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Sammanfattning
Eftersom ett av skolans centrala uppdrag enligt styrdokumenten är att förebygga ojämlikheter av 

olika slag har intresset i denna uppsats fallit på att studera reproduktion av social ojämlikhet. Då 

området är förhållandevis outforskat på mikronivå har undersökningen avgränsats till lärarens 

bidrag till reproduktionsprocessen i klassrummet med fokus på kommunikation. 

Tillvägagångssättet har varit litteraturstudie. Utifrån den tidigare forskning som gjorts har 

nyare studier från Sverige och internationellt sammanställts. På detta sätt har tendenser i dagens 

forskning kunnat identifieras. Sammanvägningen och diskussionen av gamla och nya forskningsrön 

har lett till att bilden av den reproduktiva processen har kunnat tecknas, om än inte fullständigt. 

Det teoretiska analysverktyget har varit ramfaktorteorin och kodteorin i kombination med teori om

läraren som ledare. 

Resultaten visar att läraren fortfarande hänfaller åt enkel förmedlingspedagogik samt har 

ett makt- och kontrollövertag gentemot eleven. Tidsnöd och hänvisningar till läroplanen anges som

vanliga förklaringar på varför elever inte görs mer delaktiga i undervisningen. 

Reproduktionsprocessen karakteriseras generellt av oförmågan att genom kommunikation minska 

den asymmetriska maktfördelningen. Konkreta exempel på reproduktion är att låta bli att följa upp 

elevers svar eller tala med dessa på ett institutionaliserat språk som de inte behärskar.

Vidare forskning på området behövs. Företrädesvis sådan som undersöker interaktionen 

mellan elever i klassrummet. Även hur interaktionen utanför klassrummet påverkar den i 

klassrummet är något som närmare behöver undersökas.

Nyckelord: social ojämlikhet, reproduktion, klassrum, lärare, kommunikation



Detta arbete tillägnas Per-Olof "P-O" Hansson 

Tack för Din uppmuntran och hjälp,
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Förkortningsindex

Gy11 = Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011 

IRE/IRF = Initiering-respons-evaluering/Initiering-respons-feedback

I = Inramning

K = Klassificering

PA = Pedagogisk anordning

RFt = Ramfaktorteorin
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1. Inledning

Under min studietid på lärarprogrammet har många viktiga frågar besvarats men många nya har

också  väckts.  En  av  dessa  frågor,  som både  skoluppdraget  i  ett  bredare  perspektiv  men även

skolvardagens mikropraktik kan sägas handla om, är reproduktionen av social ojämlikhet i skolan.

Skolans  uppdrag  att  fostra  goda  medborgare  vilar  tungt  över  varje  lärares  insatser.  Vad  jag

intresserat mig för och som jag närmare skulle vilja utforska är lärarens bidrag till den reproduktiva

process som kommer bidra till att prägla elever och därmed samhället i stort. Frågan är av vikt

eftersom skolan av dem flesta ses som en möjlighet för individen att förverkliga sig själv på. Detta

på samma gång som bidrag till samhället ska lämnas. 

1.1. Bakgrund
Frågan  om reproduktionen av  social  ojämlikhet  är  betydelsefull  även  av  andra  skäl,  nämligen

dagens utbildningspolitiska samhällsdebatt. Sedan skolreformerna i skepnad av bl.a. nya läroplaner

genomförts har frågor kring skola och ojämlikhet frekvent uppmärksammats av media. Skolverket

har nyligen gått ut och pekat på de starka sambanden mellan skola, ojämlikhet och livschanser.1 De

negativa resultaten förklaras bl.a. med differentierande och individualiserande undervisning samt

segregation.2 Redan år 2009 var slutsatsen från en rapport Skolverket sammanställde att skolan är

allt  mindre likvärdig.3 Några preciseringar  kring vilka åtgärder som bör  vidtas  ges  dock  inte.4 I

Dagen Nyheter har f.d. riksordföranden för Lärarnas Riksförbund Metta Fjelkner med statistiskt

underlag som verktyg argumenterat för vikten av anpassad undervisning till elever som behöver

det, i syfte att minska ojämlikheten som enligt henne ökade.5 

I  en  artikel  i  Sydsvenskan  nämns  utbildning  som  viktig  bidragande  faktor  till  social

ojämlikhet.6 Åter  i  Dagens  Nyheter  skrev  nationalekonomen  Ingvar  Nilsson  att  skolan  är

”huvudleverantör av unga i  utanförskap”.  De orsaker som han anger är  bl.a.  lärares slarv  med

frånvarorapporteringen och skolans oförmåga att utreda barn och ungdomars problematik i tid.7

1 http://www.skolverket.se/press/pressmeddelanden/2013/krafttag-kravs-for-en-likvardig-skola-1.198472
2    http://www.skolverket.se/statistik-och-utvardering/utvarderingar/prov-betyg-och-kunskapsbedomning/vad-paverkar-
resultaten-i-svensk-grundskola-1.96744
3 http://www.skolverket.se/press/pressmeddelanden/2009/orsaker-till-forsamrade-skolresultat-kartlagda-social-

bakgrund-har-fatt-storre-betydelse-1.111283
4 http://www.skolverket.se/statistik-och-utvardering/laget-i-forskola-skola/skolverkets-lagesbedomning
5 http://www.dn.se/debatt/skillnaderna-mellan-svaga-och-starka-okar-i-skolan/
6 http://www.dn.se/debatt/sa-ska-den-ojamlika-sociala-utvecklingen-i-malmo-brytas/
7 http://www.svd.se/nyheter/idagsidan/stark-angest-gor-att-vissa-vagrar-ga-till-skolan_8502566.svd
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Att i detalj och exakt reda ut hur skolan orsakar sociala ojämlikheter i samhället är ett vanskligt och

nästintill  omöjligt  uppdrag.  Vad som däremot snabbt  kan redas  ut  är  att  skolan är  viktig  i  ett

förebyggande arbete mot social ojämlikhet. 

Vad som slutligen gör frågan om social ojämlikhet i skolan viktig att utforska är faktum att av drygt

160 000 (drygt 100 000 inom humanistiska ämnen) uppsatser på minst c-nivå behandlar ca 2 ‰

detta ämnesområde (se tabell 1). De uppsatser som kan hittas handlar mestadels om att beskriva

och fastställa att brister i likvärdig behandling av elever finns, i många fall i form av betygsättning. 

Tabell 1. Totala antalet träffar för respektive sökord av totalt 162 573 (samhälle/juridik och humaniora/teologi står för 102504
uppsatser totalt) uppsatser från alla kategorier. Som relevant träff räknas en uppsats vars titel behandlar sökordet i relation till
utbildning och skola eller att syftet med uppsatsen har med sökorden att göra. Värt att notera är att begreppet likvärdighet har
mest  träffar.  En  del  uppsatser  förekommer  i  flera  sökord.  Andra  möjliga  sökord  är  diskriminering,  värdegrund,  klass  och

reproduktion.  Förinställda  sökkriterier  i  databasen  Uppsök8 var  alla  språk,  uppsatstyper,  lärosäten  och  ämneskategorier.
Operatorernas betydelse: * = delar av ord, ? = varianter av bokstäver.

Sökord Antal träffar Relevanta träffar

social ojämlikhet 33 1

strati* + skola 5 3

likvärdig* + skola 161 86

differentiering* + skola 20 16

?jämlik* + skola 14 7

strati* + utbildning 18 2

likvärdig* + utbildning 180 84

differentiering* + utbildning 14 8

?jämlik* + utbildning* 21 9

Totalt 466 216

8 http://uppsok.libris.kb.se/sru/uppsok
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1.2. Syfte och frågeställning 
Utifrån bakgrunden och den tidigare  forskning som redovisas  längre  fram görs  antagandet  att

social  ojämlikhet  i  skolan  existerar.  Dessutom  antas  att  den  kan  vara  oönskad.  Ifall  sociala

ojämlikheten  av  skolans  aktörer  anses  vara  oönskad,  vilket  kan  härledas  till  den  ideologiska

bakgrund pedagogiken härstammar från, ska möjligheten att arbeta förebyggande och undvika den

finnas. Att utreda i vilka fall den är oönskad är inte syftet med denna uppsats. Kunskapen om hur

social ojämlikhet reproduceras måste finnas tillgängligt för lärare och andra aktörer i skolan. Därför

är  syftet  med  uppsatsen  att  kartlägga  sociala  ojämlikhetens  reproduktiva  mekanismer  i

klassrummet utifrån lärarens praktik med betoning på kommunikationen mellan lärare och elev.

Mer specifikt är syftet att...

• ...knyta begreppet social ojämlikhet till utbildning på gymnasial nivå och visa på att det är

relevant att prata om social ojämlikhet i det vardagliga och långsiktiga arbetet.

• …skissa  den  reproduktiva  processens  karaktär  i  klassrummet  med  fokus  på  lärarens

kommunikation med elever utifrån den senaste forskningen på området.

Frågeställningen lyder:

På vilket sätt reproduceras sociala ojämlikheter i  klassrummet genom kommunikationen mellan

lärare och elev, utifrån lärarens perspektiv? 

1.2.1. Avgränsning

Uppsatsen avser inte diskutera förhållanden på gymnasieskolans  yrkesinriktade program. Detta

eftersom  villkoren  för  undervisning  där  skiljer  sig  avsevärt  från  de  högskoleförberedande

programmen.

Eftersom klassrummsundervisning är i fokus utesluts andra av skolans domäner där elever

och lärare kommunicerar, exempelvis korridorer, matutrymmen, bibliotek, studierum, allrum osv. 

Eftersom det har publicerats drygt 1400 artiklar om jämställdhet på svenska (SOU 2010:36),

kommer denna underkategori av social ojämlikhet inte att beaktas i resultatdiskussionen. 
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Vidare kommer inte heller makrorelationer som berör stat, kommun och andra aktörer större än

lärare och elev att i nämnvärt omfång presenteras eller analyseras. Om de ändå på något ställe

förekommer får det ses som ofrånkomligt då inga vattentäta skott finns mellan aktörerna och deras

handlingar.  Samma  förhållningssätt  anläggs  på  tidsaspekten  och  där  eleven  socialiseras  innan

skolan och efter den. Med andra ord läggs ingen fokus på familjebakgrund och dess influenser eller

de förhållanden som väntar eleven efter skoltid och i förlängningen fullbordad skolgång.

Med begreppet kommunikation avses förmedling av budskap i klassrummet oavsett form.

Alltså är den medvetna som omedvetna liksom talade och icke talade kommunikationen vad som

studeras. De typer av kommunikation som sker genom verktyg (prov, skriva på tavlan, använda

datorn osv.) utesluts ur studien.

Social ojämlikhet kan studeras ur flera aspekter, bland annat produktion och underhåll samt

reproduktion som denna studie syftar till  att undersöka. Produktion och underhåll kommer inte

närmare beaktas eller studeras även om de kommer beröras på flera platser i studien.

Lärarens  kommunikativa  praktik  står  i  fokus.  Inte  specifika  pedagogiska  eller  didaktiska

modeller liksom tekniska hjälpmedel. Uppsatsen undersöker inte närmare interaktionen elev till

elev eller övrig personals påverkan. 

Underlag till empirin i resultatdelen utgörs av forskning inte äldre än år 2008.

2. Metod

Nedan redovisas hur materialet samlats in, bearbetats och analyserats. Det förs även en diskussion

kring begreppen reliabilitet, validitet och generaliserbarhet samt alternativa tillvägagångssätt. 

2.1. Urval

Avsikten  med  rubriken  ”Tidigare  forskning”  har  varit  att  skapa  ett  litteraturreferat  (Hartman

2004:50).  Urvalet  har  skett  kontinuerligt  under  arbetets  gång  med  målet  att  presentera  en

litteraturorientering liksom att tangera uppsatsens problemområde med de angränsande områden

som funnits väsentliga nämligen: maktrelationer, reproduktion av värde och klassrumsinteraktion.

Tanken om mångfald i representationen av olika interaktiva aspekter i klassrummet har vägt tyngre

än  upprepande  redovisning  av  samma  forskningsområde.  Den  mesta  av  den  redovisade

litteraturen  har  kommit  från  sökningar  i  referenslistor.  År  1972,  då  Ulf  Lundgrens  arbete  om
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ramfaktorerna kom ut,  har  använts  som den äldsta referensmarkören.  Både internationell  och

nationell forskning har tagits med. Eftersom väldigt lite svensk forskning på området hittades har

majoriteten av den senaste forskningen varit internationell. 

