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Tekniksnack:
Attityder till teknik inom 
undervisning idag och på 1980-talet

Andreas Westerberg

Det finns goda skäl att hävda att lärare vid Sveriges skolor idag 
ställs inför viktiga frågeställningar som har med teknikanvänd-
ning att göra. Detta beror inte minst på att allt fler elever er-
bjuds en egen dator i sin skola. Om detta kan man exempelvis 
läsa i slutrapporten från forskningsprojektet Unos uno. Där ges 
en samlad bild av hur satsningar på en-till-en-lösningar påver-
kat Sveriges skolor och elevers lärande. Rapporten visar bland 
annat att införandet av personliga elevdatorer i skolan leder till 
att elevernas enskilda arbete ökar. Detta kompenseras vid vissa 
skolor genom ökad lärarkontakt, men oftast lämnas elever i 
hög grad själva med skolarbetet.1 

Att teknik tar plats i undervisning och påverkar lärares ar-
bete är emellertid inget nytt för vår tid. Skolan är på många 
sätt en arena för utprövning och tillämpning av olika kom-
munikationshjälpmedel. Under 1980-talet genomgick skolan 
ett teknikskifte då smalfilmen byttes ut mot VHS-teknik. Detta 
skifte innebar bland annat att lärare och elever fick utökade 
möjligheter att påverka vilka filmer som visades i klassrummet. 
Videotekniken öppnade nya möjligheter att spela in program 
från TV, hyra kommersiell underhållningsfilm och producera 
egna alster. 

Med utgångspunkt i idén att tekniska förändringar påver-
kar lärares undervisning genomförde jag en undersökning som 
syftade till att på ett språkligt plan analysera attityder som syn-
liggörs när teknik tar plats inom undervisningen vid svenska 

1 Åke Grönlund, Annika Andersson, och Matilda Wiklund, ”Unos uno 
årsrapport 2013” (Örebro: Örebro universitet, 2014), 4.
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gymnasieskolor.2 För att undvika missförstånd användes be-
greppet medieteknik för de typer av teknik som var intressanta 
i undersökningen. Det var alltså teknik som används för att 
mediera ett budskap som studerades. En av studiens avgräns-
ningar var att den fokuserade på endast ett ämne, historia. 
Ytterligare en avgränsning var att studien förhöll sig till två 
tidsperioder. Dels en nutida situation, det vill säga åren runt 
2010, dels åren kring 1985. Följande frågor utgjorde under-
sökningens kärna:
•	 I vilka diskurser uppträder medieteknik i det undersökta 

materialet?
•	 Vilka aktörer blir synliga inom de diskurser som analyseras 

i materialet?
•	 Vilken roll tilldelas medieteknik i de aktuella diskurserna?
•	 Vilka didaktiska konsekvenser får de olika diskurserna om 

medieteknik?

Tidigare forskning

Mitt forskningsarbete rörde sig inom ett fält som kan betecknas 
som historia med utbildningsvetenskaplig inriktning. Detta be-
tydde att såväl utbildningshistorisk som forskning kring histo-
rieundervisningens praktik hade forskning relevans för studien. 
Till detta ska läggas att undersökningen också var beroende av 
en förståelse av teknikhistorisk forskning. Nedan presenteras 
en översiktlig genomgång av det forskningsläge som studien 
togs sitt avstamp i.

Till att börja med kan det nämnas att det inom den teknik-
historiska forskningen pågår en diskussion om hur man kan 
förstå teknikens roll i förhållande till människan och samhället. 
Langdon Winner är en forskare som poängterar teknikens sty-
rande potential. Han menar att tekniska system kan bli så stora 
och svåröverblickbara att de påverkar människors beteende 
utifrån systemets egen logik.3 Från andra forskare framhävs det 
att teknikens plats och funktion i samhällslivet är beroende av 

