
Anvisning för den digitala föreläsningen: Pedagogers uppdrag och 
centrala begrepp  
 

Här följer en kort anvisning kring materialet som ingår i den digitala föreläsningen Pedagogers uppdrag 
och centrala begrepp som i den här versionen, i första hand riktas mot grundskolan. 

Föreläsningens material består av en filmlänk, diskussionsfrågor, föreläsningens PowerPoint-
presentation, referenslitteratur samt presentation av Hélène Jenvén respektive Johanna Holst. Delarna 
kan användas efter eget gottfinnande. Ett tips är att du i egenskap av rektor/verksamhetschef inför 
föreläsningen bekantar dig med materialet. Detta för att kunna göra ett lämpligt upplägg vad gäller 
exempelvis hur diskussioner ska ske, dokumenteras etc.  

Vad gäller användning/tillgänglighet av inspelat material gäller följande: Den digitala inspelningen av 
föreläsningen får användas av din skolenhet enligt knutet avtal.  Du som rektor/verksamhetschef 
ansvarar för att materialet inte sprids utanför den avsedda målgruppen.  

Filmlänk 
Föreläsningen som återfinns på filmlänken är 1h 38 min. och innehåller fem inlagda diskussionsfrågor.  

Diskussionsfrågor 
Föreläsningens tillhörande fem diskussionsfrågor finns i två format, inlagda som bilder (nr. 14 
[0:43:54], nr. 23 [1:00:42], nr. 33 [1:27:05], nr. 38 [1:34:22] & nr. 41 [1:37:13]) i föreläsningens 
PowerPoint-presentation. Dessutom finns diskussionsfrågorna som separat PDF-dokument.   

Föreläsningens PowerPoint-presentation som PDF-dokument 
Ett tips kan vara att skriva ut åhörarkopior som stöd när man ser filmen. 

Referenslitteratur 
Följande litteratur omnämns under föreläsningen och kan användas för fortsatta diskussioner. 

Skolverket (2011): Nolltolerans mot diskriminering och kränkande behandling – lagens krav och 
huvudmannens ansvar. Stockholm: Skolverket.      

Skolverket (2011): Utvärdering av metoder mot mobbning, rapport 353.  

Gyllensten, Kristina & Karlsson, Sara (2018): Hur lärares psykosociala arbetsmiljö påverkas av 
deltagande i ett projekt för att förebygga kränkningar i skolan – en kvalitativ studie. Göteborgs 
universitet. Rapport från Arbets- och miljömedicin nr 162, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.  

Presentation av Hélène Jenvén respektive Johanna Holst 
Här presenteras undertecknad respektive Johanna Holst för att åhörarna ska få en bild av vår bakgrund. 

 

Hélène Jenvén fil dr. i pedagogik 

 

 

 

 

 