Med tanke på uppsatsen övergripande syfte har artiklar valts baserat på om de angränsar

till de centrala områden för uppsatsen nämligen reproduktion, ramar, koder, ledarskap, kontroll,

ojämlikhet  och  maktförhållanden  i  klassrummet.  Artiklarnas  intresseområden  har  inte

nödvändigtvis  behövt  vara  kommunikation.  Men  de  var  tvungna  att  behandla  kommunikation

lärare och elever mellan i klassrummet ur perspektiv som främst inte behandlats av den tidigare

forskningen. Vidare har urvalet gjorts mot bakgrund att innehållet ska kunna diskuteras med hjälp

av det teoretiska ramverk som presenteras längre ner. Det vill säga att social ojämlikhet ska kunna

identifieras som effekt av interaktionen och det som artikeln vill studera, artikelns ämnesområde.

 

Vid sökning av artiklar till empirin har databaserna Swepub, ERIC (ebsco gränssnitt), Scopus och

Artikelsök använts.  Andra databaser  uteslöts eftersom proportionen söktid  och potentiella  nya

resultat  inte  ansågs  var  fördelaktig.  Sökorden  som  har  använts  och  kombinerats  under

sökprocessens gång är:

Svenska Engelska

jämlikhet / ojämlikhet
differentiering
exkludering
kommunikation
språk
olikhet
pedagogisk diskurs
undervisning
klass
dold läroplan
likvärdighet
makt

skola
utbildning
klassrum
lärare
ledarskap
högstadiet
gymnasiet
läroplansteori

inequality
exclusion
differentiation
social class
hidden curriculum
reproduction
pedagogic discourse
school
education
classroom
teacher
leadership

Urval av artiklar gjordes i tre steg 1. relevant rubrik, 2. relevant abstract, 3. ytlig genomläsning av

syfte och resultat.
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Den teoretisk referensram som används i studien för att diskutera empirin har valts med tanke på

att  den  kan  urskilja  social  ojämlikhet  på  både  mikro  och  makro  nivå.  Att  kunna  analysera

interaktion aktörer mellan och samtidigt kunna sätta deras handlingar och konsekvenserna av de i

ett  större  perspektiv.  Med  ramfaktorteorin  kommer  den  grova  bilden  av

klassrummundervisningens förutsättningar kunna skisseras och därmed diskuteras. 

För diskussion av interaktionen aktörer mellan har kodteorin ansetts vara lämplig då den har både

ett mikro och makro förhållningssätt; från samhällets reproduktiva institutioner så som fabriker ner

till  individens tillägnan på klassrummsnivå. Att valet föll  på kodteorin beror även på att den är

orienterad mot kommunikation och i synnerhet språklig sådan. Konkurrerande teorier fokuserar på

lexikala eller dialektala perspektiv av kommunikation vilket gör dem mindre lämpliga för denna

studie. 

2.2. Källkritik

Genomgående har vetenskapliga arbeten (peer reviewed) försökt användas. De källor som inte

varit  publicerade  vetenskapliga  arbeten har  källkritiskt  granskats  utifrån  tre  kriterier  (Hartman

2004:45-46).

• Oberoende kriteriet – Primärkälla före sekundär

• Tendenskriteriet – Vill källan vinkla utifrån en agenda, talar den för sig eller någon annan

• Samtidighetskriteriet – Hur lång tid mellan källan och händelsen

Donald  Broadys  artikel  från  tidskriften  KRUT  är  exempel  på  källa  som  inte  genomgått  peer

reviewed granskning. Anledningen till att den ändå togs med är att den innehar en central plats i

utbildningsdebatten kring skolans roll som reproducent av ojämlikhet samt att argumentationen

ansågs hålla en genomgående vetenskaplig nivå. Vidare har Björn Gislasons och Lars Löwenborgs

bok om läraren som ledare inte varit föremål för vetenskaplig kollegial granskning. De källor som

redovisas i  boken är  mestadels vetenskapliga arbeten från olika discipliner.  Båda författarna är

dessutom  psykologer  med  stor  erfarenhet  inom  området  ledarskap  och  utbildning.

Sammanvägning av denna information gör att deras bok Lärare som ledare anses som tillräckligt

pålitlig.
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Ytterligare källkritiska frågor som använts för att avgöra en källas trovärdighet och användbarhet

har varit:

• Verkar informationen/resultatet rimligt?

• Hur stämmer det överens med vad jag 

redan vet?

• Vem är författaren och var är källan 
publicerad?

• Används den i andra verk, hur många, 
vilka och hur?

Tidningsartiklarna  och  källorna  från  Skolverket  presenterade  i  bakgrunden  är  övervägande

sekundärkällor. Artikeln från f.d. riksordföranden för Lärarnas Riksförbund Metta Fjelkner är att

betrakta  som  vinklad.  Hon  som  f.d.  förbundsordförande  har  en  agenda  att  företräda  samt

förespråka den linje som hennes förbund driver. Fjelkners artikel har fått en del kritik bland annat

för manipulation med statistik.9 

Debattartikeln Dagens Nyheter om social ojämlikhet i Malmö är att betrakta som tillförlitlig

i sina analyser eftersom undertecknade är ämnesexperter. Artikel i Svenska Dagbladet anses vara

trovärdig i sin utsaga om lärarnas slarv med frånvarorapportering eftersom det kommer från en

ämnesexpert som har skrivit en avhandling i ämnet skolk.

Bakom varje referens från Skolverket finns rapporter och undersökningar som är skrivna av

ämnesexperter. Därför anses samtliga källor från Skolverket vara tillräckligt trovärdiga, även om det

förflutit 5 år som mest från den tidigast publicerade informationen.

2.3. Bearbetning av empirin

Eftersom uppsatsen har eftersträvat att göra en slags återtolkning av data samtidigt som ingen

specifik metod för detta finns har flera konventionella metoder behövt kombineras för att lyckas.

Därmed har analysen i denna uppsats utförts enligt principerna om hermeneutiska spiralen och

etnografiska innehållsanalysen (Bryman 2004:368, 370-371; Hartman 2004:49). 

Att tolka empirin har gjorts reflexivt med tanke på problemformuleringen och de förkunskaper som

oundvikligt färgar tolkningen. Detta innebär att teman och områden i empirin som är i samklang

med problemformuleringen har identifierats. Sedan har dessa delar av empirin tolkats med hjälp

av teorin. En resonans mellan problem, teori och empiri har därmed eftersträvats att uppnås. För

att minimera missledande tolkning av empirin har varje artikel och de intressanta områden lästs

och tolkats på flera sätt. 

9 http://danne-nordling.blogspot.se/2012/05/skolan-har-blivit-mer-jamlik-for.html
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Sven Hartman (2004:46-47) pekat på vikten av att klargöra om en källa används som litteratur eller

text. I denna studie har källorna genomgående använts som litteratur.

2.4. Under arbetets gång

Utgångspunkten för arbetet har varit att undersökningar på denna nivå inte kan vara linjära 

processer. För att låna ett begrepp från matematiken kan arbetssättet bäst beskrivas som 

interpolerande, där målet varit precision, stringens och logik för enskilda delarna som 

helhetsprodukten. Mer specifikt skulle arbetet kunna beskriva på följande sätt:

läsa – skriva – precisera

Inläsningen av litteratur har pendlat från yt- till djupläsning. Anteckningar kring litteraturen såväl 

som lösa tankar kring metod har förts med hjälp av loggbok. 

De begrepp som varit centrala för arbetet exempelvis, social ojämlikhet, ramfaktor, 

klassifikation och inramning har det ägnats extra möda på att definitionerna ska bli korrekta och 

logiska enligt teoretikerns avsikt. Tanken om nominala definitioner har tillämpats. Allt för att öka 

både validiteten och reliabiliteten i studien (mer om dessa begrepp under rubriken 

Metoddiskussion). Men även egen tolkning av teorin, inom ramen för var den har sin ursprung i 

och kan tillämpas på har kontinuerligt gjorts.

Skrivandet har utförts med tanke på presumtiva lärgruppen studenter. Då dessa inte är 

ämnesexperter har en utförligare redogörelse för både tidigare forskning som teoretisk 

referensram ansetts vara på sin plats. En tydlighet i rubriksättning och orientering i arbetet har 

eftersträvats liksom kravet på objektivitet. 

2.5. Metoddiskussion

Under  arbetets  gång  har  både  syfte,  frågeställning  och  avgränsning  flertalet  gånger  justerats.

Främst på grund av att den tidigare forskning som vid första anblicken verkade handla om vad

denna uppsats ville undersöka egentligen behandlade frågan om social reproduktion av ojämlikhet

ur  ett  makroperspektiv.  Dessutom  hade  forskningsfronten  förflyttats  från  70-talets  studier  av

ojämlikhet med observation som metod till studier av förmedling av värde med samtalsanalys som

metod. Detta skapade ett abrupt avbrott i kontinuiteten av tidigare forskning med de söktermer
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som användes för hitta den tidiga delen av den redovisade tidigare forskningen. Från att explicit ha

behandlat ojämlikhetens reproduktion som undersökningsområde försköts forskningsdiskursen till

att  implicit  behandla ojämlikhet.  Detta ställde nya krav på orienteringen kring forskningen och

tolkningen av dess relevans för uppsatsen. Ständiga frågan med senare forskningen har varit, har

detta med uppsatsen att göra och på vilket sätt?

Sällan är problemformuleringar så exakt definierade att alla bitar ”bara faller på plats”. Så

mycket som det har varit ett problem att behöva efterjustera har processen även fört med sig

positiva egenskaper i  form av nyvunnen kunskap kring hur en liknande studie i  framtiden bör

hanteras, vilka fallgroparna är och hur dessa undviks.

Eftersom detta arbete är mer av kvalitativ art än kvantitativ, bland annat på grund av viljan att

svara på frågan  på vilket sätt och  varför,  är det besvärligt att använda begreppen validitet och

reliabilitet (Bryman 2004:257). Ändå kommer en kort diskussion kring och förklaring av begreppen

här återges. 

För att öka den interna reliabiliteten det vill säga överenskommelsen om hur empirin ska

tolkas har en omfattande och framförallt väldefinierad teoretisk referensram använts. Med hjälp av

den  kommer  innehållet  från  artiklarna  som  representerar  den  senaste  forskningen  i  området

kunna diskuteras för  att  avgöra hur de processer som utgör reproduktion av social  ojämlikhet

fungerar. På så sätt uppfylls syftet och frågeställningen besvaras förhoppningsvis med minskad risk

för godtycklig tolkning av resultatet.

Ambitionen  att  använda  artiklar  som  empiriskt  underlag  istället  för  andra  källor  där

informationen i flera omgångar återtolkats och sammanfattats har förhoppningsvis bidragit till att

öka den externa validiteten det vill säga utsträckningen i vilken resultaten kan generaliseras. Jag är

dock  medveten  om  att  de  referenser  i  studien  som  utgörs  av  fallstudier  och

tvärsnittsundersökningar har obefintlig generaliserbarhet utan fungerar mer som forskning som

visar på tendenser.

Likaså har den interna reliabiliteten och externa validiteten försökt bättras genom att göra

utförliga begreppsdefinitioner och förklaring av centrala  begrepp.  Tanken har  varit  att  undvika

tillfällen under läsningen där frågor kring centrala begrepp i något avseende kan ställas utan att

åtminstone någon typ av resonemang om begreppen i fråga har förts.

Med  arbetet  inriktat  mot  forskningskonsumtion  har  ovan  presenterade  metoden  (beskrivande
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litteraturstudie) ansetts vara bäst lämpad för denna uppsats.  Alternativen hade varit att  utföra

observationsstudier på flera skolor och klasser. Kompletterande inslag hade kunnat vara intervjuer

med lärare och elever i  form av longitudinell  forskning.  Effekterna på längre  sikt  hade kunnat

urskiljas  och  dess  orsaker  med  större  säkerhet  kunnat  anges.  Ett  längre  tidsperspektiv  hade

antagligen  även ökat  generealiserbarheten.  Fördelarna med att  ha  använt  litteraturstudie  som

metod är mängden insamlat data samt att validitet och reliabilitet redan uppnåtts av forskarna

som utförde studierna som utgör empirin i denna studie. Nackdelen kan sägas vara dålig kontroll

över  kvaliteten på  den insamlade datan (Bryman 2004:208-211).  Allt  förmodas vara  bearbetat

enligt etiska principer och riktlinjer men det är svårt att säkert veta.

Om samma tillvägagångssätt åter hade använts hade social ojämlikhet kunnat studeras ur

andra perspektiv än makt; förslagsvis identitet och/eller geografisk spridning.

Fördelarna har i  analysprocessen varit  mängden insamlat  data som har sparat  tid  och pengar,

validiteten och reliabiliteten som redan uppnåtts. Andra fördelar är att data som inte direkt berör

detta område kommer till användning igen samtidigt som nya tolkningsmöjligheter uppstår. 

3. Styrdokument
De styrdokument som lärare  i  sin  yrkesutövning  bör  och ska ta  hänsyn till  och arbeta utifrån

sträcker sig i hierarkisk ordning från FN:s barnkonvention till de lokala ämnesplaner som varje skola

ska upprätta.  Lärare  i  gymnasieskolan måste  följa  skollagen och i  sitt  dagliga  arbete  utgå från

läroplanen  som  är  gemensam  för  alla  nationella  program.  För  att  kunna  relatera  till  svenska

skolförhållanden kommer analysen och diskussionen längre fram dra paralleller till Gy11. 

