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1. Inledning
Internet innebär att en i princip aldrig sinande ström av information är tillgänglig

för de flesta i vårt samhälle. Den betydelse detta får för barn och ungdomar kan

säkerligen diskuteras hur länge som helst. Säkerligen kan både negativa och

positiva aspekter hittas inom detta undersökningsfält. Jag har också upplevt att

internet och de konsekvenser det medför för undervisningen, är någonting som ofta

diskuteras i de lärarrum där jag under mina praktikperioder varit. Det verkar vara

delade meningar om internets användningsområden. Det är i min mening relevant

att ställa sig frågan hur dessa lärares sätt att prata om internet i samband med

undervisningen i skolan påverkar internetanvändandet i samband med

undervisningen. Den forskning jag har hittat om området har konstaterat att lärarens

roll och pedagogiska förhållningssätt spelar stor roll i hur internet används i skolan

(Effektivt användande av internet i skolan 2007) Forskning har också påvisat att

användande av internet i skolan flyttar fokus från en lärarledd undervisning till en

mer elevcentrerad undervisning (Effektivt användande av internet i skolan 2007).

Det blir då intressant att titta på hur lärare diskursivt konstruerar denna förflyttning

av fokus. Ses det som negativt eller positivt?

Juhlin Svensson  (2000) beskriver i sin bok Nya redskap för lärande, studier av

lärares val och användning av läromedel i gymnasieskolan att det för att internet

ska ge en kvalitativt bättre undervingning måste läraren inte bara behärska och

kunna använda internet, dat handlar istället om att kunna ställa nya frågor som man

med hjälp av internet kan besvara. Sammataget tycker jag att det är motiverat att

titta på internets användande utifrån ett diskursperspektiv hos lärarna. En analys av

diskurser som finns bland lärare kan hjälpa till att förstå vilka hinder som finns men

också vilka möjligheter som finns när det handlar om internet i skolan.

1.1 Syfte och frågeställning
Syftet med uppsatsen är att försöka kartlägga de sätt på vilka lärare pratar om

internet i samband med skolsituationen och hur detta begränsar eller berikar

undervisningen i gymnasieskolan. Detta leder mig till följande frågeställningar:

• Hur ser diskurserna ut om internet bland lärare i samhällsorienterade ämnen

på gymnasieskolan?
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• Vilken är dominerande och varför?

• Vad kan antas att detta leder till för undervisningen?

1.2 Disposition
Dispositionen av uppsatsen ser ut så här: Efter inledningen och teori och

metodavsnitten kommer resultatdelen indelad efter de teman jag tycker mig kunna

identifiera ur intervjutexterna med hjälp av en diskurspsykologisk analys.

Tonvikten här ligger på att citera informanterna samt att grundligt visa hur jag

tolkat det aktuella citatet som hemmahörande i just detta tema. Resultatet innehåller

tre delar, i den första presenteras de teman som konstrueras diskursivt av begreppet

internet, i den andra delen presenteras de diskursiva konstruktionerna av lärarrollen

i samband med undervisning där internet används, i den tredje presenteras liknande

konstruktioner av eleven. Efter resultatdelen kommer diskussionen där de teman

som presenterades under resultatet relateras till varandra för att presentera de

diskursiva mönster som framträtt ur materialet. Med hjälp av de teorier om internets

möjligheter i skolan som jag presenterat kommer jag också att diskutera vilka

effekter man kan anta att de diskursiva mönstren får praktiskt i skolan.

1.3 Tidigare forskning
Jens Pedersens Informationstekniken i skolan - en forskningsöversikt (1998) ger en

bra överblick av forskningsläget på området för tio år sedan. Pedersen beskriver hur

datoranvändningen i skolan har övergått från att handla om att lära sig olika

program till att mer handla om att använda internet. Det finns forskare som anser att

internet kommer att förändra skola i grunden genom att eleverna kommer att arbeta

mer på distans och att lärarrollen går mer mot en handleddarroll. Det finns också

forskare som hävdar att internet inte kommer att förändra skolan på något

genomgripande sätt, denna forskning hänvisar till att tidigare teknologiska framsteg

inte fått så stort genomslag som man trott. Eftersom Pedersens forskningsöversikt är

tio år gammal kan min uppsats kanske hjälpa till att förklara hur det nu har blivit.

Dessutom ser jag en ingång i frågan om internets roll i skolan via en diskursanalys

som fruktbar när det gäller att producera kunskap om hur till exempel fortbildning

av lärare ska utformas
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En mer uppdaterad bild av forskningsläget ges i Effektivt användande av IT i skolan

(2007). Syftet med skriften är enligt författaren att ” …baserat på såväl svensk som

internationell forskning ge en bild av under vilka förutsättningar IT/teknink  kan

bidra positivt till elevernas lärande och därmed måluppfyllelse” (2007:4). Utifrån en

mängd studier konstateras att  användning av IT  i skolan har en positiv effekt på

elevers självständighet och motivation och att det ökat elevers kunskapsinlärning.

Skriften konstaterar också att det finns ett starkt sammband mellan

kunskapsinhämtningen och det sätt på vilket IT används. Centralt blir då lärarens

roll och pedagogiska förhållningssätt till IT-användande i skolan. Författaren

konstaterar att användningen av IT i undervisningen främjar en utveckling från den

lärarledda modellen av undervisning till en mer elevcentrerad modell en modell där

eleven tar en mer aktiv roll i lärandet. Det som är intressant ur min uppsats

synvinkel här är att den kan hjälpa till att förklara just lärarens pedagogiska

förhållningssätt. Uppsatsen kan hjälpa till genom att visa på de diskursiva mönster

som som lärare agerar inom och hur dessa kan tänkas påverka det pedagogiska

förhållningssättet.

För att få svar på min fråga om på vilket sätt diskurser om internet i skolan kan

tänkas påverka undervisningen har jag också använt mig av Ann- Christine Juhlin

Svenssons doktorsavhandling Nya redskap för lärande, studier av lärares val och

användning av läromedel i gymnasieskolan (2000). Juhlin Svensson beskriver att

det fanns en tro på att den nya informationstekniken skulle revolutionera

undervisningsformerna i skolan. ”Att i undervisningen använda sig av datorer och

datakommunikation bedöms vara centralt för elevernas framtid. Dessutom tillskrivs

informationsteknik ha genomslagskraft nog för att förändra arbetsformer i skolan”

(2000:24).

Speciellt intressant för min undersökning är att författaren menar att för att ge en

kvalitativt bättre undervisning med hjälp av informationsteknik (IT) så krävs att

läraren kan: ”… förstå till vad IT kan användas (make use) och inte endast hur IT

kan användas (use it)” (2000:28). Skillnaden ligger i att läraren måste kunna mer än

att bara använda IT. Enligt Juhlin Svensson handlar det om att kunna ställa nya

frågor som man nu tack vare IT kan få svar på. Författaren menar vidare i sin
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genomgång av tidigare forskning att det visat sig att undervisning som använder sig

av IT ”gav möjlighet till mer lättillgängligt och färskare material” (2000: 29). Juhlin

Svensson menar också att man kom fram till att: ”…IT  hade betydelse för ökad

individualisering och ett mer undersökande arbetssätt” (2000:29).
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2. Teori
2.1 Diskursbegreppet
Winther Jörgensen, Philips (2000:7) menar att även om det råder olika

uppfattningar om vad diskurs innebär så betyder det oftast ”… att språket är

strukturerat i olika mönster som våra utsagor följer när vi agerar inom olika sociala

domäner – man talar exempelvis om ’medicinsk diskurs’ eller ’politisk diskurs’”.