2 Andreas Westerberg, Medieteknik och historieundervisning: diskurser om 
teknik i klassrummet under 1980-talet och åren kring 2010 (Umeå: Umeå 
universitet, 2014).
3 Langdon Winner, Autonomous technology: Technics-out-of-control as a 
theme in political thought (Cambridge, Mass.: MIT P., 1977).
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sociala processer. Trevor Pinch och Wiebe Bijker visar med sin 
modell SCOT (Social Construction of Technology) hur detta 
kan ske genom påverkan mellan användare och innovatörer.4 
SCOT är en modell som pekar ut att den sociala konstruktio-
nen av teknik kan öppnas och stängas. Inledningsvis är nya 
tekniker socialt öppna, men de olika praxisbundna och me-
ningskapande aktiviteter som tekniken knyts till kan periodvis 
stänga dess sociala omformning. Detta innebär att SCOT inte 
pekar ut någon slutpunkt för teknikens sociala konstruktion. 
En teknik som för en tid uppfattats som socialt entydig och 
stängd, kan i enlighet med SCOT öppnas upp och bli föremål 
för omfattande social rekonstruktion.5 Roger Silverstone och 
Leslie Haddon analyserar de sociala processer som äger rum 
när det gäller konsumentprodukters väg från idé till etablering 
i hushållen. Deras studier har lett fram till en skolbildning som 
kretsar kring begreppet domestication (nedan domesticering). 
Domestication bör förstås som något mellan det regelrätta 
tämjande som det kan signalera i en direkt översättning och 
en mer odramatiskt anpassning för hemmabruk.6 Utifrån denna 
diskussion kan man förvänta sig att det även inom skolans un-
dervisning kan vara så att drivkrafterna till att medieteknik 
kommer i fråga kan ligga utanför lärares och elevers kontroll. 
Tekniska system som redan är i funktion inom eller utanför 
skolan, kan förväntas styra över vilka tekniska lösningar som är 
möjliga eller meningsfulla att ta in i undervisningen. Samtidigt 
förefaller det otroligt att lärare och elever inte skulle ha någon 
påverkan på innovationsprocesser för utveckling av teknik för 
undervisningsändamål, eller att ny teknik skulle kunna ta plats 
i undervisningen utan att något som liknar en domesticerings-
process skulle äga rum.

Utbildningshistorisk forskning kring skolundervisning och 
teknik synliggör framför allt en dragkamp mellan beslutsfat-
tare som anser att teknik är nödvändig i skolan och praktiker 

4 Trevor J. Pinch och Bijker Wiebe, ”The social construction of facts and 
artifacts”, Social Studies of Science 14 (1984).
5 Ibid., 399–441.
6 Roger Silverstone och Leslie Haddon, ”Design and the domestication of ICTs: 
Technical Change and Everyday Life”, i Communication by Design. The Politics 
of Information and Communication Technologies, red Roger Silverstone och 
Robin E. Mansell (Oxford: Oxford University Press, 1996), 45–47.
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som menar att undervisningsteknik är något som man både 
kan ha och mista. Larry Cubans Oversold and Underused: 
Computers in the Classroom beskriver denna situation tydligt.7 
Han redogör för hur teknik i ett inledningsskede ofta skapar 
optimism och visioner om en förändrad skola och pedagogisk 
utveckling. Den inledande entusiasmen leder emellertid ofta vi-
dare till en situation där skolan som institution uppfattas som 
motsträvig och där den nya tekniken inte kommer till full an-
vändning. I Cubans arbete blir det tydligt att teknik inte för-
ändrar vad som sker i klassrummen, att både lärare och elever 
använder ny teknik i mycket större utsträckning på fritiden än 
i skolan och att dataanvändningen i skolan är oregelbunden 
och fantasilös. Hans forskning leder fram till en efterlysning av 
större reciprocitet mellan skolans aktörer och de sammanhang 
där teknik utvecklas. Det är emellertid inte helt klart hur ett 
sådant utbyte skulle se ut. Inom den forskning som bedrivs idag 
kan två huvudspår skönjas och de ska här benämnas som det 
kunskapskritiska och det didaktiska synsättet. 

Det kunskapskritiska synsättet kan presenteras med hjälp 
av Tomas Kroksmark, som via antologin Den trådlösa peda-
gogiken ger uttryck för en stor tilltro till hur teknik kan och 
ska tillåtas förändra skolan i Sverige.8 Att det synsätt som syn-
liggörs i antologin här benämns som kunskapskritiskt handlar 
om att de olika författarna delar en ifrågasättande och omprö-
vande inställning till skolans etablerade syn på kunskap.  De 
företräder en uppfattning som går ut på att de nya former av 
informations- och kommunikationsteknik (IKT) som allt mer 
dominerar den nutida samhällsutvecklingen, förändrar vilka 
kunskapsformer och typer av lärande som har relevans för 
uppväxande generationer. Kroksmark uttrycker detta som att 
skolan behöver bli virtuell, där fokus snarare läggs på kreativi-
tet och samarbete än inlärning och prestation.

Trond Eiliv Hauge tar ställning för ett didaktiskt och lä-
rarlett synsätt på teknik i undervisningen. Hauge menar att 
undervisning går att beskriva som en designprocess. Vad som 
menas med detta utvecklar han exempelvis tillsammans med 

7 Larry Cuban, Oversold and underused: Computers in the classroom 
(Cambridge, Masschusette: Harvard University Press, 2001).
8 Tomas Kroksmark, Den trådlösa pedagogiken: En-till-en i skolan på veten-
skaplig grund (Lund: Studentlitteratur, 2013).
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Jon Magne Vestøl och Andreas Lund.9 De skiljer mellan un-
dervisningsdesign, som i första hand är lärarens ansvar att ut-
veckla och lärandedesign, som är ett resultat av vad lärare och 
elever tillsammans åstadkommer i verksamheten. Med detta 
påpekar de att lärandet i skolan både bygger på ett ledarskap 
från lärarens sida, där styrdokument och etablerad kunskap 
inom skolans olika ämnen spelar roll, samtidigt som den so-
ciala interaktionen mellan lärare, elever och samhälle har stor 
betydelse för lärandet.10