Delar av läroplanen (Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola,

2011:5-16) som inte är ämnes- eller kursrelaterade är de som åsyftas i resultatdiskussionen. Valda

delar av skollagen som på ett tydligt sätt kan kopplas till social ojämlikhet i skolan kommer nedan

presenteras.

3.1. Skollagen
I första kapitlet, paragraf §4 och §8, i skollagen står följande att läsa som explicit kan kopplas ihop

med social ojämlikhet och skolgång och i förlängningen till interaktion i klassrummet.

12



"I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och

stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt.  En strävan ska vara att uppväga skillnader i

barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen." 10

En enkel tolkning av detta stycke skulle kunna vara att de förutsättningar, vilka de än må vara

strukturella (segregerade bostadsområden, ej behöriga lärare, underbemannade skolor osv.) eller

aktörsrelaterade (inställningar, förkunskaper, motivation osv.) ska motverkas för att säkerställa att

alla får jämlik utbildning.

"Alla  ska,  oberoende  av  geografisk  hemvist  och  sociala  och  ekonomiska  förhållanden,  ha  lika

tillgång till utbildning i skolväsendet om inte annat följer av särskilda bestämmelser i denna lag.

I  diskrimineringslagen  (2008:567)  finns  bestämmelser  som  har  till  ändamål  att  motverka

diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter inom utbildningsområdet

oavsett  kön,  könsöverskridande  identitet  eller  uttryck,  etnisk  tillhörighet,  religion  eller  annan

trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder." 11 

I denna paragraf framgår ännu tydligare vikten av att aktivt förebygga och motverka ojämlikheter

som sociala omständigheter kan skapa.

4. Social ojämlikhet...

4.1. ...som motiv
En motivering till och argumentation kring valet av undersökningsområdena social ojämlikhet och

gymnasieskola  görs  under  denna  rubrik.  Behovet  finns  eftersom  området  är  nästintill

oöverskådligt. Utan begreppsförklaring och struktur skulle uppsatsen utgå från oklara grunder och

därmed riskera att mer förvirra än klargöra.

Det finns många olika typer av ojämlikheter i samhället. En enkel grov uppdelning skulle kunna

10 http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skollag-2010800_sfs-2010-800/?
bet=2010:800#K1

11 Ibid.
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göras  enligt  följande  kategorier:  ekonomisk,  social  och  politisk  ojämlikhet.  En  mer  nyanserad

uppdelningar av ojämlikhet skulle kunna göras enligt kategorierna etnisk tillhörighet, kön, klass,

inkomst, ålder och hälsa. Att denna uppsats fokuserar på social ojämlikhet ska förstås som att den

inte ämnar ingående studera någon specifik underkategori av vad som kan räknas till det sociala.

Social  ojämlikhet undersöks således i  ett  bredare perspektiv och på så vis undviks behovet att

definiera många olika typer av ojämlikheter som är av social karaktär, både när det kommer till

orsak och effekt.

Begreppen jämlikhet,  jämställdhet  och likvärdighet  liknar,  tolkas  och används  i  vardagstal  som

synonymer.  Emellertid  finns  väsentliga  skillnader  som  nedan  reds  ut.  Vid  första  anblicken  är

jämlikhet  synonymt  med  jämställdhet  (Svensk  synonymordbok  2007:397).  Mer  specifikt  syftar

begreppet jämställdhet på jämlikhet mellan könen.12 Jämställdhet är således en underkategori till

det  bredare  begreppet  social  jämlikhet.  Eftersom  genus  utförligt  studerats  de  senaste  två

decennierna  (Jmf.  SOU  2010:36)  väcks  frågan  om  den  typen  av  ojämlikhet  (maktordning)  är

viktigast att utforska. I Sverige har den offentliga debatten skiftat från diskutera jämlikhet till att

fokusera  på  jämställdhet  vilket  riskerar  att  andra  ojämlikheter  hamnar  i  skymundan  (Tallberg

Broman  m  fl  2000:50).  Kulturantropologerna  Ulrika  Dahl  och  Lena  Martinsson  förordar  en

inkluderande  intersektionell  ansats  som  betonar  och  erkänner  vikten  av  andra  ojämlikheter  i

samhället och deras samspel. Konsekvensen av exkluderingen skulle enligt dem kunna vara att alla

som inte passar in i den vita normen ur vilken diskursen om jämställdhet härstammar och förs

riskerar att hamna utanför analysen (Bromseth & Wildow 2007:19-20). Även Lucinda Platt är kritisk

till  uppdelningen av ojämlikheter i  kategorier (Platt 2006:204). Enligt henne är det omöjligt att

förklara social  ojämlikhet utan att  titta på de skärningspunkter för olika sociala grupper.  Dessa

belyser ojämlikheter som annars inte framkommer enligt Platt.

Likvärdighet är ett annat begrepp som angränsar till begreppet jämlikhet. Enligt ordboken

är likvärdighet något som har lika stort värde, synonymt med jämlikhet (Bonniers svenska ordbok

2002:332). Dock när det kommer till utbildningsdebatt är begreppsfrågan mer nyanserad. 

I 30-talets utbildningsdebatt talades det om enkel jämlikhet. Alla skulle ha lika. Bakgrunden

skulle inte spela roll. Med åren övergick innebörden av jämlikhet från lika till alla mot betoning av

lika möjlighet  för  alla.  Ett  meritokratiskt  perspektiv  som inte  fungerade eftersom alla  inte  har

samma förutsättningar. Skiftet försköts därmed mot jämlikhet genom kompensatoriska åtgärder.

12 http://jamstall.nu/vad/jamstalldhet/
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Vilket innebar att  de med större behov skulle  få större resurser. Men inte heller detta synsätt

bestod eftersom resursfrågan blev alldeles för komplex. Med början på 70-talet och en definitiv

övergång på 90-talet talas det istället idag om likvärdighet. Vilket innebär att skolans uppdrag att

fostra och lära för livet ska ge lika värde för alla (Lindensjö & Lundgren 2006:86, 88, 117-121). Det

nya begreppet likvärdighet var alltså en betoning på individens livsprojekt och utveckling, utifrån

identitetsmarkörer som etnicitet och kön. 

Problemet med begreppet likvärdighet är att det för med sig en konnotation om rättvisa.

Ett normativt förhållningssätt som denna uppsats vill undvika att behandla.

Oavsett  faktum  att  begreppens  innebörd  genom  decennierna  skiftat  har  den

grundläggande betydelsen om enkel jämlikhet ändå hängt med (Lindensjö & Lundgren 2006:117). 

Sammanfattningsvis är motiven att använda just begreppet social ojämlikhet den vida definition

och omfattning som möjliggör en bredare syn på problemområdet skola och utbildning. Vad som i

detta fall motiverar för användningen av ett brett begrepp motiverar även emot. Nyanser som en

uppdelning i och analys av sociala kategorier inkomst, klass, kön eller till exempel etnicitet hade

fört med sig riskerar att inte urskiljas tillräckligt tydligt med en bredare ansats. Men med tanke på

uppsatsens tidsramar får detta nyansbortfall räknas som oundvikligt.

4.2. ...som begrepp
Ett försök att skissera sociala ojämlikhetens egenskaper främst på mikronivå görs nedan med hjälp

av maktbegreppet och dess mångdimensionella definition. Detta kapitel gör inte anspråk på en

vattentät definition av social ojämlikhet eftersom en sådan inte anses finnas.

I  sin  bok  Collateral  damage  skriver  sociologen  Zygmunt  Bauman  att  all  social  ojämlikhet

härstammar från maktkamp (Bauman, 2012:53-55). Hans resonemang, inspirerat av Michel Crozier

arbete  med  byråkratiers  dynamik,  går  ut  på  att  de  som  har  makt  strävar  efter  att  skapa  en

manipulerad osäkerhet inom ett visst område för dem som inte har makt. Denna osäkerhet inför

vad som hända skall (oavsett plats eller tidpunkt) som de med makt kontrollerar påverkar dem

utan makt på så vis att de lever en statisk fixerad tillvaro som de förstnämnda, de flexibla med

makt,  har bestämt och definierat inom den struktur som aktörerna verkar.  Baumans definition

klargör inte om det rör sig om medvetna val och strategi av de som har makt. Social ojämlikhet är
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alltså maktkamp vilket föranleder till en kortare undersökning av maktbegreppets natur. Som Silvia

Edling (2006) i en artikel med titeln Har jag verkligen makt att ta ansvar över andra? argumenterar

är definitionerna av makt av vikt eftersom de resulterar i olika sätt att se på vilka handlingar som är

möjliga.

Av de tidiga teorier om makt har Max Webers och Karl Marx varit några av de mest inflytelserika.

Marx valde att lägga fokus på materiellt ägande i form av jord och produktionsmedel. Vilket enligt

honom kunde tolkas som att makten låg hos de som ägde. Dessa använde makten för att påverka

de som inte ägde. I stor utsträckning har Marx definition kretsat kring ekonomiska villkoren för

maktbegreppets  tolkning  och  användning.  Marx  tillsynes  enkla  definition  har  också  varit  dess

Akilles  häl.  Maktbegreppets  mångdimensionella  egenskaper  kommer  aldrig  fram  om  makt  så

tydligt knyts till materiellt ägande som Marx ville. Webers definition har likheter med Marx men

skiljer sig på några väsentliga punkter. Hans uppfattning av makt kan sammanfattas med en mening

”Jag/vi genomdriver min/vår vilja mot din/er vilja i en aktivitet där du/ni deltar” och delges fyra

egenskaper.; makt ägs av ett subjekt, det utövas avsiktligt, det syns i konflikten och är observerbart

då (Olsen 2011:24). Då även Webers definition av många ansågs ha svagheter medförde detta att

maktbegreppet  utvecklades  men  framförallt  nyanserades.  Framförallt  sociologerna  Michel

Foucault och Pierre Bourdieu får representera denna utvidgade syn på maktbegreppet.

Foucault resonerar kring makt som Bauman men avfärdar tanken att någon skulle  ha makt att

utöva  mot  någon  annan.  Makt  enligt  honom  är  interrelationell.  Den  har  inget  ursprung  eller

ägande. Den finns överallt och syns i de former som relationerna aktörer mellan möjliggör (Permer

& Permer 2002:45-47). Kunskap (hans begrepp diskurs kan med fördel användas) möjliggör över-

och  underordning,  en  vertikal  maktrelation.  Den  överordnade  bestämmer  vad  som  är  sant,

kontrollerar den struktur den underordnade kan röra sig. Med andra ord och i likhet med Baumans

tankegång  definierar  vilka  handlingsmöjligheter  som finns.  Makt  är  en  relation  och  det  ”hur”

varmed strukturen ändras. Makt i Foucaults andan är relationen och den process den innebär; i

moderna samhället formad av de institutioner som uppstått och som bidragit och än idag bidrar till

att  disciplinera  kroppen  –  individen  (Cronin  1996:56,  58).  Att  prata  om  konsekvenser  av

maktutövning blir  inte  betydelsefullt  enligt  Foucault  eftersom det  inte  finns  något  turtagande.

Aktörerna omformulerar villkoren för maktens form och tillämpning hela tiden simultant. Genom

sin  definition  tvingar  Foucault  på  kontextens  egenskaper  för  full  förståelsen  av  varje

analyssituation. Därför blir maktbegreppet sett som en ackumulation och utövning av aktörer ett
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stympat begrepp.  Foucault betonar att den som är underordnad alltid har möjligheten att ändra

maktförhållanden. Då denna möjlighet inte finns är den underordnade inte att räkna som ett fritt

subjekt (Permer & Permer 2002:48). Foucault använder begreppet makt som en sammanfattande

term för de strukturer som interaktion ger upphov till och som formar och omformar individers

beteenden. Påståenden i stil med ”jag har makt...” har ingen betydelse i Foucaults värld. Dock bör

de inte avfärdas fullständigt. Deras värde kan ligga i att betraktas som representationsform för den

värld subjekten upplever, tolkar och beskriver med egna ord.

Ett  maktbegrepp  snarlikt  Foucaults  utvecklades  av  sociologen  Pierre  Bourdieu.  Med

begrepp  som  habitus,  symboliskt  kapital  och  fält  har  Bourdieu  haft  ambitionen  att  förstå

ojämlikhetens reproduktiva processer och maktrelationer som ger kraft åt dessa. Enligt honom är

samhället uppbyggt av fält  (summan av dessa kallar han maktens fält) där specialiserade aktörer

kämpar för en gynnsam position genom att ackumulera former av symboliskt kapital (ekonomiskt,

språkligt, konstnärligt, kulturellt, vetenskapligt osv.). Att tillägna sig symboliskt kapital innebär att

igenkännas och erkännas av den grupp som dominerar fältet. Denna strävan att positionera sig är

att konkurrera om begränsade resurser. Den är en maktrelation, en dialog med makten varifrån

symboliska kapitalet härstammar. Den som lyckas positionera sig lyckas samtidigt förkroppsliga och

handla med fältets symboliska kapital i  och genom sitt habitus. Med Bourdieus ord, internalisera

det externaliserade och externalisera den internaliserade (Giddens 2008:121). 

