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Etnografisk studie: Vilken makt har den kulturella reproduktionen över 
lärarstudenternas lärande? Reflektioner från en etnografisk studie 

Catarina Player-Koro 

 

Inledning 

Föreliggande paper syftar dels till att beskriva och presentera några av resultaten från den studie 

som jag genomfört inom ramen för mitt avhandlingsprojekt, och dels till att pröva och diskutera 

en möjlig teoretisk utgångspunkt för analys av det empiriska materialet. Syftet är att på detta sätt 

få möjlighet att diskutera och ventilera fördelar och nackdelar med att använda valt teoretisk 

ramverk för att tolka och förstå lärarstudenternas upplevelser och handlanden under en del av sin 

lärarutbildning.  

Det empiriska materialet som kommer att behandlas här består av två olika 

undervisningstillfällen, en föreläsning och en workshop där studenterna arbetat med matematik i 

ett kalkylprogram, samt delar av en intervju som genomförts lärarstudenterna under fältstudierna. 

Materialet är en del av den etnografiska fallstudie som jag genomfört inom ramen för mitt 

avhandlingsprojekt, där en grupp lärarstudenter har följts under en termin av sin lärarutbildning. 

Undervisningstillfällena representerar två av de undervisningsformer som förekom i 

inriktningen/terminen. Utgångspunkten för diskussionen är ett mönster som framträdde under 

studiens gång, där en motsägelse framträder mellan vad som utspelade sig vid de observerade 

tillfällena och hur studenterna talade om och prioriterade de olika undervisningsmomenten. I 

fokus för resonemanget är de intentioner som uttrycks som ett centralt innehåll i kursplanens 

beskrivning av innehållet i matematikinriktningen, att inriktningen ska:  

”( )behandla ämnet matematik utifrån ett såväl ämnesteoretiskt som 

ämnesdidaktiskt perspektiv och med särskild tonvikt på de aspekter som 

möjliggör utvecklandet av en fördjupad syn på matematik och 

matematikundervisning. ” 

Kursplanens skrivning sammanfaller också med vad studenterna både vid mer informella samtal 

och vid intervjuer ger uttryck för att de vill uppnå med sina studier, som kan sammanfattas som 

en strävan att nå en fördjupad syn på matematik och matematikundervisning. Motsägelsen ligger i 

vad studenterna å ena sidan erfar och ger uttryck för vid de olika undervisningstillfällena och hur 

de i efterhand talar om och prioriterar dessa händelser. När studenterna i efterhand talar om sin 
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utbildning framhåller de den undervisningsform som här representeras av föreläsningen som den 

viktigaste och värdefullaste för deras matematikinlärning, medan studierna visade att de var under 

de mer laborativa workshoparna som studenterna problematiserar, reflekterar över och ger 

uttryck för en fördjupad förståelse av matematiken. Under föreläsningarna framhåller å andra 

sidan studenterna att de inte förstår och att de på grund av begränsningar i tid i förhållande till 

innehållets omfattning och komplexitet tvingas till inlärning av procedurer snarare än till en 

fördjupad förståelse av matematiken.  

I föreliggande paper kommer Bernsteins teorier om hur sociala-, och utbildningensväsendets 

koder har effekt på den kulturella reproduktionen att användas för att försöka analysera, 

synliggöra och tolka detta mönster. Med teorier om hur reproduktion gestaltar sig i olika 

pedagogiska processer skulle föreliggande analys kunna visa dels hur den traditionella synen på 

matematik och matematikundervisning reproduceras i studenternas tankar, uppfattningar och 

beteenden, och hur reflektionen över egna erfarenheter uteblir.  

Teoretiska utgångspunkter 

Den pedagogiska praktiken som studenterna möter i sina dagliga studier formas på två nivåer. På 

den ena nivån skapas den policy som beskriver lärarutbildningen. Villkoren för hur 

lärarutbildningen ska bedrivas fastställs av regeringen och är således ett politiskt dokument. Den 

proposition som beskriver nuvarande lärarutbildning benämns En förnyad lärarutbildning och 

överlämnades till riksdagen år 2000 (1999/2000:135, 2000). På den andra nivån transformeras de 

politiskt formulerade intentionerna av de lärosäten som bedriver lärarutbildning, i 

utbildningsplaner och kursplaner vilka därefter förverkligas i praktiken genom valet av innehåll 

och i de undervisningsmoment och examinationer som studenterna förväntas delta i. I 

transformeringsprocessen möter de politiskt formade direktiven utbildningsinstitutionens 

traditioner, strukturer och diskurser vilket får till följd att intention och faktisk gestaltning i den 

pedagogiska praktiken inte utgör en spegling av varandra. Det som kommer att forma den 

pedagogiska praktiken, hur undervisningen ska bedrivas, vad som ska ingå, samt vad som är god 

eller dålig pedagogik, är dels ramar och intentioner från policy nivån men även traditioner i form 

av maktstrukturer, diskurser och praxis från utbildningsinstitutionen. Det är i denna praktik som 

studenterna konstruerar de föreställningar om vad som krävs av dem som matematiklärare och 

hur undervisningen i matematik bör bedrivas. (Beach, 2000; Bernstein, Dahlberg, & Lundgren, 

1983; Lundgren, 1983).  