Cathrin Backman-Löfgren och Annika Lantz-Andersson 
har genomfört var sin studie på klassrumsnivå som berör me-
dieteknik och undervisning.11 Det är dock vanskligt att utifrån 
dessa undersökningar avgöra om ett didaktiskt eller ett kun-
skapskritiskt synsätt borde ges försteg framför det andra. Såväl 
Backman-Löfgren som Lantz-Andersson visar att det är först 
när eleven sätter sig vid datorn som det avgörs hur tekniken 
kommer att användas. I Lantz-Anderssons studie kom tekni-
kens form- och funktionsaspekter att ta större plats i arbetet än 
vad läraren avsett. Hos Backman-Löfgren visade det sig att den 
tekniskt tillrättalagda lärmiljön fungerade på ett sådant sätt att 
eleverna ägnade sig åt produktiva aktiviteter inom ämnet, men 
att de inte nådde särskilt djupt i sina arbeten. 

Forskning kring historieundervisningens praktik är ingen 
stor genre inom utbildningsforskningen. Under de senaste åren 
kan man emellertid hitta några undersökningar om hur histo-
rieundervisning bedrivs i svenska skolor.12 Bilden är inte särskilt 

9 Trond Eiliv Hauge, Jon Magne Vestøl, och Andreas Lund, ”Undervisning 
som design”, i Undervisning i endring: IKT, aktivitet, design, red Trond Eiliv 
Hauge (Oslo: Abstrakt Forlag, 2007).
10 Ibid., 195.
11 Cathrin Backman Löfgren, Att digitalisera det förflutna: En studie av gym-
nasieelevers historiska tänkande (Lund: Lunds universitet, 2012); Annika 
Lantz-Andersson, Framing in educational practices: Learning activity, digi-
tal technology and the logic of situated action (Göteborg: Acta Universitatis 
Gothoburgensis, 2009).
12 Thomas Nygren, Erfarna lärares historiedidaktiska insikter och undervis-
ningsstrategier (Umeå: Umeå universitet, 2009); Mikael Berg, Historielärares 
ämnesförståelse: Centrala begrepp i historielärares förståelse av skolämnet his-
toria (Karlstad: Karlstads universitet, 2014); Jessica Jarhall, En komplex histo-
ria: Lärares omformning, undervisningsmönster och strategier i historieunder-
visning på högstadiet (Karlstad: Karlstads universitet, 2012); Johan Hansson, 
Historieintresse och historieundervisning: Elevers och lärares uppfattning om 
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omfattande och undersökningarna fokuserar i första hand på 
hur lärare och i viss mån elever beskriver undervisningen. Av 
den information som kommer fram kan man konstatera att det 
i och för sig förekommer många olika arbetssätt i historieklass-
rummen, men att ett dominerande inslag är lärarens berättande 
eller före-läsande. Det förefaller också som om det visas en hel 
del film inom historieundervisningen. Det står emellertid inte 
klart huruvida filmerna är viktiga inslag, eller om de snarats 
är att betrakta som avbrott och andningshål i föreläsandet. 
Läroboken och läroplanen framstår som viktiga styrande fak-
torer för vad som tas upp, men lärarna verkar inte använda 
läroböckerna på något entydigt och likartat sätt. Utifrån det 
intressefokus som föreligger för denna undersökning kan en 
viktig slutsats dras om historieundervisning och medieteknik. 
Den forskning som hittills bedrivits synliggör inte huruvida 
ny medieteknik vare sig påverkas av eller påverkar undervis-
ningen. Datorer, internet och sociala medier märks inte i den 
forskning som bedrivits. Detta trots att studierna genomförts 
under en period då allt fler skolor antagit en-till-en lösningar 
vad gäller elevdatorer. Detta skulle kunna antyda att historie-
lärarna har negativa attityder till att anamma medieteknik i 
undervisningen. Hur det än låg till med den saken framstod 
ett behov av att samla mer information om hur historieunder-
visning i allmänhet faktiskt bedrevs och inte minst hur lärare 
förhöll sig till att använda medieteknik i undervisningen. 

Material, metod och teori

Undersökningen byggde på kombinationen av tre olika mate-
rial för var och en av de studerade perioderna: skolans styr-
dokument, lärartidskrifter och lärarintervjuer. Detta material 
användes för att rekonstruera vad som kunde betecknas som 
offentliga samtal i spänningsfältet mellan myndighets-utö-
vande, produktion av undervisningsteknik och lärarpraktik. 
Styrdokumenten representerade den operationaliserade politi-
ken, lärarintervjuerna gav en bild av hur enskilda personer upp-
fattat och minns situationen runt sin praktik. Lärartidskrifterna 
blev ett exempel på en offentlig arena där olika aktörer å ena 

historieämnet (Umeå: Umeå universitet, 2010).
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sidan kunde försöka påverka politiken, men å andra sidan 
också strävade efter att i direkt mening påverka praktiken. 