Det  är  viktigt  att  påpeka  att  det  förvärvade  kapitalet  skapas  och  återskapas  i  fältet.  Makt  i

Bourdieus mening är därmed en typ av ackumulation av symboliskt kapital, förkroppsligat i habitus,

på alla de fält som existerar i samhället. Liksom Foucault anser Bourdieu att den som befinner sig i

underläge (ogynnsam position) kan ändra livssituation, i Bourdieus fall genom individens habitus.

Emellertid argumenterar Lucinda Platt (2006:38) att långvarigt ackumulativa livschanser är svårt att

bryta sig från. Vilket antyder att hänvisningen till habitus som Bourdieu envist gör inte implicerar

att individen faktiskt klarar att frigöra sig från maktrelationer den inte vill vara en del av när den

önskar  och  vill.  Det  kan  även  vara  så  att  individen förmår  ändra  maktrelationen men endast

marginellt, utan att vara medveten om egentliga rörelsemöjligheter. Om så är fallet är habitus som

en inre potential inte mycket värd.

Trots att Webers maktdefinition har sina svagheter har den också sina förtjänster. Främst med

utgångspunkten i hans syn på individen som rationellt subjekt kan Webers maktbegrepp ses som

ett  användbart verktyg i  försöken att  analysera individers medvetna handlande och framförallt
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individers  beskrivningar  av  de  själva.  Som  den  tänkande  varelse,  med  vilja  att  kvantifiera

omvärlden, är människan benägen att tänka i banor av kvantifierbart ägande. Webers definition

kan därför tänkas fungera som ett  verktyg att kategorisera individers uppfattningar och syn på

makt; att ha en Weberiansk maktuppfattning. Bourdieus och i  synnerhet Foucaults definitioner

däremot är bättre lämpade för interrelationella analyser. Då subjekten utövar en tyst makt. 

Även  om  både  Bourdieu  och  Foucault  genom  sina  respektive  perspektiv  på  makt  vill

integrera mikro med makro perspektiv, med andra ord överbrygga problemet aktör kontra struktur,

en problematik som präglar Marx och Webers definitioner, finns skillnader i  synen på maktens

väsen.  För  både Bourdieu och Foucault  är  makt  att  handla men hos den sistnämnde är  makt

uteslutande en interrelationell angelägenhet. Emellertid på vilket sätt subjektet påverkar makten,

utifrån sin vilja,  är  högst oklart.  Foucaults  starka koppling mellan makt  och disciplineringen av

kroppen endast riskerar att omintetgöra den nödvändiga länken mellan strategi (maktutövning)

och subjektets vilja. En strategi som ger subjektet möjlighet att visa motstånd mot maktutövning.

Att därmed se på Foucaults teorier som nästintill deterministiska är inte långsökt. Ciaran Cronin

(1996:63) går i  sin kritik av Foucaults maktbegrepp ännu längre genom att  han helt och hållet

ifrågasätter Foucaults ambition att förena mikro med makro, det vill säga det Foucault benämner

maktens mikrofysik med institutioners maktutövning på individen. Enligt Cronin lyckas Foucault

aldrig riktigt med detta. Vilket i sin tur ytterligare bidrar till att distansera Foucaults maktbegrepp

som lämpligt analytiskt verktyg för denna uppsats, bortsett från hans bidrag att se på makt som

interrelationell istället för av subjektet ägt. Hos Bourdieu kan makten, rättare sagt maktutövningen,

däremot tillskrivas en aktör. Detta kan tolkas som att Bourdieus syn på maktrelation alltid ger ett

ansikte åt makten, främst genom internaliseringen av kulturella scheman bestående av tolkningen

och utvärdering av omvärlden. Individen antingen har eller inte har makt i  form av symboliskt

kapital  och  utövar  eller  inte  utövar  den genom symboliskt  våld.  Hos  Bourdieu  är  inte  enbart

strukturen  (vilka  aktörerna  är  en  del  av)  som  är  makten,  som  Foucault  tycks  resonera.

Sammanfattningsvis kan sägas att Foucaults syn på makt är mer lämpad för studier som har ett

historiskt och institutionellt  perspektiv.  Hans återkommande referenser till  institutioners roll  av

maktens  utformning  kräver  vid  analys  att  ett  längre  tidsperspektiv  anläggs  för  att

maktrelationernas dynamik ska framträda. Bourdieus syn på makt däremot har en aktualitet över

sig då makt kan studeras här och nu, frikopplat från institutionens påverka om man så önskar. Även

om  hans  studier  av  makt  mest  riktade  sig  in  på  institutioners  roll  och  dominerande  klassers

påverkan snarare än hur interaktionspraktiker individer mellan kan förstås, kan han sägas ha gett
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ett bättre analytiskt verktyg lämpat för denna uppsats.

Bauman argumenterar för att social ojämlikhet härstammar från maktkamp. Det betyder i sig inte

att det är synonymt (liktydigt) med maktkamp. Det hade varit både att förenkla och vara oärlig om

en sådan tolkning hade gjorts. En härstamning från exkluderar inte härledningar till andra fenomen

och/eller synsätt. Exempelvis kan valfri våldskonflikt härstamma från känslor av hat. Hatet är en

faktor av flera möjliga som konflikten kan sägas härstamma från. På samma sätt är det viktigt att

vara ärlig och göra en distinktion mellan härstamma från och vara orsak till. Andra faktorer spelar

roll  vid skapandet av social  ojämlikhet som inte här lyfts  fram. Må så vara att  maktkamp och

därmed makt som fenomen är en av de viktigaste faktorerna, om inte den viktigaste. Men andra

kan spela roll. Utrymme för alternativ måste alltså lämnas öppen.

Baumans resonemang om att social ojämlikhet härstammar från maktkamp innebär även

att  både  Webers  och  Marx  samt  Foucaults  och  Bourdieus  perspektiv  på  makt  inryms.  Social

ojämlikhet är med andra ord att skaffa handlingsmöjligheter på bekostnad av någon annan. 

Slutligen skulle  jag vilja  argumentera för  att  all  maktutövning och alla  maktrelationer  inte per

definition innebär social ojämlikhet. Men att social ojämlikhet alltid innebär maktutövning. 

1. Om handlingar ska räknas som social ojämlikhet måste konsekvensen av maktutövningen

sättas  i  ett  kontext  där  aktörerna  själva  får  ta  ställning  samtidigt  som  någon  utanför

aktörerna också tar ställning. Det är endast i detta kontext som maktutövning kan kallas

social ojämlikhet, då en tredje part finns.

2. Om den som blir utsatt för maktutövning sanktionerar det och anser att det är bra är de

inte längre en fråga om social ojämlikhet.

3. En  invändning  mot  detta  i  sin  tur  är  att  normativa  utsagor  inte  ska  spela  roll.  Social

ojämlikhet kan mätas som något objektivt.  Det är objektivt ojämlikt.  Men det kan även

mätas subjektivt, det är inte ojämlikt för ”jag anser inte att det berör mig”.

4.3. Sammanfattande reflektion
Social  ojämlikhet  omfattar  många  underkategorier  av  vilka  jämställdhet  är  en.  Genom  en
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intersektionell ansats fås en mer nyanserad och korrekt bild av ojämlikheterna vilket motiverar för

ett bredare perspektiv. Samtidigt är detta en Akilles häl eftersom underkategoriers egenskaper inte

alltid framträder lika klart som vid fokus på exempelvis kön eller etnicitet.

Social ojämlikhet har sitt ursprung i maktkamp. Hur denna ser ut samt vilka dess orsaker

respektive effekter är beror på vilket perspektiv man anlägger. De ovan presenterade ansatserna

skiljer sig i huvudsak i sin syn på maktens lokalisering och konsekvensen av ägande. De teorier som

företräder en objektiv ansats ser på makt som lokaliserat hos och ägt av individer. Det leder till en

situation där aktörers maktkamp kan kvantifieras samt åskådliggöras som ett turtagande. Deras

handlingar kan isoleras och analyseras oberoende av andra aktörer. Hos de alternativa synsätten är

maktens lokalisering i handlingen. 

Dessa  teoretiska  ansatser  betonar  inte  ägandet,  även  om  ett  sådant  i  viss  mån  kan

förekomma, men dess betydelse för handlingen. Aktörers handlingar kan inte avskärmas eller lyftas

ur kontexten för vidare analys eftersom aktörerna utgör kontexten. Slutligen kan sägas att makt

hos  Foucault  och  i  synnerhet  Bourdieu  förutsätter  ansvar.  Genom  detta  grepp  undviks

problematiken med det deterministiska tvånget som strukturella teorier ofta kritiseras för. Aktören

blir ett subjekt.

5. Tidigare forskning

Då denna studie har  klassrummet som undersökningsområde hade det varit  naturligt  att  söka

redovisa  den  forskning  som  är  avgränsad  till  denna  interaktionsarena.  Utgångspunkten  för

redogörelsen är dock ett holistisk perspektiv. Från samhällsproduktion till klassrummsinteraktion,

från makro till  mikro med syftet att  visa på utvecklingslinjerna genom åren och den relevanta

forskning som berör ämnet reproduktion.

5.1. Från samhällsnivå till skola
År 1981 introducerade Donald Broady i Sverige tanken om den dolda läroplanen från Philip Jackson

och dennes bok Life in classrooms från 1968. Kortfattat kan sägas att den dolda läroplanen är

osynliga mönster och strukturer i undervisningen. Enligt Broady reproducerar den dolda läroplanen

samhälleliga ideal kring skola, fostran och bildning. Från att ha varit uttalade och givna (exempelvis

genom  sortering  och  disciplin)  blev  de  med  tiden  outtalade  i  och  med  den  progressiva
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pedagogikens intåg i skolan. Att arbeta individuellt, vara uppmärksam, kunna vänta, kontrollera sig

verbalt  och  motoriskt,  undertrycka  egna  erfarenheter  och  underordna  sig  lärarens  osynliga

auktoritet är typen av krav som brukar räknas till den dolda läroplanen (Broady 2007:17). Andra

exempel är som Ulf Lundgren nedan redovisar att lotsa elever och hemfalla åt fråga-svar mönstret. 

Dolda läroplanen är en fostran på lång sikt som i synnerhet arbetarklassens barn har svårt

att avkoda och ta till sig eftersom de inte är vana vid den typen av pedagogik (Broady 2007:88). I

synnerhet i dagens skola där honnörsorden är fritt val och individualism blir den dolda läroplanen

ännu mer dold (Broady 2007:12). Som konsekvens får de elever med arbetarbakgrund det ännu

svårare med att avkoda läroplanen.

En av  poängerna med den dolda  läroplanen är  att  det  är  attitydträningen som är  den

viktigaste läxan barnen lär sig i skolan, inte ämnesinnehållet. En annan poäng kan sägas vara att

den dolda läroplanen får stå som en variabel (bestående av många undervariabler) som beskriver

och  förklarar  sociala  ojämlikheter  i  samhället  utifrån  skolans  och  synnerhet  klassrummets

perspektiv.  Begreppet  dolda  läroplanen  förenar  på  ett  tydligt  sätt  skolans  funktion  ur  ett

makroperspektiv historiskt med den funktion som den kommer ha för eleverna. Dolda läroplanen

förklarar även att barnen ska lära sig att de är utbytbara (Broady 2007:34). Behandlas alla lika

framträder inga särdrag hos barnen fram och underförstått lär de sig att de är utbytbara, liksom i

det konkurrensbetonade samhället efter skolan. Men om de inte behandlas olika går knappast att

bedriva undervisning. Slutsatsen är att en strävan att inte differentiera eleverna, att behandla alla

lika medverkar paradoxalt till att de lättare kan behandlas olika. Läraren har ett nästintill ohanterlig

utgångspunkt för sitt arbete, ett begränsande ramverk.

Att  avskaffa  den  dolda  läroplanen  är  inte  möjligt.  Däremot  kan  den  synliggöras,

problematiseras och därmed bemästras. Broadys rekommendation till detta arbete är att vända sig

till empirin eftersom varje skolsituation är unik. Samt inte låta sig vilseledas av funktionalisternas

syn på skolan som enkel input/output verksamhet (Broady 2007:50). 

Nya lärare  ser  ofta  den dolda  läroplanen tydligast.  Men med tiden socialiseras  läraren

(process  i  fyra  steg)  i  en lärarkultur  som avser  att  upprätthålla  den dolda  läroplanen (Broady

2007:40-42).