Författarna menar vidare att diskursanalys är just att identifiera och analysera dessa

diskurser. Winther Jörgensen, Philips (2000:8) presenterar tre perspektiv av

diskursanalys som delar målet att vilja ”… utforska och kartlägga maktrelationer i

samhället, och att formulera normativa perspektiv varifrån man kan kritisera dessa

relationer och peka på möjligheter till social förändring”. Perspektiven bottnar i den

poststrukturalistiska språkteorin, där man menar att det är genom språket vi skapar

betydelse om verkligheten runt omkring oss. Språket skapar tillträde till

verkligheten. I mitt forskningsområde handlar det om maktrelationen mellan elev

och lärare. Man skulle kunna se diskursen om internet bland lärare som ett sätt att

upprätthålla ett maktförhållande mellan lärare och elev.

Även om jag mest i uppsatsen inspirerats av det perspektiv som Winther Jörgensen,

Philips (2000) kallar ”diskurspsykologi” har de två andra perspektiven intressanta

aspekter som jag plockat in.

I ”diskursteorin” menar författarna att nyckelbegreppet är ”diskursiv kamp”, det vill

säga att olika diskurser kämpar om att bli den rådande diskursen på området. ”Den

överordnade tankegången i diskursteorin är att sociala fenomen så att säga aldrig är

färdiga eller totala. Betydelse kan aldrig slutgiltigt fixeras, vilket ger plats för

ständig social strid om definitioner av samhälle och identitet – en strid som får

sociala konsekvenser.” (Winther Jörgensen, Philips 2000:31).

Det jag främst låtit mig inspireras av när det gäller den kritiska diskursanalysen är

att man här menar att de diskursiva praktiker som utövas i samhället bidrar till att

upprätthålla ojämlika maktbalanser mellan grupper i samhället. Inom den kritiska

diskursanalysen kallas detta för ideologiska effekter. Den kritiska diskursanalysen

har som en av sina uppgifter ”…att kartlägga den diskursiva praktikens roll i

upprätthållandet av den sociala värld, inklusive de sociala relationer, som innebär
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ojämlika maktförhållanden. Syftet är att bidra till social förändring i riktning mot

mer jämlika maktförhållanden…” (Winther Jörgensen, Philips 2000:69)

2.2 Diskurspsykologi
Inom det diskurspsykologiska perspektivet analyseras inte så mycket samhällets

”stora” diskurser även om man likt den kritiska diskursanalysen tittar på konkret

språkbruk i interaktion med andra. Syftet är ”…att undersöka hur människor

strategiskt använder de förhandenvarande diskurserna till att framställa sig själv och

världen på bestämda (fördelaktiga) sätt i social interaktion, och vilka sociala

konsekvenser det får.” (Winther Jörgensen, Philips. 2000:13-14). Inom

diskurspsykologin ses inte individen som enbart som förmedlare av diskurser utan

mer som användare av olika diskurser i olika sammanhang beroende på vilken

social situation man befinner sig i. Identiteter ses som diskursiva och flexibla.

Diskurspsykologen menar också att en identitet individen har kan komma i konflikt

med en annan, speciellt i det senmoderna samhället där det finns en mängd

tyngdpunkter och diskurser individen utgår ifrån i sitt tillfälliga identitetsskapande:

”En identitet som kristen kan ifrågasätta ens identitet som feminist eller som

arbetare. Eller ens identitet som konsument kan råka i konflikt med ens identitet

som miljömedveten.” (Winther Jörgensen, Philips 2000:106).

Författarna menar vidare att den identitet man skapar sig genom en diskurs är en

avlagring av tidigare använda diskurser, på detta vis formas diskurserna hela tiden

om och är på inget vis beständiga. Man väljer som individ en tillfällig identitet för

varje social interaktion, detta skapar, som Winther Jörgensen, Philips (2000) kallar

tillfälliga tillslutningar och gör att man kan ingå i grupper eller kollektiva

identiteter, till exempel pedagog eller internetkonsument. ”Diskursanalysen kan

alltså berätta att människors identitet konstrueras genom positionering inom

diskurser…” (Winther Jörgensen, Philips 2000:108).
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3. Metod
Eftersom uppsatsen till stor del är inspirerad av den del inom diskursanalysen som

kallas diskurspsykologi har jag använt mig av intervjuer som metod för insamlande

av material. Detta är inte en helt oproblematisk metod med hänsyn till den

teoretiska ram uppsatsen ska hålla sig inom. Winther Jörgensen, Philips (2000)

skriver i boken Diskursanalys som teori och metod att diskurspsykologer ofta

använder sig av vad de kallar ”naturligt förekommande material”. Med detta menar

författarna till exempel inspelningar av vardagssamtal eller andra texter

producerade utan inverkan av forskaren. Problemet med denna form av insamling

av material är uppenbar. Det skulle bli massor av text där ytterst lite, om ens något

skulle handla om det område uppsatsen handlar om. Det skulle också ta alldeles för

lång tid att genomföra en sådan studie. Jag har istället använt mig av intervjuer och

en intervjumodell som placerar sig någonstans mellan halvstrukturerad och

ostrukturerad. Winther Jörgensen, Philips (2000:118) skriver så här om denna form

av intervju: ” Deltagarna får möjlighet att prägla dagordningen och konstruera

längre redogörelser, och forskaren kan analysera de diskursiva mönster som skapas

när deltagarna använder vissa diskursiva resurser i argumentationen”.

 I mina funderingar kring hur intervjuerna skulle utformas använde jag mig utöver

Winther Jörgensen, Philips (2000) av Annika Lantz bok intervjumetodik (2007).

Lantz beskriver, som jag uppfattar det, intervjuformerna halvstrukturerad och

ostrukturerad i termerna ”riktade öppna intervjuer” och ”öppna intervjuer”. Jag

anser att hon med dessa termer menar samma sak som Winther Jörgensen, Philips

(2000). Lantz (2007) menar att intervjuaren i denna form av intervju ställer frågor

som går ut på att få svar om vilken mening det man frågar om har för den

intervjuade. Hon menar vidare att ”Mening alltid är sammanhangsbestämt” (Lantz

2007:30). Som jag uppfattar det är det dessa sammanhang man kan kalla för

diskurser.

Jag hade först tänkt använda mig av gruppintervjuer i min materialinsamling därför

att jag tror att diskussioner mellan mina informanter hade underlättat den senare

textanalysen. Olika resonemang tror jag framkommit bättre genom att fler

infallsvinklar uppkommit i samtalet genom att det varit flera medverkande. Det blev

dock ganska snabbt klart att detta skulle bli svårt att genomföra med lärarna som
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hade lektioner på olika tider vilket gjorde det omöjligt att hitta en tid som passade.

Jag fick därför genomföra enskilda intervjuer. Jag tror dock inte att detta bara är

negativt för uppsatsen utan kanske har detta medfört att fler fått komma till tals och

verkligen få ge sina utsagor.

Intervjuerna har varit väldigt öppna för längre resonemang av respondenterna.

Jag har vid utformandet av intervjuerna funderat mycket på vilken roll jag som

intervjuare ska inta. Jag valde att inte ha färdiga frågor i den meningen att jag hade

en mall där jag bockade av svaren efter hand. I stället hade jag en ingångsfråga som

var om och i så fall hur läraren använder internet i sin undervisning. Därefter var

det till största delen respondenterna själva som styrde samtalet, där jag emellanåt

bad dem att utveckla eller förklara någonting. Jag skulle likna min roll vid en

relativt passiv deltagare i ett samtal. Givetvis ställde jag frågor när jag upplevde att

respondenten fått tid att utveckla sina tankar, men dessa frågor var oftast en

fortsättning på det spår respondenten slagit in på. Jag valde att göra så här därför att

det intressanta för min undersökning ju är vilka problem eller möjligheter lärarna

kopplar ihop med användande av internet i undervisningen.

Jag har valt att genomföra fyra intervjuer. Det kan tyckas lite men som Winther

Jörgensen, Philips (2000:117) skriver: ”… man är mer intresserad av språkbruket än

av individen själv, och retoriska mönster kan skapas och bibehållas av bara några få

människor.”

