undervisningstid.
att de motiverades av varandras visande och prövande samt av 
kommentera och kommenteras av andra.
Miro kom att fungera som en lärandemiljö som tillåter prövande (ett 
rum att ”misslyckas i”), där studenterna är medskapande i 
lärandeprocessen. 
personanpassad, adaptiv, samarbetsfokuserad, konstruktiv och 
länkad.



Ett digitalt verktyg som Miro kan aldrig helt ersätta en fysisk miljö 
eftersom även fotografi (som i det här fallet är ämnet), även är ett 
fysiskt material (så som exempelvis skala och fysiskt material), 
men kan fungera som ett komplement som framförallt visade sig 
motivera studenterna att dela material och ge återkoppling. 

Miro kom att fungera som ett ställföreträdande rum, en 
lärandemiljö som konkretiserar den konstnärliga processen –
nödvändigheten i att ständigt pröva sitt konstnärliga arbete, att se 
sitt arbete utifrån nya perspektiv och att hitta nya sätt att arbeta 
på. 



Filmer – förinspelade undervisningsmoment 
I konstnärliga utbildningar är praktiska kunskaper som kräver 
kontinuerlig färdighetsträning återkommande (så som fototeknik, 
digitala verktyg). Eftersom de digitala verktygen utvecklas i väldigt 
snabb takt samt blir mer och mer avancerade, är det näst intill 
omöjligt att omfatta kunskaperna inom ramen för utbildningarna. 

I projektet Digikomp -projektet (och under hela pandemin), 
prövades att förinspela praktiska moment som studenterna kunde 
titta på inför undervisningstillfällen och vid behov gå tillbaka till.



De frågor som aktualiserades var:

Hur gör man förinspelad undervisning på ett sätt som rimligt 
avgränsar ett ämne så att studenten kan ta till sig 
kunskapen? 
Hur kan man använda förinspelat material för att kompensera 
för olika studenternas varierade kunskapsnivå?
Hur kan förinspelat material integreras i undervisningen så att 
den faktiska undervisningstiden kan anpassas efter 
studenternas förförståelse och behov (exempelvis genom 
individuell handledning och reflektionsmoment)?
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Enligt forskningen kan instruktionsfilmer vara effektiva om ämnet 
kan sammanfattas på ca tre minuter. 
Under Digikomp-projektet producerades åtta korta filmer om 
indesign och att skapa häften, omstal och använda typsnitt (BA2). 
Tre filmer om att skriva ut med färghantering från olika program till 
GU-print (BA1). Sju filmer om grundläggande justeringar av 
svartvita skannade negativ (BA1).



Filmerna användes som stöd underlektionerna så att de skulle kunna följa 
instruktioner i egen takt.
Studenter med begränsad förkunskap kunde titta på samtliga medan studenter 
med mer kunskap om de olika momenten kunde arbeta vidare utan att behöva 
invänta fler instruktioner.



Undervisningstiden kunde ägnas åt individanpassad återkoppling på 
studenternas arbeten och frågor relaterade till den specifika kontext som det 
digitala verktyget använts i. 

Personanpassad, adaptiv, konstruktiv och länkad.
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