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Sammanfattning: 
Det har de senaste åren pågått en debatt inom den offentliga sfären huruvida datorer har en 
plats eller inte inom skolan. På senare tid har denna debatt gått från om till hur datorer skall 
integreras i skolan och förespråkare och motståndare innefattar både lärare, forskare och 
utbildningsministern. Forskning inom området IKT och lärande pekar på flera fördelar med 
att använda datorer inom skolan men området är fortfarande växande till följd av den stora 
förändring som IKT i skolan betyder. Studier visar bland annat att användandet av IKT kan 
höja elevers akademiska prestationer och föra skolan närmre elevernas livsvärld. Detta menar 
forskare kan höja elevers prestation och gynna dem i en globaliserad värld av kunskap. Den 
nya situation som IKT skapar gör också att skolans upplägg måste problematiseras. Lärare 
sitter inte längre på all kunskap i klassrummet och elever måste anpassa sig till detta. Syftet är 
att undersöka hur lärare och elever förhandlar om sina positioner inom skolan med elevdatorn 
i åtanke. Genom att genomföra kvalitativa intervjuer med elever och lärare i gymnasieskolan 
samlades empiri in till en diskursanalys. I denna analys undersöktes hur vissa betydelser av 
elevdatorn innefattades i skolans praktik och vissa uteslöts. Resultatet visade att lärare aktivt 
inkluderar vissa specifika betydelser av elevdatorn samtidigt som de lämnar andra uteslutna 
eller odefinierade. Som en konsekvens av detta måste eleverna hantera lärarnas och skolans 
restriktioner gentemot deras egna uppfattningar om elevdatorn. Den konflikt som vanligen 
uppstod var när lärare och elever inte hade samma syn på vad datorn var, vad som var 
relevant för skolan, och rätten att bestämma detta var återkommande i skolans vardag. Skäl 
som angavs för dessa konflikter var bland annat bristande disciplin bland eleverna, okunskap 
hos lärare, ovilja att släppa traditionella läromedel och svårigheter att hantera elevdatorerna 
som många gånger sågs som någonting pådyvlat ovanifrån. 
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1.	  Inledning	  
Nya tekniker har ständigt integrerats i både samhällets produktion och organisation. Både 
skapandet av ny teknik och användandet av den kräver specifik kunskap som individer och 
institutioner måste förvärva och sedan föra vidare. En specifik teknik kan uppstå i ett visst 
sammanhang och sedan överföras till ett annat. Internet uppfanns som ett informationssystem 
för krig och används idag till informationssökning och mänskliga kontakter. En sådan 
överföring av teknik innebär att det nya sammanhanget inte delar den historiken och 
framväxten som tekniken ursprungligen uppstod i. En konsekvens av detta blir att när en 
teknik introduceras i ett nytt sammanhang, exempelvis skolan, måste individerna i detta 
sammanhang utveckla ett språk och praktik för att kunna hantera och använda denna. 
          Hur och om en sådan utveckling skall äga rum är ett intressant ämne för debatt. 
Förespråkare menar att genom att ny teknik kan underlätta skolans arbete och underlätta 
inlärning och kommunikation mellan lärare och elever. Exempel på detta är teorin om att 
skriva sig till läsning. För att förbättra läsförmågan börjar elever skriva på ett digitalt 
gränssnitt (dator/iPad) som är lättare att ta till (Kyringer & Ritzén, 2012). Denna ändring av 
skolans praktik tar sig fysiska yttringar: Skolböckers material integreras in i datorerna och 
papper och penna får flytta på sig för att även de ersättas av digitala gränssnitt (Juvel, 2012). 
          Denna förändring blir i detta fall debatterat, det finns flera som inte är positiva. Som ett 
svar på artiklarna ovan kommenterar utbildningsminister Jan Björklund ”Eleverna behöver 
lära sig att läsa långa texter och böcker [min kursivering]. Det är ett problem att yngre 
generationer läser mindre och kortare texter. De lär sig ett slags sms-språk och det kommer att 
tunna ut det svenska språket.” (Folcher-Aschlan, 2012). Det uppstår här en offentlig debatt 
om hur skolans praktik ska utformas. Det bör tilläggas att utbildningsministern inte yttrade sig 
negativt om datorer överlag utan yttrade sig negativt om hur stor roll datorerna ska få och på 
kostnad av vilka andra praktiker. 
          Denna debatt illustrerar hur olika krafter i samhället försöker göra anspråk på det 
tomrum som uppstår när den nya tekniken utmanar rådande praktiker. Olika argument 
framförs varför den ena tolkningen bör ha företräde framför den andra – vilken sorts språk är 
det eleverna skall lära sig? Att utbildningsministern försöker göra anspråk på en specifik 
skolas praktik kan ses som ett sätt för politiken att definiera hur denna borde se ut. På samma 
sätt arbetar lärarna på skolan ifråga för att få en egen definition av sin verksamhet utifrån 
teknikens nya element. På så sätt blir det ett relevant ämne för vetenskapen att undersöka hur 
denna kamp förs och vilka faktorer som aktörerna refererar till när de gör detta. 

2.	  Problemformulering	  
Skolans organisering och praktik existerar inte oberoende av det övriga samhället. Skolan har 
explicita mål som ålagts denna av samhället. Dessa mål reflekterar samhällets normer och 
praktiker och skolan är en del i att upprätthålla dessa strukturer. Individerna i skolan 
disciplineras därför för att passa in i samhället och denna disciplinering har en tydligt 
objektifierad grund. Ordningen som individerna anpassas för framställs som naturlig. 
Elevdatorer i skolan är ett nytt inslag som gör att disciplineringen måste omformuleras. 
Samtidigt som individerna i skolan förväntas blir mer autonoma och självständiga finns det 
fortfarande krav på att foga sig efter skolans regler. Genom att skolans praktik måste ompröva 
hur mycket frihet och ansvar individerna ska ha utifrån elevdatorer blir detta en tydlig process 
för hur makt utövas. Hur lärare och elever konstruerar olika bilder av frihet och ansvar i 
relation till elevdatorer blir alltså en diskursiv kamp utifrån teorier om makt. 
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2.1	  Syfte	  
Uppsatsens syfte är att undersöka hur maktrelationer i skolan påverkas av elevdatorer. 

2.2	  Forskningsfrågor	  
• Hur artikulerar elever och lärare makstrukturer i relation till inslaget av 

elevdatorer? 
• Hur ställer sig elever och lärare till förväntningar som åläggs dem uppifrån och av 

dem själva? 

2.3	  Disposition	  
Uppsatsen är upplagd i huvudsakligen två delar. Den första delen beskriver teori och metod 
som ger bakgrund till hur empirin samlats in och hur avgränsningen har sett ut. Den andra 
beskriver resultaten och analyserar dessa utifrån de teorier som presenterats. Rubrikerna under 
resultat & analys kommer redogöras i ordningen Lärare-Elev. Rubrikerna 6.3.1 och 6.3.2 har 
dock omvänd ordning för att empirin var rikare och en bättre utgångspunkt för analysen. 
Rubrikerna under resultat & analys bör ses som sammanhållna texter som sedan summeras 
upp i rubrik 6.4.  

3.	  Tidigare	  forskning	  
Nedan följer några nedslag i den pedagogiska forskningen kring datorer och inlärning. 
Tanken är att dessa skall ge en bild av de diskurser, aktörer och teorier som försöker 
konstituera datorn som ett objekt. 

3.1	  Definition	  av	  personlig	  laptop,	  1:1	  
Definitionen för mitt problemområde har hämtats från William Penuels arbete kring 
datoranvändning i utbildningssyfte och hädanefter kommer gränssnittet laptop att utgå från 
denna definition: 
 

(1) Providing students with use of portable laptop computers loaded with 
contemporary productivity software (e.g., word processing tools, spreadsheet 
tools, etc.), (2) enabling students to access the Internet through schools’ 
wireless networks, and (3) a focus on using laptops to help complete 
academic tasks such as homework assignments, tests, and presentations. 
(Penuel, 2006, p. 331) 
 

Tillägg till denna definition är också att bärbarhetsaspekten förtydligas, alltså att eleverna är 
fria att ta med sig datorn hem under hela läsåret.  

3.2	  Sociokulturellt	  perspektiv	  på	  lärande	  och	  IKT	  
Säljö (2000) beskriver hur individer skapar och internaliserar tekniker och redskap för att 
tolka och manipulera sin omvärld. Dessa tekniker och redskap kräver specifik kunskap för att 
kunna användas och underhållas. Ett typiskt exempel är ett järnspett. I sig är järnspettet bara 
ett avlångt metallstycke men i händerna på en kompetent användare kan det användas till att 
riva väggar, flytta stenar eller fungera som grillspett. Allt detta beroende på individens 
internalisering av olika sociala praktiker som sedan appliceras i form av dennes användning 
av järnspettet. Att använda spettet som en rörelse är fysisk kunskap – man vet hur det skall 
hållas – , metoder och planer är diskursiv kunskap. Denna kunskap, internaliserade sociala 
praktiker, är alltså inte objektiv utan skapad i samspel med andra individer och präglad av den 
kontext den skapades i. 
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          Det kan sägas att järnspettet, artefakten, blir konkretiseringen av en social praktik. På 
samma sätt kan också en artefakt hjälpa till att prägla sociala praktiker. Exempelvis en iPad 
som tillåter individen att komma åt mängder av olika sorters information praktiskt taget 
ögonblickligen men detta betyder inte att informationen har någon mening. Mening skapas 
först i en social praktik där informationen kan få ett syfte (Säljö, 2000). Fleischer (2012) 
menar att verktyg blir intressanta först när individen inte längre är medveten om att denne 
använder verktyget, det blir en del av handlingens syfte. Det är här, noterar Fleischer, som 
datorer i skolan tycks befinna sig i brytpunkt. Från att bli ett medvetet verktyg till att 
integreras in i vårt tänkande och handlande. 
          Det är dock inte fruktbart att prata om datorer som ersätter kognitiva processer. En 
miniräknare räknar visserligen ut ekvationen åt mig men berättar inte när jag skall använda 
vilken funktion eller till vilken nytta jag skall använda svaret (Säljö, 2000). Det är på så vis 
givande att prata om datorn som ett verktyg som får sin mening i sociala praktiker som kan 
definieras inom en institutions ramar, exempelvis skolan. Det är just med faktumet att datorer 
inte ersätter sociala praktiker som skolans roll måste lyftas fram. Skolans roll är att 
begreppsliggöra och synliggöra olika funktioner i elevernas omvärld och därmed skapa 
handlingsutrymme (Säljö, 2000). Här kan datorer i relation till skolan bli intressant för lärare 
och elever. Med hjälp av datorer kan lärare ge elever stöd när de läser av informationsflödet 
och hjälpa dem att ta in denna och konstituera mening.  

3.3	  Inlärning	  utanför	  klassrummet	  
Tillgången till laptops möjliggör en breddning av det vanliga upplägget i skolan. En studie av 
Arslan & Sahin-Kizil (2010) undersökte hur universitetsstudenters skriftspråk i engelska – 
deras andraspråk – påverkades av användningen av en personlig blogg. Utvärderingen visade 
att studenterna som använt sig av bloggar i sina skoluppgifter statistiskt signifikant presterade 
bättre på test av skriftspråket än kontrollgruppen. Positiva aspekter som lyftes fram var bland 
annat möjligheten att få respons på sin text av vänner och familj men även också människor 
med engelska som modersmål. Vidare lyftes mjukvaran i bloggen fram som en positiv aspekt 
då studenterna upplevde det enkelt att formatera och publicera sina texter. Slutligen nämndes 
även möjligheten att skriva för en publik som en motiverande aspekt.  
          Författarna var dock tydliga med att kontrollgruppen erhållit lika många timmars 
undervisning i klassrummet. Med detta sagt kunde det inte uteslutas att den större mängd tid 
som studenterna ägnat sig åt skrivandet utanför skolan var en avgörande faktor. Faktum 
kvarstår att studenterna i studien presterade bättre än kontrollgruppen vilket kan förklaras 
genom en högre grad av exponering (Arslan & Sahin-Kizil, 2010). Detta kan också kopplas 
till andra element som främjar inlärning exempelvis att cyberspace utgör en mötesplats där 
antalet möten mellan människor är otroligt stort. Detta kan ses som en god möjlighet att 
bygga framtida undervisning på eftersom den utgör ett teachable moment. Läraren har då en 
chans att brygga skolans verksamhet med elevers inlärning utanför skolan (Ushioda, 2011). 
Exempel på detta kan vara undersökningar som visar på att elever aktivt försöker använda den 
kunskap de erhåller i skolan på internet och skapar därigenom självförtroende (Lai & Gu, 
2011) 

3.4	  Inlärningsattityder	  och	  autonomi	  
Autonomi är återkommande nyckelord i studier av datoranvändning i samband med 
undervisning. Som en konsekvens av detta blir motivation till inlärning och en självständig 
elev nyckelbegrepp. Arslan & Sahin-Kizil (2010) menar att tillgång till internet skapar 
möjlighet för eleverna att välja autentiskt material som upplevs som mer relevant än skolans 
läromedel och utifrån detta skapa en positiv inlärningsattityd. Lai (2011) visar på ett liknande 
samband mellan god förmåga att använda datorn som hjälpmedel, digital literacy, och en 
positiv inställning till sin egen inlärning. Som en förlängning av detta kan identitetsprocessen 
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lyftas fram. Web 2.0 för med sig möjligheten att välja självrepresentation vilket också skapar 
en högre grad av kommunikationsförmåga. Ushioda (2011) menar att möjligheterna som detta 
val av representationer skapar kan bidra till en mer positiv attityd till inlärning av nya språk 
och kommunikativa färdigheter. Just den tilltänkta aspekten av identitet blir här påtagligt: 
möjligheten att välja representation av jaget ger också möjligheten att ha ett mål med sin 
utveckling, target self. Slutligen lyfts läraren fram som essentiell för att hjälpa elever att 
internalisera de egenskaperna som krävs för att bli en autonom lärande (Ushioda, 2011). 