Urvalet av respondenter till intervjuerna har skett genom vad man kan kalla

bekvämlighetsurval. Jag ser inga problem med att jag redan har en relation till de

jag intervjuar utan ser det istället som en styrka för intervjuerna eftersom man i den

kvalitativa metodologi där uppsatsen befinner sig ser intervjun som: ”… en form av

social interaktion som både forskare och informant bidrar till att forma.” (Winther

Jörgensen, Philips. 2000:120). Jag hade inte tanken på att välja ut lärarna efter vilka

ämnen de undervisar i däremot är lärarna, alla fyra, lärare i samhällsorienterade

ämnen. Man skulle ju kunna föreställa sig att det råder olika diskurser inom olika

grupper av lärare beroende på vilka ämnen de undervisar i, därför är det viktigt att

redogöra för vilka ämnen mina lärare undervisar i. Det är dock en annan
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frågeställning än min och arbetet skulle bli för omfattande om jag delade upp

lärarna efter ämnen.

Jag tycker inte att uppsatsen sätter mig som forskare i några större etiska problem.

Informanterna är i uppsatsen anonyma, jag har i förväg informerat om syftet med

intervjuerna och jag har varit noga med att informera om anonymitet och att de har

rätt att när de vill avbryta sin medverkan. Uppsatsen följer vetenskapsrådets etiska

riktlinjer (www.vr.se) Uppsatsens mål har ju heller ingenting direkt att göra med de

individer som intervjuas, och det är för frågeställningen egentligen irrelevant vem

av informanterna som säger vad. Intressant är ju istället att diskursen finns och vad

den speglar för upplevd verklighet.

3.1 Diskurspsykologi som metod
Att analysera intervjuer med diskurspsykologi kräver att man tematiserar materialet.

Jag har skapat teman under vilka jag placerat in utsagor från respondenterna som på

vissa sätt liknar varandra i sitt sätt att förhålla sig till mitt forskningsområde.

Arbetet med att göra detta har krävt en diger genomarbetning av de transkriberade

intervjuerna och flera omformuleringar av de teman jag skapat. Winther Jörgensen,

Philips. (2000:122) beskriver en teknik för textanalysen som jag haft nytta av. De

menar att man i texten ska leta efter vad de kallar ”krispunkter”. Med detta menar

de avsnitt i texten som är intressanta därför att någonting har ”… gått fel i

interaktionen. Dessa krispunkter kan spegla konflikter mellan diskurser. Ett tecken

kan vara att en av deltagarna försöker rädda situationen genom att till exempel ta

tillbaka ett påstående…” (Winther Jörgensen, Philips. 2000:122). Andra saker man

enligt författarna ska leta efter är när en informant byter pronomen och till exempel

börjar säga ”vi” istället för ”jag”. Detta kan tyda på en skiftning mellan diskurser.

Vidare har jag inspirerats av Ericsson (2006) i valet av analysverktyg. Jag har lånat

grunderna i Ericssons analysmetod där han använder begreppen variation,

konstruktion, funktion och konsekvens/effekt. Med variation och konstruktion menas

de olika sätt det talas om ett specifikt begrepp, i mitt fall oftast internet. Det kan

också handla om olika sätt att tala om lärarrollen och elevrollen, och hur dessa

därvid konstrueras. Samma person kan skifta mellan olika konstruktioner av

begreppet beroende på hur kontexten ändras. Dessa motsägelser betraktas inom
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diskurspsykologin inte som särskilt märkliga. Syftet är ju inte att försöka komma

bortom det respondenten säger och hitta den verkliga meningen. Syftet är ju att

kartlägga vilka diskursiva tillgångar som finns om begreppet. Ett exempel från min

undersökning skulle kunna vara att en lärare tycker att internet är fantastiskt bra,

som ett sekunduppdaterat bibliotek. En stund senare i samtalet, när kontexten har

flyttats kanske samma lärare uttrycker att internet inte är så bra eftersom det är svårt

at hitta till bra information.

Man kan analysera vilken funktion ett argument eller ställningstagande genom att

fokusera på: ”…olika strategier att försvara och legitimera ett visst synsätt. Det kan

även vara fråga om att med olika tekniker framställa ett beteende som naturligt eller

förkastligt.” (Ericsson 2006:63). Analysverktyget syftar inte till att ta fram det

personen egentligen menar, utan försöker endast visa vilken funktion det har att

personen uttrycker sig på just det här sättet. Ett exempel skulle kunna vara att en av

lärarna i min undersökning uttrycker åsikten att internet är en källa till fusk. Detta

uttryck kan tolkas ha funktionen att legitimera sitt låga användande av internet i

undervisningen.

Att analysera konsekvens/effekt är att titta på vilka konsekvenser och effekter som

uppstår eller kan förväntas uppstå i praktiken av ett visst argument eller ett visst sätt

att tala om ett begrepp (Ericssson 2006:63). I mitt fall handlar det om att titta på

vilka effekter på undervisningen det får att lärare talar om internet på vissa sätt.

Förutom de grundläggande analysverktygen variation, konstruktion, funktion och

konsekvens/effekt kan man enligt Ericsson (2006) använda sig av ytterligare

analysverktyg. De jag har använt mig av är stake samt skapande av en föreställning

om konsensus, bemyndigande och extremisering. Stake handlar om att medan man

läser intervjuutskrifterna fråga sig vad det är som står på spel i samtalssekvensen.

Till exempel har i min undersökning lärarens auktoritet som kunskapsförmedlare

stått på spel. Om internet är så bra på att förmedla kunskap, vilken är lärarens roll

då?

De strategier som mina respondenter har använt för att motivera sin roll kan man

säga handlar om bemyndigande. Ericsson (2006:65) menar att bemyndigande
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handlar om att personen som uttalar sig i en fråga visar att han är kvalificerad att

göra det. Det kan handla om att hänvisa till sin erfarenhet. Till exempel så svarade

en av respondenterna i min undersökning att han har stora ämneskunskaper och

därför bättre kan sålla bland informationen på internet än eleverna.

Skapande av en föreställning om konsensus innebär att respondenterna, för att ge

trovärdighet åt ett uttalande, hävdar att det råder konsensus bland lärarna om den

frågan. Till exempel så förekom det i min undersökning i samband med att fusk

bland elever diskuterades. Den intervjuade läraren skapade då en föreställning om

konsensus bland sina kollegor genom att hävda att de alla tyckte likadant.

Extremisering betyder att en utsaga backas upp av en stark vokabulär med uttryck

som tydligt och nästan (kan man misstänka) överdrivet gör poängen tydlig. Det kan

till exempel vara att respondenten i stället för att säga att han tycker någonting är

viktigt säger att det är ”extremt” viktigt, för att på så sätt göra sin beskrivning mer

påtaglig.

Winther Jörgensen, Philips (2000:130) skriver att det har riktats kritik mot

diskurspsykologin främst i form av att metoden ifrågasätts. Man menar att metoden

inte ger valida resultat. Man menar att det är alldeles för öppet för subjektiva

tolkningar och att det inte finns redskap till att skilja bra tolkningar från dåliga.

I transkriberingen av intervjuerna har jag valt att skriva ut allt material för att

underlätta analysen. Winther Jörgensen, Philips (2000) beskriver ett

transkriberingssystem som är vanligt inom diskurspsykologin där man visar pauser,

tysta perioder och överlappningar mellan talare. Några överlappningar i

intervjusituationen har inte skett eftersom jag har varit noga med att aldrig avbryta

för att ställa frågor, utan har gett respondenten tid att utveckla sin utsaga. Lärarna

jag intervjuat har anonymiserats genom att jag i transkriberingen har kallat dem L1-

4.
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4. Resultat
Här presenteras nu de konstruktioner av internet och lärarrollen och elevrollen i

samband med undervisning där internet används, som trätt fram ur

intervjumaterialet med hjälp av analysverktygen. Avsikten är att presentera de

konstruktioner jag tycker mig funnit i materialet, för att under diskussion se på hur

dessa förhåller sig till varandra och skapar diskurser. Namnen på de teman som

framkommit är ibland lärarnas egna ord och ibland av mig framtagna liknelser.

