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Pedagogik eller teknik? 
Isabella Kronvall och Christer Blohm









Vilka tankar, funderingar eller 
reflexioner får du utifrån detta?



Kanske att vi får och har olika 
världsbilder?

Hur skall vi mötas?



Jonas Aspelin, professor i pedagogik vid 
Högskolan i Kristianstad. 

Sociala	relationer	och	pedagogiskt	ansvar	är	centrala	
teman	i	den	nya	lärarutbildningen.	

För	att	en	undervisningssituation	ska	bli	lyckad	måste		
relationen,	mellan	lärare	och	elev	baseras	på	ett		
ömsesidigt	förtroende.		
		
Det	förutsätter	också	att	läraren	är	relationellt	kompetent.





Tre huvudvägar lärare-elev-relation


1. Kontroll över undervisningen och eleverna


2. Släpper på kontrollen, ansvaret ligger hos någon 
annan.


3. Läraren i kommunikation bygger relationer med 
sina elever


Dubbla uppdraget, kunskapsförmedling och social 
omsorg/fostran.	 	

Vad ser ni i denna film som ni anser är 
viktigt?

Relationer mellan lärare och elev?



Funktion och relation



I relationen skapas en 
en gemensam bild, en gemensam 
referens – då möts vi, då börjar 
lärandet…….



Digitala hjälpmedel i skolan idag

Presentation

Special-
pedagogiska 
verktyg

Produktion

Administration 
- lärplattformar



Skall det digitala hjälpmedlet ersätta 
skrivmaskinen?



Skall det digitala hjälpmedlet ersätta 
OH-apparaten?





Hur långt har du kommit?



”Den fjärde basfärdigheten"

Förmågor och oförmågor


att läsa, kan vi inte det har vi dyslexi

att skriva, kan vi inte det har vi dyslexi

att räkna, kan vi inte det har vi dyskalkyli




Digital kunskap det är att kunna:

 


-	 söka

-	 samla

-	 sovra

-	 sortera

-	 strukturera

-	 systematisera

-	 sammanställa

-	 det ”digitala systemet” måste läras in med hjälp av ett pedagogiskt 

tänkande

-	 ingen lärare, eller någon annan heller för den delen, säger att det skall 

bara fungera, utan vet att det är något man måste lära sig


Att inte kunna det digitala systemet, tänkandet, innebär att man har ”digital 
dyslexi”, låt oss kalla det dysordinatör (efter franskan för dator, ordninateur). 

”Den fjärde basfärdigheten"



Vad saknas?



Egentligen vet vi inte så mycket om 
Adam och Eva. Kanske bodde de 
på Nordpolen. Där vinterbadade de 
och bodde i var sin igloo. Vi vet ju 
inte, kanske var det så? 

Mats, 7 år 



Källkritik



Regerings nya riktlinjer

•	att stärka elevernas källkritiska förmåga 

•	att programmering införs som ett tydligt inslag i flera olika 
ämnen i grundskolan, framför allt i teknik och matematik 
(kommer antagligen även att gälla gymnasiet)


•	att eleverna ska kunna lösa problem och omsätta idéer i 
handling på ett kreativt sätt med användning av digital 
teknik 


•	att arbeta med digitala texter, medier och verktyg 


•	att använda och förstå digitala system och tjänster 


•	att utveckla en förståelse för digitaliseringens påverkan på 
individ och samhälle




Eleven som producent – vilka frågor kommer 
upp? Ett exempel - En film om USA:s historia.



Eleven som producent – vilka frågor kommer 
upp, vilka krav ställs när man producerar för 
någon annan? 

- göra en film 
- en intervju, en pod 
- en affisch 
- en blogg 
- PM  
- Debatt

Vad leder detta till?



http://www.chrisbell.one/Webbplats/Valkommen%21_Tva.html

http://www.chrisbell.one/Webbplats/Valkommen%21_Tva.html
http://www.chrisbell.one/Webbplats/Valkommen%21_Tva.html


Radion som störande i skolan 1946 I SOU 1950:3







Vad har vi kommit fram till?

Hur får vi en gemensam plattform där 
pedagogik och teknik möts?


Läsa, skriva, räkna och … den fjärde 
basfärdigheten, på väg mot en digital 
undervisning, hur gör vi det möjligt? 




