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Lärarna håller i sin hand nycklarna till digitaliseringen av lärmiljöerna vid universitetet. Våren 2017 

startades vid språkcentren i Finland ett drygt två-årigt nationellt projekt From Analogue to Digital eller 

kortare 2digi, i vilket vi, Marjaana Laaksonen och Mia Panisse från språkcentret vid Åbo Akademi, aktivt 

deltar. Projektet strävar efter att utveckla digitala resurser för lärmiljöerna vid språkcentren. I arbetsgrupper 

sammansatta av lärare i språk och kommunikation från olika universitet tar man bl.a. fram användbara 

definitioner av vad digital läskunnighet egentligen innebär i ett språkcentersammanhang, både för 

studerande och för lärare. Vad krävs av oss lärare för att vi ska ta till oss en mer effektiv digipedagogik? 

Vilka digitala kunskaper krävs av både oss och studerande för att bättre förbereda studenterna för 

arbetslivets krav? Vilka digitala arbetsredskap behöver utvecklas för att stöda våra och deras färdigheter? 

Det här är bara några av de frågor som man söker svar på. I vår grupp analyserar man olika modeller för hur 

en verktygslåda med digitala resurser för lärare kunde se ut. Målet är att utveckla en egen lämplig modell för 

språkcentersammanhang. 
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Enkät för att kartlägga lärarnas digitala kompetenser 

Eftersom lärarnas åsikter om digitala verktyg och metoder inte tidigare kartlagts vid språkcentret gjorde vi 

på våren, inspirerade av 2digi-projektet, en enkät för att kartlägga nuläget och få ett tillförlitligt snapshot av 

lärarnas digitala kompetenser. Utgående från svaren kan man vid enheten bättre förstå och vidareutveckla 

den här aspekten av lärande och i slutändan planera mer fokuserad undervisning för studerandena. Enkäten 

kan också utgöra ett viktigt verktyg för att hjälpa lärarna och enheten att utforma en strategi för användning 

av digipedagogik och utveckling av digitala lärmiljöer. Resultaten från enkäten kommer att analyseras och 

presenteras på Communication Skills Workshop den 6-7 oktober. Konferensen samlar främst 

språkcenterlärare från Finland och Estland men också deltagare från andra länder. Arrangör i år är Turun 

Yliopisto och temat för sammankomsten är ”Renewing ourselves: individuals and institutions”. Vi planerar 

också att göra en enkät för att kartlägga språkcenterstudenternas förväntningar, uppfattningar och 

användning av digitala verktyg vid Åbo Akademi. 
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