Bernstein använder begreppen klassifikation, inramning, kod och kontext för att beskriva hur 

dominerande strukturer reproduceras i pedagogiska praktiker. Utgångspunkten för Bernsteins 
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teorier är hur samhällsutvecklingen och den sociala arbetsdelningen lett till att olika kategorier 

etablerats mellan olika sociala grupper, mellan arbetsliv och utbildningsväsende och inom 

utbildningsväsendet. Kategorierna uppkommer ur olika produktionssätt, vilket innebär att 

samhällsklass är den fundamentala och dominerande kulturella kategorin. Klassrelationerna 

genereras, distribueras, reproduceras och legitimeras genom distinkta former av kommunikation 

inom och mellan kategorierna. Genom kommunikationen överförs dominanta och dominerade 

koder som i sin tur genererar en positionering mellan kategorierna. Positioneringen mellan 

kategorier i arbetslivet genereras genom var i produktionshierarkin de befinner sig på så sätt att 

kategorier skapade högre upp i hierarkin också är mer specialiserade och har större makt än 

kategorier lägre ner i hierarkin. Kategorisering sker även inom utbildningssystemen med den 

skillnaden att utbildningssammanhang är det diskurser som produceras och reproduceras till 

skillnad från de fysiska objekt som genreras i produktionen (Bernstein, 2003; Bernstein et al., 

1983).  

Kategorierna skapar de grundläggande principer som formar de sociala sammanhangen, i 

utbildningssammanhang sker detta i den pedagogiska praktiken. En kategori inom 

utbildningsväsendet uppkommer även den genom fördelning av arbetet och av de olika social 

relationer som detta genererar. Exempel på kategorier kan vara utövare (lärare) eller förvärvare 

(elever, studenter) men också olika organ (skolor på olika nivåer), olika ämnen eller olika 

akademiska diskurser. För att skilja kategorier från varandra och för att manifestera deras position 

gentemot varandra måste varje kategori utveckla sina specifika koder. Koderna ger kategorierna 

dess identitet och dess avgränsning och position gentemot andra kategorier. Ju mer specialiserad 

en kategori är desto starkare måste kategorin avgränsa sig från andra kategorier, vilket anges i 

graden av klassificering. Klassificering refererar alltså till relationen och positionen mellan 

kategorier. För att upprätthålla en starkt klassificerad kategori krävs makt, tydliga koder som 

specificerar kategorin och tydliga regler för hur koderna ska reproduceras. Koderna realiseras 

genom principer för hur kommunikation och sociala relationer ska ske mellan aktörerna i den 

pedagogiska praktiken. I en utbildningspraktik är de två kategorierna lärare och student deltagare 

i en kommunikationsprocess som har med överföring och förvärv att göra. 

Kommunikationsmönstret mellan aktörerna är medlet för att socialisera förvärvarna 

(studenterna) till en kod, vilket får till följd att klassifikationsprinciperna (koderna) ständigt är 

närvarande i en pedagogisk relation. Begreppet inramning syftar på principerna för hur denna 

kommunikation ska ske, vilka kommunikationsmönster som är legitima. För att sammanfatta 

detta resonemang skulle man kunna säga att klassifikationen uttrycker förhållandet mellan de 

kategorier som skapar en utbildnings kontext och att inramningen säger oss hur 
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överföringsprocessen ser ut, det vill säga hur undervisningsformen ser ut och att en dominant 

struktur karakteriseras av stark klassifikation och inramning (Bernstein, 2003; Bernstein et al., 

1983; Lundgren, 1983).  

De olika undervisningsformer som förekommer i matematikinriktningen skiljer sig åt i så väl val 

av innehåll, syfte och användning av undervisningsmaterial, examinationssätt och i 

klassrumsinteraktionen. Med Bernsteins teori som grund skulle de olika undervisningsformerna 

kunna beskrivas i termer av graden av klassifikation och inramning, där föreläsningarnas 

undervisning är starkt i sin klassificering och inramning, medan workshopen har en svagare 

klassifikation och inramning. 

Undervisningsformens karaktär i termer av graden av klassifikation och inramning synliggörs i en 

pedagogisk praktik genom principer för kommunikation och överföring av kunskap, vilket i sin 

tur handlar om kontroll av urval, organisation av interaktionen i form av exempelvis turordning 

och fördelning av tid, och av förväntad inlärningstakt. Är inramningen stark är det läraren som 

kontrollerar och har makt över urval, organisation och tidsanpassning, vilket också får som 

konsekvens att positionsstrukturen det vill säga formen för maktförhållandet mellan lärare och 

student etableras. Genom de principer för kommunikation som inramningen förmedlar förvärvar 

studenterna principer för vad som räknas som meningsfullt och som riktiga förverkliganden. 