3.5	  Inlärning	  och	  erkännande	  
Skolan som verksamhet är en avgränsad social praktik med specifika symboler och praktiker. 
Syftet med skolan är explicit socialisering av och inlärning för eleverna och det finns för dem 
olika sätt att visa att de uppfyller förväntningarna. Detta är ett relativt enkelt beteende om det 
bekräftas att läraren, implicit skolan i sig, sitter på all kunskap och härleder sin auktoritet ur 
detta. Personliga datorer i skolan kullkastar delar av den traditionella ordningen då eleverna 
via datorn kan precist söka information ögonblickligen om lektionens innehåll. Detta kan då 
utmana lärarens auktoritet som mästaren av kunskap (Kress & Selander, 2011). 
          Detta blir mycket problematiskt då exempelvis andraspråksinlärning har en tydlig 
kulturell dimension, en målgrupp att identifiera sig med. Det är frågan om vilken grupp det 
rör sig om och vem som bestämmer detta. Enligt ett sociokulturellt perspektiv på lärande är 
det tydligt att inlärningen är starkt präglat av när och hur den sker (Säljö, 2000). En 
konsekvens av en sådan ojämn maktfördelning där elever inte erkänns som agenter av sitt eget 
lärande kan vara en negativ attityd till (skolans) inlärning överlag. Skolan premierar 
traditionellt vissa beteenden som positiva exempelvis att vara tyst på lektioner för att sedan 
prestera väl på skriftliga prov. Detta kan kallas för olika symboler för lärande, olika socialt 
laddade praktiker som signalerar att inlärning skett och detta enligt normen. Det är just dessa 
beteenden som kan bli inaktuella i ett klassrum med datorer och flera utmaningar mot lärarens 
auktoritära roll. Det blir här enligt Kress & Selander (2011) där skolan måste erkänna 
eleverna som agenter kapabla att använda multimodala kommunikationsvägar. 
          Som nämnts ovan innebär datorer i klassrummet en polyfoni av informationskällor och 
varje elev kan bidra. Det blir här intressant att prata om vem som definierar begreppet 
kunskap och vad som är en giltig symbol för den. Ett sätt är att acceptera elevernas 
multimodala avläsningsförmåga, deras förmåga att producera olika sorters symboler och 
avkoda dessa. Kort sagt en öppnare attityd gentemot input från eleverna (Kress & Selander, 
2011). Efter en sådan insikt är det inte långsökt att påstå att inlärning inte är exklusivt för 
skolan och genom detta också erkänna elevernas övriga livsvärld (Säljö, 2000), (Lai & Gu, 
2011). Detta är ett moment som gör lärares jobb knepigt: Att uppmuntra autonoma, 
motiverade elever samtidigt som denne måste vidmakthålla någon slags bedömningsmall att 
bedöma eleverna enligt. 

4.	  Teori	  
Diskursanalys förstås bäst som ett epistemologiskt antagande. Frågan om hur ett fenomen är 
beskaffat, dess ontologi, är inte så relevant som hur kunskap om något uppnås och vilka 
processer som leder fram till denna. Detta innebär att diskursanalysen inte enbart intresserar 
sig för det talade – slutet på en mening signalerar slutet för klassisk språkanalys – utan även 
det som inte sägs; vad som inte kan sägas. I en sådan undersökning måste man vara medveten 
om att den kontext där yttrandet sker är mycket viktig för analysen. Enligt diskursanalys är all 
kunskap och konventioner kontingenta, de är inte oberoende av den kontext de verkar i och på 
samma sätt kan något som framställs som sant i en kontext framstå som falskt i en annan 
(Winther-Jørgensen & Phillips, 2000). Reliabilitet och validitet bemöts något annorlunda 
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enligt en diskursanalys. Genom antagandet att all kunskap är kontingent krävs det annorlunda 
definitioner av dessa två begrepp. Reliabilitet uppnås genom att studien tydligt redovisar sina 
teoretiska utgångspunkter och hur dessa används så att den skall kunna läsas i framtiden och 
tolkas utifrån detta kriterium. Validitet uppnås också genom att tydligt visa sina teoretiska 
antaganden och dessutom grunda dessa tydligt i empiri och sedan i analysen – med mer fokus 
på latinets valer (stark) (Wood & Kroger, 2000). 

4.1	  Diskursteori	  
Ernesto Laclau och Chantal Mouffe har i sitt verk Hegemony and Socialist Strategy byggt upp 
en teori som inom metodlitteraturen benämns som diskursteori. Inom ramen för denna teori 
anges byggstenarna för en teoretisk analysmodell för diskursanalys. För en mer 
metodanpassad version av Laclau och Mouffe har jag använt mig i huvudsak av – med viss 
komplettering – Marianne Winther-Jørgensen och Louise Phillips (2000) metodbok 
Diskursanalys som teori och metod. Under denna rubrik kommer bärande begrepp inom 
diskursteori tas upp som sedan används i analysen av empirin. 
          Inledningsvis är det på sin plats med några förtydligande rader om språk och objekt. 
Här måste skillnaden mellan ett dualistiskt tankesätt – den klara uppdelningen mellan tanke 
och materia - och diskursteori. Skillnaden mellan – språkliga - tecken och dess referenter i 
verkligheten kan förklaras som: 
 

Signs [Tecken] are indicators of something else. […] Nonarbitrary [Ej 
godtyckliga.] signs have a direct, usually causal relationship to the things they 
indicate. Smoke is a nonarbitrary sign of fire, clouds a nonarbitrary sign of 
impending raing. (Finegan, 2004, pp. 8-9) 

 
Detta ger en tydlig bild av att språkliga tecken – ljud och skrivna ord – motsvarar fenomen i 
vår omvärld som vi kan bli medvetna om genom våra sinnen. Hade tecken enbart haft denna 
funktion hade en diskursanalys inte ha mycket att ge för då motsvarar varje tecken ett faktiskt 
fenomen och har därmed skulle språket ha en objektiv grund. Finegan fortsätter med att 
exemplifiera förhandlingsbara tecken, arbitrary signs: 
 

Arbitrary signs include traffic lights, railroad crossing indicators, wedding rings 
and national flags. There is no causaul or inherent connection between abritrary 
signs and what they signify or indicate. […] If a national transportation 
department decided to use the color blue as the signal to stop traffic, it could do 
so. (Finegan, 2004, p. 9) 

 
Citaten må tyckas trubbiga inledningsvis men poängen är att det finns ett 
förhandlingsutrymme mellan teckens ljud- eller skrivbild och vad de faktiskt avser. Det talade 
och skrivna tecknet man är relativt tomt på betydelse, betyder det någon av det biologiskt 
manliga könet eller någon som beter sig manligt? Med engelska begrepp utgör alltså ett 
skrivet tecken eller en symbol ett tecken (sign), ett talat ord eller ljud en ljudbild (signifier) 
och dessa två tillsammans refererar till den utpekade (signified) Nedan kommer teorier 
presenteras hur tecken kopplas samman till att avse specifika referenter i specifika 
sammanhang. Som beskrivits ovan är exempelvis en bild av rök ett rätt tydligt tecken på rök i 
verkligheten eller eld, men om en bild av rök sitter i ett inglasat rum på en krog betyder det 
antagligen att det går att röka cigaretter där. Det finns alltid flera olika möjliga betydelser av 
tecken då de i grund och botten är förhandlingsbara, alltså relationen tecken-referent. Det är 
här som begreppet diskurs blir relevant, alltså att bestämma hur många betydelser ett visst 
tecken kan ha i ett visst sammanhang. 
          Diskurs är en avgränsning av möjlig mening inom ett visst område. Inom den 
pedagogiska diskursen skapas olika samband mellan olika tecken beroende på likhet och 
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skillnad. Den pedagogiska diskursen ämnar dela upp skolans verksamhet i delar – tecken 
enligt diskursteori – och beskriva entydigt tecknens relation till varandra. Exempel på detta 
kan vara relationen mellan läsning och inlärning. Där diskursen har lyckats att entydigt 
beskriva denna relation har de två tecknen läsning och inlärning gjorts till moment inom 
exempelvis den pedagogiska diskursen (Winther-Jørgensen & Phillips, 2000). I detta fall 
kopplas tecknet ”läsning” till det privilegierade tecknet – ett som andra ordnas 
kring/nodalpunkt - ”inlärning”. ”Inlärning” är i sig ett tomt begrepp - det betecknar i egentlig 
mening inget faktiskt objekt i världen. Krasst uttryckt är det ett tomt begrepp men det får sin 
mening skapat när det kopplas till andra tecken som exempelvis ”läsning”, ”lyssnande” och 
”samarbete” och då utkristalliseras en nodalpunkt inom den pedagogiska diskursen. 
Nodalpunkter är privilegierade tecken inom en diskurs som ”spikar fast” sambandskedjan 
som de olika momenten utgör i en ekvivalenskedja. Elementen ställs då i en skillnadsrelation, 
vad de inte är, och eller en likhetsrelation, vad de är. 
          När ett sådant samband mellan två moment etableras genom en text, språkyttrande eller 
social handling kallas detta för artikulation (Winther-Jørgensen & Phillips, 2000). När detta 
sker i stil med ”läsning ger en bredare förståelse av språk och faktainhämtning” artikuleras 
sambandet explicit men samtidigt utesluts också andra möjligheter som ”läsning ger 
förbättrad medborgaranda”. Denna artikulation skapar således ett överflöde av betydelse. 
Detta kallas inom diskursteorin för det diskursiva fältet. Det diskursiva fältet är av central 
betydelse för diskursteorin i och med att uppdelningen mellan diskurs och det diskursiva fältet 
inte är en total avgränsning. Det diskursiva fältet försöker ständigt genom olika individers 
agerande underminera diskursens avgränsning av mening och ersätta den med egen mening, 
en annan sammankoppling av exempelvis ”läsande” och ”inlärning” (Winther-Jørgensen & 
Phillips, 2000).  
          Avslutningsvis är det viktigt förklara begreppet element. Element är tecken som ännu 
inte fått sin betydelse fixerad. Elementen kan definieras på en mängd olika sätt av flera 
diskurser. Som nämnts ovan strävar diskursen till att skapa entydighet, att reducera antalet 
möjligheter i betydelse: ”[…] en diskurs försöker göra elementen till moment genom att 
reducera deras mångtydighet till entydighet.” (Winther-Jørgensen & Phillips, 2000, p. 34). 
Alla tecken är alltså i sig element fram till dess att de kopplas till andra element, artikuleras, 
och på så vis blir de moment i diskursen. En målande beskrivning med ordvalet kan vara 
inom mekanik där ett moment fyller en specifik funktion på ett visst sätt för att innefattas i 
maskineriet, diskursen. 