De styrdokument som studerades var Läroplan för gym-
nasieskolan 1970 (Lgy 70), Läroplan för de frivilliga skolfor-
merna 1994 (Lpf 94) och Läroplan för gymnasieskolan 2011 
(Gy 11) med tillhörande kursplaner.13 De tidskrifter som stude-
rades var sex årgångar av de fackliga lärartidningarna Lärarnas 
tidning och Skolvärlden. Redaktionella texter, insänt material 
och annonser från samtliga nummer för åren 1983, 1985 och 
1987 samt 2008, 2010 och 2012 ingick i studien. De lärare 
som intervjuades var sex gymnasielärare i historia, som varit 
yrkesverksamma under den ena eller båda av de perioder som 
studerades. 

Materialet analyserades med hjälp av diskursteoretisk me-
tod. Diskurs är ett begrepp som kan förklaras med hjälp av 
synonymen samtalsordning. All diskursanalys bygger på en idé 
om att mänsklig kommunikation hela tiden formeras i någon 
typ av ordning. Dessa samtalsordningar kan röra vad som är 
meningsfullt att yttra i ett visst sammanhang eller inom ett 
visst ämne. De kan också utgöra värderingar, exempelvis kring 
vad som är intressant, tillförlitligt eller normalt. När forskare 
studerar diskurser gör man ofta det för att komma åt dessa 
ordningar och se vilka värderingar som påverkar människors 
kommunikation och tänkande. Diskursteori är en särskild in-
riktning inom diskursanalysen som tar sin utgångspunkt hos 
Ernesto Laclau och Chantal Mouffe. De arbetar i sina analyser 
med ett diskursbegrepp som får en vid innebörd. Inom diskurs-
teori görs ingen direkt skillnad mellan språkliga handlingar 
och annan social praktik. Diskursen blir därmed mer än språk. 
Detta innebär i sin tur att diskursernas normerande och likrik-
tande potential bör betraktas som högst varierande. Diskursens 
inre logik avgör i vilken grad som den påverkar människors 
tänkande, handlande och värderingar.14

13 Läroplaner för de frivilliga skolformerna: Lpf 94 (Stockholm: Utbildnings-
departementet:, 1994); Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma äm-
nen för gymnasieskola 2011 (Stockholm: Skolverket:, 2011); Skolöverstyrelsen, 
Läroplan för gymnasieskolan: Lgy 70 Allmän del, Tredje upplagan, 1983.
14 Ernesto Laclau och Chantal Mouffe, ”Post-Marxism without Apologies”, i 
New Reflections on the Revolution of Our Time: Ernesto Laclau, red. Ernesto 
Laclau (Routledge, Chapman & Hall, Incorporated, 1990).
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Den praktiska användningen av diskursteori i lic-avhandlingen 
handlade om att rekonstruera analogikedjor. Detta var ett ar-
betssätt som hämtade inspiration från Ulf Mörkenstams Om 
”Lapparnes privilegier”15 Där använde han diskursteori för att 
undersöka föreställningar om samiskhet i svensk samepolitik. 
Att rekonstruera analogikedjor handlar om att spåra upp och 
peka ut de associationsbanor som blir synliga inom ett diskus-
sionsämne. I mitt fall handlade det om att spåra vad man talade 
om när man talade om teknik i undervisningen. Mörkenstam 
förutsätter att associationsbanor, besläktade värderingar och 
rationella argumentationsbanor som utgjort eller utgör en gi-
ven diskurs går att peka ut, eller vaska fram. Därför beskriver 
han arbetet med analogikedjor som ett rekonstruktionsarbete. 
Det är något som återskapas ur den diskurs som studeras. 
Det som framträder vid rekonstruktionen är främst två saker, 
dels de ord, begrepp och uttryck som utgör diskursens kärna. 
Mörkenstam kallar detta för diskursens nod. Noden är utbyt-
bar inom diskursen, men vid varje given tidpunkt finns en nod 
som fixerar den. Utan en sådan nod finns det ingen diskurs. 
Mörkenstam menar vidare att diskursens egen interna logik 
framträder genom analogikedjorna, så att det blir synligt hur 
och i vilken ordningsföljd olika begrepp eller utsagor följer på 
varandra eller styr associationer inom diskursen.16