Sammanfattningsvis kan man säga att ägandet och fördelningen av makt är förenat med 

klassifikation och att kontrollprinciperna är sammanlänkat med inramningen(Bernstein, 2003; 

Bernstein et al., 1983).  

Metod 

Studien syftar i sin helhet till att studera och analysera lärarstudenternas upplevelser av sin andra 

inriktningstermin i matematik, såsom deras egen roll i den, hur de uppfattar och värderar 

inriktningens innehåll, samt deras utveckling av sin läraridentitet i allmänhet och sin 

matematikläraridentitet i synnerhet. En viktig utgångspunkt för studien är att synliggöra, tolka 

och beskriva relationen mellan studenternas erfarenheter och upplevelser och de strukturella 

villkor som på olika sätt sätter ramar för studenternas möjligheter att tänka och handla.  

I studien riktas särskilt uppmärksamheten mot studenternas meningsskapande av 

informationsteknik i förhållande till skolpraktiken, på vilket sätt studenterna uppfattar och 

utvecklar innebörden av informationsteknik i relation till kunskapsutveckling och lärande inom 

matematikområdet, samt vilka förhållningssätt som de blivande lärarna konstruerar i förhållande 
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till såväl matematikämnet som användning av datorer och informationsteknik i sin kommande 

undervisning. 

Undersökningens kontext 

Det empiriska materialet är hämtat från en etnografisk fallstudie som genomförts i en 

ämnesinriktning i matematik på lärarutbildningen. Inriktningen syftar till att utbilda 

matematiklärare för grundskolans senare år.  I studien ingick hela gruppen som bestod av sju 

studenter, tre kvinnor och fyra män. Undervisningen bestod av föreläsningar, seminarier, 

workshops, och arbete i studiegrupp. Förutom studier om matematik (ämnesteori) och 

matematikundervisning (ämnesdidaktik), ingår verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och 

informations- och kommunikationsteknik (IKT). Syftet med IKT momenten är att utveckla 

studenternas egen förmåga att använda matematikverktyg i form av datorprogram i sin egen 

matematikinlärning och i sin kommande matematikundervisning. Huvudsyftet med 

inriktningsterminen är enligt kursplanen att utveckla och fördjupa studentens syn på matematik 

och matematikundervisning.  

Valet av undersökningsgrupp baserade sig huvudsakligen på inriktningsterminens ambitioner om 

att utveckla de blivande lärarnas förmåga att använda informationsteknik som ett verktyg för det 

egna lärandet och som ett redskap i undervisningen och kan därför karakteriseras som ett 

strategiskt urval (Cohen, Manion, & Morrison, 2000). 

Datainsamling 

Etnografisk forskning handlar om att förstå hur människor är, hur de uppträder och interagerar 

med varandra och den karakteriseras speciellt av forskarens deltagande i det sociala 

sammanhanget som studien avser, vilket betecknas som fältstudier. Datainsamlingen under 

fältstudiearbetet utgörs således av ”förstahands erfarenheter” (Atkinson, 2007; Hammersley & 

Atkinson, 1989, 2007). I föreliggande studie har den huvudsakliga dataproduktionen skett genom 

deltagande och observation i den sociala arena som kursens undervisningstillfällen utgjort. För att 

kunna anpassa studien till den oförutsägbarhet som finns i sociala strukturer och relationer, som i 

vissa fall inneburit att frågeställningar transformerats eller till att nya frågor genererats, har jag 

strävat efter att forskningen ska vara explorativ och öppen i sin karaktär. Denna strävan har fått 

till följd att olika former av intervjuer, informella och formella, planerats in under studiens gång. 

Även insamlig av studenternas inlämningsuppgifter samt enkätdata har används.   

Inom etnografisk forskning har traditionellt sett fältanteckningar varit den vanligaste 

datainsamlingsmetoden, men utvecklingen inom teknikområdet har inneburit nya 
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lagringsmöjligheter för fältdata såsom video-, och ljudupptagning. Fördelen med ljud- och 

videoinspelning är att man möjliggör en mer detaljerad lagring av interaktionen, nackdelen är 

bland annat att inspelningsutrustningar kan påverka aktörerna på olika sätt. Att producera 

etnografiska fältdata är alltid en selektiv process vilket innebär att etnografen ständigt måste 

fundera på frågor om vad som ska skrivas ner, hur noteringarna ska struktureras och när man ska 

notera. Frågor om när, var och hur anteckningarna ska göras får till följd att den enskilde 

etnografen ofta utvecklar ett personligt sätt att producera fältanteckningar. (Emerson, Fretz, & 

Shaw, 1995; Hammersley & Atkinson, 1989, 2007).  

Den metod som jag utvecklade under studiens gång bestod i huvudsak av en kombination av 

fältanteckningar och ljudinspelningar. Ljudet som spelades in på en digital diktafon, användes 

primärt för att fånga den verbala interaktionen mellan deltagarna, men kom även att fungera som 

ett stöd för minnet vid upprättande av loggboksanteckningar. Eftersom aktörernas dialog 

registrerades av diktafonen kunde jag i fältanteckningarna fokusera på övriga händelser och 

reflektioner över dessa. Vid workshoptillfällen då studenterna arbetade med datorer har även 

videoinspelning används.  