4.2	  Diskurs	  och	  makt	  
Diskurser strävar efter att ge ett visst fenomen mening enligt den egna diskursen, att artikulera 
elementen på ett visst sätt. Ekström (2012) beskriver hur en neuropsykiatrisk diskurs försöker 
artikulera element som ”elev” och ”stökig” med ”funktionsnedsättning” genom diagnosen 
DAMP. Detta skapade en konflikt med den pedagogiska diskursens företrädare om hur 
elementen artikuleras. Ämnet för just Ekströms avhandling är hur den pedagogiska diskursen 
inte lyckas avgränsa och definiera fenomenet oregerliga elever [författarens förenkling]. Inom 
denna ram menade neuropsykiatrins förespråkare att elevernas problem berodde på en 
funktionsnedsättning i hjärnan och var därmed deras domän att artikulera; diagnosen DAMP. 
Ekströms avhandling visade hur flera argument fördes, ibland hätskt, fram för att antingen 
stödja eller ifrågasätta neuropsykiatrins artikulation (Ekström, 2012). 
          Denna konflikt om rätten att definiera världen kan liknas med en kamp. Det viktiga i 
denna kamp är inte nödvändigtvis enbart rätten att kunna artikulera hur olika element hänger 
samman utan står i direkt relation till makt. När en diskurs skapat en tillfällig inneslutning av 
mening – eller kunskap ur ett Foucauldianskt perspektiv - blir diskursen inte bara en 
definition utan också en arena för handling. När kunskap är skapat om ett fenomen kan 
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individer också utgå från denna kunskap i sitt handlande. När en inneslutning av mening har 
skett blir alltså handlande – makt med andra ord – möjlig. För att fortsätta på temat 
kunskap/makt, krävs det för att göra ett objekt vetbart, ett vokabulär som beskriver objektet, 
tekniker för att använda vokabuläret och göra detta på ett sammanhängande sätt (Townley, 
1993).  Utifrån den kunskap som bildats om ett objekt kan också subjekten bygga en arena för 
handling. Viktigt att nämna är att makt inte är negativt, den kan visserligen associeras med 
förtryck men den är i grund och botten kreativ. Makt skapar verkligheten och därmed 
handlingar och sociala praktiker. På samma sätt är även människan, subjektet, skapat av flera 
olika rådande diskurser som ämnar skapa kunskap om henne (Downing, 2008).  
          Som beskrivits under rubriken Diskursteori försöker det diskursiva fältet ständigt 
underminera diskursens avgränsning av mening och de som fixerat diskursen försöker 
ständigt motverka detta. Som nämnts ovan utgör artikulationen av element en process som 
kan drivas av flera eller enskilda individer. Detta är inte vid första anblicken att utöva makt. 
En annan vinkling är att alla aktörer artikulerar element utifrån sina perspektiv och gör 
anspråk på hur världen är beskaffad. Exempelvis har den som lyckats med att artikulera 
elementen invandrare och våldsverkare till moment inom en diskurs av integreringspolitik 
har också skapat en arena för handlande: det går då att påstå saker som att staten vet 
invandrares bästa. Michel Foucaults teorier kring sambandet makt/kunskap ger insikt om 
makt som utövas i mikrorelationer. Detta innebär kortfattat att makt inte är en vara, alltså 
något som någon eller en institution kan förvärva eller äga utan den utövas kontinuerligt 
mellan subjekt och genom språket. Detta kan ses genom etablerandet av likhet och skillnad, 
etablerandet av en norm. Detta tillåter alltså artikuleringen av det utanför normen (Knights, 
1992).  
          Genom att konstituera det avvikande blir detta också en tyst påminnelse för andra att 
förhålla sig till normen som den konstruerats av en eller flera diskurser, oavsett om denna har 
någon ”objektiv” sanning, vilket Knights genom Foucault motsatte sig att det fanns:  
 

Through discipline and punishment, an example is made of the deviant whose 
visibility is a constant reminder to others to conform. (Knights, 1992, p. 518).  

 
För att fördjupa sig i denna mekanism rör det sig om en önskan att veta saker om ett objekt 
(person, grupp, objekt i världen…) och detta i sin tur leder till en fragmentering och 
namngivning av delarna. Denna process gör objektet vetbart och därmed kontrollerbart. 
          Ett målande exempel på hur Foucaults teorier om kunskap/makt är metaanalysen av ett 
vittnesmål från en fransk bonde som mördat sin familj. Efter att ha genomfört dådet och 
arresterats för det skrev bonden, Pierre Rivière, en kort biografi om sitt liv och dåd innan han 
avrättades. Detta dokument blev sedan ämne för debatt för den tidiga psykiatrin, som växte 
fram ur den medicinska vetenskapen, som försökte förklara dådet (Downing, 2008). Viktigt 
att notera är att det samtidigt fanns andra aktörer som ämnade göra anspråk på rätten att 
förklara Rivières dåd, exempelvis kyrkan som angav ogudaktighet som en orsak till dådet. 
Detta kan kallas för en psykiatrisk diskurs och en kristen diskurs. Båda dessa diskurser 
försöker, genom sina förespråkare, förklara den kriminelle på sitt sätt med sitt vokabulär och 
sina sambandsmodeller: Dålig relation till herren enligt kristen diskurs och dålig relation till 
modern enligt psykiatrisk diskurs [sic]. 

4.3	  Disciplin	  
För att återkoppla till teoriavsnittet förtjänar här Foucaults teorier kring makt en förankring i 
empirin. En total övervakning av eleverna av en eller flera vuxna är inte – ens i dagens 
informationssamhälle – möjligt på samma sätt som det inte är möjligt att stå över dem med en 
höjd käpp. I relation till detta blir makt intressant när den utövas i mikrorelationer, det skapar 
verkligheten och även en avvikelse från det normala. På så vis kan det sägas att kunskapen 
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om människan, subjekten, skapar handlingsutrymme för subjekt emellan och skapar alltså 
världen. Det är också här som makt blir ett fenomen som inte kan förstås som en vara, alla 
våra handlingar sker till definitioner. (Downing, 2008). 
           Inom ramen för en sådan teori är det inte längre relevant att prata om makt tillsammans 
med förtryck, det skapar möjligheter att handla utifrån. En för skolan viktig aspekt av detta är 
att eleverna inte väljs in till programmen. Dem hamnar där som en följd av en förväntan från 
samhällets sida att de skall utbilda sig och en otalig mängd andra anledningar. Vad som tryggt 
kan antas - även om det rör sig om en frivillig skolform – är att det enda valet som görs är 
vilket program eleverna vill tillhöra. Skolans roll blir här inte att välja individer utan att träna 
dem. Ett exempel från Foucualt är soldaten: Vid en punkt i historien valdes någon till soldat 
för att han såg ut som en soldat men under den moderna eran ersattes detta med att istället 
forma en person till en soldat genom disciplinen. Disciplin blir här en metod för att inte 
reducera den individuella kraften utan ett sätt att dela upp den i delar och standardisera 
delarna så att summan av en kollektiv insats kan bli desto större (Foucault, 1991). Det är just 
denna process där en grå och formlös massa av individer samordnas och kontrolleras genom 
olika mekanismer som de kan nå sin potential, inom en viss mall, ”Generally speaking, it 
might be said that the disciplines are techniques for assuring the ordering of human 
multiplicities.” (Foucault, 1991, p. 207). Slutligen måste det sägas om disciplin att den arbetar 
inifrån, det bygger på skillnaden i att bli tillsagd att göra något och att själv se logiken i just 
det och göra det själv utan tillsägelse. 
         Som nämnts i samband med hur disciplin fungerar enligt Foucault utövas också denna, 
som en del av all makt, i mikrorelationer. Dessa relationer och strävan efter disciplinering 
härleds ur möjligheten att bli sedd. Det plumpa exemplet – som ändå har sin plats inom teorin 
– är exemplet ett torn på en fängelsegård med spegelfönster i 360° vinkel. Samtliga fångar på 
gården vet att de kan vara övervakade hela tiden men har ingen uppfattning om när detta sker 
och tvingas då agera som att de kan vara övervakade hela tiden. Exemplet som sådant är bara 
fruktbar till en viss gräns. Det anspelar på att det finns en kontrollerande makt, exempelvis en 
lärare i ett klassrum som övervakar eleverna. Eftersom makt utövas i mikrorelationer enligt 
Foucault är det viktigt att påpeka att även eleverna övervakar varandra, allt beteende kan vara 
synligt hela tiden och beteendet anpassas och därefter. Därför är teorin om panoptikon, 
allseende makt, ytterst relevant för en analys av disciplineringen i skolan. 
          Straff är på många sätt slutet av vägen för en förståelse om disciplin och straff. Straffet 
träder in när andra mekanismer och relationer inte fyllt sina funktioner men det blir en 
intressant studie av hur det utformas. Hur straffet utformas säger oss något om synen på 
brottet, på individen som utfört det och på hur dem som utmäter straffet. Dessa delar kan 
skapa en större förståelse om vilka källor olika individer refererar till i sitt handlande. Till 
detta säger också straffet något om synen på subjekten, med andra ord om det rör sig om en 
bestraffning av kroppen eller av själen.  
          Laclau och Mouffe skiljer sig i sitt maktbegrepp relativt till Foucaults och ett 
förtydligande är på sin plats. Laclau och Mouffe fokuserar huvudsakligen på hur diskurser 
kan undergräva en hegemonisk diskurs – en som är dominerande – och hur hegemonin 
utesluter dessa. Kort kan sägas att ett sådant maktbegrepp grundar sig i hur olika element 
alltid kan artikuleras på olika sätt och därmed möjligheten att skapa mothegemoni, alltså 
utmana den rådande ordningen. Focault å andra sidan fokuserar tydligare på maktens 
konsekvenser och hur dessa hjälper att hålla samman verkligheten för subjekten inom en 
diskurs. Eftersom det saknas tydlig en tydlig hegemonisk diskurs om elevdatorer i skolan 
tjänar därför dessa två maktbegrepp kompletterande eftersom Laclau och Mouffe erbjuder 
tydliga verktyg för hur diskurser skapar mening och Foucaults maktbegrepp hjälper oss att 
förstå maktens konsekvenser. I relation till forskningsfrågorna kan detta kopplas till i första 
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ledet hur maktstrukturer skapas – alltså diskursiva konstruktioner – och hur dessa sedan tolkas 
av elever och lärare och vilka konsekvenser detta kan leda till. 

5.	  Metod	  

5.1	  Intervjuer	  
För denna studie genomfördes kvalitativa intervjuer som sedan analyserades utifrån 
diskursanalys. Intervjuerna var semistrukturerade med frågor från ett underlag som ställdes 
mer eller mindre ordagrant. Denna formulering avser att det fanns utrymme för 
förtydliganden från intervjuaren i form av omformuleringar eller förtydligande. Intervjuer är 
förenat med en explicit maktasymmetri mellan intervjupersonerna och mig själv som 
intervjuare (Kvale & Brinkmann, 2009). Detta är eventuellt mindre påtagligt vid intervju med 
lärare som har lång erfarenhet och gott självförtroende i situationen då de antagligen 
genomfört liknande undersökningar själva. Detta påverkar asymmetrin i och med att 
intervjuaren enbart är lärarstudent. Intervjuerna med eleverna står i kontrast till detta då de vet 
att intervjuaren definierar situationen som lärarstudent. Detta kanske inte betyder att 
intervjuaren framstår som lärare men ändå som en vuxen person som håller på alla korten. 
Vissa frågor var ämnade att aktivera vissa diskurser med ordval, exempelvis ”övervakning”. 
Detta var medvetet vid intervjutillfällena och denna medvetenhet var menad att försöka 
undkomma delar av maktassymetrin. (Kvale & Brinkmann, 2009). Efter transkribering fördes 
empirin in i ett PDF-dokument där författaren gjorde sökningar utifrån relevanta analysteman. 
Detta gick ut på att sökningar på nyckelord i empirin användes för att hitta uttalanden som 
berörde exempelvis ansvar eller straff. 

5.2	  Urval	  
Intevjupersonerna bestod av fyra lärare och sex elever. Personerna som intervjuades i denna 
studie var lärare och elever på en gymnasieskola i Västsverige. Samtliga lärare undervisade i 
huvudsak på teoretiska program inom humaniora och hade enbart mindre undervisning på de 
praktiska programmen. Lärarna hade varit anställda i minst tio år på den aktuella skolan. 
Eleverna tillhörde teoretiska program, även de inom humaniora, och gick sitt andra år. 