Diskurser om teknik inom undervisning - resultat

Ur materialet rekonstruerades fyra olika diskurser som berörde 
teknik inom undervisning. Två av dessa var relevanta för åren 
runt 1985. Det var diskursen om den framtida skolan och dis-
kursen om film, skräpkultur och undervisning. Diskursen om 
den framtida skolan kännetecknades av att den kretsade kring 
analogier eller associationer kopplade till noden datorn i sko-
lan. Diskursen om film, skräpkultur och undervisning kretsade 
istället kring noden videofilm. De två diskurser som rekonstru-
erades från åren runt 2010 är diskursen om den samtida skolan 
och diskursen om god undervisning. Diskursen om den sam-
tida skolan kännetecknades av att den kretsade kring analogier 

15 Ulf Mörkenstam, Om ”Lapparnes privilegier”: Föreställningar om samisk-
het i svensk samepolitik 1883-1997 (Stockholm: Stockholms universitet, 1999).
16 Ibid., 59.
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eller associationer kopplade till noden lust att lära. Diskursen 
om god undervisning präglades av noden utveckling. Den dis-
kursen odlade föreställningar om att undervisningen i skolan 
behövde utvecklas. 

Vilka aktörer blev synliga inom de diskurser som analyserades i materialet?

Diskursen om den framtida skolan framstod som att den till 
stora delar fördes på en nivå som inte engagerade lärare. Den 
handlade mer om förväntningar på 1980-talets samhällsut-
veckling än om elevers lärande. Skolöverstyrelsen, läromedels-
förlag och datortillverkare var väl synliga inom denna diskurs. 
På många sätt kunde man uppfatta deras agerande som strate-
giskt. De förväntade sig att datorn skulle ha en stor betydelse 
inom det framtida samhället och detta innebar att de redan i 
sin samtid behövde inta positioner som kunde ge skolan, elev-
erna och inte minst dem själva gynnsamma förutsättningar för 
denna framtid. 

Diskursen om film, skräpkultur och undervisning prägla-
des av en läraropinion som var starkt kritisk mot videovåld. 
Lärarna var den grupp av aktörer som blev mest synlig inom 
denna diskurs. Under denna period, åren runt 1985, märks det 
att många lärare bidrog till att beskriva videon som en farlig 
teknik som spred våldskultur i samhället. Samtidigt fanns det 
många lärare som trots denna kritik sökte vägar att använda 
videoteknik i undervisningen. Denna diskurs framstod därmed 
till stora delar som en kommunikation mellan lärare. 

Diskursen om den samtida skolan rekonstruerades ur ma-
terialet från åren runt 2010. Inom den var det väldigt svårt 
att peka ut någon avgränsad grupp av aktörer som blev sär-
skilt synlig. Detta berodde inte på att konkreta formuleringar 
saknades, utan för att det fanns så många avsändare. Minst 
viktig verkar emellertid den formella politiska styrningen ha 
varit. Styrdokumenten öppnade för möjligheten att ta in teknik 
i undervisningen, men var inte särskilt detaljerade om hur eller 
varför detta skulle ske. Denna diskurs framstod som den bre-
daste, när det gällde aktörer. Såväl myndighetsföreträdare som 
lärare och marknadsförare tog plats inom den. 

När jag analyserade diskursen om god undervisning blev 
det enklare att urskilja en typ av aktörer som extra central. Det 
handlade då om alla som hade något att marknadsföra. Det 
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framstod som tydligt att åren runt 2010 hade marknadsföring 
blivit ett centralt verktyg inom diskussionen om teknik i un-
dervisningen. Den som kunde marknadsföra en medieteknisk 
resurs som framstod som utvecklande för undervisningen hade 
goda chanser att släppas in i klassrummet. Diskursens karaktär 
gjorde att det var svårt för lärare att förhålla sig neutral till 
den. Fokus låg på den undervisning som lärarna själva bedrev. 
Samtidigt var det svårt för lärare att ta plats inom diskursen 
när det fanns så många välformulerade och slagkraftiga mark-
nadsförande budskap som konkurrerade om utrymmet.

Det gick att känna igen de olika aktörernas agerande uti-
från Larry Cubans forskning. Såväl inom diskursen om den 
framtida skolan som inom diskursen om god undervisning 
präglades samtalet om teknik av en pådrivande visionär opti-
mism. I det första fallet handlade det om att både skapa bered-
skap för och driva fram morgondagens samhälle. I det andra 
fallet handlade det om en tilltro till teknikens förändrande po-
tential. Det lyste igenom en idé om att bara skolan valde rätt 
teknik så skulle undervisningen förbättras. Det gick även att 
plocka fram dylika aspekter inom diskursen om den samtida 
skolan, men där märktes också ett slags avmätt missnöje med 
att lärarprofessionen inte låg i teknikens frontlinje. Av Cuban 
förstår man att sådana kritiska undertoner gentemot undervis-
ningens praktiker inte bör förvåna, men att det inte heller bör 
överraska någon att lärarna förefaller vilja välja att tillämpa all 
möjlig teknik. Ny som gammal. En trolig förklaring till denna 
måttlighet belystes av de observationer som Backman-Löfgren 
och Lantz-Andersson presenterade. Om teknikförändringar i 
undervisningen kännetecknas av att såväl lösa problem som att 
skapa nya utmaningar finns det få skäl för lärare att betrakta 
ny teknik med särskilt stor entusiasm. Ett additivt mönster kan 
då upplevas som mer fördelaktigt, där gammal teknik nyttjas 
när den uppfattas som lämplig och den nya tekniken plockas 
in för att förverkliga idéer som är svåra att genomföra med 
befintliga resurser.

