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SEMINARIETS UPPLÄGG

• Introduktion om begrepp & modeller för känslor i
undervisning och lärande
• Vad är “bra” känslor för lärande?
• Känslor i digital undervisning
• Diskussion i grupper
• Gemensam avslutning

FORSKNING OM KÄNSLOR I
UNDERVISNING OCH LÄRANDE
• Både studenters och lärares känslor
• Påverkar undervisning och lärande
• Påverkas av undervisning och lärande
• Som klassrumsklimat (“emotional climate”)
• Som förväntad studieresultat (t.ex. emotional
regulation)
• Som ett rhetoriskt verktyg (t.ex. höja betyg)
• Som en indikator för engagemang, lärande, åsikter

KÄNSLORS ”OBJEKT”

• Achievement emotions: activity-related/ outcome-related
• Topic emotions: ämnesinnehåll, t.ex. i undervisning om
hållbarhetsproblem
• Epistemic emotions: lärandeprocesser, t.ex. vid kognitiv konflikt
• Social emotions: social interaction, t.ex. tillhörighet, empati
• Incidental emotions: livet utanför, t.ex. sjukdom av anhörig

Pekrun, R. & Linnenbrink-Garcia, L. (2014)
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VALENCE & ENGAGEMENT
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NÖJDA STUDENTER = BRA UTBILDNING?
• Detaljfokus: valence & engagement
• Tröskelbegrepp: Känslor av obehag, ångest, förvirring när
tidigare kunskap utmanas och omvandlas till ny förståelse (Meyer
& Land 2006)
• Negativa känslor som en del av framtida yrken: “The
affective aspects of doing science are not all or simply ‘positive’”
and therefore the goal for teachers should not be to eliminate
frustration and anxiety, but to “help students develop comfort with
and tolerance for these feelings.” (Jaber & Hammer 2006, p.215)
• Etiskt beslutsfattande: Negativa känslor kan signalera att det
finns ett problem med en viss lösning
• Normer för social interaktion: Negativt känslouttryck kan
fungera som ifrågasättande av ett visst beteende

KÄNSLOR I DIGITAL UNDERVISNING:
STUDENTER (1)
• Blandning av positiva känslor (t.ex. upprymdhet över
flexiblare undervisning) och negativa känslor (t.ex. ångest
över obekanta undervisningsmetoder, ensamhet, stress)
• Digital undervisning leder till högre ångestnivå i början,
men minskar när studenter vänjer sig vid formatet och
bygger ett digitalt socialt nätverk
• För att minska negativa känslor relaterade till digital
undervisning behöver
Studenter bli förtrogna med tekniken
o Det finnas bra kommunikation mellan studenter och lärare
samt inom studentgruppen
o Lärare vara engagera(n)de och öppna för interaktion
o Undervisning och självstudier vara välplanerade
o

Zembylas et al. 2008; Regan et al. 2012

KÄNSLOR I DIGITAL UNDERVISNING:
STUDENTER (2)
• Ännu svårare att ställa frågor i helklass?
o Studenter känner sig tryggare att ställa frågor i breakout
rooms, speciellt mha funktionen ”be om hjälp”
• Svårare att skapa och följa egna rutiner än ett schema
• Brist på social kontakt med medstudenter och lärare
o Ensamhet, psykisk ohälsa
o Svårare att motivera sig själv än tillsammans
• Känslor relaterade till krisen (t.ex. sjuka anhöriga)

GUS (2020);
Tormey et al. (2020)

KÄNSLOR I DIGITAL UNDERVISNING:
STUDENTER (3)
• Avhumanisering
o Svårare att interagera med lärare och andra studenter
o Studenter önskar mer interaktion, t.ex. mha ja/nej, chat, polls,
mentimeter för att göra ”denna bisarra upplevelse lite mer
mänsklig för alla” (min översättning)
o Lärare bör visa sitt ansikte -> etablera mänsklig kontakt.
o Att slå på kameran kan motivera studenter att engagera sig i
lektionen.
• Ökad stress
o Oro över sämre koncentrationsförmåga, prestation, uppskjuten
examination
o Kort framförhållning (t.ex. Zoom-länk 5 minuter innan lection)
o Onlinetentor
GUS (2020);
Tormey et al. (2020)

EMOTIONAL PRESENCE

“Emotional presence is the outward expression of
emotion, affect, and feeling by individuals and among
individuals in a community of inquiry, as they relate
to and interact with the learning technology, course
content, students, and the instructor.”

Cleveland-Innes
& Campbell 2012

KÄNSLOR I DIGITAL UNDERVISNING:
LÄRARE (1)
• Vanliga negativa känslor:
o
o
o
o
o

Re begränsningar i digital undervisning
Ensamhet
Re svårigheter att bygga relationer med studenter/ brist på
direkt feedback från studenter
Självkritik re mindre studentaktivt lärande/ ångest och
känslor av otillräcklighet
Stress re brist på kontroll/ otillräcklig kunskap om tekniken/
fallerande teknik

• Vanliga positiva känslor:
o
o

Re studenters positive feedback/ tacksamhet
Re utmaningen ”to figure it out”
GUS (2020);
Tormey et al. (2020)

KÄNSLOR I DIGITAL UNDERVISNING:
LÄRARE (2)
Strategier för att hantera negative känslor:
o
o
o

o
o

Kompetensutveckling för användning av digitala verktyg
Använda live-undervisning snarare än endast inspelade
lektioner
Använda pedagogiska verktyg som främjer interaktion och
synliggör känslor (t.ex. Polls, mentimeter, breakout rooms,
digitala “office hours”, synliggöra egna känslor/ “personlighet”
i både lärande och undervisningen, i.e. studenter och lärare)
Erfarenhetsutbyte med kollegor/ möjligheter att prata om
känslor re digital undervisning!
Stöd mellan lärare: “att någon annan bryr sig om vad som
händer i klassrummet”
Regan 2012;
Enkät till lärare på UmU

FÖRSLAG PÅ DISKUSSIONSFRÅGOR
• Hur kan vi göra ”denna bisarra upplevelse lite mer
mänsklig”/ öka emotionell närvaro?
• Hur påverkas det emotionella klassrumsklimatet av den
digitala formen?
o
o

Hur uttrycker vi känslor i digital undervisning och hur skiljer det sig
från campusundervisning?
Vilka signaler ger avstängda kameror och hur påverkar det studenters
och lärarens känslor?

• Hur kan vi skapa ett konstruktivt emotionellt
klassrumsklimat?
o
o
o

Hur kan vi få information om studenternas känslor?
Hur kan studenter få information om sina klasskamraters känslor?
Hur kan studenter få emotionellt stöd när de sitter ensamt hemma?

• Hur kan vi skapa möjligheter för kollegialt utbyte & stöd?
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