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Skepsis inför ny teknik

• Sokrates om skrivkonsten: Eroderar 
minnesförmågan och försvagar tanken.

• Albert Bandura: ju mer människors liv 
domineras av media, desto mindre lär de 
från varandra

• Johannes Ekman: "Asociala medier". 
Skärmsamhällets konsekvenser är 
”enkelriktat trivialt snack” och fattiga 
mänskliga relationer



Övertro på teknikens pedagogiska 
möjligheter

”I believe that the motion picture is destined 
to revolutionize our educational system and 
that in a few years it will supplant largely, if 
not entirely, the use of textbooks.”

(Thomas Edison 1922, in Cuban, " Teachers and machines ", 1986) 



Clarke's tredje lag

”Any sufficiently advanced technology 
is indistinguishable from magic ”



Flexibelt verktyg för träning
• Motionscykel

”En motionscykel stramar upp och stärker dina vader, lår 
och säte. Motionscyklar ökar din fettförbränning och ger 
dig bättre kondition. Dessutom ger din dig låg belastning 
på dina knän, anklar och höftleder. Träning med en 
motionscykel är en av de största klassiska 
träningsformerna som är riktigt populär. Du kan till och 
med träna framför tv” 

(http://www.traningsredskap.net)





Mismatch mellan förväntningar på 
verktyget och användning. Varför?

• “Anytime means no time”
• Implikationer med ny teknik inte 

uppenbara
– Förflyttning och varierande vyer uteblir
– Värmeproduktion, fläkt

• En plan för praktiken saknas ofta
– Vardagen struktureras inte efter 

användningen



Kategorier av teknik för lärande

• Prestationshöjande
• Kunskapslagrande
• Kommunikativa



• John E. Walker
• Nobelpris 1997 

för “klargörande av 
den enzymatiska 
mekanismen för 
syntes av 
adenosintrifosfat 
(ADP)"





Mitokondrie
• Mitokondrierna fungerar som cellens kraftverk; socker 

och fett förbränns till vatten och koldioxid under 
frigörande av energi, som lagras i form av kemisk energi 
i molekylen ATP

• En energikrävande cell som levercellen innehåller 
1 000–2 000 mitokondrier. 



A picture of a mitochondria 
“as we now think of them” 

John E. Walker



Urskilja skillnader bättre 
genom förstärkning

Dror, I. E., Stevenage, S. V., & Ashworth, A. R. S. (2008). Helping the cognitive 
system learn: exaggerating distinctiveness and uniqueness. Applied Cognitive 
Psychology, 22(4), 573-584.





”allt mänskligt liv är att mötas”
Buber (1997)



Daetwyler, Cohen, Gracely & Novack (2010). eLearning to enhance physician patient communication: A pilot test of 
"doc.com" and "WebEncounter" in teaching bad news delivery. Medical Teacher, 32(9)





Fokusera på praktiken

”Teknikapplikationer för lärande, särskilt nya 
sådana, kräver möda och sinnrikhet i utvecklingen, 
men detta förlängs sällan till att bädda in materialet 
i sin pedagogiska nisch. Det här är en av de 
främsta orsakerna till att de åstadkommit relativt 
litet avtryck i högre utbildning, trots sin potential.”

(Laurillard, 2002, s.199, min översättning)



Forskningsbehov teknik för lärande

• Kunskap om studenters lärande
• Teknikkännedom

– Exempel på tillämpad användning
• Tvärvetenskapligt förhållningssätt

– Stark anknytning till ämnesdidaktiken



Sammanfattning

• Det finns både skepsis och förhoppningar 
inför ny teknik

• Varje tekniktillämpning kräver genomtänkt 
praktik

• Mångfacetterad tvärvetenskaplig forskning 
om teknik för lärande behövs
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