5.3	  Genomförande	  
Intervjuerna ägde rum mellan den sjätte och den nittonde december 2012. Intervjuerna varade 
mellan åtta (8) och 39 minuter med ett medelvärde på 24 minuter. Intervjuerna 
transkriberades sedan i sin helhet. Under denna process lades förtydligande parenteser in i 
materialet för att beskriva skratt, gester, tvekan, eller kroppsspråk som var relevant för frågan, 
alltså om intervjupersonen aktivt visade intervjuaren. Utöver detta ändrades vissa 
talspråksformer och dialektala uttryck för att förenkla läsningen av materialet: ”å” blev ”att” 
eller ”och” beroende på syntaktisk funktion, ”nåt” blev ”något”, ”asså” blev ”alltså”, den 
dialektala formen ”data/datan” blev ”dator/datorn”. Utöver detta transkriberades intervjuerna 
som de sades med upprepningar och småord. Teoretisk mättnad uppnåddes snabbare med 
lärare än med elever därför bokades ytterligare två elevintervjuer. Efter varje intervju 
sammanfattades mitt intryck av intervjun och frågade om intervjupersonen hade något att 
tillägga eller ändra. Detta för att förtydliga och möjliggöra kommunikativ validering (Justesen 
& Mik-Meyer, 2011) 

5.4	  Kvalitetssäkring	  
Under och/eller efter varje intervju sammanställde intervjuaren sitt intryck och sina 
anteckningar och intervjupersonerna fick då kommentera innehållet. Tillsammans med detta 
fick de kommentera eller göra ändringar i sina svar om de så ville eller lägga till ytterligare 
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kommentarer. Detta skedde för att uppnå kommunikativ validering (Justesen & Mik-Meyer 
2011).  

5.5	  Etik	  
Gällande etik i undersökningen utgick den ifrån Vetenskapsrådets (2002) fyra huvudkrav: 
Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
Intervjupersonerna informerades om deras roll i projektet, att det var frivilligt att deltaga och 
all information som kan tänkas påverka deras vilja till att medverka informerades också 
intervjupersonerna om. Samtyckeskravet bemöttes genom kontakt med intervjupersonerna 
innan själva intervjutillfället så att de på så vis fick en chans att utforma intervjun, hur mycket 
tid som skulle tillägnas den, var och liknande. Konfidentialitetskravet bemöttes genom att 
efter transkribering avrapportera den information som kan identifiera intervjupersonerna och 
dessutom beskriva hur materialet skulle förvaras. Nyttjandekravet bemöttes genom att 
förklara vilka som får tillgång till materialet och till vilket syfte, enbart min uppsats. 

6.	  Resultat	  och	  analys	  
Under denna rubrik kommer både resultat och analys genomföras. Som nämnts ovan är redan 
valet av metoden diskursanalys grundat i ett teoretiskt antagande och därför lämpar det sig 
bäst att redovisa resultatet tillsammans med analysen. Denna rubrik delas in i tre teman 
baserat på de teoretiska ansatser som fanns både innan och efter intervjuerna genomfördes. De 
tecken, element, som är ämne för analysen kommer skrivas i kursiverad stil för att förenkla en 
läsning av analysen. Upplägget för denna rubrik kommer i huvudsak behandla lärare först och 
efter det eleverna undantaget 6.3.1 och 6.3.2. 

6.1	  Ansvar	  
Frågor om ansvar för bruket av elevdator besvarades ofta som ansvar för skolgången generellt 
av lärare och elever. Flera lärare artikulerade elementet ansvar tillsammans med 
förutsättningar i likhetsrelation inom den pedagogiska diskursen kring elevdatorn. Dessa två 
artikulerades sedan i likhet och skillnadsrelation till kontroll - eller i en lärares fall – 
handledning (Alice). Elementet ansvar artikulerades också tillsammans med lärarens ansvar 
där dem moment som artikuleras bygger på en ömsesidighet: ”Det är deras ansvar. […] och 
det ansvaret måste vi lära dom att ta.” (Mikael). Ytterligare en skillnadsrelation mellan de två 
elementen ansvar och förutsättningar hos en lärare var till elementet fri pedagogik. Fri 
pedagogik artikuleras då i motsatsrelation till lärarens ansvar. 
         Gällande elementet övervakning fanns det bland lärare något av en oenighet gällande 
om och hur elementet borde artikuleras inom en pedagogisk diskurs. En lärare, Mikael, 
artikulerar elementen ansvar, frihet och utbildningens natur i en ekvivalenskedja av likhet 
och ställer denna i motsatsrelation till elementet övervakning. Att konstruera uppgifter som 
blir svårare att fuska på artikulerades som övervakning av en annan lärare för att ”parera det 
här med den digitala världen” (Alice). Övervakning fanns inte lika explicit med i andra 
yttranden hos lärare men kompenserades av andra artikuleringar. Kerstin kopplade ansvar till 
ålder och disciplin, alltså ju äldre eleverna blir desto mer kapabla blir de att ta ansvar. Utifrån 
denna ekvivalenskedja artikulerar flera lärare också olika varianter av elementet 
disciplinering. 
          Elementet disciplinering artikuleras tillsammans med ansvar och artikuleras av en 
lärare tillsammans med resultat - både för lärare och för elever. Denna ekvivalenskedja 
kopplas sedan till elementet förmåga att leverera vilket en lärare förklarar det som: 
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[…] världen är inte konstruerad på det viset utan du kommer ju bara hel... att 
bedömas utifrån din förmåga att leverera och det är ingen skillnad på nu och på 
stenåldern. Det är ju bara frågan vad vi ska leverera för någonting. (Charlie) 

 
Detta kan tolkas som en målstyrd verksamhet där förmåga att leverera är given och denna 
lärare artikulerar detta tillsammans med ansvar. Samma lärare artikulerar också duon ansvar 
och resultat i motsatsrelation till beskrivningen ”alla elever är per definition duktiga och bra” 
(Charlie). Här bygger läraren en motsatsrelation till andra pedagogiska strömningar. För 
eleverna blir därmed konsekvensen att ansvar ofta artikuleras tillsammans med att inte hamna 
efter.  
          Samtliga lärare artikulerar elementet ansvar tillsammans med elementet inlärning eller 
synonymer till detta, att de står i likhetsrelation. Alice artikulerade ansvar tillsammans med 
släppa kontroll. Detta gjorde henne unik i den mening att hon lyfte bort sin roll som öppet 
disciplinerande kraft och överlät detta till eleverna att disciplinera sig själva utifrån vissa 
normer. Till skillnad från Alice artikulerade Mikael ansvar tillsammans med lärarens ansvar 
i likhetsrelation men artikulerade tydligt en skillnadsrelation mellan lärarens ansvar och fri 
pedagogik. Intressant i Mikaels artikulation var att övervakning inte var en del av den 
ekvivalenskedja, vilket han markerade tydligt i intervjusituationen. I Mikaels fall artikulerade 
han istället förutsättningar som något läraren måste ge eleverna för att uppnå resultaten, dock 
inte lika explicit som Alice. Disciplin var ett viktigt element tillsammans med ansvar även för 
Kerstin. Hon artikulerade ansvar tillsammans med ålder i likhetsrelation och även disciplin – 
gällande datorer. Disciplin artikulerade hon även tillsammans med lärarens ansvar eller 
uppdrag som lärare. Slutligen artikulerade Charlie ansvar tillsammans med hard labour i 
likhetsrelation och alla elever är per definition bra i skillnadsrelation till denna likhet. På 
samma sätt vidhöll han en skillnads- likhetsrelation mellan lärarens ansvar som i att skapa 
produktionsresultat. 
          För att bena ut det läraren säger artikulerar eleverna däremot ofta ansvar tillsammans 
med deadlines i likhetsrelation (Johanna). Det finns inte bara ett ansvar att lämna in sina 
uppgifter i tid utan även att ta sitt ansvar för att hålla sig flytande i verksamheten och inte dra 
till sig uppmärksamhet, eller att inte gå utanför mallen. 
 

Ja, dom på supporten sa dom att dom kunde datorn om du ballade ur men då var 
det då får du prata med antingen föräldrarna eller dig för det är ju liksom ditt 
ansvar. (Erik) 

 
Efter en sådan artikulering blir det inte heller särskilt intressant att artikulera konsekvenser av 
exempelvis en missad deadline. Ansvaret läggs här fram som ett ansvar för att sköta sig som 
självändamål och en sådan artikulation kan lika gärna ställa ansvar i likhetsrelation till vara 
disciplinerad. 
          Ansvar och disciplin beskrivs i likhetsrelation av flera elever men också i samband till 
vilken verksamhet de befinner sig i – grundskolan eller gymnasiet. Detta beskrevs ofta som en 
övergående process med bland annat lärarnas reaktioner på bristande ansvar. En artikulation 
av nodalpunkten ansvar gjordes här tillsammans med två skolformer. Grundskolan och 
gymnasiet fastslås efter elementet ansvar där relationen ansvar - skolform etablerar skillnaden 
mellan de båda skolformerna. Ansvar och disciplin artikuleras också tillsammans med din 
förlust som en elev uttrycker det. Brister du i ditt ansvar är det du och ingen annan som får 
eller bör ta konsekvenserna (Klara). Denna artikulation blev mer tydligt allteftersom tiden på 
gymnasiet gick, något som Erik och Johanna också beskrev. På samma sätt blir också 
elementet förmåga kopplat till ansvar: ”[…] det är vårt ansvar egentligen att se till att spara 
det på korrekt, korrekt sätt eftersom vi har fått en utbildning i hur man sparar det.” (Klara). 
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          På elevsidan artikulerades ofta ansvar i relation till att lämna in i tid (deadline) och i 
Johannas fall artikulerades dessa två tillsammans med inte hamna efter (synonymt till 
deadline). Klara artikulerade ansvar tillsammans med ditt val. Detta yttrade sig i sambandet 
om ansvar för läroprocessen så artikulerade Klara ansvar, ditt val och din förlust tillsammans 
i likhetsrelation. Erik artikulerade ansvar tillsammans med elementet och praktiken backup 
(att spara sina filer säkert). Denna artikulation var dock svag enligt honom för den var 
pådyvlad ovanifrån vilket han inte tog till sig (internaliserade). Erik artikulerade också ansvar 
i motsats till balla ur och i likhetsrelation till balla ur artikulerade han ta datorn. Att datorn 
försvinner tolkas här som att eleven blir fråntagen elevdatorn av lärare eller IT-support. Jonas 
artikulerade ansvar tillsammans med disciplin gällande bruket av datorn. Ansvar och dator 
artikulerades i skillnad mellan gymnasiet och grundskolan och etablerade en skillnadsrelation 
mellan gymnasiet och grundskolan. 

 
          Ansvar konstrueras på flera olika sätt av lärare och elever i empirin. Kerstin och Mikael 
var de två lärare som var tydligast i att beskriva ömsesidigheten i att ta ansvar för 
skolsituationen, att de hade ett ansvar att lära eleverna att ta ansvar. Alice och Charlie 
utgjorde mer av en motsatsrelation där Alice poängterade att släppa eleverna fria, något som 
Charlie motsatte sig i sin syn på eleverna och skolsituationen. Eleverna uttalande sig lite eller 
inget om en sådan ömsesidighet. De fokuserade huvudsakligen på att hänga med i 
undervisningen genom att vara deltagande på lektioner och att följa deadlines. Samtidigt 
fanns det en abstrakt tanke om valfrihet i bakgrunden. Stöd från skolan uttrycktes men 
samtidigt artikulerades ofta konsekvenser av bristande ansvar i samband med något som bäst 
liknas med valfrihet.  
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6.2	  Konstruktionen	  av	  elevdatorn	  
Under denna rubrik kommer fokus ligga på vilka element som elevdatorn artikuleras 
tillsammans med inom den pedagogiska diskursen. Artikulationen är viktigt - de element som 
kopplas ihop och blir moment inom en diskurs – för denna säger också vad intervjupersonerna 
anser vara relevant bruk av datorn. Även vilka element som förpassas till det diskursiva fältet, 
det som inte är relevant för skolan eller eleverna, kan ge en fingervisning om hur 
artikuleringen av olika element påverkar elever och lärare, utveckling och 
undervisningsmodeller. Den första rubriken behandlar vilka betydelser av elevdatorn som 
artikuleras inom en pedagogisk diskurs och därmed kan ses som relevanta för undervisningen. 
Den andra rubriken behandlar de betydelser som den pedagogiska diskursen inte artikulerar, 
vilka betydelser som förpassas till det diskursiva fältet och som riskerar att underminera 
diskursens avgränsning. Den tredje behandlar de tekniker som används för övervakning och 
straff inom en pedagogisk diskurs och hur dessa artikuleras av lärare och elever. 