Avslutningsvis  kan  påpekas  att  den  dolda  läroplanen  inte  enbart  är  av  ondo,  om  så

framställts.  Den får inte enbart uppfattas som negativ. Dess funktion är att fostra elever till  att
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fungera i samhället, frågan är till vad och hur.

Genom etnografiska studier av ca 60 elever i årskurs 1 och 2 i ett förortsområde i Göteborg slutet

av  70-talet  undersökte  en  grupp  sociologer  den  dolda  läroplanens  praktik.  De  undersökte

kopplingen  mellan  barnets  medvetande  och  reproduktionen  av  samhällsvärden  genom

socialisationen i skolan. Att förstå det sambandet skulle förklara reproduktionsprocessen var deras

tes. Forskningsrapportens slutsats är bland annat att språket kan delas upp i fakta- och maktspråk.

Det förstnämnda är nära förknippat av samhällets struktur. Faktaspråket beskriver den objektiva

världen.  Maktspråket  i  sin  tur  dirigerar  var  uppmärksamheten  ska  riktas.  Det  benämner

verkligheten. Ofta görs detta med språkliga värdeskapande verktyg exempelvis beröm och klander.

Forskarna skriver att i slutändan är det läraren som har makten över ordet och vad som ska räknas

som viktigt. Dessa två språk går ej skilja åt (Gustafsson 1981:267-268). Socialisation en i skolan går

ut på att träna barnet i ett visst förhållningssätt till språket, vilket väcker en intressant fråga. Om

barnen i tidig ålder lärt sig bruka skolspråket, kan de då tala annat språk i gymnasial ålder? Ifall

protester mot progressiv pedagogik i sen ålder godtas som underlag är svaret nej. 

Vidare skriver forskarna att orden i skolan är en representation, en pedagogisk text, som ska

teckna samhällets  verklighet  och förmedla  den i  ett  begränsat  pedagogiskt  kontext  i  skolan.  I

denna  pedagogiska  skolkommunikation  skapas  ett  förhållande  till  språket  som kunskapsläggs  i

medvetandet om var man efter skolan hamnar i samhället (Gustafsson 1981:271).

De  hävdar  att  eleverna  egentligen  står  under  dubbelt  förtryck,  lärarens  och  sitt  eget

eftersom de ser på sig själva med lärarens ögon, kontrollerar sitt beteende gentemot läraren (B

Gustafsson 1981:277). Vikten av lärarens maktutövning blir då extra påtaglig. 

I  början  av  70-talet  gjorde  sociologen  Paul  Willis  en  etnografisk  studie  som  undersökte  hur

arbetarklassen och det manuella förvärvsarbetets villkor reproduceras via skolan. Han följde 12

grabbar under två år i högstadiet från skolan till arbetslivet. Willis kom fram till att ungdomarnas

fördömande,  motstånd  mot  auktoritet  och  att  befinna sig  ”längst  nere”  är  vad  som av  dessa

ungdomar anses vara riktig kunskap. Deras motstånd manifesterades ofta genom verbaliserad form

och  grupperingar.  Hela  tiden  strävade  ungdomarna  att  upprätthålla  ett  vi-och-de  tänk.  De

strategier de bland annat använde sig av var: att hålla det mesta hemligt, inte erkänna läraren som

auktoritet,  kalla  övriga  klasskamrater  öknamn  som  signalerade  att  dessa  hade  böjt  sig  för

auktoriteten, klä sig utmärkande och uppträda berusade i skolan. Alla dessa strategier kan enligt
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Willis förstås som motsättning mellan det formella och informella, där anti-skol kulturen är det

informellas centrum (Willis 1989:22). Grabbarna opponerade sig och vann på så vis symboliskt och

fysiskt utrymme gentemot skolan som i deras ögon ville få dem ”att fungera” (Willis 1989:26). De

förstärkte den egna kulturen genom diverse ritualer samtidigt som de medvetet alienerade sig från

institutionen som de uppfattade inte hade mycket att tillföra i deras liv. Genom vad Willis kallar

differentiering och dess motsats integrering bidrog grabbarna själva till  reproduktionen av den

klass de härstammade från (Willis 1989:62-63). Det kan tilläggas att då differentieringsprocessen

var igång bidrog familj och ungdomars bakgrund starkt till att underhålla den (Willis 1989:74).

Lärare  tenderade  att  attribuera  många  av  förklaringarna  till  mindre  lyckad  skolning  till

personliga egenskaper hos grabbarna. Annan vanlig förklaring var slump (Willis 1989:62). Enligt

Willis är skolan en plats där idén om läraren legitimeras, inte individen själv. Läraren ger kunskap i

utbyte mot respekt och ansikte mot ansikte kontroll (Willis 1989:65). I och med att kunskap är en

sällsynt vara innehar lärare en maktposition gentemot eleven. Denna reproduceras med hjälp av

de strukturer som verkar i skolan. En av dessa är ständig disciplinering av eleverna (Willis 1989:66).

Ett bevis på att strukturen har stor påverkan på vardagslivet i skolan är de lärare som försöker träda

ur  paradigmet.  De  lyckas  inte.  Lärare  som  blivit  internaliserade  har  svårigheter  att  träda  ur

lärarrollen,  idén  om  läraren.  Medan  de  lärare  som  vill  arbeta  annorlunda  (ofta  betecknat

progressivt) har som grundläggande förutsättning att få eleverna att vara med på deras metoder,

samspela med eleverna (Willis 1989:81).

Som en del i avrapporteringen av ett projekt kallat ”Omvärlden och skolan” skriver Ove Sernhede

att pedagogiken och lärarens ledarskap borde tonas ner som orsaksförklaringar när det kommer till

ungas  sociala  ojämlikhet  och anpassningen till  liv  i  marginalen.  Projektets  syfte  var  att  genom

etnografisk studie undersöka relationen mellan skolans normeringspraktiker och förorten som ett

lokalt kontext. Kortfattat är slutsatsen att det är inte skolan som kan lösa de problem som den står

inför  och  har  i  uppgift  att  delvist  lösa.  Enligt  Sernhede  är  det  istället  en  fråga  om

samhällsutveckling  och  politiska  beslut  (Sernhede  2011:197,  205-206).  Bidragande  faktorer  till

tillståndet som råder är  samhälleliga och mediala bilder av förorten som skapar en rädsla och

osäkerhet som i sin tur stigmatiserar och skapar föreställningar som skolan har svårt att handskas

genom sin vardagliga aktivitet.

Skolan  fostrar  dock  inte  längre  till  lönearbete  på  samma sätt  som  Paul  Willis  beskrev.

Honnörsorden idag är individualism, entreprenörskap och valfrihet. Den skola som innan betonade

23



samarbete  och  traditionellt  kollektivt  samhällsbygge  finns  inte  på  samma  sätt  längre.

Individualiseringsprojektet  präglar  dagens  dolda  läroplan  kan  sägas,  dock  med  samma  utfall.

Skolungdomarna i  förorten bidrar  till  att  reproducera sin underordning i  samhället  men på en

avgörande punkt skiljt från Willis resultat. Avsaknaden av fackliga och kollektiva mekanismer som

bidrar till att skapa en gemensam identitet som grabbarna i Willis studie relaterade till, lyser med

sin frånvaro i projektet ”Omvärlden och skolan”.

Forskarna skriver att det är svårt att få eleverna motiverade i skolan i kombination med att

de i samförstånd med läraren spelar rollerna av elever som skolas men inte lär för framtiden. Som

Åsa Möller i ett av bokens kapitel skriver har eleverna genomskådat det ojämlika systemet och

anser inte att de har chans samtidigt som skolan inte talar om eller påpekar att social ojämlikhet

finns  och är  en realitet  som ungdomarna aktivt  måste förhålla  sig  till  och arbeta mot (Möller

2011:147).  Skolans  bidrag  blir  därmed  kontraproduktivt  i  och  med  önskan  att  behandla

ungdomarna  jämlikt  och  låta  dem  vara  sig  själva  och  acceptera  sin  olikhet.  Denna

kontraproduktion reproducerar i längden hegemoniska mönster som placerar ungarna längst ner

eller  utanför  social  hierarkin.  Trots  erkänt  duktiga  pedagoger  spelar  skolan  mindre  roll  för

reproduktionen av utanförskapet (Sernhede 2011:204). Tvärtom bidrar skolan paradoxalt nog till

att reproducera utanförskap genom sin attityd att inte påpeka utanförskap.

Slutsatsen är att skolan måste våga låta eleverna komma till tals. Inte skapa en skolkultur

där  lärare  och  elever  traderar  möjligheten  att  reellt  arbeta  mot  utanförskap  i  utbyte  mot

kortsiktiga  förhållningssätt  exempelvis  ordning  i  klassrummet,  trygghet  och  lärarens

agendasättande.  Det  handlar  helt  enkelt  om  att  våga  bryta  den  förhärskande  reproduktiva

ordningen i skolan. 

5.2. I klassrum
Mot  slutet  av  70-talet  sammanställde  Ulf  Lundgren  forskning  som  handlade  om  interaktiva

mönster  i  klassrummet.  Huvudfrågan  att  besvara  var,  vilka  strukturella  förutsättningar  utifrån

klassrumsinteraktionen  präglar  undervisningen.  Mer  specifikt  kartlades  sambanden  mellan

kontroll,  makt  och  verbal  interaktion  genom  undersökningar  av  strukturen,  innehållet  och

funktionen för kommunikationen. Med hjälp av observationsstudier och statistiska verktyg drogs

slutsatsen att läraren fortfarande dominerar i undervisningen genom kontroll av vem som får säga

vad. Ungefär 85% av all verbal kommunikation karakteriserades av fråga-svar mönster (IRE/IRF).
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Samtidigt  som  elevernas  respons  i  hög  utsträckning  kännetecknades  av  både  torftiga  och

kortfattade svar (Lundgren 1989:173, 176). Av sammanlagt 200 yttranden fällda under 40 minuter i

ett klassrum med 25-30 elever kunde 150 tillskrivas läraren. Vilket lämnar ca 2-3 yttranden per elev

och undervisningstillfälle (Lundgren 1989:175). 

Då  innehållet  undersöktes  fann  man  att  lärare  ofta  lotsar  sina  elever  (kollektivt  eller

individuellt) genom ämnet med hjälp av samtalsstrukturer som varken tillåter större tanke- eller

samtalsutrymme.  Således  kunde  ett  positivt  sambandet  mellan  begränsande  ramar  i

undervisningen  (läroböcker  och/eller  läroplan)  och  samtalsutrymmet  fastställas  (Lundgren

1989:203). Av denna kraftigt kontrollerade innehållsstruktur lär sig eleven vem som har ordet, när,

vad som förväntas sägas etc. Eleven lär om sin egen kompetens och reglerna för kommunikationen

det vill säga ordningen för den inlärningsdiskurs som förs i klassrummet. Eleven lär sig i först hand

inte ämneskunskaper som många lärare hoppas och eftersträvar.

Hur läraren väljer ut vem som ska ha ordet i klassen bestämdes av fyra faktorer: tidigare

erfarenheter, undervisningsstrategin (didaktik & ledarstil), målet med lektionen utifrån läroplanen

och bedömningen av elevernas förmåga utifrån den grupp eleven tillhör enligt läraren (Lundgren

1989:191-192). Vanligt var att de elever som svarade på svårare frågor (mestadels sittandes nära

katedern) också fick fler frågor eftersom läraren förväntade sig ett svar av de. Konsekvensen av den

självuppfyllande  profetian  blev  att  alla  elever  inte  fick  lika  mycket  utrymme  vid  verbal

klassrumsinteraktion. Följande citat får ger perspektiv på den verbala kommunikationen en mindre

aktiv elev är delaktig i genom klassrumsundervisning, eller rättare förvägras möjligheten att vara

delaktig i: ”Vad de verbalt minst aktiva eleverna sagt i direkt anslutning till undervisningen under

nio års skolgång skulle således kunna rymmas på ungefär 100 A4 sidor...” (Lundgren 1989:175).

Eleverna måste ha en språklig kompetens för att förstå språkets funktion och därmed den

kontext  de  befinner  sig  inom.  Forskningen  visar  att  för  elevernas  del  dominerar  språkets

representativa funktion. Eleverna svarar på en given fråga eller relaterar till en person, upplevelse,

process osv. För lärarna dominerade den instruktionella och utvärderande modellen kraftigt. Som

en konsekvens av den av läraren starkt kontrollerade kontexten blir språket i undervisningen lätt

torftig. Lundgren (1989:224-227) konstaterar att språkets funktion blir allt som allt att producera,

reproducera och kontrollera.

Forskningen Lundgren redovisar visade även, möjligen något förvånande, att det inte fanns skillnad

gällande social bakgrund, eller begåvning bland de elever som var mest aktiva. De mest aktiva
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eleverna var även större initiativtagare till interaktion och ansågs vara utvecklade gällande innehåll

och tankeprocess (Lundgren 1989:188).