Resultatdelen består till stor del av citat från intervjuerna. Jag har valt att ha med

lite längre citat för att försöka göra det tydligt för läsaren hur jag har resonerat. De

konstruktioner som jag beskriver står naturligtvis i relation med varandra på olika

sätt. Jag har ganska sparsamt kommenterat detta i resultatdelen för att under

diskussionen djupare gå in på hur de olika konstruktionerna förhåller sig till

varandra och skapar diskursiva mönster.

4.1 Konstruktioner av internet
Här presenteras de konstruktioner av begreppet internet som utkristalliserats ur

intervjuutskrifterna. De olika konstruktionerna är: Internet som ett redskap, internet

som en källa till fusk, Internet och källkritik, internet som distraktion och internet

som stressfaktor.

4.1.1 Internet som ger redskap till läraren

Internet som ger redskap är någonting som återkommer gång på gång i intervjuerna.

Internet konstrueras här av respondenterna främst inte som ett redskap i sig, utan

någonting som ger tillgång till redskap i undervisningen Eller som en lärare

uttrycker, att det ger ”fler valmöjligheter”.

L1: Det är ju att jag tycker att jag, det som har förändrats i så fall
det är ju att jag har fått lite mer redskap, som det här att, att man
kan välja en kort snutt av en, som här för leden eftersom religion är
ett av dem ämnena jag har, så satt vi och tittade på den här
dokumentären om mohammedbilderna till exempel. Att jag dagen
efter programmet hade gått kan gå ut på nätet och hämta det, och
jag kan avgöra hur mycket av det jag vill se och så vidare då, så att
det är… Det ger mig fler möjligheter, tycker jag. Jag menar det är
inte så många år tillbaka i tiden som jag antingen då var tvungen
att ha bandat detta, alternativet att jag senare då måste beställa det
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då från… läromedelscentralen. Så att, som ett exempel ger det mig
fler valmöjligheter att, vad ska man säga. Alltså alla dom här
redskapen används ju för att ge eleverna så stora möjligheter som
möjligt att insamla kunskap. Och detta är ju ytterligare en
möjlighet för dom att kunna… ta del av kunskapen.

L1: Redskapen är till exempel den mediala tillgängligheten, att
man kan plocka upp en dokumentärfilm, liksom just nu pratar vi
om detta. Att inte bara höra min röst, eller att inte bara läsa en bok
eller en skrift utan dessutom då kanske se dokumentärfilm eller att
dem hittar annan information och så vidare. Så att det har ju
breddat den biten och det kan vara väldigt snabb information så att
säga va. Det är sådana här dagsaktuella händelser så, så kanske det
finns en väldigt, en färsk ny information om, om liksom hur länder
eller organisationer ser på saker och ting, som inte gå att få tag på
egentligen annars då. Ja men, efter elfte september, eller efter
mohammedbilderna eller efter någonting annat då

L1: Det blir snabb information va och det blir, man kan få många
perspektiv liksom. Vad rapporterar dom egentligen från då nerifrån
Pakistan då till exempel. Att man kan få fler perspektiv. Och det,
det är ju, för samtidigt som det finns risken med, risken med det
här otroliga informationsflödet i dag och att vi och eleverna gärna
vill ha, det ska vara svart eller vitt, det ska vara ja eller nej, det ska
vara rätt eller fel. Så blir man väldigt kategorisk i sin
kunskapsinhämtning alltså att man, men vet vad som är rätt och
vad som är fel. Så är ju fördelen med det här, det är ju att man kan,
kan minska det kategoriska genom att man får ta del av fler
perspektiv, alltså vi får inte bara det här svenska, västerländska
amerikaniserade perspektivet utan man kan också få perspektiv
från, det finns nån översättning på nån tidning som är utgiven i
Indonesien till exempel, så kan man liksom se att jaha okay dom
ser på det på ett helt annat sätt än vad vi gör här. Så att där finns ju
bra möjligheter.

L2: Fördel det är ju att man hela tiden kan ha fräscht material. Det
är ju en väldig fördel. Speciellt när det handlar om datorer så är det
ju väldigt viktigt. För de här böckerna vi har de blir ju dåliga, eller
dåliga blir de ju inte men de blir gamla i alla fall på ja, ett eller två
år. Och det går ju att hitta nytt material på internet hela tiden.

L2: Men jag tycker även att det borde användas mer i historia
också eftersom du kan få originalkällor, tillgången till
originalkällor då. Och framför allt nutidshistoria. Det går ju direkt
att gå in på FNs hemsida och hämta olika rapporter från nåt
massmord i Rwanda eller nåt sånt. Det går ju direkt att gå in och
hämta och visa för eleverna. Istället för att jag måste beställa och
kopiera ut och så där då. Så kan dem få länken av mig.
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L3: Informationssök förstås. Privat då. Jag använder det alltså i, i
studiesyfte med… att eleverna, att dem söker mycket information
och jag använder mig mot, mot internet, alltså att följa upp artiklar,
leta efter artiklar. Statistik, allt sånt här jag håller på och jobbar
med.

D: Menar du att du hämtar material till dig själv för att ha…

L3: Dels till mig själv och dels för eleverna då, att dem jobbar. Jag
har även till exempel, jag använder nätet, det är det ju, det är ju
inte alltså… Man har ju, nätet blir ju alltså som en länk till dem här
hemsidorna, till exempel riksdagen och dem hära. Då spelar dem
interaktiva spel där, som dem håller på att jobba med. Jag har även
inom historia också, spel som dem spelar. SVT har spel också.
Som dem spelar lite då, så interaktivt.

L3: Jag tror absolut internet som ett komplement och det är ett
verktyg och det är jättebra. Men det har sina begränsningar också.
För det är de facto en maskin, som ett verktyg och det ska ses som
ett verktyg, det ska inte vara som en… en länk eller en tröst
emellan människors möte då, om man får va lite så där… förstår
du hur jag tänker där? Jag tycker det är jäkligt viktigt att just det
här mötet då, för det finns så många andra värden som man faktiskt
diskuterar, viktiga värden i livet som man faktiskt diskuterar i
skolan, jag gör det på mina samhällskunskapslektioner, vad är rätt
och vad är fel vad, vad, vad… Normer och värderingar och såna
här saker, det kan du aldrig få ur en burk.

De redskap som lärarna menar att internet ger dem kan kanske sammanfattas med

uttrycket ”mediala tillgängligheten”. Det handlar om att ha tillgång till ”fräscht

material”, ”originalkällor” att få ta del av ”fler perspektiv”.

Internet konstrueras som ett uppdaterat bibliotek där enligt dessa framställningar

främst läraren tar del av utbudet. Uttryck som: ”Det ger mig fler valmöjligheter”,

”Att jag dagen efter programmet hade gått kan gå ut på nätet och hämta det” visar

på detta. I de utsagor där pronomen jag inte används så används de, i

sammanhanget, mer neutrala, man, eller vi, som kan antas syfta på läraren och

eleven tillsammans. De gånger eleven nämns i sammanhanget så framställs det som

att det ändå är läraren som har kontrollen. L3 hävdar till exempel att han använder

sig av internet genom att eleverna får söka efter information. L2 säger att ”Det går

ju direkt att gå in och hämta och visa för eleverna”. Det blir här tydligt att det är

läraren som har kontrollen.
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L3 pratar om internets möjligheter som ett verktyg genom att förklara vad det inte

är. Man kan säga att diskursen skiftar här när internet först beskrivs som ett

”komplement” och ett ”verktyg” som är bra. Sedan går resonemanget vidare genom

att läraren poängterar att internet inte kan ersätta ”mötet” mellan elev och lärare

skolan där viktiga diskussioner äger rum.

