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“Students and faculty alike report that even as the
coronavirus pandemic has completely disrupted the flow
and nature of teaching and learning in their classrooms
[…], it has had little impact on […] what people are
actually teaching and discussing in their classes.”

Reynolds, B. (2020). Exposing the invisible:
teaching about coronavirus

UNDERVISNING MED CORONAPANDEMIN SOM EXEMPEL
• Risk & riskuppfattning (Vad är människor rädda för? Hur påverkas vårt beteende av
riskupplevelse? Vad är risk?)
• Globalisering & resande (Hur har globalisering bidragit till att pandemin uppstod? Vad
är globalisering? Hur påverkas den fria rörligheten och nationell politik av pandemin?)
• Genus (Vem påverkas hur? Vad finns det för förväntningar på män/kvinnor i krisen?)
• Historia (Hur har tidigare pandemier påverkat samhällsutvecklingen?)
• Biologi/ medicin (Hur sprids viruset? Vad är en antikropp?)
• Ekologi (Hur har mänsklighetens påverkan på ekosystem bidragit till att pandemin
uppstod? Vad är ett ekosystem och vad krävs för att det ska vara i balans? Hur påverkas
klimatet på kort och lång sikt?)
• Psykologi (Hur påverkas människor av social isolering? Vad är ensamhet? Vad skapar
motivation på jobbet?)
• Filosofi (Vad är ett mänskligt liv värt? Vad är ett gott samhälle?)
Inspirerat av: Reynolds, B. (2020). Exposing the invisible: teaching about coronavirus
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PROBLEMBASERAT LÄRANDE

“PBL involves presenting
students with an authentic
problem prior to any instruction
or preparation.
The idea is to use the problem
to introduce the concepts and
problem-solving skills necessary
to solve the problem.”

Gemensam
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Massa (2008). Problem-Based Learning (PBL)
A Real-World Antidote to the Standards and
Testing Regime
UMEÅ UNIVERSITY

Gemensam
problemanalys

Självständigt
lärande

PROJEKTBASERAT LÄRANDE

“Project-based learning
typically begins with an end
product or ‘artifact’ in mind,
the production of which
requires specific content
knowledge or skills and
typically raises one or more
problems which students must
solve together.”
Donnelly & Fitzmaurice (2005).
Collaborative Project-based
Learning and Problem-based
Learning in Higher Education…
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Ett/flera tydligt
formulerat/de
problem styr arbetet
Problembaserat lärande
Slutprodukten är
i centrum, t.ex. en
designad produkt

Slutprodukten är mindre
central, t.ex. en rapport över
gruppens arbete och lärande

Projektbaserat lärande
Problem som något som
uppstår under arbetets gång
och då behöver hanteras

Donnelly & Fitzmaurice (2005).
Collaborative Project-based
Learning and Problem-based
Learning in Higher Education…

SCIENCE-IN-CONTEXT
• Flera olika traditioner, t.ex. samhällsfrågor med naturvetenskapligt
innehåll (SNI); Science, Technology, Society and Environment (STSE)
• Fokus på
social & kulturell kontext av naturvetenskap, t.ex. politik, ekonomi, genus
o etik & moral
o samband mellan naturvetenskap/teknik och samhällsfrågor
o samhällsfrågor som är personligt relevanta för studenterna,
kontroversiella och ostrukturerade (t.ex. GMO, vaccinering, nanopartiklar)
o

Bencze et al. (2020). SAQ, SSI and STSE education:
defending and extending ”science-in-context”
Zeidler et al. (2019). New directions in
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WICKED PROBLEMS
• karakteriseras av en hög grad av komplexitet, osäkerhet och värdekonflikter
• inte har en entydig definition,
• inte har rätt/fel lösningar,
• inte har entydiga kriterier för att utvärdera hur bra en lösning är,
• inte har någon given ”slutpunkt”,
• alltid är unika, kontextberoende, och sammanlänkade med andra problem
• inte kan ”prov-lösas”: varje lösningsförsök får konsekvenser

Rittel & Webber (1973). Dilemmas in a
general theory of planning.
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SERVICE LEARNING
• Ofta i projektform (t.ex. projektbaserat lärande)
• Fokus på att lösa verkliga problem i samhället och i nära samarbete
med samhällsaktörer
• Ger möjligheter att lära sig systemtänkande, hantera
värdekonflikter, utmana egna värderingar, lösa problem på ett sätt
som är lämpligt för en given kontext, samarbeta med olika aktörer
• Skapar ofta emotionellt engagemang -> bättre lärande och
eventuellt bestående samhällsengagemang
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Molderez & Fonseca (2018). The efficacy of realworld experiences and service learning for …

PROBLEMTYPER I HÖGRE UTBILDNING
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Förhandla om
stödåtgärder
för olika
aktörer i
samhället

Adapted from Jonassen (2000). Toward
a design theory of problem solving

Hur kan du använda coronapandemin för
att visa för dina studenter hur och varför
det du undervisar om är relevant för dem?
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