6.2.1	  Elevdatorn	  inom	  en	  pedagogisk	  diskurs	  
En av de vanligaste fördelarna med elevdatorerna som nämns av lärare är 
informationssökning. Tillgången till en egen dator läggs av lärare fram som ett smidigt sätt att 
kunna nå fram till just den informationen som är relevant för det undervisningen behandlar. 
En lärare artikulerar ekvivalenskedjan input och så bra uppsats som möjligt med elevdatorn 
som nodalpunkt som samordnar elementen. En annan lärare gör liknande kopplingar från 
datorn till elementen komma ut och världen utanför som aktuellt för arbetet på lektionerna. En 
tredje lärare skiljer på elementen mekanisk information och förmågan att urskilja centrala 
idéer. Samma lärare fortsätter att problematisera elevers vilja att ta tillvara på all, med hans 
ord, mekanisk information som förekommer under en lektion. Relativt till detta artikulerar 
läraren då din främsta egenskap tillsammans med positionera sig och bli operativ i en 
likhetsrelation med elevdatorn som nodalpunkt. Läraren försöker här bromsa elevernas vilja 
att kontrollera informationsflödet och han företräder då – enligt honom - en mer reflexiv 
hållning. 
          Kommunikation nämns ofta som en fördel med elevdatorn. En lärare, Kerstin, som 
artikulerade elevdator tillsammans med världen utanför gör i samma kedja också en koppling 
till maila politiker som en konkret tillämpning av elevdatorn. Samtidigt använder sig två 
andra lärare av Facebook för att kunna nå ut med information till eleverna. Detta kan ske i en 
artikulation av kommunikation och förberedelser och där läraren lägger upp material innan 
lektion. Något som båda dessa lärare var noggranna med att påpeka var att skillnaden mellan 
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deras privata Facebook-profil och lärar-profilen var noga skiljda. Intressant nog så berättade 
den ena av dessa lärare att hon hade sin jobbmail kopplat till sin telefon och hade med sig 
jobbdatorn överallt samtidigt som den andra läraren enligt uppgift aldrig tog med sig 
jobbdatorn hem. Till kommunikation bör nämnas att en lärare sa att hennes uppfattning var att 
ledningen inte var nöjd med att datorerna inte användes mer till kommunikation som 
chattgrupper och liknande än ledningen hade förväntat sig. (Kerstin) 
          Ett av de mest känsliga ämnena bland lärare var läromedel. Uttalanden som gjordes 
skapade flera olika artikulationer av både elevdator och läromedel (även läroböcker, böcker 
eller litteratur) och framställde både likhets och skillnadsrelationer mellan elementen. En 
lärare artikulerar läromedel i likhetsrelation till helhetsbild och nivåanpassning. Denna 
ekvivalenskedja ställdes i motsatsrelation till elevdator som artikulerades i likhetsrelation med 
kompletterande information och svårt med nivåanpassning. Läraren, Mikael, var inte negativ 
mot exempelvis Wikipedia, till skillnad från andra lärare, utan saknade helhetsgreppet och 
nivåanpassningen som läromedel erbjöd enligt honom. Detta exempel är speciellt intressant 
då både elevdatorn och läromedel båda kan ses som nodalpunkter inom den pedagogisk 
diskursen. I vissa artikulationer står dem i motsatsrelation till varandra och i andra som 
kompletterande. 
          Två lärare diskuterade också elevdatorn i relation till inbesparningar och alternativ. En 
lärare är öppet skeptisk mot att fokusera för mycket på tryckta läromedel: 
 

Alternativet är att man skulle köpa läroböcker då eller prioritera andra? Eller, 
dom läroböckerna kommer ju bli inaktuella, många av dom.(Alice) 

 
Hon artikulerar här läroböcker tillsammans med inaktuella och fortsätter med att påpeka att 
de resurser som läromedel innehåller finns på internet och menar att dessa rymmer fler 
dimensioner är läromedel som här ställs i skillnadsrelation. Två andra lärare är betydligt mer 
skeptiska till utsikten om en papperslös skola. Den ena av dem framhåller vikten av en 
avvägning mellan läromedel och elevdatorer, att de kompletterar varandra. Samtidigt påpekar 
han att hans lugn vilar i att ledningen inte försöker utesluta läromedel. Detta kan tolkas som 
att ledningen inte sökt reartikulera elementet och nodalpunkten läromedel till förmån för 
elevdatorn. Han fortsätter med att ge exempel på en elektronisk lärobok en av hans klasser 
blivit tilldelad för ett år sedan och sammanfattar det som: 
 

Alltså det var en gymnasielärobok fast den var nätbaserad. Äh, och det 
fungerade tekniskt sisådär, alltså eleverna glömde konsekvent bort sina 
användarnamn och lösenord och det var ett jävla meck varje lektion man skulle 
börja med "hur var det nu med lösenorden?” (Mikael). 

 
Efter att ha artikulerat elektronisk lärobok med meck (krångel) fortsatte han med att beskriva 
hur eleverna reagerade positivt när de fick ”äldre” böcker istället. Det tycktes lättare att skapa 
en ekvivalenskedja utifrån en vanlig bok samtidigt som han själv var förvånad över att 
elevernas positiva reaktion. 
          En tredje lärare drar en betydligt skarpare gräns mot en digitaliserad skola utan tryckta 
läromedel. Hon upplever det som att ledningen ställer elevdatorerna i relation till möjligheten 
om att spara pengar på inköp av läromedel. Intressant nog så artikulerar hon inte några 
element tillsammans med läromedel utan vill helt enkelt inte se ledningen försöka sig på en 
reartikulering. Det är inte så enkelt som att hon är emot elevdatorer eller en digitaliserad skola 
i sitt väsen utan framhåller sin egen okunnighet som en viktig faktor. Hon fortsätter med att 
artikulera elevdatorn tillsammans med okunnighet och olika användningsområden. Hon kan 
se möjligheter. Dock så efterlyser hon kompetensutveckling för att kunna koppla ihop 
elevdatorn med nya element på ett sätt som passar henne och hennes undervisning bättre. 
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Exempel på detta var att hon skulle föredra att datorn användes vid behov, likt ett 
uppslagsverk eller skrivmaskin, och inte var med i klassrummet och undervisningen hela 
tiden. 
          Även eleverna framhöll information som en viktig fördel med elevdatorn. Elevdatorn 
artikulerades tillsammans med både snabbare och lättare i olika exempel. Just sökfunktionen 
via internet är den stora fördelen med att ha datorn men detta leder också till ett ökat inslag av 
källkritik, som en elev kopplade till en utmaning. Utmaningen i detta tycktes vara att vara 
aktiv och reflekterande i sitt informationssökande. 
 

Ja, öhm, och då så vi var ganska vana vid det men i början var det, det var 
faktiskt riktigt bra att lära sig och men det har blivit lite uttjatat men för dom 
flesta som, ja, har gått på andra skolor än vad jag har gjort så tror jag inte dom 
har haft så mycket källkritik som vi har haft. Så då är det ju bra att lära sig 
liksom. (Jonas) 

 
Här beskriver eleven behovet av goda källor, han artikulerar sedan en ekvivalenskedja utifrån 
elementet en god källa och kopplade det till beroendekriteriet och tidskriteriet. Detta fungerar 
som ett bra exempel på hur källkritik blir till ett moment inom en pedagogisk diskurs med 
elevdatorer som nodalpunkt. Samma elev påpekade dock att eftersom varje kurs hade 
källkritik som delmoment blev det till slut ”uttjatat” (Jonas).  
          Kommunikation artikulerades också av eleverna. Detta rymde inte bara de exempel som 
lärarna gav utan här framhölls också som platslösheten av två elever. Den ena av dem gav 
exempel på hur hon som en del av sin utbildning kunde komma åt exempelvis 
bokningstjänster via internet som hon sedan kunde lära sig att interagera med. Den andra 
eleven betonade också att hon kunde göra skolarbete hemifrån, inte bara på platsen hemma 
utan i mening av att hon hade sin egen dator som ingen annan i familjen kunde göra anspråk 
på och störa henne. De båda eleverna uttryckte ett starkt samband mellan elevdator och 
platslöshet och med det ett större mått av frihet och möjligheter. 
          Även bland eleverna var olika dimensioner av elementet läromedel bland de mest 
spridda gällande hur samband skapades. En elev uttryckte sig kort ”90% av alla ungdomar har 
tröttnat på böcker.” (Jenny). Detta representerade en av de mer negativa attityderna gentemot 
läromedel där hon också kopplade ihop elevdatorn och praktiskt i likhetsrelation och ställde 
duon i skillnadsrelation till läromedel. En annan elev uttryckte skillnaden mellan elevdator 
och lärobok genom att poängtera vikten av att informationen var färsk. Denna 
sammankoppling gjordes i relation till en uppgift hon nyligen haft där eleverna förväntades 
hitta och analysera budgetpropositionen för 2013 och ingen lärobok skulle antagligen 
innehålla så ny information (Klara). En elev ifrågasätter även sin egen bild av läromedel. Han 
kommenterade att det var bra att slippa vara ”bunden” till läroböckerna men samtidigt gillade 
han dem för att de hade ett intressant upplägg och var mer ”livliga” än äldre läromedel. Det är 
inte kvalitén på informationen som sådan som här blir ett viktigt element tillsammans med 
elementen elevdator och lärobok utan även upplägg/design. Även här får elevdatorn och 
läromedel olika betydelser beroende på lektionssammanhanget. 
          Både lärare och elever förhåller sig explicit till informationskanalen som elevdatorn 
erbjuder. Lärare tenderade att vara mer försiktiga gällande vilka källor användes och eleverna 
upplevde detta som centralt kring användandet av datorn, vilka källor som var rätt enligt en 
pedagogisk diskurs. Bruket av elevdatorn som medel för kommunikation var också 
gemensamt för både elever och lärare. Intressant nog så poängterade ingen av eleverna att de 
använde facebook i något moment inom skolan, något som kanske gjorde lärarna som 
intervjuades för unika. Slutligen var läromedel den stora stötestenen, inte nödvändigtvis 
mellan elever och lärare utan snarare mellan lärare och ledning. Lärare försökte här både 
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förhindra att ledningen reartikulerade nodalpunkten läromedel och samtidigt som de strävade 
att få eleverna att reartikulera samma nodalpunkt. 

6.2.2	  Det	  diskursiva	  fältet	  
I empirin framgår det att det finns flera diskurser som försöker reartikulera olika element 
inom den pedagogiska diskursen som framträder. Samtliga lärare använde sig på olika sätt av 
en marknadsekonomisk diskurs gällande elevdatorn. Genom bruket av exempelvis elementet 
konkurrens och arbetsmarknad kopplades dessa element till exempelvis strategisk satsning. 
Den underliggande tonen – och många lärare påpekade att detta inte var något som sades 
öppet på möten – tycktes här vara att elevdatorer var ett måste för att kunna säkra antalet 
sökande elever i en tid av minskande elevkullar och flera nyetableringar av skolor. Elementet 
elevdatorn artikulerades därför ofta hos lärare först tillsammans med element som 
kommunikation, framtida arbetsmarknad och nya möjligheter. Typiskt efter att ha uttryckt 
detta var att krasst artikulera elevdatorn tillsammans med exempelvis marknadsföring. Det 
senare sambandet framställdes ofta som mycket starkare och nästan oundvikligt. 
          Samtidigt som elementen ovan artikulerades fanns det också ett fokus på ekonomiska 
argument. Som beskrivits ovan var exempelvis Alice inte negativ till tanken om att fasa ut 
traditionella läromedel samtidigt som exempelvis Mikael och Kerstin förhöll sig betydligt mer 
skeptiska till en sådan lösning. Argumentet om en billig lösning läggs också fram som en 
anledning av en fjärde lärare. Han artikulerar inte nödvändigtvis elementet en billig lösning 
som något han själv skulle föredra men att logiken i det sammanhanget ändå fick ett bredare 
gehör. Han fortsätter med att beskriva hur skolan köper in datorerna för ett styckpris om 3000 
SEK och efter tre år erbjuds eleverna att köpa loss datorn för 1000 SEK vilket gör 
transaktionen i sig bra för skolan. Fortsättningsvis menade samma lärare att pengarna till 
denna investering hämtades från ett separat konto, alltså inte ur den enskilda skolans budget 
vilket ledde till en separat prioritering. Hur elementen elevdatorn och en billig lösning 
artikuleras i Charlies fall är ett tydligt exempel på en marknadsdiskurs. Här tycks en billig 
lösning företräda elementet elevdatorn; en billig lösning skäl nog att besluta om upphandling. 
          En tydlig skillnad mellan de olika lärarna i empirin var i vilken grad de använde sig av 
en IT-diskurs för att koppla olika element till elevdatorn. En lärare kopplade elementet eget 
driv och eget intresse till möjligheter och utgick här från elevdatorn. Hennes intresse och 
förmåga för IKT överhuvudtaget kopplades samman med en högre nivå av innovativa 
lösningar i klassrummet: 
 