Vilka roller tilldelades medietekniken inom de studerade diskurserna?

Inom de olika diskurserna kunde man spåra åtminstone tre 
olika roller för medieteknik inom undervisningen. Det handlade 
om att tekniken skulle göra skolan relevant, antingen för det 
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framtida eller för det samtida samhället. Det handlade om att 
medietekniken skulle driva fram en önskad skolutveckling och 
det handlade till sist om att den skulle utgöra ett undervisnings-
verktyg. Vid 1980-talets mitt stod det klart att de som de facto 
utövade makt över datorns plats i skolan var Skolöverstyrelsen. 
Det var den som drev på utvecklingen av skoldatorn och på så 
vis konkretiserade vad en dator kunde vara i utbildningssam-
manhanget. Det var också den som formulerade innebörden i 
ämnet datalära. Makten låg alltså på en myndighetsnivå. Trots 
detta visade min studie att det finns skäl att koppla framväxten 
av skoldatorer till social konstruktion. Det var högst tydligt 
att de som var inblandade i utvecklingen av detta var öppna 
för det som inom SCOT-modellen kallas för relevanta sociala 
grupper.17 Man kunde tydligt se hur skoldatorn växte fram i ett 
samspel med grupper utanför myndigheten. Det var intressant 
för tidningarna att rapportera om projektets fortskridande, 
men också släppa in synpunkter från olika håll om olika väg-
val i processen.

Silverstone och Haddon menar att när ny teknik tar plats i 
hushåll, så följer en process som de kallar för domesticering. I 
min analys användes domesticeringsbegreppet för att tolka vad 
som sker på ett diskursivt plan när teknik tar plats i klassrum-
met. En sak som framträdde var att den lärare som valde att 
använda teknik signalerade eller kommunicerade något genom 
sitt teknikval. Detta märktes särskilt inom diskursen om den 
samtida skolan. Där väntades läraren undervisa på ett sådant 
sätt att elevernas lust att lära skulle stärkas. Ett sätt för läraren 
att kommunicera sina ambitioner på detta område var att un-
dervisa med hjälp av medietekniska resurser som associerades 
med relevans.  Detta kunde givetvis innebära att eleverna mötte 
en adekvat undervisning, men teknikvalen utgjorde ingen ga-
ranti för det. Att på detta sätt kommunicera värden eller at-
tityder genom val av medieteknik riskerade att skymma läran-
deproblem som uppstod trots eller tack vare den medieteknik 
som användes. Det är värt att lägga märke till att de enskilda 
lärarna på 1980-talet inte verkar ha ställts inför samma för-
väntningar att bevisa undervisningens relevans genom val av 
teknik.

17 Trevor J. Pinch och Wiebe, ”The social construction of facts and artifacts”
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De enskilda lärarnas roll skärptes ännu mer om man betrak-
tar diskursen om god undervisning. Där förväntades lärarna 
ta egen aktiv ställning till användningen av medieteknik. Inom 
de diskurser som rekonstruerades från 1980-talet var det an-
tingen skolan som helhet som stod i fokus, eller också var det 
en konkret fråga, nämligen videofilmens eventuella skadeverk-
ningar. Enskilda lärare kunde delta i samtalen och anpassa sina 
val eller beslut efter vad de uppfattade som klokt. Inom dis-
kursen om god undervisning var läget ett annat. Där riktades 
allt fokus mot läraren. Den undervisande praktikern väntades 
fatta beslut om sin undervisning, som inte bara skulle göra att 
eleverna lärde sig något. Nej, lärarens val skulle också utveckla 
hela skolans undervisning. I lic-avhandlingen hävdar jag att 
kunskapskritiker som exempelvis Tomas Kroksmark skulle 
kunna sägas stödja en sådan grundhållning. Han föreskriver 
ett intuitivt och kreativt lärande via teknik. Kroksmark betrak-
tar dessutom samtida kommunikationsteknik som bärare av 
en potential för att frigöra lärandet från hindrande strukturer. 
Dessa förväntningar på medietekniken kan emellertid proble-
matiseras. Som Hauge m.fl. förstår skolans verksamhet är det 
i mötet mellan lärare och elever som möjligheterna för lärande 
definieras. Detta gäller oavsett vilken teknik som används, eller 
inte används. Utifrån deras synsätt blir det tydligt att den som 
går in i undervisningssammanhanget med alltför färdiga pla-
ner, eller styrande tekniska lösningar, riskerar att misslyckas. 
De elever som deltar i undervisningssammanhanget kanske inte 
är beredda att anpassa sig. Den som vill arbeta vidare utifrån 
ett kunskapskritiskt synsätt gör därmed klokt i att inte sätta all 
sin tillit till teknikoptimism. De tankar som Kroksmark fram-
för, angående att tekniken i sig skulle kunna förändra under-
visning och lärande i någon konstruktiv riktning, verkar dess-
utom svåra att förankra i den empiri som redovisas av Lantz-
Andersson och Backman-Löfgren. 