Urval 

Det empiriska urvalet som utgör grunden för det här papret är hämtat från ett föreläsningstillfälle 

i matematik, och från en workshop med Excel. Urvalet av dessa två tillfällen har skett dels med 

anledning av att föreläsningar var det vanligast förekommande undervisningsformen i 

inriktningen och dels av studiens specialintresse för användning av informationsteknik i 

undervisning och lärande.   

Resultat 

Jag kommer här att beskriva två olika undervisningstillfällen, en ämnesteoretisk föreläsning i 

matematik, och en workshop där studenterna arbetar med matematiska uppgifter i ett 

kalkylprogram. I beskrivningen kommer begreppen klassifikation och inramning att användas för 

att undersöka och granska de koder som reglerar undervisningsformerna genom de principer för 

kommunikation och överföring av kunskap som dessa koder legitimerar.  

En matematikföreläsning 

Matematikföreläsningen representerar den i föreliggande inriktningstermins vanligaste 

undervisningsform. I denna undervisningsform har läraren kontroll över föreläsningens innehåll, 

både vad gäller urval och tempo, och över interaktionen i form av turordning och tid. Nedan 
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redovisas två sekvenser hämtade från ljudupptagningar från lektionen, som åskådliggör detta 

mönster. Av exemplet framgår också att det är läraren som styr kommunikationen med 

studenterna genom att ställa frågor till studenterna. Genomgången sker genom att läraren 

förklarar samtidigt som han skriver på tavlan. Studenterna för anteckningar.  

(Läraren skriver upp några heltal på tavlan ). Dom här talen vad tillhör dom för 
något? /*/ Tystnad… Läraren: Vad är det för typ av tal? /*/ Student (svarar 
lågmält): Det är väl heltal. Läraren: Ja vi brukar skriva Z då. Precis. Dom 
naturliga talen är de positiva talen och de positiva och negativa talen är 
heltalen. Sen har vi då Q då vad är det för tal? /*/ Tystanad.. Läraren: Ja det är 
mängden av alla A genom B kan man säga. Mängden av alla bråktal. 
 

Exemplen avlöser varandra i ganska snabb följd. En stund senare går läraren över till att prata om 

olikheter och triangelolikheter, genomgången följer samma mönster som i ovanstående exempel. 

Läraren: Olikheter då. Vi har ju tittat lite på absolutbelopp och 
triangelolikheter rent geometriskt, kommer ni ihåg det? /*/Tystnad…Läraren 
(skriver på tavlan): Först så säger vi att A här då)…alla vet vad absolutbeloppet 
är va? /*/ Tystnad…Läraren: det är egentligen att exempelvis absolutbeloppet 
av -1 alltid är det positiva talet då.  
 

Klassificering refererar till relationer och positioner mellan kategorierna. Förhållandet mellan 

läraren och studenterna karakteriseras ovan av vad som verkar vara en tydlig arbetsfördelning och 

specialisering, vilket manifesteras genom att lärarens funktion är väl avgränsad från studenternas. 

Den primära handlingen är att läraren förmedlar ett ämnesinnehåll till studenterna och eftersom 

läraren förfogar över detta så får detta till följd att lärarens uppgift inte kan utföras av 

studenterna, kategoriernas handlingar är med andra ord inte är utbytbara mellan varandra, vilket 

är ytterligare ett tecken på att det råder en tydlig avgränsning mellan kategorierna. Detta mönster 

skulle med Bernsteins teorier som utgångspunkt tyda på en stark klassificering mellan lärare och 

studenter.  

Om klassifikationen avgör förhållandet mellan läraren och studenterna så syftar inramningen på 

principen för den sociala kommunikationen. Exemplen ovan visar det mönster för interaktionen 

som var typisk för föreläsningstillfället, det vill säga att läraren har ordet och avgör turordningen 

för när studenterna ska tala. Att kommunikationsmönstret har en gemensam innebörd för lärare 

och studenter som är kopplad till undervisningsformen blir tydlig när läraren aviserar ett avbrott i 

föreläsningen genom att bryta för en rast. Rasten tycks markera att de principer som gäller för 

den sociala positionen och kommunikationen vid undervisningstillfället inte längre gäller, vilket 

märks genom en tydlig förändring av kommunikationsmönstret. Den här förändringen av 

kommunikationsmönstret förekom vid flertalet av föreläsningarna som ingick i studien. 
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Exemplet nedan beskriver det kommunikationsmönster som uppstår när läraren aviserat att det 

är dags för kafferast. Han har då under cirka 15 minuter talat om funktioner och grafer och vad 

som skiljer dessa åt. Mönstret för genomgången följer det ovan beskrivna, läraren ställer frågor 

som han ofta svarar på själv, tillslut har han kommit fram till en definition. När han föreslår en 

rast visar inte studenterna något tecken på att resa sig upp. Två av studenterna börjar i stället att 

prata om skillnaden mellan funktion och graf med varandra och bjuder efter en stund in läraren 

att delta under mer samtalslika former. En av studenterna kommer slutligen fram till en 

definition. Eftersom jag stängt av ljudinspelaren här så är sekvensen hämtade från mina 

fältanteckningar: 

Student: Jaha du menar så…att med en funktion vill du visa ett 
flöde…ekvationen visar bara bestämda värden…jag tar det lite basic nu. 
 