För jag tycker själv att jag är ganska långt fram i tänket. Men det beror mycket 
på mig själv, det handlar om mitt egna intresse och mitt eget driv jag har inte 
fått mer tid än någon annan att göra detta. (Alice) 

 
Det som gör detta uttalande unikt är att ekvivalenskedjan som innehåller elevdatorn och 
möjligheter – något som alla lärare artikulerade – är att Alice här sätter eget driv och eget 
intresse som en förutsättning för att möjligheter skall kunna skapas via elevdatorn. En annan 
lärare använder sig också av en IT-diskurs gällande elevdatorn men använder denna för att 
artikulera elevdatorn tillsammans med begränsningar. Jämförelsevis brukar Charlie – som 
intressant nog artikulerade elementet en billig lösning inom en marknadsdiskurs – också en 
IT-diskurs, intressant nog i relation till en marknadsdiskurs. Det låga priset blev för honom 
också en anledning till att maskinerna blev ”impotenta” (Charlie) ur en pedagogisk diskurs då 
de därmed liknades med en skrivmaskin med sökfunktion. Det är här som Charlie hämtar sina 
artikulationer av elevdatorn i huvudsak men gör detta relativt till en marknads- och 
pedagogisk diskurs. Det är då i relation till elementet konkurrens – från en marknadsdiskurs – 
som läraren då artikulerar elevdatorn inom vilket i sin tur ger en billig och impotent maskin 
som egentligen bara är en ”attrapp” för att få elever att söka sig till skolan ifråga.  
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          Viktigt att poängtera är att av de lärare som intervjuades är ingen enbart negativ mot 
användandet av datorer i skolan. Det är dock en fråga om vilka delar som datorn möjliggör 
som skolan skall använda sig av, vilka element som skall artikuleras inom en pedagogisk 
diskurs. En lärare positionerar sig själv gentemot eleverna när han refererar till sin egen 
skoltid med inslaget av videobandspelare ”[…] videobandspelaren slutar funka och läraren 
står helt handfallen.”  (Mikael). Detta fungerar som ett exempel på teknik som efter en 
introduktionsperiod blivit en del av skolans vardag, efter viss möda från lärares håll. 
Ytterligare en lärare beskriver också, med entusiasm, hur elever är hopplöst beroende av 
mobiltelefonen. Dock så fortsätter samma lärare med att utifrån elementet Facebook säga 
”Den [yngre generationen] är helt otrolig!” och uttrycker förundran över möjligheterna med 
kommunikationen som datorer och mobiltelefoner ger. 

 
          Även eleverna använde sig av olika strategier och diskurser för att artikulera elevdatorn 
och dess tillhörande praktiker. Det finns här ett antagande om att eleverna förhåller sig till 
lärarnas artikulationer av elementet och nodalpunkten elevdatorn men de är inte bestämda av 
dessa artikulationer. Ett exempel på detta är en elev som enligt en IT-diskurs utförligt 
artikulerade elevdatorn tillsammans med dålig kvalitet och överprisad, något som han 
sammanfattade med ”thailändsk kvalité” (Erik). Detta angav han som anledningen till att 
datorerna ofta gick sönder och elevernas arbeten gick förlorade. Samtidigt menade IT-
supporten på skolan att de var elevernas ansvar att spara filer på en server för att komma ifrån 
detta problem. Detta blir intressant då Erik presenterar en reartikulering av ekvivalenskedjan 
som IT-supporten skapar. IT-supporten artikulerar elevdator, ansvar och spara på server i 
likhetsrelation. Vad Erik här gör är att han artikulerar – utifrån en IT-diskurs – elevdatorer, 
ansvar tillsammans med dålig kvalité. Denna reartikulation gör det möjligt för honom att 
handla självständigt relativt till skolans och IT-supportens artikuleringar av elevdator och 
ansvar och ta bort backup ur ekvivalenskedjan. 
          Till de element som är vanligast förekommande som utesluts ur en pedagogisk diskurs 
är Facebook. Detta element artikuleras bara två gånger inom en pedagogisk diskurs av lärare 
och då tillsammans med kommunikation i form av en grupp som är specifik för en viss klass. 
Detta samtidigt som andra aspekter utesluts eller ges ingen betydelse inom den pedagogiska 
diskursen. Eleverna kopplar därmed ofta Facebook tillsammans med fel eller distraktion i 
empirin och flera gör det till en utmaning eller problem att inte använda sig av det på skoltid 
eller när skolarbete utförs: 
 

B: Ähm. man blir ganska typ psykad av att ha datorn hela tiden. Tycker jag i 
alla fall. 
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A: Psykad tänker du att? 
B: Man blir typ trött lättare och man typ orkar inte hänga med. 
A: Men liksom när du sitter på facebook sitter du och skriver då eller sitter du 
bara och slösurfar? 
B: Typ slösar, mest. 
A: Slösar? (Skratt) 
B: (Skratt) Eller ja, fördriva tiden. 

 
Det blir här en viktig fråga om att kunna motstå distraktioner för elevernas skull. Facebook är 
ett av flera element som eleverna inte artikulerar eller ställer i skillnadsrelation med 
skolarbete. Olika sorters forum för exempelvis spel och åsikter – messageboards och 
flashback – är exempel på element som definitivt inte hör till undervisningen. En elev 
påpekade också en problematik med sådana forum då han kunde bläddra i allmänhet och utan 
eget initiativ stöta på ”18+ material” (Erik), något som definitivt skulle ändra konsekvensen 
av en ertappning från mild till svår. 
          Spel är också ett element som eleverna artikulerar tillsammans med elevdatorn, dock 
inte inom en pedagogisk diskurs. Intressant är att det är bara pojkarna som tar upp spel och 
beskriver detta tillsammans med andra element. Det är en mindre roll som elevdatorn får 
relativt till spel då båda eleverna beskriver elevdatorn som begränsad i sin kapacitet och att de 
båda föredrar sin hemdator. En tredje elev förknippar också spel tillsammans med bruket av 
musplattan där ett tydligt tecken i klassrummet på att ägna sig åt ”fel” saker blir att använda 
den istället för tangentbordet. På samma sätt finns det specifika klassrum och ämnen dit 
datorn inte hör hemma. Klara uttrycker tydligt att datorn inte hör hemma på en mattelektion 
och att ha den framme är ett tydligt tecken på att inte jobba. Samma elev fortsätter också med 
att påpeka vikten av att inte le. Att se allvarlig ut blir då också en viktig del i att visa att man 
inte gör otillåtna saker under lektionen. Ytterligare en elev fortsätter på detta tema och 
berättar hur lärare ofta ironiserar om elever som ser glada ut under lektionen. En vanlig 
kommentar från lärare kunde vara ”det där mattetalet var väldigt roligt!” (Erik).  

 
          Det finns en myriad av betydelser som kan tillskrivas elementet elevdatorn och detta 
blir intressant för relationen mellan lärare och elever. Det är denna kamp som blir påtaglig när 
lärare och elever får datorer utan att ledningen formellt talar om för dem när och hur dem 
skall använda den, det är det som blir påtagligt i empirin. Varje lärare och elev är fri att 
artikulera elevdator på olika sätt och inflytandet av andra diskurser än den pedagogiska är 
högst påtaglig. Exempelvis var en stötesten att vissa gymnasieprogram fick Apple-datorer till 
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skillnad från majoriteten som fick Dell-datorer. Här artikuleras Apple-datorer med mer 
potential än Dell-datorer utifrån en IT-diskurs. Intressant nog så används dem till samma 
saker, oavsett potential hämtad från det diskursiva fältet. En lärare påpekar klarsynt att elever 
har växt upp med datorer – de har inte upplevt en värld utan dem – och att skolan bara kan 
artikulera några få delar av potentialen. Problem uppstår då när lärare förslagsvis använder sig 
av Facebook i vissa sammanhang och förbjuder det i andra. Slutligen är det tänkvärt att enbart 
en lärare artikulerade elevdatorn tillsammans med klass. Detta i sammanhanget betydde att 
skolan har en utjämnande funktion och relativt till det övriga samhället kan inte skolan låta bli 
att ge ut elevdatorer. 

6.3.1	  Disciplin	  för	  eleverna	  
Som beskrivits ovan artikulerades ofta elevdatorn tillsammans med distraktion eller element 
som stod utanför en pedagogisk diskurs. Lärarnas reaktioner på elevernas förseelser är en 
glidande process tidsmässigt i empirin. Flera elever ger uttryck för att lärarna i början var 
aktiva och inspekterade regelbundet vad eleverna gjorde på sina datorer för att senare lägga 
över ansvaret för inte utfört arbete på eleverna. I många avseenden tycktes det handla om att 
eleverna över tid lärde sig vanan att ägna sig åt saker de inte var intresserade av, något som 
var svårt med datorn där som distraktion. En följd av detta som Johanna påpekar är att när hon 
jobbar hon helt fokuserat och när hon inte är det är hon helt oproduktivt, något som skapar 
ångest. Detta visar att viljan att prestera inom skolan artikuleras som viktigt. Samma elev 
fortsätter med att säga att det många gånger är bättre att inte visa lärarna att hon hamnat efter. 
Detta för att hon inte upplever att hon får mer hjälp då utan bara skammen över att inte hänga 
med. Det är i detta sammanhang den avvikande som blir intressant, den som helt öppet 
ignorerar de förväntningar som läggs på hen. Klara ger exempel på en sådan elev som helt 
öppet använder datorn till spel och hon berättar också om hur både lärare och elever har svårt 
att förstå situationen när någon helt ställer sig utanför klassrumsordningen. 
          Även platsen skolan blir reartikulerad tillsammans med elevdatorn. Här sprider sig 
disciplinen till hemmet då eleverna egentligen den enda skillnaden mellan skolarbete hemma 
och i skolan är kamraterna och lärarens fysiska närvaro. Tanken om att ta med skolarbetet när 
man inte hunnit skriva klart är närvarande i alla intervjuer med elever och det blir tydligt att 
gränsen mellan hemma och skolan har fått en ny betydelse. Deadlines fungerar som ett tydligt 
medel för att disciplinera eleverna inom skolan. Två elever framhöll tydligt vikten av att 
lämna in i tid som ett viktigt moment inom pedagogisk diskurs.  
          Inledningsvis är det viktigt att skilja övervakning mot tidigare rubriker och hur den 
används här som en del av Foucaults teoribygge. Övervakning avser här samtliga tekniker 
som lärare och elever använder sig av för att kunna observera varandra och få kunskap om 
varandra. Platslösheten har tidigare kopplats ihop med ett ökat behov av disciplinering men 
också en flexibilitet för både lärare och elever.  
 