En funktion man kan utläsa i konstruktionen av internet som en källa till verktyg är

att ett dominansförhållande, där läraren befinner sig ”över” eleven, skapas/består.

Internet beskrivs som ett bibliotek där läraren kan gå in och hämta material eller

pedagogiska övningar som sedan presenteras för eleven.

Man kan säga att denna konstruktion står i stark relation med de två nästkommande

konstruktionerna av internet.

4.1.2 Källa till fusk

Man kan direkt koppla denna konstruktion till den föregående. Internet konstrueras

på grund av den mediala tillgängligheten som en källa till fusk.

L1: Det händer ju titt som tätt alltså, jag höll på att säga varje gång
som man har arbete så sitter där nån elev som lämnar in ett arbete
där man känner att där har vi nog klippt och klistrat någonstans
ifrån, alltså dem har inte skrivit det själv.

L1: … på internet så kanske dem hittar en sida och sen så bara
klipp och klistra och dem har inte ens läst igenom vad som står där
va. Men annars så är det ju naturligtvis att det kan ju ha fungerat
lika, likadant innan va. Att man skrev av böcker så att säga. Men,
det är lättare egentligen att göra det på internet upplever nog jag
och många kollegor. Dem får ju prata för sig själv, men jag
upplever nog att det är lättare att göra det med internet för det finns
så otroligt mycket och man kan liksom söka på i princip allt va

L4: … det som diskuteras rätt mycket är ju det här med fusket. Det
är vi ju rätt så trötta på allihopa. Och en del blir förbannade och
tycker, i alla fall för att dem tror att eleverna, att eleverna tror att
dem är så jävla korkade. Och det kan man ju välja, men jag tror
inte att det är så det är, jag tror inte eleverna tror att vi är korkade
utan jag tror att dem är så desperata. Dem är så stressade, och dem
inser att, och dem känner att dem måste lämna in nånting och så
hittar dem nånting och så tar dem en rövare.



18

L4: Det är nog slut på de här hemtentorna för att det, det är för
frestande för dem när dem inte riktigt…De orkar inte och sen tar
dem den lätta vägen, eller dem tänker först att dem ska skriva prov
om man nu har erbjudit det, men sen kommer dem fram till att, jag
hann inte så gör jag den och så hittar dem någonting som de tror att
de kan använda, och så… ja, det blir dåligt, det blir dåligt alltså.

L4: … det finns så mycket att hitta, som de försöker, en del ganska
bra, försöker att liksom lämna in, och det finns säkert saker som
man inte ens märker, att de varit lite skickligare än dem här som
bara plankar någonting från mimers brunn eller nånting sånt där,
som inte riktigt stämmer med den frågeställningen dem tänkt sig.

Här beskrivs den mediala tillgängligheten i negativa termer, som ett hjälpmedel till

fuskande elever. L1 hävdar att det är ”lättare” att fuska när eleven har internet till

hjälp, det är bara att ”klipp och klistra”. L1 resonerar om att fusk kan ha varit

vanligt innan också, men att internet har underlättat för fuskaren genom att det finns

mycket material att tillgå.

L1 använder sig av extremisering för att ge tyngd åt sitt uttalande: ”det händer titt

som tätt, jag höll på att säga varje gång”. L1 och L4 ger tyngd åt sina påståenden

genom att skapa en känsla av att det råder konsensus bland lärarna i frågan genom

sina uttalanden: ”…upplever nog jag och många kollegor”  och ”Det är vi ju rätt

trötta på allihop”.

En funktion av denna konstruktion blir att lärarna får ett motiv till att hålla

kontrollen över eleverna. Lärarens kontroll över internetanvändandet motiveras

genom detta sätt att diskursivt konstruera internet. Vad som står på spel här, kan

beskrivas som i vilken grad och på vilket sätt lärarna ska tillåta eleverna att använda

internet. Det blir i stor utsträckning lärarens uppgift att använda internet för att hitta

material som sedan eleverna får ta del av. En konsekvens av denna diskursiva

konstruktion av internet kan också vara att läraren ”tvingas” förändra sina uppgifter

så att det inte går att hitta färdiga svar på internet.

4.1.3 Internet och källkritik

En annan konstruktion är att lärarna förknippar internet med källkritiska problem.

Det är dock främst när det handlar om elevernas användande lärarna kommer in på
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de källkritiska problemen. Konstruktionen är ganska lik den om internet som källa

till fusk. Skillnaden kan beskrivas som att det är en annorlunda definition av eleven

som den källkritiska aspekten använder sig av. Eleven ses här inte som potentiell

fuskare, utan snarare som någon som blir lurad av falsk information på nätet.

L1: Ett annat problem det är att dem… eleverna har svårt, och det
kanske inte bara är deras fel utan det kanske är vårt också. Men
dom har svårt at veta vem som har lagt ut informationen, dem har
svårt att veta vart källorna kommer ifrån. Det finns massa skumma
grejer, om jag säger så, eller källkritiskt icke hållbara saker ute på
nätet… som är ett stort problem.

L1: Jag tror det som gör, det som gör att man är hyffsat bra är väl
att man har ganska stora ämneskunskaper själv, att när man ser en
källa så reagerar man ganska snabbt på språket, på informationen
att, att man blir lite, alltså man är källkritisk på ett annat sätt än
eleverna. /…/ Medans elever då oftast om man har mer begränsade
ämneskunskaper om ett område, ett ämne, så när man ser en
information så tror man på den som finns där. Därför att man vet
egentligen inget annat. Med den begränsade kunskap man har så är
det väldigt svårt att, att ställa sig krtisk till den informationn då.

L1: Men det är ju svårare på internet just det här bland alla de här
sidorna, att veta egentligen. Det kan vara svårt själv att liksom veta
vem är det som har lagt ut sidan och det är inte alltid så lätt att
liksom hitta vem som är upphovsman och så vidare och så vidare.

Funktionerna av den diskursiva konstruktionen av internet som källkritiskt problem

blir ganska lika funktionerna av internet som källa till fusk. Lärarens roll som

kunskapsförmedlare bekräftas här genom att eleverna inte anses klara av de

källkritiska problemen själva. L1 använder sig av bemyndigande när denne hänvisar

till sina ämneskunskaper som anledning till varför de källkritiska problemen ser

annorlunda ut för honom. Eleverna har enligt L1 svårt att vara kritiska till

informationen på nätet för att de inte har lärarens kunskaper. Lärarens roll som

auktoritet blir här bekräftad.

4.1.4 Internet som distraktion

Här konstrueras internet som någonting som distraherar eleverna från de uppgifter

de enligt läraren borde jobba med. Konstruktionen ger en bild av läraren som i

kamp med de olika distraktionerna.
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L2: Nej, det största problemet med att använda internet, det är att
elever som är, går i ettan inte kan använda bara internet till att söka
utan dem måste göra massa andra saker när de är på internet
samtidigt. Som bilddagboken, lunarstorm, msn och alla de här
sakerna som distraherar så mycket.

D: Dem gör inte det dem ska liksom, de pysslar med sina…

L2: Nej, precis. Och det är jättesvårt. Man kan säga till dem hur
mycket som helst och vi kan hålla på och använda massa olika
bestraffningar att dem liksom får frånvaro på lektionen, men det
spelar liksom ingen roll för att de är så inne i det att de måste
använda det när de är ute på internet. Det är det som jag tycker är
det största problemet.

L2: Då är det okej att göra ad man vill. Bara för att det finns
tillgång till internet. Så att det är väl väldigt negativt då. Det känns
som att internet, för eleverna, när de har tillgång till internet då
måste det användas. Det går inte att lämna internet ifred när man
har det framför sig. Och det tycker jag att man, jag personligen
märker det själv också att sitetr jag och har datorn på och ska göra
någonting att jag kan liksom inte lämna internet ifred. Det är ett
sånt sug på något sätt att, kolla på aftonbladet en gång till, det
kanske har hänt nåt nytt på fem minuter sen du kollade förra
gången.