Sociologen Mary Phillips  Manke (1997:75-91)  undersökte  maktrelationer  i  klassrummet utifrån

lärarens och elevens perspektiv genom etnografisk studie i  tre klasser på grundskolan. Hennes

slutsats var att lärare maskerar makt genom artighet i sina formuleringar. Eleverna avkodar dessa

uttalanden och följer det maskerade påbudet att lyda. Läraren befaller och därmed kontrollerar

både genom artighet men även neutralitet. Hon ger flera förklaringar till detta beteende. För det

första handlar  det  om att  bevara elevens självförtroende och inte visa att  direktiv  som måste

åtlydas har delats ut till  en eleven. För det andra handlar det om rädda lärare som inte vill  ta

konflikten i  rädsla för  revolt  från elevernas sida.  Men som främsta förklaring anser Manke att

lärarna maskerar makten eftersom de inte vill slösa tid på att utkämpa bataljer och därmed förlora

värdefull tid som ligger i elevernas intresse att tillvarata. Alltså är maskering av makt egentligen en

strategi från läraren sida som denne anser gynnar eleverna.

Pedagogen Jonas Aspelins avhandling från 1999 var en klassisk etnografisk studie men till skillnad

från de flesta andra valde Aspelin att på mikronivå analysera interaktionen och dess konsekvenser

med sociologiska och socialpsykologiska verktyg. Syftet var att studera interaktion på mikronivå ur

ett antal centrala begrepp för socialisation. Genomgående betonar han sociala bandens betydelse

för interaktionen i klassrummet. Med hjälp av sociala band möjliggörs identifikation och autentiska

möten mellan lärare och elever där respektive aktör tillåts läsa den andres tankar och känslor. Utan

dessa finns risk för negativ differentiering i förhållande till läraren men även andra elever. Av en

2,07 minuter lång sekvens Aspelin analyserade blev slutsatsen att läraren initierar, ställer frågor

och värderar, eleverna i sin tur rättar sig, anpassar sig och accepterar bedömningen av de som

läraren gör. En tydligt hierarkisk struktur skapas med andra ord. Utmärkande drag för läraren var

hans självkontrollerande disciplinering av sig  själv,  detta i  syfte  att  uppnå auktoritet.  Dock var

risken överhängande för överdriven distansering från eleverna så läraren inte längre vet vad dessa

tänker eller  känner.  Deras sociala band blir  lidande. Trots att  lärarens agenda hade uppenbara

brister  valde eleverna att  inte  opponera sig.  Läraren kontrollerar,  eleverna följer  med (Aspelin

1999:37-68). I kapitel fyra var frågeställningen varför beteendeordning uppstår och varför elever

anpassas till den. Slutsatsen var att eleverna anpassar sig efter läraren för denne har kontrollen

över sanktionssystemet. Elever är konforma mot lärarens linje för att de söker respekt enligt den

hierarkiska position de är placerade i. Samtidigt som de är rädda för sanktion från lärarens sida.
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Läraren  kontrollerar  i  stor  utsträckning  beteendeordningen  och  därmed  utövar  makt  (Aspelin

1999:99-119). I kapitel fem analyserar Aspelin (1999:120-153) samma interaktionssekvens som i

kapitel  fyra utifrån begreppen motivation och kontroll.  Vad han kommer framtill  är  att  läraren

kommer anstränga sig till  att kontrollera alla och därmed upprätta en offentlig av läraren styrd

ordning. Men denna utmanas av elevernas privata ordningar som parallellt fortgår med lärarens.

En  viss  non-konformitet  kommer  uppstå  och  som resultat  av  den kan  man  dra  slutsatsen  att

beteendeordningen i klassrummet är skör. Det finns andra motiv för handlingar än viljan att foga

sig i andras beteendemönster. Aspelin drar slutsatsen att tal om ordning och struktur oftast är en

generell  teoretisk förklaringsmodell som delvis fördunklar den parallella och temporära ordning

som  mikrointeraktion  består  av.  I  kapitel  sju  (Aspelin  1999:187-211)  konkluderar  Aspelin  att

extremerna  överdriven  social  kontroll  och  överdrivna  krav  på  subjektiv  tillfredsställelse

överbryggas genom optimal integration det vill säga möte i samklang. Mer specifikt innebär detta

att läraren har överseende med elevers misstag och oförmåga att interagera i det sociala samspelet

till förmån för möjligheten att dela med sig av makten så eleverna får möjlighet att utforska den

beteendeordning  som  finns.  Om  detta  inte  tillåts  göras  kommer  barnen  t.ex.  ignorera

interaktionspraktiker där andra såras och känslomässigt far illa.

Kerstin Bergqvist (2001) har genom sin forskning kommit fram till att speciell terminologi infinner

sig vid kommunikation mellan lärare och elev. Läraren skolar in eleven i skolans grundregler genom

samtal, vilket ger ett tillfälle för reproduktion av maktförhållande genom samtalet. ”Institutionens

starka tradition (vad gäller exempelvis fördelningen av makt, vad som är ett ämne och rätten att

definiera vilka aktiviteter som är relevanta) opererar i  bakgrunden,  kommer igen i  lärarens tal,

anammas av eleven och omsätts i klassrummet.” (Bergqvist 2001:46). Enligt Bergqvist brukar lärare

och elever språket på två sätt. Genomskinligt det vill säga vardagligt då språket är ett verktyg för

samvaro, ett instrument. Eller som ett objekt som fokus fästs på och analys utförs med hänsyn till.

Bergqvists slutsats är att ungdomar helst ska tala institutionellt. Då räknas deras tal som legitimt.

Lärarens  sätt  att  identifiera  elever  som  hög  respektive  lågpresterande  hänger  ihop  med  om

eleverna talar institutionens språk. Om de behärskar normen att samtala på.

Fritjof Sahlströms (2001) forskning försöker nå förståelse kring vad som gör klassrummsinteraktion

till en jämlikhetsarena. Detta gör han genom att undersöka samtalets organiserande möjliggörande
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eller begränsande egenskaper. Studien utfördes på 3 år och bestod av 164 analyserade lektioner i

årskurs åtta och nio. Tre lektionstyper framkom: plenarlektion, arbetslektion och blandlektion. Han

kom fram till att lärare och elever kommunicerar genom att turas om, inte som i vardagliga livet

där avbrott sker spontant och tillsynes helt godtyckligt. Exempelvis då elever räcker upp handen

gör de det inte för att lägga till utan leverera nytt svar. Enligt Sahlström har turfördelningen direkt

relevans för  skapandet av jämlikhet i  klassrummet.  Ett av Sahlströms resultat  är  att  elever vid

kommunikation med läraren kan lyssna, vara passiva eller prata med bänkgrannen. Elever som inte

räcker upp handen då läraren fortsätter prata kan tolkas som en kontroll av läraren. De som inte

lyssnar eller räcker upp faller bort i konkurrensen av de som gör det. Sahlström förklarar detta

fenomen genom att själva undervisningsförfarandet är felkonstruerat. Han konkluderar att två av

de viktigaste arbetsformerna inte är vidare bra ur jämlikhetsperspektiv.

Johan Liljestrand (2001) undersökte instruerande diskussionsupplägg genom videoinspelning och

samtal med lärare på gymnasiet. Han kom fram till att debatter och samtal som vi ofta tror är fria

inte  är  det.  Det  finns  begränsningar  i  vad,  hur  och  vem  som  säger.  Läraren  har  vid

klassrummsundervisning möjlighet att bestämma sig själv som moderator, något eleverna inte har.

I  och  med  det  är  initiativet  läraren  förbehållet  och  eleverna  respekterar  detta  faktum.  I

förlängningen  handlar  initiativtagande  om  asymmetriska  roller  och  vem  som  har  rätten  att

framträda  som  kunnig.  Vid  diskussionssituationer  måste  eleverna  orientera  sig  mot  lärarens

undervisningsdrag  och  samtidigt  hitta  en  egen  röst  att  framföra  budskap  på.  Samtidigt  som

formerna för kommunikation skiftar innebär det att eleverna med sin kommunikativa kompetens

måste lösa detta problem att anpassa sig mot läraren som ideal och sig själva. 

5.3. Sammanfattning
Enligt ovanstående källor finns det samband mellan samhällets arbetsdelning och ideal och skolan.

Dessa  realiseras  i  skolan  och  i  klassrummet  i  form  av  den  dolda  läroplanen.  Eftersom  dessa

kopplingar är starka har lärare ofta inte mycket att sätta mot den dolda läroplanen. Den är även

enligt Donald Broady omöjlig att avskaffa vilket innebär att lärare bör skapa ett medvetet och aktivt

förhållningssätt till den. Vidare skulle samhällets reproduktion skulle kunna sägas ske genom makt

och språk. I Paul Willis studie från 70-talet kan tydliga kopplingar mellan skolan, arbetsklassen och

reproduktion av dess villkor genom att barnen inte ville erkänna läraren som auktoritet och att
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läraren disciplinerade eleverna urskiljas. Nyare forskning från projektet ”Omvärlden och skolan”

visar dock att tiderna har förändrats. Villkoren för reproduktion som Paul Willis pratade om finns

inte längre på samma sätt eftersom arbetsdelningen inte längre ser ut som den en gång gjorde.

Skolan kan inte heller enligt Olof Sernhede själv lösa sina problem. Detta antyder att läraren som

en individ i ett klassrum är strukturen underordnad. 

De undersökningar som har tittat närmare på klassrumsinteraktion visar att läraren som

auktoritet kontrollerar och dominerar. Bland annat sker detta genom lotsning och ständiga inslag

av IRE kommunikation. Mycket hänger på elevernas språkförmåga om de ska lyckas hävda sig i den

konkurrens som samtal  i  klassrummet med läraren kan innebära. Genom att maskera sin makt

genom artighet kan lärare undvika att stöta sig med eleverna. Denna strategi tillämpar lärare också

oftast för att inte slösa tid i undervisningen. Generellt visar forskningen att elever ständigt måste

anpassa sig till sina lärare eftersom de alltid befinner sig i en hierarkisk ordning och ett underläge.

Detta underläge upprätthålls enligt flera av ovanstående forskare genom disciplinering och diverse

kommunikativa (språkliga) praktiker, ofta initierade, sanktionerade och utvärderade av läraren.

6. Teoretisk referensram

Nedan redovisas först ramfaktorteorin som är tänkt att användas för att beskriva makrorelationer

och  begränsningar  i  undervisningssituationer.  Därefter  presenteras  Basil  Bernsteins  kodteori  i

pedagogiska sammanhang som är tänk att verka som komplement till ramfaktorteorin. Slutligen

presenteras teori kring ledarstilar i klassrummet som ska hjälpa till att definiera läraren som aktör.

Under  respektive  teoris  rubrik  kommer  en  historisk  exposé  hjälpa  till  att  sätta  teorin,  dess

analysområde och utveckling i kontext, för att därigenom indirekt motivera användningen av den.

Varje presentation avslutas med en kritisk reflektion av teorin i fråga.

6.1. Ramfaktorteorin i makro och mikro

Med utgångspunkt i Urban Dahllöfs arbeten kring differentiering i skolan på 60-talet utarbetade Ulf

P.  Lundgren  i  sin  avhandling  ett  teoretiskt  ramverk  som  undersökte  relationerna  mellan

begränsande faktorer,  undervisningsprocessen och dess  mätbara  resultat.  Hans  resultat  bidrog

starkt till  att äldre teori om lärandeprocesser med hänsyn till  metod, progression, innehåll  etc.
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reviderades.  Till  största  delen  genom  att  göra  detaljerade  analyser  av  undervisningsprocessen

omkullkastades den tidigare  deskriptivt  betonade bilden av undervisningsprocessen.  Lundgrens

arbete  lyfte  istället  fram  elevgrupperingens  och  individens  roll  för  förklaring  av

undervisningsprocessen. Något som på sikt skulle bana fram vägen för ökad jämlikhet i  skolan.

Lundgrens  ansats  skiljde  sig  från  tidigare  studier  enligt  Dahllöf  (1999)  mestadels  genom  den

longitudinella  metoden  han  tillämpade  som  möjliggjorde  observationen  av  de  ackumulativa

effekter av olika ramfaktorer. Tidigt användes således RFt för att beskriva och förstå ojämlikheter

bland olika elevgrupper om än på en makronivå. Detta teoretiska ramverk som med tiden skulle

utvecklas i olika riktningar och omtolkas av andra inklusive Ulf Lundgren fick den något felaktiga

samlingsbenämningen ramfaktorteorin (hädanefter förkortad till RFt) (Broady & Lindblad, 1999).