Inramning handlar också om graden av kontroll över det kunskapsinnehåll som ska förmedlas.  

En stark inramning karaktäriseras av att förvärvarna, i det här fallet studenterna, har ringa 

kontroll över urval, organisation och inlärningshastighet. Den förväntade inlärningstakten är 

också synlig i kommunikationsmönstret dels genom att läraren håller ett högt tempo under 

genomgångarna och dels genom att han vid flera tillfällen uppmanar studenterna att arbeta 

hemma. Följande exempel där läraren avslutar föreläsningen med att dela ut uppgifter till 

nästkommande föreläsningstillfälle, är ett exempel på detta: 

Läraren: Några uppgifter ni kan skriva ner och göra till nästa gång nu då. Det 
är några saker som jag ska gå igenom nästa vecka men som jag inte hann med i 
dag. Student: Till på måndag då. Lärare: Ja har ni några schemabokningar i 
morgon. Student: Ja då det är fullt. Läraren: Jag första kapitlet paragraf 1 här 
finns övningar…(här efter följer en lång lista med övningar som studenterna 
förväntas göra till nästa föreläsningstillfälle) 
 

Studenterna förmedlar både genom blickar och kommentarer en känsla av uppgivenhet över hur 

mycket de har att göra, vilket här får åskådliggöras av en students kommentar som noterats i 

fältanteckningarna: 

Student: Åh…det här blir det sista innan jag dör …. har du inte tagit i lite i 
överkant nu, du menar denna måndag eller?  
 

Att tiden är att betrakta som en bristvara i förhållande till den kunskapsmängd som studenterna 

förväntas ta till sig är också en bidragande orsak till att studenternas chanser att själva ha kontroll 

över innehåll och lärande, vilket det sista exemplet får belysa:  

Läraren: När ni talade med er andra lärare om derivata pratade ni om 
gränsvärden då? Student1: Nej det tror jag inte…eller jag vet inte. Student 2: 
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Nej vi har nog deriverat mest….ja du vet kakreceptet..du tar den och flyttar 
den dit och ja du vet…det var ju det som kommer på tentan..nåt annat hinner 
vi inte med.  

En workshop  

Workshop är ett undervisningstillfälle som karaktäriseras av att studenterna förväntas vara aktiva 

i att söka svar på uppgiften och att reflektera och diskutera de erfarenheter som tillfället skapar. 

Den här typen av undervisning har en svagare klassifikation och inramning, vilket visar sig i att 

kontrollen över urval, organisation och tid i större utsträckning kan påverkas av studenterna. 

Studenterna arbetade vid det studerade tillfället med räta linjens ekvation i kalkylprogrammet 

Excel. Uppgiften var anpassad för grundskolans senare år och handlade om att utifrån ett 

vardagligt problem skapa och undersöka en grafisk framställning av en rät linje. Syftet med 

uppgiften var att försöka förmå studenterna att upptäcka och förstå vad som styr linjens lutning 

och var den korsar y-axeln.  

Workshopen inleds av läraren med en kort redogörelse för syftet med workshopen, där det också 

framgår att studenterna ska genomföra uppgiften under sin kommande VFU period med elever i 

år 9. Han nämner dessutom att studenterna förväntas lämna in en uppgift efter workshopen. 

Efter genomgången råder en stunds förvirring över vad studenterna förväntas göra under 

workshoptillfället och för att bli examinerade, vilket är en skillnad mot ovan beskrivna 

föreläsningstillfälle där studenterna aldrig ifrågasatte formen för genomförande eller examination. 

Exemplet nedan får belysa detta:  

Läraren: Har ni några frågor? Student 1: Ja. Läraren: Bra. Student 1: Den här 
som vi fick från kursansvarig den skulle vi inte göra i dag eller? Läraren (Håller 
upp uppgiften): Är det den här ni fick från kursansvarig? Student 1: Ja. Läraren: 
Det är precis den ni ska göra…/*/ Paus…Student 1 till student 2: Vi gör den 
ihop eller.. Det står att vi ska göra den två och två men ska vi lämna in den var 
för sig? Student 2: Jag vet inte (påkallat lärarens uppmärksamhet genom att 
höja rösten och vifta med handen)..Ursäkta mig en lite fråga bara ska vi lämna 
in detta. Det står att vi ska göra den två och två? Läraren: Ni kan jobba två och 
två men att ni ska lämna in varsin. 