L3: Det är ju så här att många gånger när man vänder ryggen till då
va, då är dem ju inne på sina fotbollssighter och snygga tjejer
punkt se och allt vad de heter nu då här va.

L3: Om vi ska gå in i datasalen och vi ska göra en undersökning
om nånting, eller vi ska söka om nånting, då ser man längst ner på
det där verktygsfältet som är längst net, alla dem här andra dom är
inne, det är fotbollsighten, snygga tjejer, kul porrbilder som
grabbarna visar när jag vänder ryggen åt och lite såna saker då
va… Då blir huvuduppgiften liksom ett… ett litet nödvändigt ont
som jag måste dra igenom…

L3: Så det är ungefär så här att om vi ska sitta och läsa i
hitorieboken så här… och då säger jag så här, läs sidan
trehundrafemtiofem och alla lägger upp boken så här och sen har
dem en serietidning innanför, förstår du hur jag menar?

L4: Rätt många sitter ju då och använder datorerna till att söka
information förhoppningsvis, även till annat när man inte tittar vad
de gör.

L4: Annars så sitter dem ju och titta på massa såna här filmklipp
och grejer som dem har, det senaste som har kommit nu som jag
aldrig har varit med om innan är att dem plötsligt använder
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högtalarna till datorerna och alla sätter på sin egen musik. /…/
Annars så sitter dem och tittar på sportsidor och sportgrejer och
bilar och… Spel, men det är ju det som är problemet, att dem går
in på de här spelen och sånt här så, eftersom det här är uppbyggt på
en gemensam server och grejer så, som många av de här datorerna
är kopplade till så blir det att, ja då förstör det för alla andra, för
det tar väldigt mycket kapacitet så går allt långsammare och hackar
och låser sig. Så därför, inte bara för att det är olämpligt ur
pedagogiskt synvinkel, det är också väldigt olämpligt utifrån
systemet, att det ska fungera, därför får de inte göra det.

Konstruktionen av internet som distraktion står också i relation till

lättillgängligheten på intenet. Det är inte bara för undervisningen lämpligt material

som på internet är lättillgängligt. Detta får som funktion att legitimera en viss

övervakning av vad eleverna sysslar med. L3 och L 4 beskriver hur eleverna sysslar

med annat när läraren inte ser på, eller ”vänder ryggen till”.

L2 målar upp en bild där ansvaret lyfts från läraren. Det beskrivs som någonting

man inte kan göra någonting åt. En funktion av denna konstruktion skulle kunna ha

är att användandet av internet i undervisningen begränsas. Det beskriv som att det

råder en kamp mellan läraren och de olika distraktionerna på internet om elevernas

uppmärksamhet. En kamp som lärarna beskriver att de förlorar och i L2:s fall med

nödvändighet kommer att förlora eftersom det ligger utanför lärarens kontroll. Det

som står på spel här kan man beskriva som lärarens möjligheter att styra vad

eleverna arbetar med. För att ge tyngd åt sin utsaga berättar L2 att det inte bara är

eleverna som har svårt att låta bli internet: ”jag kan liksom inte lämna internet

ifred” och att det finns ett ”sug” till internet.

4.1.5 Internet som stressfaktor

Här konstrueras internet som en stresskapare. Internet kopplas ihop med att läraren

anser att fler och fler administrativa uppgifter nu ligger på läraren.

L3: det är lite så, det är det jag ser som begränsningen med nätet
eller den här otåligheten som nätet för med sig.

L4: Det känns lite som att… alltså, det har blivit så, allting är så
stressat på nåt sätt så det blir liksom inte tiden till allt det man
tycker man borde göra utan det blir mer och mer… pang på, köra
på va och det liksom gynnar ingen men jag kan liksom inte sätta
fingret på varför det är så, det bara känns så.
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L4: Jag som jobbar i skolan har det ju blivit en massa mer
administration, att man ska sköta mer och mer, precis som i andra
brancher, man ska sköta det själv, det som gjordes av någon annan
tidigare ska lärarna då hålla på och sköta, en massa… Man
rapporterar inte längre bara för sig själv, sin frånvaro, i en pärm
utan det ska föras in och det kommer mail hela tiden som man ska
besvara… och läsa, hålla sig uppdaterad på en massa saker som
händer överallt i det här nätverket då så. Så att, det är ju negativt på
ett sätt då va, att det skapar mer stress.

L4: Den tillgängligheten är väl det man har vunnit, men samtidigt
då så har den ett pris då i form av… mer stress, tror jag.

L3 pratar om ”otåligheten som internet för med sig” i ett resonemang om all den

information som finns på nätet och att detta lett till att eleverna söker snabba svar

utan att fördjupa sig i ämnen. Internet konstrueras här som ett hinder för fördjupad

kunskap. L4 resonerar på ett liknande sätt och hävdar att man inte hinner med allt

man tänkt och att det blivit ”så stressat”. Dessutom kopplar L4 ihop det ökade

administrativa ansvaret, som L4 hävdar lagts på läraren, med internet, och menar att

det skapar stress.

I denna konstruktion står användandet av internet i undervisningen på spel. Hade

denna konstruktion stått oemotsagt så kan man anta att internet hade använts i

betydligt lägre grad än nu, om än alls. Att beskriva situationen som: ”och det liksom

gynnar ingen” visar detta tydligt. L4 ser det som att stress är det pris som betalas för

den ökade tillgängligheten.

4.2 Konstruktioner av lärarrollen
Här presenteras de konstruktioner av lärarrollen i samband med internet som

framkommit i intervjumaterialet. Jag har letat i intervjumaterialet efter

konstruktioner av lärarrollen som direkt kan kopplas till de olika konstruktionerna

av internet. Det går med all säkerhet att hitta fler konstruktioner av lärarrollen i

intervjumaterialet, dessa är dock inte av intresse, med min frågeställning. Jag har

hittat två tydliga diskursiva konstruktioner som står i olika relationer till de

konstruktioner av internet jag tidigare gått igenom, dessa är läraren som myndig,

och läraren som guide i informationsdjungeln.
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4.2.1 Läraren som myndig

Lärarrollen konstrueras här på ett sätt som står i relation till några av de

konstruktionerna av internet som jag tidigare redogjort för. Beskrivs till exempel

internet som en källa till fusk, som distraktion eller som ett källkritiskt problem så

svarar läraren som myndig upp mot dessa. De olika problemen som lärarna

identiferar med internetanvändande i skolan kan lösas om läraren är myndig.

Samtalssekvensen med L1 under internet och källkritik kan användas här också då

L1 konstruerar en bild av sig själv som myndig i och med att han besitter större

ämneskunskaper än eleverna.

L2: … så har ju jag ändå mina års utbildning som den här
projektledaren egentligen, för det är ju det man blir som lärare
egentligen. Du blir en projektledare som håller i trådarna så att det
inte spårar ur så att… Det måste ju finnas en auktoritet i
klassrummet för att annars så fungerar det inte och dem kan säga
vad de vill vissa lärare om det, men det måste finnas en
auktoritet…

L3: Jag tror att man måste se myndigt på det här med nätet va.

L3: Det är det jag är ute efter, just, det är det jag vill att… se
myndigt på det. Och då är jag en stor slavdrivare ibland, jag blir ju
vansinnig, eller visar väldigt… Nu är det här ni jobbar med annars
kan ni gå ut och göra det nån annan stans. Och sen kan jag faktiskt
ibland om dem håller på och skriver, om dom har nån resultatlistor
eller nån rolig bild så kan jag ju gå fram och så kan jag vara med
och skratta och ha ha och lite så har va. Men alltså fokus ligger på
det de ska hålla på med. Det är en… det är en liten avighet om man
säger. Det är därför jag säger att man måste se myndigt på det, just
det här med att… det är ett verktyg och det har oanade möjligheter,
men du måste styra in det då. Och så var det ju, när jag gick på
högskolan, så var det ju mycket snack om att man skulle censurera
på skolorna då va, och det är jag ju starkt emot, jag vill ju inte ha in
nån censur.