Vilka didaktiska konsekvenser fick de olika diskurserna om medieteknik?

De intervjuade lärarna visade på ett dubbelt förhållningssätt 
gentemot användningen av medieteknik. Å ena sidan fram-
hävde de sin egen handlingsfrihet och variationens betydelse 
i undervisningen, å andra sidan talade de om att det förekom 
undervisningstrender som de i viss mån följde och åtminstone 
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kände att de behövde förhålla sig till. Lärarna menade alltså att 
de hade makt att välja hur de skulle använda sig av medietek-
nik men också att det fanns trender som kunde påverka dem. 
Variation är något som skrivits fram tydligt i forskningen om 
historieundervisningens praktik. Johan Hansson visade att de 
lärare som han intervjuat bedömer sin undervisning som mer 
varierad än vad eleverna anser att den är.18 

De diskurser som rekonstruerades i undersökningen visar 
att trender är något som man bör räkna med inom skolan. 
Däremot gav analysen ingen tydlig bild av värdet med varia-
tion. Två av diskurserna kunde tänkas öppna upp för menings-
fulla samtal om variation. De var diskursen om film skräpkul-
tur och undervisning, samt diskursen om god undervisning. I 
analysen av dessa diskurser blev det tydligt att det endast är 
inom den förstnämnda som läraren kunde räkna med att varia-
tion, utifrån ett grundläggande mönster av berättande och före-
läsande, betraktades som ett rimligt förhållningssätt. Videofilm 
kunde användas för att levandegöra historia och väcka känslor. 
Filmen kunde också innebära ett erbjudande om tillgång till 
god kultur. Däremot framstod videofilmen inte som något an-
nat än ett förslag till inslag inom undervisningen. Den tänktes 
inte bära lärandet som helhet.

Inom diskursen om god undervisning synliggjordes läraren 
som en väljande och sovrande aktör. Därtill byggde diskursen 
på föreställningen om att läraren stod inför ett överflöd av möj-
ligheter att välja resurser och tillvägagångssätt. Trots detta gav 
diskursen ingen central plats åt elementet variation. Visserligen 
fanns det inom diskursen plats för analogier som inkluderade 
tankar om variation, men den främjade också idéer om att viss 
teknik kunde vara bra eller dålig i sig. Därför blev tanken att 
det är meningsfullt att bedriva pedagogiskt ledarskap genom 
beslut om teknikinköp högst rimlig inom denna diskurs. Detta 
gjorde att diskursen tenderade att framhäva betydelsen av att 
välja de rätta medietekniska resurserna, framför att uppmuntra 
en mångfald. Det blev också svårt att se hur en föreläsande och 
berättande lärare passade in i diskursen om god undervisning. 
Man kan inte påstå att den typen av undervisning kritiserades, 
men det blev svårt att försvara en sådan grundstruktur inom 

18 Hansson, Historieintresse och historieundervisning, 138.
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denna diskurs. Läraren väntades vara en väljande aktör som 
skulle förhålla sig aktiv till såväl stoff som medieteknik och 
arbetssätt. De yngre lärarna i denna undersökning var inte lika 
tydliga som de äldre med att de följde en grundstruktur som 
byggde på berättande och föreläsande. Huruvida detta var en 
signal om att de yngre lärarnas undervisning skulle vara mer el-
ler mindre varierad än de äldres blir omöjligt att säga. Däremot 
kan det absolut vara så att de yngre lärarna uttryckte sig i för-
hållande till de förutsättningar som diskursen om god under-
visning skapade. Där gavs inget utrymme för grundläggande 
strukturer eller mönster i undervisningen.