 

Den svagare inramningen är synlig bland i att det studenterna själva måste bestämma sig för 

tillvägagångssättet vilket sker genom förhandlingar mellan de studenter som sitter nära varandra 

om hur de ska lösa uppgiften. Efter hand kommer de i gång med arbetet framför datorerna. 

Läraren rör sig mellan studenterna. Den primära handlingen här är att lösa uppgiften som dels 

inbegriper hantering av datorprogrammet Excel, men som också handlar om att tolka det 

matematiska samband som åskådliggörs i de skapade diagrammen. Studenterna arbetar med 
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uppgiften genom att diskutera med varandra och med läraren. Att klassifikationen mellan de 

kategorier som läraren och studenterna utgör är mindre tydligt avgränsa från varandra syftar 

nedanstående interaktion, hämtad från ljudupptagning under workshopen, till att åskådliggöra. 

Tre studenter, som i exemplet kallas student 1, student 2 och student 3,  är vid det här tillfället 

upptagna med att försöka förklara vad som avgör hur mycket en linje lutar, när läraren går förbi 

bjuds han in i diskussionen:  

Student 1: Kan man se det hur mycket den lutar? /*/ Paus… Student 1: Kan 
man det? Kan man få ut lutningen då kan man ju räkna sig fram till det.  
Student 2 (svarar utan att släppa blicken från sin egen datorskärm): Ja visst kan 
man det. /*/Paus… Student 2 (stöter till student 1 med handen): Aaha klicka 
på den, klicka på pluppen där. Student 1: (Tittar på Student 2:s skärm) Ja får jag 
lutningen då? Student 2 (läser tvekande upp koordinater): …….25 225…12,5 
mmmm… Student 3 (pekar på student 2:s skärm): Är det den som…Student 2: 
(vänder sig till läraren som passerar bakom ryggen) Är det det du menar 
där…är det det man menar. (läser från pappret) Hur mycket lutar linjen.   
(Läraren går fram till studenterna). Student 2: Är det det. Jag ser ju att den lutar 
men 
 

Diskussionen mellan studenterna och läraren sker till största del med utgångspunkt i studenternas 

frågor, vilket innebär att de har kontroll över interaktionen. Avgränsningen mellan läraren och 

studenterna i fråga om arbetsdelning har en annan karaktär än i föreläsningssituationen, här är 

uppdelningen mindre tydlig mellan vad respektive kategori kan utföra. De tre studenterna 

diskuterar och hjälper varandra. Läraren bjuds in i diskussionen av studenterna, där han försöker 

leda studenterna till att se det matematiska sambandet som uppgiften syftar till att åskådliggöra. 

Följande exempel är en fortsättning på diskussionen i föregående exempel och syftar till att 

åskådliggöra principerna för överföringen av ämnesinnehållet:  

(Läraren och tre studenter tittar gemensamt på student 2:s datorskärm). 
Läraren: Ja den lutar men hur mycket lutar, vilken fråga är det? (Läser på 
studentens papper) Ja…Student 2 (bryter irriterat in): Ja jag förstår inte frågan 
liksom du ser ju att den lutar. Läraren: Ja hur mycket lutar den mer eller mindre 
det kan man ju uttrycka på många sätt. Student 3 (föreslår): Ja om den lutar 
mer eller mindre än 45 grader kan du ju kolla. Läraren: Man kan ju titta på 
riktningskoefficienten. Hur kan man kolla den? /*/ Tystnad… Student 1 
(tveksamt): Ja men den går ju å räkna ut på nåt sätt här. Student 2: Jajajajavisst! 
Läraren: Ja men har ni tittat på hur den reagerar här (läraren tar över 
tangentbordet och matar in olika värden i den tabell som styr diagrammet på 
skärmen, linjen ändrar lutning) Student 2 (otåligt): Ja ja ja man ser ju att den 
lutar. Läraren: Ja har ni satt in 4 och 8 och…Student 2: Jaja. Läraren (pekar på 
diagrammet på skärmen samtidigt som han ändrar värdena i tabellen): Men hur 
mycket mer lutar den här än den här? Frågan är ju vad som styr lutningen här. 
Att lutningen styrs av riktningskoefficienten är ju något som eleverna (syftar på 
elever i grundskolan) inte kan men som dom kan upptäcka här. Så om man 
tänker sig att de ska titta på lutningen här hur mycket lutar det när jag slår in 4 
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här och när man slår in så…Student 2: Aha! Student 1 o 2 : Ja ok! Läraren: Att 
man ser att literpriset styr lutningen. Student 2 (ler): Jaha men det var det att 
jag fattade inte frågan.  
 

I den här interaktionen verkar det också som om de här studenterna som många gånger arbetat 

med räta linjen vid det här tillfället för första gången förstår vad de olika variablerna 

representerar. När läraren lämnar studenterna fortsätter de att diskutera med varandra. 