L2 beskriver sig som ”projektledare” som ska ”hålla i trådarna” samtidigt som han

ska vara en auktoritet ”för annars fungerar det inte”.  Samtassekvensen utspelade

sig under en diskussion om distraktionerna som finns på internet.

L3 använder sig av metaforen ”slavdrivare” när han konstruerar sin bild av den

myndige läraren. Även här handlar diskussionen om distraktionerna på internet och

L3 hävdar att internet är någonting som läraren måste ”styra” för att det ska vara
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användbart. Samtidigt vänder L3 sig emot censur på internet. Man skulle kunna

hävda att censur vore ett sätt för läraren att ”styra” internetanvändandet, men för L3

handlar det om andra former av styrning där läraren är myndig och på andra sätt ser

till att eleverna gör vad de ska: ”fokus ligger på det de ska hålla på med”.

Funktionen av denna konstruktion blir att läraren skaffar sig legitimitet att

kontrollera vad eleverna gör och leda eller ”styra” arbetet, som ”slavdrivare” eller

som ”projektledare”. Det som står på spel kan sägas vara internets

existensberättigande i skolsituationen. Läraren måste konstruera en bild av sig själv

som myndig samt styrande av internetanvändandet, annars skulle de negativa

aspekterna av internet i skolan bli dominerande och kanske helt diskvalificera

intenets plats i skolan.

4.2.2 Läraren som guide i informationsdjungeln

Den här konstruktionen står i stark relation med konstruktionerna av internet som

någonting som ger redskap och internet och källkritik. I konstruktionen av internet

som någonting som ger redskap konstaterade jag att det var i första hand för lärarna

som den mediala tillgängligheten var positiv, konstruktionen av internet som

källkritiskt problem och som källa till fusk visar på den negativa delen av

tillgängligheten, då kopplad till elevens användande. Lärarens roll kan då

formuleras som att de ska fungera som en guide i informationsdjungeln, för att

undvika de negativa aspekterna av tillgängligheten.

L2: Och det är ju därför så, när jag som lärare då, min uppgift är
mer att hitta så många källor jag bara kan när jag ska presentera.
Och sen så vara lite kanske aggressiv i min, när jag liksom pratar
med dem. Och liksom provocera. Så att dem själva ska dra
slutsatserna. Det är väl det jag försöker, jag vet inte, det går väl
både bra och dåligt.

L2: Jag tycket att man hanterar det genom att dem, det dem hittar
får dem presentera och sen får man analysera det tillsammans. För
at då blir ju jag som den här projektledaren. Då blir ju inte jag som
den här auktoriteten som står och säger nej Kalle du får inte tycka
att den och den gjorde någonting bra för att det är fel.

L3: Och då tvingade jag dem att gå in då på SCB då och titta på
statistiken och det var ju tvärt-om siffror i princip då. Och det är ju
faktiskt rätt kul och, och alltså vända på steken då va. Inte stå där
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som en uggla, en vis gammal uggla och tala om då att så här och så
här är det och det ser ni att det är fel utan dem får känna på…
medicinen själv.

L3: Ja, det är, hjälpa dem att sålla. Vad är bra att titta på, vad är
inte bra, det har ju blivit mycket mycket viktigare för oss va och
göra den biten då. Och det ställer ju ökade krav på oss också då,
det här med, med med, vara lyhördhet, vara lyhörd för det här nya
som kommer och… den här direkta informationen va, alltså vi kan
ju inte, det här det kommer ju ut, det som händer nu nyss nu va, i
början på vår intervju va, det r ju redan ute nu på vissa ställen va.
Och det gäller att vi är med närmare samhället då va. Det ser jag
jättefördelar med.

L2 beskriver sin roll som att ”hitta så många källor jag bara kan när jag ska

presentera”. Det är alltå läraren som går ut på internet och hittar material som

bedöms vara okej för eleverna att ta del av. L2 markerar sedan i nästa

samtalssekvens att rollen som auktoritet inte används om man kan anta rollen som

guide, eller med L2.s ord ”projektledare”.

L3 beskriver i denna samtalssekvens hur han brukar lura eleverna med falsk

information för att seda låta dem gå ut på nätet och ”upptäcka” hur det verkligen

förhåller sig. På det sättet guidar L3 eleverna genom den mängd information som

finns på nätet.

L3 beskriver också hur viktigt det är att hjälpa eleverna att ”sålla” bland

informationen på nätet. L3 pratar vidare om att detta ställer ”ökade krav på oss” i

form av att läraren för att kunna sålla (och fungera som guide) måste vara ”lyhörd”

”och det gäller att vi är med närmare samhället”.

Funktionen av denna konstruktion blir att eleverna behöver lärarens hjälp för att ta

till sig korrekt information från nätet. För att eleven ska få ut någonting av nätet

behöver de guidas av läraren, som därmed hamnar över eleven i en

beroendeställning.

4.3 Konstruktioner av eleven
Det har utkristaliserats två tydliga konstruktioner av eleven i intervjumaterialet.

Dessa är eleven som lat fuskare och eleven som dålig på att hantera internet.



26

4.3.1 Eleven som lat fuskare

Den här konstruktionen står i relation med konstruktionen av internet som källa till

fusk. Eleven konstrueras som potentiell fuskare genom att internet gör det enkelt att

fuska. Samtalssekvenserna som citeras under internet som källa till fusk används

här också för att visa hur eleven konstrueras som fuskare.

L1: Men även om man då, faktiskt är att även om man då försöker
komma runt det, att man har en problemställning eller en
problemformulering som gör att dem i princip då inte kan, för det
finns inga… annars så går dem ut på de här, allt från wikipedia till
MVGplus så hämtar dem arbeten och så vidare… Även om man
har formulerat så att där finns inga såna arbeten ute, man kan inte
gå och hämta det. Då försöker dem gå runt det genom att inte
riktigt besvara min frågeställning utan då kommer där återigen
liksom bara…

L2: Jo, men det är mycket lättare nu. Elever är ju lata. Man
kommer ju därifrån och du går ju på högskolan. (Skratt) Vi är ju
lata, man sitter ju inte och skriver av en bok, liksom, det gör man
ju också kanske förrut, men det tar ju mycket längre tid och då
kanske man tänker till också. Men nu så markerar man ju bara sen
trycker man ctrl c så har man hela texten. Och det är ju det många
gör. Och det är ju lite för enkelt ibland.

Eleverna beskrivs som frestade av lättillgängligheten på internet. De är antingen

lata och fuskar på grund av det, eller så beskrivs de som så stressade att de chansar

på att läraren inte kommer märka något. Exempel på där eleverna beskrivs som lata

hittar vi i L1:s berättelse där läraren hävdar att eleverna ”försöker komma runt” den

frågeställning läraren formulerat och i stället plagierar ett arbete som ligger ute på

internet.

En funktion av konstruktionen av eleven som fuskare är att läraren tvingas

formulera om sina uppgifter, detta beskrivs också av L1 och L4 som menar att de

gjort detta. L4 påpekar att det nog är sista terminen han använder sig av hemtentor

eftersom resultatet blir så dåligt. En annan funktion av konstruktionen av eleven

som fuskare är att den motiverar konstruktionen av läraren som myndig

4.3.2 Eleven som dålig på att hantera internet

Här konstrueras eleven som dålig på att använda internet, men också på att hantera

informationen de med hjälp av internet får fram. Konstruktionen står i relation med
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de konstruktioner av internet där tillgängligheten diskuteras. En relation finns också

till konstruktionerna av läraren som guide och myndig.