6.1.1. Användningsområden och styrka

Styrkan  med  det  ramfaktorteoretiska  tänkandet  är  dess  starka  koppling  till  och  beroende  av

empirin och därmed kravet på att närvara "där det händer". Således är den väl ämnad för syftet att

förstå undervisningsprocessen med avsikt att senare förändra den. Vilket innebär att RFt genom att

beskriva och förklara samspelet mellan ramfaktorerna ger möjligheten att  förändra existerande

och utveckla nya pedagogiska modeller som bidrar till  minskning av de sociala ojämlikheterna i

undervisningen som i skolan som helhet. I och med att den är mer ett sätt att betrakta problem än

en enhetlig teori är den också vid och inte lika begränsande som konventionell teori kan vara. Ett

exempel som illustrerar skillnaderna mellan andra teorier och RFt behandlar antagandet att läraren

är en handlingsmedveten och rationell aktör. Många teorier utgår från nämnda antagandet, vilket

flera gånger visat sig vara förrädiskt (Lundgren 1972). Enligt Lundgren måste synen på lärarens

praktik  revideras  till  att  istället  utgå  från  antagandet  att  läraren  handlar  inom  ramfaktorerna,

rationellt eller ej (Lundgren 1972:38-39). Vilket i  sin tur nödvändiggör och betonar en empirisk

grund att basera framtida teoribyggen på, kring sociala ojämlikheter i detta fall.

6.1.2. Modellen på två sätt

Ramfaktorteorins ursprungliga modell var mycket enkel. Den delades in i två typer, den generella

och specifika (Lundgren 1972:27).

Den  generella  modellen  som  åskådliggörs  nedan  anger  det  övergripande  sambandet  mellan

ramfaktorer, undervisningsprocessen och resultaten. 
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Fig. 1 Generella ramfaktormodellen utgår från en irreversibel linjär process

Ramfaktorerna  begränsar  lärandeprocessen.  Vad  som  anses  vara  en  ramfaktor  beror  på

undersökningens  natur  och  vilket  perspektiv  forskaren  utgår  från  (Lundgren,  1972:27;  Dahllöf

1999). För enkelhetens skull delas ramfaktorerna i kategorierna fasta och rörliga samt yttre och

inre. 

Om lärarens perspektiv tas i  beaktande är läroplanen,  tiden och klasstorlek exempel på

fasta ramfaktorer medan frånvaro,  lärarlaget,  attityder och personliga egenskaper skulle  kunna

vara exempel på rörliga faktorer. Som ovan sagts kan alltså ramfaktorerna vara vad som helst så

länge de begränsar och styr undervisningsprocessen. På samma gång kan ramfaktorerna, beroende

på  tolkning  av  RFt  (en  mikro-  respektive  makro  tolkning  och  tillämpning  av  teorin  hittas  hos

Lindblad & Sahlström (1999) samt Lindblad, Linde & Naeslund (1999)), vara inre respektive yttre.

En yttre faktor är vad som till övervägande del definieras av någon eller något utanför kontexten

och aktörernas påverkan. En inre ramfaktor är på motsatt sätt det som definieras av någon eller

något innanför kontexten och aktörernas påverkan, exempelvis skiftande attityd under en lektion.

Varav nyttan av denna uppdelning kan frågan ställas. Genom att göra åtskillnaden kan aktörers

handlingar i den mikrosituation som undervisningsprocessen faktiskt är enklare blottläggas. 

Det är frestande med utgångspunkt i ovanstående modell att använda ramfaktorteorin för

att  påvisa  kausalitet.  Exempelvis  skulle  slutsatser  av  typen,  tiden  och  lärarens  attityder  är

orsakerna  till  sociala  ojämlikheter,  kunna  göras.  Den  typen  av  tolkning  är  felaktig.  Det

ramfaktorteoretiska tänkandet utgår istället från korrelation eftersom väldigt många faktorer stora

och små, tillsammans oöverskådliga, samverkar i undervisningsprocessen och utanför den. Därför

blir  kausala  samband  svåra  att  påvisa  med  hjälp  av  RFt.  Ett  sätt  att  sammanfatta  det

ramfaktorteoretiska  tänkandet  är  att  ramfaktorerna  möjliggör  en  viss  typ  av  undervisning,  ej

utformar  den  i  detalj.  Som  Christina  Gustafsson  (1999)  samt  Lindblad  &  Naeslund  (1999)

konstaterar kan RFt hjälpa oss förstå vad som ej kommer hända och är omöjligt i mycket större

omfattning än vad som kommer att hända och är möjligt.

Den specifika modellen fokuserar på ramfaktorerna och hur dessa agerar som mallar på en
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viss  grupp  elever.  Mallen  definierar  gruppen  och  därmed  den  tid  gruppen  behöver  för  att

lära/hantera de krav/uppgifter. Ramfaktorn är tiden eleverna behöver för att uppnå målen. Den

grupp elever som vid ett givet tillfälle i undervisningen inte klarar av att hantera ämnet under de

ramfaktorer som begränsar undervisningen kommer att få namnet styrgrupp. 

Lundgren (1972:42-43) skriver att hur undervisningsprocessen definieras spelar mindre roll

så länge form och innehåll  tas i  beaktande.  Den pragmatiska delen av RFt  lyfts  därmed fram.

Genom empiriska undersökningar fås sambanden mellan ramfaktorerna undervisningsprocessen

och de social ojämlikheterna fram. I förlängningen blir den övergripande frågeställningen, hur för

de  sociala  ojämlikheterna  så  karakteristiska  maktkampen  relaterar  till  ramfaktorer,  möjlig  att

skissa. 

Att ramfaktorerna i sig kan vara fasta sociala ojämlikhetsstrukturer och inte endast produkter av

aktörernas  handlingar  är  underförstått.  Ramar  ses  inte,  som  tidigare  nämnts,  endast  som

strukturer utanför undervisningen. De kan skapas och underhållas under undervisningsprocessen

och påverka i interaktionen mellan lärare och elev.

Viktigt att komma ihåg och betona är att det är meningslöst att prata om ramar, processer

och resultat i generella termer. Beroende på undersökningens natur tolkas teorin efter behov och

varje begrepp får sin kontextuella definition.

6.1.3. RFt i praktiken

Tillämpningen av RFt  är  det  omvända det  ovan skissade (Gustafsson 1999).  För  att  identifiera

ramfaktorerna och förstå dess dynamik måste först de resultat gentemot på förhand uppställda

målen analyseras. Målen denna undersökningen utgår från redovisades tidigare i form av skollagen

och  läroplanen  för  gymnasieskolan  (Gy11).  Första  steget  i  identifikationsprocessen  är  att

dokumentera  de  förutsättningar  (främjande  faktorer,  reella  ramar  och  upplevda  ramar)  som

undervisningen bedrivs inom. Anledningen till detta förfarande är att undervisningen kan bedrivas

under många olika  förutsättningar som nödvändigtvis inte är ramfaktorer eller har kopplingar till

sociala ojämlikheter. Steg två innebär att resultaten analyseras gentemot de mål som på förhand

ställts  upp för att  se vilka processer de verkligen omöjliggör och i  sin tur skapar faktorer som

begränsar. 

I  sista  steget  identifieras  de  ramfaktorer  som  definierar  undervisningsprocesser  och  leder  till

resultat.
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Fig. 2 RFt tillämpas i denna undersökning enligt ett cykliskt förlopp från steg 2 till 3 tills ramfaktorerna är identifierade.

RFt  konstruerades för  att  resultat  i  relation  till  mål  skulle  utvärderas.  När  det  kommer till  att

analysera resultat fokuserar denna uppsats på undervisningssituationer, möten mellan elev och

lärare, kommunikationen mellan dem, lärarens handlingar och pedagogik. 

6.1.4. Kritisk reflektion

I  sin  artikel  om tillbakablickar  kring  det  tidigare  ramfaktorteoretiska  tänkandet  påpekar

Urban Dahllöf (1999) att det är bättre att använda beteckningen ram-process modellen istället för

ramfaktorteorin,  även  om  förespråkare  för  beteckningen  teori  finns  (Gustafsson,  1999).  Detta

eftersom Dahllöfs och Lundgrens arbeten ledde till en generell och specifik modell av pragmatisk

natur. En modell som senare av många forskare skulle anammas och tillämpas samt anpassas efter

behov för egen egen forskning. Dahllöf förkastar dock inte den teoretiska biten av RFt. Den var och

är enligt honom viktig för att förstå funktionen, dynamiken och samspelet mellan ramfaktorerna.

Det arbete som Dahllöf utförde på 60-talet och som Lundgren hade som utgångspunkt för

sitt  arbete  hade  mätning  av  intelligens  som  en  viktig  komponent.  I  och  med  skiftet  mot

socialkonstruktivistiska  teorier  och  praktiker  har  intelligensmätningen  kraftigt  förlorat  sin

betydelse.  Vidare  är  empiri  utförd  kring  bygget  av  RFt  utgick  från  att  så  kallad

"katederundervisning". Dagens pedagogiska modeller ratar mestadels sådana undervisningsformer

och förespråkar ett  integrativt  tillvägagångssätt  där  eleven inte är  passiv  mottagare  utan aktiv

konstruktör av och i sin utbildning. Sedan Lundgrens arbete kom ut i början av 70-talet har skolan
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decentraliserats, mål- och resultatstyrning istället för regelstyrning tillämpas, mer alternativ och

friare  pedagogik  främjas,  styrdokument  lämnar  större  utrymme  för  läraren  att  manövrera

pedagogiskt. Skolan har med andra ord genomgått stora strukturella förändringar på mikro- och

makronivå vilket Lindblad & Sahlströms (1999) artikel  visar  på.  Deras undersökningar pekar på

skillnader att använda tid och arbetssätt på slutet av 70- och 90-talet. Med det sagt skulle den

ramfaktorteoretiska modellens giltighet i och med att den är så tidsbunden kunna ifrågasättas. Det

pedagogiska och organisatoriska paradigmet har ändrats vilket rimligtvis påverkar grunden teorin

vilar på. Men ramfaktorteoretiskt tänkande håller än idag främst på grund av att det har blivit mer

ett sätt att tänka än en rigorös tillämpning av teori  i  strikt mening. Samt på grund av att som

Broady & Lindblad (1999) konstaterar  skillnaderna mellan sociala  grupper och skolor  har ökat,

vilket aktualiserar RFt.

Ursprungligen utvecklades RFt som modell och teori för analyser i makro-reformistisk anda

(Dahllöf, 1999). Således skulle RFt:s lämplighet i denna uppsats som har en mer mikro-orienterad

ansats kunna ifrågasättas. Men eftersom RFt inom denna uppsats teoretiska referensram används

mer som ett tankesätt är teorin lämplig. En anpassning till undersökningens natur görs. Till slut kan

kanske det ramfaktorteoretiska tänkandet kan överskridas.

Slutligen är det värt att kritiskt reflektera över vem som egentligen definierar vad en ram är.

Frågan är dock av största vikt eftersom den som observerar och den som blir observerad inte kan

enas om vad som är en ram blir betydelsen av det ramfaktorteoretiska tänkandet svagt om inte

meningslöst i värst fall. Lundgren berör dessvärre inte nämnvärt detta problem i sin avhandling

(Gustafsson, 1999).

6.2. Kodteorin i pedagogiskt kontext

Utbildningssociologen  Basil  Bernsteins  teoribygge  sträcker  sig  från  50  fram  till  90-talet.  Hans

forskningsintresse låg i att försöka förstå den ojämna fördelningen av materiella och pedagogiska

resurser (Loman 1974:8). Från att ha börjat studera barn och deras interaktion i förskolan med

betoning på lexikala delar av kommunikationen övergick han till att studera de semantiska delarna

av kommunikationen. Med andra ord slutade han intressera sig för språkformen i sig och började

undersöka kommunikationens grammatik, regler för kommunikation kallade koder som möjliggör

kulturreproduktion genom språk. Hans övergripande frågeställning forskningskarriären genom var

hur  förmedlas  och  förvärvas  egentligen  budskap  och  innebörd  mellan  aktörer  med
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kommunikationen som verktyg. Specifikt ville Bernstein undersöka hur denna förmedlan förvärvas

(theroy of transmission and acquasition) av aktörer i pedagogiska kontext.

Bernsteins utgångspunkter har varit skolan och utbildningens roll  för reproduktion av de

dominerande värderingar som återfinns i  familjen respektive arbetsdelningen i samhället.  Hans

ambition var således ett grandiost teoribygge som skulle omfatta mikrostrukturer i form av familj

och kommunikation i undervisning till makro fenomen som arbetsdelning i privata och offentliga

produktionssektorn samt klassreproduktion som socialt fenomen. 

Bernsteins teori har av många blivit hyllad och använd. Men samtidigt ofta misstolkad och

tillämpad på ett förenklat och felaktigt sätt (Bernstein 2000:175ff). För att undvika dessa problem

förespråkade  Bernstein  som  Lundgren  bland  annat  en  aktiv  förankring  i  empirin.  Med

förhoppningen om att  inte  falla  i  fällan att  simplifiera  och misstolka  presenteras  en reflektion

kritisk  reflektion  kring  teorin  längre  ner.  I  grova  drag  kan  Bernsteins  kodteori  delas  upp i  tre

områden,  nämligen  klassifikation/inramning,  begränsad/utarbetad  kod  samt  pedagogisk

anordning.