Diskussionen avslutas som följer: 

Student 1: Svaret skulle va linjen lutar…..linjen lutar …svaret men hur säger 
man? (Vänder sig till student 2). Student 2: Jag har skrivit så här linjens lutning 
är lika med riktningskoefficienten det är alltså kronor per liter. Student 1: Så 
linjen lutar 4 kronor per liter? Student 2: ja linjen lutar 4 kronor per liter 
Student 1: Ja jo jag vet. Linjer lutar 4 ,5 respektive 8 kronor per liter (ler mot 
student 2) Student 2: Ja 
 

Sammanfattningsvis skulle man kunna säga att makt-kontroll principerna för att upprätta 

positionerna mellan kategorierna är mindre framträdande i den här undervisningsformen. En 

svagare klassifikation visar sig i inramningen av relationerna i den pedagogiska situationen som 

workshopen utgör. Tiden är inte heller en uttalad bristvara utrymme finns för diskussion, 

reflektion och förhandling om olika möjligheter att lösa problemet.  

En intervju 

Efter workshopen bjöd jag in de tre studenter, som fortsättningsvis kallas för Asta, Bella och 

Lotta, som varit inblandade i diskussionen om linjens lutning till en intervju, som genomförs 

under samtalslika former, för att de skulle få möjlighet att berätta om sina upplevelser av 

workshoptillfället. Vid samtalet ville jag rikta fokus på deras erfarenheter från diskussionen om 

riktningskoefficienten och visa delar av videofilmen från workshopen. Innan jag visade 

videoklippet frågade jag studenterna om deras minnesbilder från diskussionen om linjens lutning 

som i ekvationen för den räta linjen betecknas som k: 

Asta: Ja saken är den att som jag minns det..vi får ju se fakta här..men jag 
minns att vi pratade att det lutade liksom, man pratade inte i termer att eh som 
i kronor eller liter 
Bella: nej 
Asta:.. vi pratade brantare eller flackare. Jag har för mig att det var det vi skrev 
också 
Lotta: Ja det gjorde vi 
Asta: eh att aja att det var det som var poängen  
Bella: Ja har aldrig..eller aldrig och aldrig… i skolan jag tänker på gymnasiet 
och högstadiet då kanske att … lutningskoefficienten så och så och en massa 
formler och grejer men vad är det egentligen…det har jag nog aldrig förstått. 
Asta: Inte ja heller 
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Bella:.. eller aldrig fått förklarat för mig man skulle nog bara acceptera att lutar 
det så mycket så beror det på k (riktningskoefficienten) och grader och grejer 
men nu så… aha …ja det är klart att det är det det beror på liksom. Det är ju 
självklart egentligen men jag tror aldrig jag tänkt så. 
 

Av studenternas berättelse skulle man kunna hävda att ett välbekant matematiksamband genom 

workshopen inneburit att deras förståelse för sambandet förändrats och fördjupats. När de 

uppmanas att förklara orsaken till att de förstod sambandet är det formen för överföring som de 

pekar på:  

Intervjuaren: Vad tror ni det beror på, räta linjen stöter man ju på redan på 
högstadiet? 
Lotta: Är det inte litegrann så när man tittar på uppgifter att ..här går det alltså 
från något väldigt väldigt praktiskt plocka jordgubbar..sen blir den mer och 
mer formell men när man stöter på det i gymnasiet till exempel så börjar man 
nånstans i det formella 
Bella: Ja    
Asta: Ja alltid 
Bella: Och man pratar aldrig om det praktiska eller det vardagliga 
Intervjuaren: Men tror ni att en sån här uppgift kan va en sån länk mellan… 
Asta (bryter in): Ja 
Lotta: Ja för oss var det ju det… 
Asta: Hade man kunnat spara 15 år grubblerier på det..alltså jag tror inte att jag 
någonsin trott att jag behövt förstå det … så är det ju med mycket som jag 
räknat i skolan. Jag har liksom inte tvingat mig själv att förstå för jag hittar 
mina egna… ja man tar genvägarna 
 

När de en stund senare tittat på videoklippet från workshopen återkommer studenterna till att de 

aldrig tidigare förstått innebörden av den räta linjens ekvation, vad de olika variablerna egentligen 

representera: 

Bella:..men vi har alltså bara räknat utan att ha..eller jag har bara räknat utan att 
ha förstått vad det är jag har fått fram. Alltså jag vet ju vad jag har gjort men 
jag har aldrig förstått vad är k.. 
Lotta: Men det är ju därför liksom att jag kan bara tänka för mig själv att hur 
mycket lutar den..alltså jag fattar liksom inte…men hade han skrivit att vad är 
k? 
Bella: Ja 
Lotta: …det hade varit liksom inga problem! 

 

Studenterna återkommer också till formerna för undervisningen som orsak till att de inte förstått 

sambandet tidigare genom att peka på datorprogrammets möjlighet att kunna laborera med 

sambandet i diagrammet och att de under sina tidigare matematikstudier aldrig reflekterat över 

vad det matematiska sambandet för den räta linjen beskriver:  
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Asta: Men det är väl det att man aldrig har gjort hela vägen man har aldrig sett 
hela alltihopa man har aldrig …det är klart jag har gjort tabeller och jag har 
gjort diagram och.. 
Bella: Jag det har vi gjort, flera tusen säkert. 
Lotta: Jaha då men jag har nog aldrig sett kopplingen så tydligt.  
 