För det blir ju när alla ska använda sina datorer så blir det att det inte finns 
tillräckligt med uttag och så blir det liksom "ah men då får jag sätta mig 
därborta -nej ni sitter i klassrummet" och så. Det är ju liksom, ja, dom datorerna 
har ju inte bra batteri heller, dom klarar inte typ bara en timme. (Johanna) 

 
Detta var enligt eleven en vanlig konflikt där läraren inte ville ha eleverna ur sikt. Detta är i 
sig ironiskt då samtliga elever redogjorde för minst två tekniker för att kunna undgå upptäckt 
av lärarna, klicka upp fönster eller ha dokument bakom webbläsaren och liknande. På samma 
sätt finns det vissa ledtrådar som både lärare och elever var mycket väl medvetna om var 
tecken på ”fel” beteende som att använda piltangenterna, använda musplattan mycket eller 
sitta med hörlurar. Disciplin sträcker sig inte bara till tankar och beteenden utan det påverkar 
konkret kroppsspråket, vilka rörelser som är mest effektiva och passande i en viss situation. 
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En av de mest träffande kommentarer om kroppsspråk kom från en elev som angav ”inte le” 
(Klara) som en av de viktigaste delarna av ett neutralt kroppsspråk. Samtliga elever kunde ge 
exempel på hur de skulle sitta, stå och prata för att läraren inte skulle misstänka dem: Sitta rak 
i ryggen, aldrig fokusera blicken mer än en stund på skärmen, ställa skärmen i vinkel (45° 
mot läraren), visa respons om läraren slängde ut en fråga, se allvarlig ut och se fundersam ut.  
          Alla dessa exempel visar på ett beteende som är accepterat inom skolan och inom en 
pedagogisk diskurs. Dessa beteenden formar tillsammans en egen slags ekvivalenskedja - 
eller en stil som Foucault skulle uttryckt det. Samtidigt finns det tecken på att eleverna själva 
utnyttjar disciplinering och panoptikon för att stärka sig själva med hjälp av element utanför 
en pedagogisk diskurs. De har många gånger en klar uppfattning om vad deras kamrater gör 
med sina datorer och hämtar därifrån legitimitet för deras eget handlande. Ett exempel kan 
vara fildelning, som också var ett vanligt förekommande ämne i empirin, där just argumentet 
”alla andra gör det” blir utgångspunkten. Sen finns det mer konkreta exempel där en elev 
berättar hur hon sätter sig vid en viss plats i klassrummet som gör det omöjligt för läraren att 
se hennes skärm utan att först passera framför henne.  
          Ett viktigt förtydligande gällande begreppet straff är på sin plats. Straff avser inte ett 
juridiskt straff i den meningen utan snarare en konsekvens av en specifik handling som inte 
varit accepterat inom en given diskurs. Att slå någon konstrueras som fel inom både den 
juridiska diskursen och inom den pedagogiska, men att surfa på Flashback är bara fel inom 
den pedagogiska. De vanligaste konsekvenserna av missbruk av elevdatorn anger eleverna 
som en enkel tillsägelse och ”då kan de sitta där och skämmas” (Klara), alltså en tillsägelse 
offentligt utan flera konsekvenser. Nästa steg är personligt samtal med lärare om elevens 
vanor, detta sker dock privat och är inget eleverna i empirin varit med om själva. Utöver dessa 
finns det flera vagt definierade konsekvenser som att få sänkt betyg, böter eller att datorn tas 
bort. 
          Det är också denna oklarhet som är väldigt påtaglig för eleverna, de vet inte vilka 
konkreta konsekvenser som misskötsel resulterar i. De refererar ofta till ett användaravtal de 
skrivit på i samband med att de fick datorerna. Detta dokument refererar till en rad aktiviteter 
som eleverna inte får ägna sig åt men lämnar straff oartikulerade något som också gör att 
eleverna inte uttrycker något förhandlingsutrymme å deras sida. De kan mycket väl förhålla 
sig inom ramen för avtalet med någon ringa tillsägelse eller så kan de riskera att bli av med 
datorn. Det värsta tänkbara är att datorn skulle försvinna. Detta existerar som en ond aning i 
empirin, inte minst när en elev ger exempel på hur en kamrat på hans gamla skola råkade ut 
för detta. Den situation som uppstod då gjorde det svårare för kamraten att behålla goda betyg 
och fick slita hårt för detta. Det är här ett dilemma med avtalet, det är antagligen helt juridiskt 
riktigt men saknar förankring hos eleverna. 

6.3.2	  Disciplin	  för	  lärarna	  
Disciplin beskrivs av flera lärare som något nödvändigt för att skolans verksamhet ska gå 
ihop. Som Mikael tidigt påpekade så ville han inte artikulera elementet övervakning inom en 
pedagogisk diskurs. Detta samtidigt som två andra lärare är helt öppna med att de övervakar 
eleverna under arbetet och deras studiegång överlag. En tydlig brytpunkt mellan de två 
punkterna är Charlie som artikulerar karaktärsdanande som centralt för en lärares uppdrag. 
Detta ställer han sedan i motsatsrelation till påståendet om alla elevers inneboende godhet. 
Detta verkade vara ett grundantagande; att skolans roll måste forma eleverna till en 
fungerande enhet. Disciplin är alltså en social praktik med vissa beteendemönster som 
används i vissa situationer och lärarna strävar efter att få eleverna att internalisera denna 
praktik. Detta kan inte minst förtydligas då Mikael artikulerar studieförberedande program 
och yrkesförberedande som varor – även ett beteende som de lär sig – som eleverna 
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tillhandahåller efter en tid på utbildningen. Bredvid detta tycks det finnas en bild av disciplin 
som någonting mer inneboende egenskap och inte en social praktik: 
 

[…] jag tänker att det handlar om vissa elever har förmågan att låta bli att 
distraheras av en del saker som finns i datorn och vissa har inte den förmågan 
och det kan ju vara dilemmat. (Alice) 

 
Alice fortsätter sedan med att artikulera kunskap tillsammans med förmågan att forma den 
och använda den på nya sätt och inte bara ”rapa upp” fakta. Detta kan läsas in som förmågan 
att dels vara fokuserad på rätt saker och att kunna använda dessa saker på rätt sätt. 
          Även lärarna i empirin är mycket medvetna om elevernas kroppsspråk som tecken på 
olika beteenden. Ögonkontakten är ett återkommande tema och i princip alla lärare menar att 
det är ett tydligt tecken på att eleverna har fokus någon annanstans när de inte släpper blicken 
från skärmen eller ser för koncentrerade ut. Blicken är också en konsekvens av skärmen 
framför eleverna som försvårar för läraren att få en klar blick över elevernas kroppar. Sätt att 
ta sig runt detta är för lärare att röra sig runt i klassrummet – med eller utan syftet att 
övervaka – och se vad eleverna gör. Även handledning artikuleras som en metod att ”parera 
det här med den digitala världen”(Alice). På samma sätt nämner flera lärare att de också håller 
extra uppsikt över elever som de vet har svårt att koncentrera sig. Dock finns det en 
uppgivenhet kring möjligheterna att övervaka. Kerstin påpekar krasst att även om eleverna 
skulle hålla på med exempelvis fildelning skulle hon antagligen inte upptäcka det: 
 

K: Ja visst, jag skulle tyvärr aldrig komma på det för jag vet inte hur man 
fildelar (skratt) 
A: "Vad står det här download?" 
K: Ja just det (skratt). Jag skulle inte begripa det! (Kerstin) 
  

 
En förklaring till detta kan vara att läraren står kvar i det fysiska rummet och övervakar det 
när eleverna befinner sig i det virtuella rummet. Den funktion läraren får i klassrummet är inte 
som den blick som ser, hon blir den blick som kanske ser och som kanske utdömer 
konsekvenser. Två lärare ironiserade också om att enda sättet att egentligen komma bort från 
detta var att ha spegelväggar i klassrummen. 
          Även möjligheten till straff är problematiskt för lärarna. Enligt de kontrakt som 
eleverna har skrivit på lär det finnas en rad aktiviteter som de inte får ägna sig åt med 
elevdatorerna. Det står dock inga konkreta konsekvenser av missbruk angivet i dokumentet, 
något som lärarna beklagar. En konsekvens av misskötsel som läggs fram flera gånger är att 
frånta eleven dennes dator. Denna konsekvens är för många lärare problematisk då den dels 
drabbar eleven hårt, men också undervisningen. Eleven skulle då bli en analog ö i ett 
klassrum anpassat för elevdatorer. Denna artikulering är inte alls beskrivande för samtliga 
lärare och detta artikulerades på en rad olika sätt. Vad som går att deducera är att bortsett från 
disciplinerande samtal: ”allvarligt snack” (Mikael), ”publikt samtal” (Charlie), ”påtala för 
eleven” (Kerstin) och ta ifrån eleven datorn fanns det inte många alternativ. Några av dem 
tekniker lärare använder sig aktivt av är möjligheten – eller den faktiska sänkningen – om 
sänkta betyg om fokus inte skapas eller behålls. På samma sätt beskriver en lärare hur hon 
ibland tar upp telefoner från elevers bänkar för att visa att hon har möjligheten att ta den, 
något som får eleverna att bli mycket upprörda. 
          Sammanfattningsvis för detta avsnitt kan det sägas att trots de få explicita strategierna 
lärarna har utvecklat för att övervaka och disciplinera eleverna gällande elevdatorerna har 
eleverna utvecklat en repertoar av tekniker för att hantera dessa strategier. Ett av lärarnas 
problem var att de drog sig för att alla tänkbara strategier för att kontrollera elevernas vanor 
på datorerna. Att ta ifrån en elev datorn för att skrämma de andra hade kanske varit effektivt 
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men hade också gjort läraren bakom beslutet skyldig till att plocka bort ett moment för eleven. 
Detta var just vad som hände i Jonas exempel och kan på lång sikt skada både lärare, elever 
och klassrumsklimatet. 

6.4	  Sammanfattning	  
Ömsesidighet var ett tema som framgick i empirin. Relationen mellan lärare och elev 
framställdes sällan som en strikt hierarki. Snarare artikulerades olika former av ansvar för 
elever och lärare som kompletterade varandra med skolans praktik som summan av dessa. 
Elementet ansvar artikuleras på en rad olika sätt i relation till elevdatorer. Elevdatorerna blir 
en brytpunkt relativt till gamla sociala praktiker där tidigare konflikter visar sig. Några 
element som artikuleras tydligt tillsammans med elevdator är exempelvis fri pedagogik och 
övervakning. Dessa element har antagligen varit diskuterade innan men får en utkristallisering 
i form av det nya elementet elevdatorn. 
          Elevdatorn blir en nodalpunkt inom den pedagogiska diskursen. Betydelser som 
kopplas till nodalpunkten är element som informationssökning, förmåga (kompetens att 
använda dator), förmåga till ansvar, reflexivitet, källkritik, ordbehandling, redovisning och 
platslöshet. Dessa element kopplas i olika sammanhang ihop till ekvivalenskedjor med 
elementet elevdator som nodalpunkt som fixerar elements betydelse. Nodalpunkten 
elevdatorn är också omgivet av flera konflikter. När vissa element knyts till nodalpunkten 
utesluts också andra. Några av de element som utesluts ur en pedagogisk diskurs är Facebook, 
spel, filmer och forum. Dessa element utesluts för att de artikuleras som utan relevans i en 
pedagogisk diskurs. Andra element som inte heller artikuleras fast inte på grund av irrelevans 
utan svårighet att genomföra eller andra skäl är bild, film och chatgrupper. Ytterligare 
element som artikuleras tydligt till elevdator är information och källkritik. Förmågan att 
hantera flera olika och ibland motstridiga källor av information läggs fram som centralt för 
eleverna att tillägna sig. Källkritiken i sig kopplas till flera kriterier som eleven förväntas vara 
medveten om och använda i sitt bruk av datorn, alltså disciplinera sig själv. 
          Även ”världen utanför”, det diskursiva fältet, gjorde sig ständigt påmint för lärare och 
elever att förhålla sig till. Lärare uttryckte flera gånger en önskan om att höja sin egen 
kompetens för att kunna reartikulera elementen till elevdator. Detta för att i linje med en 
pedagogisk diskurs artikulera elementen tydligare än när de snarare blivit inslängda i skolan 
utifrån. Flera diskurser konkurrerar som sagt om att få artikulera elevdator och exempelvis 
IT-diskursen var en av de mest framgångsrika. Detta gjorde med en tydlig ton av möjligheter 
där datorernas potential inte fullt utvecklades inom ramen för den pedagogiska diskursen. 
Även disciplineringen av eleverna – och även av lärarna – var problematisk då det inte fanns 
en tydlig mall ovanifrån hur denna skulle se ut. Vanligtvis artikulerades elevdator 
tillsammans med ansvar, möjlighet, distraktion och även ett element som kan samlas under 
det okända. Lärarna hade ofta svårt att veta vad eleverna gjorde för de saknade medlen att 
övervaka eleverna och att hantera elevernas strategier för att vara privata. 