När jag analyserade lärarintervjuerna i denna undersökning 
framträdde ett tema som handlade om att ämnet styrde vilken 
medieteknik som skulle användas och hur den skulle användas. 
Flera av lärarna menade att det i grunden är undervisnings-
stoffet eller undervisningens fokus som drev hur medieteknik 
skulle användas. Denna hållning belystes i arbetet med hjälp av 
de olika undervisnings-strategier och typer av ämnesförståelse 
som Thomas Nygren och Mikael Berg redovisat. Nygren ta-
lar om de fyra strategierna flerperspektivism, narrativ historia, 
samhällsvetenskaplig historia och eklektisk historia.19 Mikael 
Berg identifierar tre huvudkategorier av ämnesförståelse. Ett 
bildningsorienterat- ett kritiskt- och ett identitets-skapande syn-
sätt.20 De lärare som intervjuats i min studie gav ingen entydig 
bild av hur historieundervisning borde se ut. Berg och Nygren 
bekräftar att det inte finns någon allenarådande och vedertagen 
modell. Däremot menade såväl lärarna i min undersökning som 
Nygren och Berg att det finns gränser för spännvidden inom 
ämnet. De diskurser som jag rekonstruerat ger emellertid be-
gränsat utrymme åt undervisningsämnets förutsättningar i va-
let eller användningen av medieteknik. Inom diskursen om den 
framtida skolan spelade olika undervisningsämnen inte någon 
roll alls. Datorn skulle in i skolan för att den hörde framtiden 
till. Huruvida detta främjade någon aspekt av undervisningen 
inom exempelvis historia spelade inte någon roll. Diskursen 
om film, skräpkultur och undervisning gjorde det möjligt för 
historieläraren att använda film som variation, för att gestalta 

19 Nygren, Erfarna lärares historiedidaktiska insikter och undervisningsstra-
tegier, 106.
20 Berg, Historielärares ämnesförståelse, 282ff.
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historia, för att väcka känslor eller för att erbjuda eleverna god 
kultur. Däremot främjade denna diskurs inte något djupare 
samtal kring vilka typer av filmer som kunde vara meningsfulla 
att visa inom olika ämnen. Diskursen om den samtida skolan 
fokuserade på elevens lust att lära. Detta blev en uppmaning 
till lärare att pröva teknik, men uppmaningen att främja lus-
ten att lära föreföll tondöv inför den komplexitet som Nygren 
och Berg visat att historieämnet karaktäriseras av. Här har det 
ingen betydelse att även andra undervisningsämnen kan ka-
raktäriseras av annan komplexitet. Det som spelar roll är att 
diskursen om den samtida skolan gjorde det svårt för ämneslä-
rare, exempelvis i historia, att vinna gehör för synpunkter kring 
teknikanvändning som utgick från ämnets problemställningar. 
Den diskurs som gav ett tydligt utrymme för dylika övervägan-
den var emellertid diskursen om god undervisning. Den gav 
utrymme för tankar som handlade om att ämnet styr vilken 
teknik som borde användas. Inom denna diskurs fanns det 
emellertid en underliggande uppmaning till ämnesläraren att 
utveckla sin undervisning. Detta gjorde att det kunde vara svårt 
att upprätthålla beprövade undervisningsstrategier i mötet med 
nya medietekniker. Den som höll fast vid det gamla riskerade 
att utsättas för kritiken att inte utvecklas.

Avslutning

I min lic-avhandling rekonstruerades fyra diskurser rörande 
medieteknik och undervisning. Analysen visade att diskurserna 
ofta odlade föreställningar om medieteknik som inte tar någon 
tydlig hänsyn till undervisningsämnets förutsättningar. När 
man betraktar detta kan det bli lätt att ställa upp en motsätt-
ning mellan ämne och teknik. Det ligger nära till hands att söka 
efter vilken sida som borde segra. Ämnesdidaktikerna eller 
teknikentusiasterna? Möjligen kan sådana dikotoma uppställ-
ningar vara tänkbara i teorin, men i praktiken blir de menings-
lösa. Utmaningen för läraren handlar inte om huruvida medi-
eteknik ska användas i undervisningen eller inte. Frågan gäller 
snarast hur den ska användas och när. För att detta ska fungera 
krävs medvetna förhållningssätt om vad undervisningen ska 
leda till och hur teknik kan bidra i det sammanhanget. Den 
nytta som lärare i allmänhet och historielärare i synnerhet kan 
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dra av slutsatserna i denna undersökning handlar därför om 
synliggörande, reflektion och ständig omprövning.

Synliggörande – Undersökningen visar att diskurser kring 
medieteknik och undervisning ofta följer mönster där ämnes-
undervisningens förutsättningar blir osynliga. Denna diskur-
siva tendens motiverar att ämneslärare tar initiativ för att med-
vetet artikulera hur historieundervisning kan och bör bedrivas. 

Reflektion – Medietekniska förändringar gör att lärares 
behov att tillsammans med kollegor reflektera över ämnesdi-
daktiska frågor ökar. Teknik öppnar nya möjligheter först när 
lärare kan leda verksamheten på ett överlagt sätt, både vad gäl-
ler didaktik och teknik.

Ständig omprövning – När lärare tar in ny teknik i under-
visningen inleds ett rekonstrueringsarbete som inbegriper såväl 
ämne som teknik. De tekniska resurser som tas in i klassrum-
met har ingen funktion som är given på förhand. Det är hur 
läraren och eleverna tillsammans arbetar med tekniken som av-
gör vad den kan bidra med inom undervisningen. Mötet mellan 
medieteknik och undervisning blir därför en fråga för ständig 
omprövning i lärares praktik.
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