L1: Alltså, dem är inte särskillt bra att söka, för dem vet inte riktigt
vad dem ska söka efter. Utan det blir, dem skriver bara in orden
liksom rakt upp och ner. Håller vi på och jobbar med ja, typ
katolska kyrkan så skriver dem in katolska kyrkan på google och
sen söker dem därifrån så, och då får de ju ofta träffar på wikipedia
eller så får de träfar på ja som tidigare nämnts MVGplus eller
nånting då.

L4: Jättedåliga, jättedåliga. Det är det man tror, eller har trott, jag
har trott det i ett antal år eftersom att dem är uppväxta med det här
och de kan en massa andra saker, dem hittar, de vet en massa sidor
som är relaterade till vad de tycker är kul, alltså såna här, små
klipp som händer och roliga… Ja över huvud taget det här
chattandet och allt det där som jag kan väldigt väldigt lite om och
är fullständigt ointresserad av då va liksom dem här forumen och
så som finns. Och där är dem ju jätteduktiga och alla är engagerade
i detta, och därför har jag ju lite trott att dem kan rätt mycket. Men
vi har ju elever här som det första inte kan nånting egentligen om
datorer. Det är ju rätt få i och för sig, men de kan ju ingenting om
programmen, hur dem funkar, alltså dem som vi använder i skolan
som word och såna här program, excell, vilket jag inte heller är så
bra på men, men det kan de ju inte, oftast. Och sen likadant, den
andra grejen det är ju det att, att söka är ju svårt därför att de söker
ofta på begrepp som… är aldeles för stora. Dem går in på google
och så söker dem på en väldigt exakt definition av någonting, som
då genererar väldigt få träffar, kanske en hel mening nästan som
dem skriver. Alltså typ, jag vill hitta information om, eller,
information om kosovokriget, eller nånting sånt där, och det blir
väldigt konstigt… Medan om du kanske sökt på ordet kosovo och
konflikt eller nånting och sett vad dem hittat. Så att det är den som
dem inte riktigt har fattat alltså att man måste… korta ner grejer.
Den enda anledningen är ju om man vill hitta exakt den
formuleringen.

L1 beskriver att eleverna inte vet vad de ska söka på utan att de ofta hamnar på

samma internetsidor. Funktionen av detta är att eleven behöver lärarens hjälp som

guide bland informationen. Genom att eleven konstrueras på det här sättet så blir

lärarens roll också definierad.

L4 betonar att eleverna är ”jättedåliga” på att söka information på internet. Enligt

L4 är eleverna duktiga på saker som inte har med skolarbetet att göra och som L4 är

”fullständigt ointresserad av”. En funktion av detta skulle kunna vara att elevernas
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kunskaper, det de faktisk är duktiga på, inte tas till vara i undervisningen eftersom

läraren är fullständigt ointresserad av det. Här kan man säga att det som står på spel

är vad som anses viktigt att kunna, det som eleverna är duktiga på anses av läraren

inte som viktigt. Det som anses viktigt är de inte duktiga på och behöver därför

lärarens hjälp.
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5. Diskussion
Frågeställningen för arbetet var: Hur ser diskurserna ut om internet bland lärare i

samhällsorienterade ämnen på gymnasieskolan?  Vilken är dominerande och

varför? Vad kan man anta att detta leder till för undervisningen?

Hur diskurserna ser ut har jag i resultatet svarat på. Här kommer jag att göra det

lättöverskådlig och diskutera hur de teman jag delat in intervjumaterialet i förhåller

sig till varandra, och vilka konsekvenser man kan anta att detta får i undervisningen.

Följande figur är ett försök att förklara hur jag ser på de diskursiva mönster som

framkommit i intervjuerna.

Man skulle kunna kalla detta för olika diskurser om internets roll i undervisningen

bland lärare. Diskursen om internet som ett redskap för läraren bygger på

konstruktionen av läraren som guide i informationsdjungeln och på eleven som

okunnig om internet, i alla fall okunnigare än läraren. Diskursen om internet som

källa till fusk bygger på konstruktioner av läraren som myndig och eleven som lat

fuskare. När det gäller diskursen om internet och källkritik så bygger den på

konstruktioner av läraren som guide och eleven som okunnig på internet. Internet

som distraktion konstruerar läraren som guide och eleven som lat.

Internet som ger redskap
för läraren

Internet som
källa till fusk

Internet och
källkritik

Internet som
distraktion

Läraren som guide i
informationsdjungeln

Läraren som
myndig

Eleven som
lat fuskare

Eleven som okunnig
på internet
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Detta är de diskurser som jag tycker tydligt har framträtt ur intervjumaterialet,

därmed inte sagt att det inte kan finnas flera som skulle kunna ha framträtt efter

längre eller fler intervjuer. Jag gör inga anspråk på att teckna av hela det diskursiva

fältet om internet i skolan, min undersökning ska snarare ses som en möjlig ingång

till detta fält. Den observante märker att diskursen om internet som stressfaktor inte

finns med i figuren. Jag tycker inte riktigt att det passar in då de övriga handlar om

internet i undervisningen, den bygger inte på någon konstruktion av eleven. Därmed

inte sagt att en diskurs om internet som en stressfaktor inte kan spela in på

undervisningen, i den mån att läraren upplever att det blir mindre tid över till att

planera undervisningen.

Jag upplever inte riktigt att det går att svara enkelt på vilken av dessa diskurser som

är den dominerande, snarare handlar det om att de dominerar olika aspekter av

internetanvändandet i skolan. När det handlar om lärarens användande så skulle

man kunna säga att diskursen om internet som någonting som ger redskap åt läraren

är den dominerande. När det handlar om elevens internetanvändande i

skolsituationen skulle jag vilja hävda att det är internet som en källa till fusk som

dominerar. Detta skulle kunna knytas an till teorin om att diskurser upprätthåller

maktbalanser. Traditionellt sett i skolan så har läraren haft, och har fortfarande, en

maktposition gentemot eleven. Man kan tänka sig att läraren tycker sig tappa en del

av den makten i och med att internet intåg i skolan. Kanske är läraren inte längre

den eleverna i första hand frågar, svar finns ju på internet. På detta sätt skulle

diskurserna om internet bland lärare ses som ett sätt för lärarna att behålla makten,

internet målas därför ibland upp som någonting negativt.

När det gäller vad dessa diskursiva formationer kan antas ha för inverkan på

undervisningen så blir en jämförelse med Juhlins Svenssons (2000) påstående om

att användandet av IT i skolan skulle ge ett med individualiserat och undersökande

arbetssätt intressant. Jag ser snarare att det undersökande arbetssättet ifrågasätts av

lärarna med hänvisning till diskursen om internet som källa till fusk.  Vidare

förutsätter Juhlin Svensson att för att undervisningen ska bli kvalitativt bättre av

internet så måste lärarna förstå till vad internet kan användas utöver att förstå hur

man använder internet. Jag tycker att diskursen om internet som någonting som ger

läraren redskap pekar på att lärarna till viss del har kunskap om till vad internet kan
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användas i Juhlin Svensson mening. Diskursen om internet som någonting som ger

redskap pekar till viss del på det. Annars tycker jag att de kommunikativa

fördelarna med internet inte lyfts fram av lärarna, internet framställs som någonting

som ger pedagogiska verktyg, inte som ett verktyg i sig.

Man kan också diskutera på vilket sätt undervisningen påverkas av de sätt att prata

om internet som finns i skolan. Jag tycker man kan säga att diskurserna

skapar/upprätthåller ett dominansförhållande som finns mellan elev och lärare där

läraren är överst i hierarkin. Man skulle kunna tänka sig att internet skulle kunna

utmana lärarens roll som spridare av kunskap, men genom att läraren konstruerar

internet, sin egen roll och elevens roll på ett sätt som gör att eleven, för att inhämta

kunskap, behöver läraren så är det fortfarande läraren som är auktoritet.
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