7.	  Diskussion	  
Kopplat till forskningsfrågorna kan det säga att det fanns flera likheter mellan lärare och 
elever hur de artikulerade maktstrukturer i skolan relativt till elevdatorn. Eleverna resonerade 
ofta utifrån ett slags dialektiskt samband mellan vad som styrde deras agerande. De förhöll sig 
både till sin egen bild, vad som var viktigt för dem som personer, samtidigt som de förhöll sig 
till skolans bild av elevdatorerna, både den som var explicit men även implicit. Förmågan att 
använda datorn sågs ofta som utgångspunkten för hur god möjlighet lärare eller elev skulle ha 
att kunna artikulera den och förhandla om sitt användande av den. För lärare artikulerades 
maktstrukturerna och elevdatorn relativt till hur väl elevdatorn kunde passas in i en 
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pedagogisk diskurs, vilka funktioner som fanns innan den passade emot, hellre än att 
reartikulera den pedagogiska diskursen. Både elever och lärare jobbade ovan nämnda 
dialektik men lärarna tycktes också ge en ledtråd om att det var viktigt att lyfta fram att det 
finns fler personer som upprätthåller skolans normer än lärarna, i detta fall ledningen.  
          Som nämnts ovan var förmågan att använda datorn av central betydelse för eleverna i 
artikulationen av den men för lärarna var det i vilken mån den gick att artikulera inom en 
pedagogisk diskurs. Denna möjlighet blev också central när lärare diskuterade med sina 
chefer och då aktiverades ofta värden som kan ses som klassisk utbildningsideologi som 
exempelvis klassbegreppet. För lärare handlade det således om att balansera förväntningar 
utifrån deras artikulering av den pedagogiska diskursen och för eleverna utifrån 
artikulationerna användarförmåga och betyg, eleverna gick sin egen väg i den mån det var 
möjligt. 
          Resultatet av denna studie både bekräftar tidigare forskning men kan också tjäna till att 
problematisera den. Ett sociokulturellt perspektiv på elevdatorn poängterar tydligt att den är 
ett verktyg som inkluderas och blir suggestivt en del av en omedveten process, det blir 
naturligt att använda den. Mycket i studien stödjer att detta kan vara ett fruktbart sätt att tänka 
kring elevdatorn men detta måste också ske med en medvetenhet om maktstrukturer i skolan 
och klassrummet. Det är alltså viktigt att betona dock är att ingen social interaktion sker – 
enligt mina teoretiska utgångspunkter – i avsaknad av asymmetriska maktförhållanden. På 
samma sätt är platslösheten som elevdatorer för med sig inte bara en praktisk fråga utan också 
en fråga om exponering. Platslösheten är således inte bara en pedagogisk möjlighet till 
inlärning men den blir också en konkret del av disciplineringen av eleverna. Det finns då både 
för och nackdelar med en högre grad av exponering av skolarbetet för eleverna, men detta för 
också med sig en implicit rörelse mot att kolonisera deras fritid. Att plocka in elevernas egna 
erfarenheter och upplevelser i skolan har givetvis sina fördelar men här finns också en risk 
med hur dessa inkluderas. Platslösheten och inlärningen utanför klassrummet blir en tydlig 
del av skolans disciplinering och denna insikt måste ske tillsammans med en explicit 
medvetenhet om maktstrukturer. 
          En fortsättning av teorier kring platslöshet och exponering behöver som nämnts en 
tydlig förankring i maktrelationer för att kunna bli en användbar teori. Även teorier om att 
skapa en positiv inlärningsidentitet kan tjäna på detta. Att skapa en positiv inställning till 
inlärning och att ha ett mål med vad man vill uppnå med den – vad man vill bli – är i sig en 
tydlig form av disciplinering. Som ovan finns det här en fara med att lägga fram en sådan 
teori där implementeringen kan bli att skolans disciplin hålls för universell. På så sätt kan 
misslyckanden få konsekvensen att elever uppfattar sig som misslyckade i sin helhet. I den 
tidigare forskning jag gick igenom inom ramen för denna uppsats hade olika grader av 
medvetenhet av maktrelationer. Till deras försvar måste det sägas att det blir ett väldigt stort 
arbete att skriva om pedagogiska frågor och maktfrågor samtidigt men maktfrågor måste alltid 
vara med i bakgrunden. Social praktik och disciplinering kan ses som likställda på många sätt 
inom den här studien men vad som måste framhävas – och som ett sociokulturellt perspektiv 
noga lyfter fram – är att det finns flera sociala praktiker; ingen är konstant bunden till en 
praktik eller identitet och det går inte att argumentera för att skolans sociala praktik är mer 
relevant än hemmets. En sådan insikt skulle kunna hjälpa både elever, lärare och 
beslutsfattare att hantera den maktasymmetri som präglar skolans vardag.  
          Det finns lika många sanningar om elevdatorn som det finns personer och vid vilka 
tidpunkter dessa blir tillfrågade. Datorn kan ändå med någon slags enighet förstås som ett 
verktyg. Detta kan tyckas enkelt nog men följs av frågor som: vilka funktioner måste man 
kunna använda för att vara kompetent? Vilka funktioner hör inte hemma här eller där? Vem 
bestämmer över dessa saker? Inte ens frågan om datorn kom först eller om det var behovet av 
den kan ge några fruktbara svar. Faktum är att det inte går att säga att datorn i sig är 
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någonting. Ett argument för datorns tomhet på betydelse är att den inkluderats i funktioner 
som fanns inom en pedagogisk diskurs redan innan som skriva och söka information och att 
den fortfarande konstrueras som ett bland andra hjälpmedel. I motsats till detta står datorns 
konstanta närvaro i klassrummet som en eggelse från det diskursiva fältet. Eggelsen kan både 
utgöra hot mot den pedagogiska diskursen, uppfattningen om klassrumsordningen, och en 
utmaning och en frestelse i de möjligheter den har. Den fyller en funktion inom skolan och 
dess användning är präglad av skolans sociala praktik. Samtidigt konstituerar den också den 
sociala praktiken, den sociala praktiken anpassas efter datorns möjligheter och begränsningar. 
I empirin framstår det tydligt att datorn inte ersätter några kognitiva processer utan blir en del 
av dessa – eller rent av en förutsättning för att processerna skall fungera, den blir en del av 
disciplinens stil. 
          Användarvänligheten är en stor del av fördelarna med datorerna och detta skapar också 
många möjligheter. I empirin är det just användarvänligheten som skapar förtroendet för 
datorn som ett redskap för att enkelt göra olika saker som innan krävde mer arbete, som att 
skriva en text. Samtidigt försöker lärare och elever hela tiden att ta denna potentiella – rent av 
hypotetiska – mängd av möjligheter och hålla dessa mot skolans mall. Mot sådana här stora 
ord står sig kanske verkligheten slätt. Lärare försöker skapa skolan efter sin bild och eleverna 
gör samma sak samtidigt som de försöker hänga med lärarna. Det finns en vilja hos lärare att 
kolonisera elevernas livsvärld och koppla den till skolans betydelse – det finns motsatsen 
också – och denna process, som är diskursens natur, kommer aldrig bli helt klar. Den 
hypotetiska potentialen får sig ibland rent lustiga uttryck. Exempel på detta kan vara att vissa 
elever fick Macbooks, något som andra elever var avundsjuka på. Rent teoretiskt, inom en IT-
diskurs, har en sådan dator en större potential och får status därefter. Samtidigt finns bara ett 
fåtal användningsområden för datorn inom den pedagogiska diskursen och då reduceras 
Macbooken till enbart en statussymbol ur en marknadsdiskurs. 
          Lärare försöker dels genom sin formella makt i skolan att bestämma hur datorerna skall 
användas och för att förankra detta försöker de artikulera vissa funktioner som datorn erbjuder 
och använda dem som pedagogiska moment. Detta gör de inte som de enda utövarna av 
formell makt utan som en del i maskineriet, de har också chefer. Inneslutningen fungerar 
visserligen, eleverna tycks använda datorerna på korrekt sätt, stundtals. Eleverna rör sig runt 
lärarnas restriktioner och skapar en egen social praktik kring datorerna som passar dem bättre 
än skolans pådyvlade praktik. Dock är eleverna mycket väl medvetna om vilka förväntningar, 
krav och regler som skolan ålägger dem men de har också utvecklat många och effektiva 
strategier för att hantera dessa. Detta blir tydligt i många fall där elever berättar att de hellre 
inte använder datorn istället för att riskera konflikter och på så sätt ta en säker väg till 
etiketten ”en bra elev”. 
         Både elever och lärare har förväntningar att förhålla sig till. Lärare beskrev flera gånger 
hur ledningen inte var nöjd med hur de använde sig av datorerna, något som de aktivt 
motverkade genom att referera till olika värden inom bland annat utbildningsdiskurser och 
medborgardiskurser – rätt till utbildning och lika möjligheter. Dessa strategier kan ses som 
både kontextuella och mer bestående överlag men det är mycket intressant att diskurser om 
rättigheter artikuleras i samband med nya pedagogiska element. Överlag har denna studie lett 
till flera intressanta insikter. Att skolans praktik och den pedagogiska diskursen skulle vara så 
känslig för omvärlden – att skolhusets väggar var så tunna – kom dock som en överraskning. 
Det är därför inte de nya inslagen i form av elevdatorer – och detta skulle kunna appliceras på 
ProblemBaserat Lärande eller Entrepenöriellt Lärande – som kan ses som ett problem. Det är 
hur snabbt de förs in i skolan och på vilka vägar det sker. Det måste hursomhelst sägas att 
förändringen av skolan i detta fall skett mycket snabbt och kanske inte tagit lärares och 
elevers önskningar i betänkande. Detta skapade i många fall konflikter mellan lärare och 
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elever, som många gånger var överens men hade svårt ompröva situationen och 
maktrelationerna på grund av det nya inslaget av en elevdator. 
          Det vore intressant att i en fortsättning av dessa insikter undersöka hur beslut om 
sådana här satsningar görs och hur de förankras i skolans organisation. Avsaknaden av 
exempelvis ett formellt måldokument som bestämmer hur datorn skall användas efterlystes av 
en lärare som lösning på många problem. Samtidigt var det tydligt att lärare och elever 
skapade väldigt många tolkningar och praktiker gemensamt som hade väldigt lite anknytning i 
formella dokument som läroplanen. Vad som framgår här är hur subjekten, människorna, 
inom en diskurs kan skapa både avancerande och bestående konstruktioner baserat på de 
förhandlingar som sker varje dag. Det är därför avslutningsvis värt att påpeka den eventuella 
faran med formella bestämmelser och konsekvenser som böter eller avstängning. Både lärare 
och elever uttryckte farhågor över att behöva förlita sig på sådana resurser istället för 
förhandling och förankring. Det måste sägas att batongen kan användas i utbyte mot 
konversation men då måste den också ha någon som svingar den.  
          Bryggas inte detta gap mellan formellt och informellt riskerar lärare att bli företrädare 
för ett förtryck de kanske inte själva står för men tvingas in i på grund av svag förankring av 
besluten. Detta i sin tur skapar förvirring hos elever som inte vet vilka regler de har att 
förhålla sig till och då återgår de till säkra moment i skolan, som papper och penna, i rädsla 
för att gå emot läraren. Slutligen borde det problematiseras med synen på elevers förmåga 
som någonting inneboende som skall släppas fram eller borde elever disciplineras. Detta kan 
hårdras till en fråga om var ansvaret skall läggas om det går fel på vägen för eleverna, brister 
dem i sin ”inre förmåga” eller har skolan misslyckats med att disciplinera dem? 
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9.	  Bilagor	  
Elev 

1. Hur har du använt din dator idag? 

2. Vad är bra med att ha en egen dator tycker du? 

a. Finns det nackdelar? 

3. Hur tror du att man funderade när man gav er elever en dator? 

a. Bra eller dåliga skäl? 

b. Vilka tog beslut? 

c. Chans för dig att påverka? 

d. Blev det som man tänkt sig? 

4. Hur ska du sitta i klassrummet med din dator framför dig så att läraren inte tror att du 

gör annat? 

5. Hur brukar lärare prata om ditt ansvar för att du jobbar på lektionen? 

6. Brukar lärare kontrollera att du typ inte sitter på Facebook? 

a. Hur kan du dölja detta? 

b. Hur reagerar läraren? 

7. Berätta om en konflikt du haft eller upplevt mellan en lärare och en elev om hur de 

använde sin elevdator. 

8. Vad händer om du inte sköter dig med din dator? 

a. Hur läggs dessa fram? 

9. Hur kan du undgå lärarens övervakning? 

 

Lärare 
1. Hur har du använt din dator idag?  

2. Vad är bra med att eleverna har en egen dator? 

a. Vad är dåligt? 

3. Hur tror du att man fundera när man gav alla elever en dator? 

a. Bra och dåliga skäl? 

b. Vilka tog beslut? 

c. Chans för dig att påverka? 

d. Blev det som man tänkt sig? 

4. Hur ser du att eleverna är uppmärksamma och jobbar fast de har datorn framför sig? 

a. Kroppsspråk?  

5. Vem har ansvaret för att arbetet på datorerna blir gjort? 
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6. Förväntar du dig att eleverna sköter sig eller övervakar du aktivt? 

a. Vilka strategier använder du dig av?  

b. Hur brukar eleverna reagera på detta? 

7. Berätta om en konflikt du upplevt mellan lärare och elev gällande hur de använde sig 

av datorn. 

8. Påföljder vid misskötsel. 

a. Hur läggs dessa fram? 

Vilka resurser har eleverna som kan bestraffas? Alltså vilken 

del pekas ut som viktig för skolans diskurs eftersom den väljs att 

bestraffas? … but situate them in a whole series of their 

possible positive effects, even if these seem marginal at first 

sight. […] but as techniques possessing their own specificity in 

the more general field of other ways of exercising power. 

9. Elevers strategier för att kringgå ”din blick”? 
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