När vi diskuterar erfarenheterna från workshopen är studenterna överens om att de lärt sig något 

nytt under workshopen, de är också eniga om att sättet de arbetat med matematiken bidragit till 

att de förstått.  

En motsägelse till detta framkommer när vi en stund senare talar om vad de anser vara viktigast i 

deras utbildning för att de ska bli bra matematiklärare. Studenterna framhåller då föreläsningarna 

som de mest viktiga: 

Asta: Matematiken kräver vad jag märker så mycket tid..vansinnigt mycket 
tid…för jag förstår inte och då tänker jag att det är det jag behöver. Man kunde 
plocka bort allt annat typ didaktik och forskningsmetodik och ha det i det 
allmänna utbildningsområdet i stället. De andra får ju komma ändå på nåt sätt 
Lotta: Det kommer ju ändå på nåt sätt.. 
Bella: Ja det är ju inriktningen nu och då ska vi ju ägna oss åt ämneskunskaper 
Asta: Och det är det man känner att det som ges på föreläsningarna är svårt att 
hitta nån annan stans och det är ju vansinnigt mycket man ska kunna… Nej nu 
blir jag ilsk igen att det är så lite ämne.  
 

Uttalande i linje med ovan angivet exempel förekommer vid flera av diskussionerna som 

registrerats under fältstudierna.  

Diskussion 

Bernsteins teori beskriver hur graden av klassifikation och inramning hos en undervisningsform 

synliggörs i en pedagogisk praktik genom principer för kommunikation och överföring av 

kunskap. En starkt klassificerad undervisning förmedlas genom en kontrollerad undervisning 

som realiseras genom de principer för kommunikation som inramningen förmedlar. Mönstret för 

den sociala interaktionen skapar meningsfullhet och legitimitet för vad som har prioritet och hur 

detta ska förmedlas. Utbildningens struktur förmedlar med andra ord innebörder som 

studenterna omedvetet tar till sig (Bernstein, 2003; Bernstein et al., 1983).  

Med denna teori som utgångspunkt skulle man kunna hävda att motsägelsen i studenternas 

resonemang framträder i mötet mellan studenternas erfarenhet och de omedvetna strukturerna 

som undervisningsformerna förmedlar. Att den traditionella undervisningsformen, som här 

representeras av förläsningen, legitimeras genom att makt är förenat med styrkan i dess 

klassifikation och inramning, vilket får till följd att studenterna uppfattar och framhåller 
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föreläsningen som varande den viktigaste och värdefullaste delen i deras inriktningstermin, och 

som också skulle kunna leda till att den traditionella undervisningskulturen och synen på 

matematiklärande överförs till studenterna. Detta skulle också kunna vara förklaringen till att 

andra arbetsformer med svagare inramning och klassifikation, som workshopen i det här fallet 

skulle kunna vara exempel på, omedvetet ratas av studenterna och att de negligerar sina egna 

erfarenheter av ett annat matematiklärande än det traditionella. Maktförhållanden som skapas av 

de olika undervisningsformerna riskerar således att upprätthålla och återskapa en traditionell 

matematikundervisning och en traditionell lärarroll. Detta blir också problematiskt i ljuset av 

kursplanernas skrivning där det framgår att särskild tonvikt ska läggas på aspekter som möjliggör 

utvecklandet av en fördjupad syn på matematik och matematikundervisning, vilket då kan 

betraktas i relation till de studerade föreläsningstillfällena där studenterna ofta uttrycker en form 

av vanmakt över att de inte förstår och att undervisningsformen tvingar dem till en ytlig inlärning 

av procedurer snarare än av djupare förståelse av matematiska samband. Tendensen att lärarna 

orienterar sig mot en mer traditionell undervisningsform skulle dessutom kunna förhindra att de 

blivande lärarna i sin kommande undervisningspraktik använder sig av andra 

undervisningsformer med svagare klassifikation och inramning som exempelvis 

informationstekniken kan erbjuda.  

Syftet med analysen i föreliggande paper var att pröva en möjlig teoretisk utgångspunkt för analys 

av det empiriska materialet från min fältstudie. Att använda delar av Bernsteins teorier har 

inneburit att de vardagliga aktiviteter som jag studerat under min fältstudie har fått en delvis ny 

betydelse som bland annat inneburit att strukturer som på ett omedvetet sätt verkar inom 

utbildningsväsendet blivit synliga. Det teoretiska ramverket kan, anser jag, bidra till att 

problematisera frågor om undervisning och om införandet av ny teknik i undervisningen och 

förhoppningsvis innebära att en förenklad retorik som i vissa fall leder till skuldbeläggelse av så 

väl skolan som lärarna kan undvikas. Jag är dock medveten om begränsningarna i föreliggande 

analys och att även andra teoretiska ramverk och relationen till tidigare forskning måste beaktas 

och studeras inför det fortsatta analysarbetet.  
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