6.2.1. Klassifikation och inramning

Klassifikation och inramning är centrala begrepp som möjliggör studier av vardagslivet i skolan med

Bernsteins  ord  kallat  det  dagliga  aktivitetens  plan.  Med  begreppet  klassifikation  (K)  menas

förhållanden  mellan  kategorier  upprätthållna  genom  makt.  Viktigt  att  betona  är  att  i  denna

undersökning är lärare och elever de två kategorier som är föremålet för analysen. K syftar på den

princip som reglerar gränser mellan aktörer, vare sig det handlar om att skapa, legitimera eller

reproducera gränserna. K är den princip som styr förhållandet mellan lärare och elev och talar om

för dem hur respektive kategori är och därmed hur de bör vara. För att vara lärare måste läraren

kunna  urskilja  sig  från  eleven  på  något  sätt,  skapa  sin  identitet  som  skiljer  sig  från  elevens.

Principen bakom K möjliggör detta urskiljande. Principen bakom förhållandet, mellan läraren och

leven i vårt fall, upprätthålls och återskapas av den dominerande makten konstaterar Bernstein

(oftast läraren men kan vara eleven eller annat som tillskrivs den dominerande makten) (Bernstein

& Lundgren 1983:24). Som en underkategori till K finns igenkänningsregler som tillåter aktörerna

att tillägna sig en viss kod. Utan igenkänningsreglerna känner inte aktörerna de speciella särdrag

för  den kontext  de verkar  i  eller  önskar  verka i  (Bernstein 2000:17).  Såldes är  någon form av

dominerande  makt  vad  som  bestämmer  bakomliggande  principen  för  förhållandet  mellan
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aktörerna och den förmåga de har att tillägna sig kontextens egenskaper. Enligt Bernstein mäts

klassifikation i styrka. Svagt K kommer till uttryck i svagare uteslutningsregler. Starkt K i sin tur i

starkare uteslutningsregler.  Exempelvis medför starkt K att  gränserna mellan lärare och elev är

tydliga och att en stark åtskillnad ska till om dessa gränser ska upprätthållas. Bra illustration på

starkt K mellan kategorin lärare och elev är den Svenska 50-tals filmen Caligula. För att åtskillnaden

ska upprätthållas måste någon eller något se till  att det görs (Bernstein & Lundgren 1983:153).

Vilket oundvikligt leder till  konstaterandet att då K ändras blottläggs makten som upprätthåller

den.  Exempel:  En  för  givet  tagen  önskan  om  tilltalet  ”Herr  ordförande”  till  de  ansvariga  för

konstitutionsutskottets utfrågning från de som blir utfrågade skulle kunna vara exempel på något

och någon som upprätthåller  gränserna mellan  två aktörer.  Om den tilltalade inte  svarar  som

förväntat blir  denne tillrättavisad,  "du skall  veta hut!".  Således manifesterar  sig den makt som

upprätthåller kategorierna i stunden då K ändras.13 Till sist kan sägas att K kan analyseras både med

avseende på relationer mellan kategorier (vad som ovan flera gånger exemplifierats) och K kan

användas för att beskriva klassifikationen inom kategorin. Ett starkt K inom kategorin är exempelvis

ett  klassrum  som  genom  sin  inredning  starkt  skiljer  sig  från  närliggande  klassrum  men  även

korridoren och de andra av skolans utrymmen. 

Inramning  (I)  är  principen  bakom  överföringen  och  förvärvet  av  budskap  mellan

kategorierna (lärare och elev) som ständigt sker med hjälp av kontroll. Mer specifikt handlar I enligt

Bernstein om kontrollen över vad, hur och när som något görs tillgängligt. Kontrollen över urval,

turordning, förväntad inlärningstakt av det som kunskapsmaterialet som överförs och som till slut

ska förvärvas, kriteriet för kunskap samt den sociala bas som möjliggör överföringen (Bernstein

2000:12-13).  I  handlar  även om hur  de  sociala  förhållanden för  tillfället  ser  ut.  Kort  sagt  är  I

principen för  kontroll  i  kommunikationen och därmed den pedagogiska praktiken (Bernstein &

Lundgren 1983:24). Kontrollen för med sig formen för makten och samtidigt, viktigt att betona, den

potential inom vilken reproduktion kan ändras (Bernstein 2000:5). I mäts liksom K i styrka. Svag

inramning  å  ena  sidan  innebär  att  eleven  har  möjlighet  att  påverka  och  kontrollera  urval,

turordning osv. Å andra sidan medför stark inramning att  eleven inte har chans att  kontrollera

urval, turordning osv. Det som överföraren (eng. transmission; exempelvis läraren) har kontrollen

över vad,  hur och när.  Som Bernstein  skriver  reglerar  I  formen för  socialisationen (vad det ex

innebär att vara elev) och formen för maktförhållanden som skapar, underhåller och återskapar

strukturen (Bernstein & Lundgren 1983:27). För att skilja I av diskursen från I av den sociala kontext

13 Fritt återgiven händelse från utfrågningen i konstituationsutskottet 9 mars 1989
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diskursen och aktörerna verkar  i  har  Bernstein  konstruerat  begreppen instruktionell  respektive

regulativ diskurs (Bernstein 2000:13). I av diskursen avser vad, hur, när gällande urval, turordning,

förväntad inlärningstakt och kriteriet för kunskap. Det vill säga I relaterar endast till diskursen i sig,

inte till  den sociala kontext den utspelar  sig i.  Medan I  av den sociala kontexten avser sociala

ordningen inom vilken diskursen existerar. Denna uppdelning har sin betydelse då intresset finns

att  åskådliggöra  den  sociala  hierarkin  men  inte  ta  i  beaktande  diskursens  ordning.  Enligt

ovanstående redogörelse måste den regulativa diskursen inrymma den instruktionella och därmed

vara den dominanta. I har liksom K en intern och extern aspekt som för K fungerar likadant. Interna

I syftar på det ovan beskrivna och den externa delen av I syftar på kontroll innanför pedagogiska

kontexten utför av någon eller något utanför den. Slutligen kan tilläggas att I förverkligas genom

vad Bernstein kallar realisationsregler. Dessa möjliggör att en aktör (ex. elev) uttrycker sig med

samma  kod  som  en  annan  aktör.  Eleven  och  läraren  inte  bara  förstår  vilken  den  önskvärda

diskursen är utan också kan prata inom den genom att exempelvis formulera sig i tal på ungefär

samma sätt. Utan att ha tillägnat sig förverkligandet av I finns bara K:s igenkänningsregler som

låter eleven förstå vilket kontext det handlar om men tillåter inte eleven kommunicera vad som

anses vara legitim kod. 

Tillsammans  utgör  K,  I,  pedagogiska kontexten de verkar  i  och förverkligandet  den kod

(bakomliggande princip) som reglerar strukturen för det budskap skolan producerar, underhåller

och reproducerar i olika kontexter.

Fig. 3 Schematisk översikt av kodteorins beståndsdelar och relationen mellan dessa (Bernstein 2000:16). Interaktionen

definieras av K, I och den pedagogiskt kontext. Dessa variabler i sin tur relaterar till vad som skolan, ofta med hjälp av

lärobokens text reproducerar. De dubbelsidiga pilarna indikerar en dynamisk modell där interaktionen påverkar vad

som ska läras ut och tvärtom.

Både klassifikation och inramning existerar alltid men, bör påpekas, syns ej åtskilda i empirin. Ett

pedagogiskt kontext kan inte ha endast K eller I. De samexisterar alltid. Därför är frågan om koder
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egentligen en fråga om deras modaliteter. Vilken modalitet har en viss kod, vilken styrka på K och I i

vilket  pedagogiskt  kontext.  För  det  mesta  är  överföringen  av  koder  omedvetet  och  så  även

förvärvet.  Vilket implicerar att  aktörerna inte direkt har chans att  värja sig mot budskapet och

argumentera mot det. En sorts osynlig pedagogik enligt Bernstein som karakteriseras av svagt K

och I och som i Sverige tillämpades på 70-talet (Bernstein & Lundgren 1983:32). Klassifikation och

inramning  styr  principerna  och  budskapen  som  reproducerar  vad  som  räknas  som  legitima

innebörder i skolans värld. Vilka pedagogiska diskurser eller praktiker som är av värde och vilka

som inte är aktuella i ett givet pedagogiskt kontext. Då koden ändras, ändras också vad som är

meningsfullt  och  vad  som räknas  som riktigt  förverkligande.  Det  är  viktigt  att  ha  i  åtanke  att

svagare  K inte  nödvändigtvis  innebär  mindre kontroll.  Bernstein  påpekar  att  stark  K  och I  per

definition gynnar reproduktion av det som varit (Bernstein & Lundgren 1983:156). 

Genom ovanstående del  av kodteorin klargörs att skolans särskilda kontext och pedagogik som

reproduceras  åskådliggörs  (förvisso  sällan  så  de  inblandade  märker)  och  förverkligas  i  den

socialisation som sker i skolan. Men man får inte glömma att Bernsteins ambition var omfattande

nämligen att koppla skolans dagliga aktivitet till de omständigheter som råder möter eleven efter

skolans  erfarenhet,  bland annat  den den produktionsdelning som existerar  utanför  skolan  och

stratifiering som eleven måste bli  en del av. Som en konsekvens av detta konstaterande skriver

Bernstein  att  skolan  på  olika  nivåer  (stadier  och  årskurser)  återskapar  det  dominerande

kulturmönstret som finns i  samhället.  För att  fastställa vilket det är  använder Bernstein sig  av

begreppet klass och den hierarkiska struktur som förhållandevis tydligt präglar den och som var

mer aktuell i samhällsdebatten då Bernstein utarbetade merparten av sina teorier. 

6.2.2. Begränsade och utarbetade koder

För att barn som ovan nämnt ska kunna tillägna sig den socialisation som sker i skolan måste de

förvärvar  och  använda  de  budskap  som  finns  i  utbildning  och  som  förverkligas  i  och  genom

koderna. Bernstein har formulerade tidigt i sitt arbete två typer av koder men som han senare

skulle undvika att använda, den begränsade och utarbetade koden (Bernstein & Lundgren 1983:42-

43). Den begränsade koden realiserar kontextualiserade principer och innebörder. Den närliggande

praktiken,  de  materiella  ting  och  kontext  som  finns  i  barnets  omedelbara  närhet  fysiskt  som

mentalt. De barn som mestadels lever med en grupp människor (nära familj kanske) i begränsad
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fysiskt kontext och dessutom kommunicerar med denna sin gemenskap med hjälp av vanliga fraser

och allmänna formuleringar skulle kunna utgöra ett exempel på begränsad kod. Eftersom barnet

delar  stor  del  av  sina erfarenheter med dem i  sin närhet  behövs inget utarbetat språk för  att

förmedla innebörder. Det räcker med antydningar för att de runt omkring ska förstå. Barnet vet

alltid  att  de i  sin omgivning den talar  till  och med kommer förstå utan närmare och tydligare

utläggningar. Ett barn som använder begränsad kod kommer det vara enklare att förutspå både

lexikala och syntaktiska delen av kommunikationen hos. Eftersom barnet vet vem den vänder sig

till, de som förstår, använder det en repertoar redan färdiga, gemensamt sedan tidigare utarbetade

fraser för att förmedla innebörd. Denna kod karakteriseras främst av starkt K. Diskursen som förs

inom gruppen skiljer sig mot den utanför gruppen. Inramningen, det vill säga vem som kontrollerar

vad, behöver inte vara stark inom gruppen barnet tillhör.

Den utarbetade  koden realiserar  i  sin  tur  kontextoberoende  innebörder  via  klart  formulerade

principer.  Innebörderna  är  inte  relaterade  till  materiella  ting  i  barnets  närhet.  Det  barn  som

använder denna typ av kod kommer uttrycka sig mer differentierat och nyanserat eftersom de

innebörder det vill förmedla inte riktar sig till en etablerad bekantskapskrets utan en vidare krets

av  verkliga  och  potentiella  åhörare.  Vem  som  helst  ska  kunna  förstå  innebörden  som  den är

formulerad, vilket i sin tur indikerar på ett språk som inte lika lätt kan förutspås. Det tål att påpekas

att en utarbetad kod inte nödvändigtvis behöver vara komplex för att räknas som utarbetad. Den

kan mycket väl vara enkel lexikalt och syntaktiskt. Den utarbetade koden är till sin karaktär både

svag i K och I.

Som Bengt Loman (1974:11) konstaterar skulle den begränsade koden styra den talandes

val  av  mer  partikularistiska (kontextberoende)  innebörder  medan den utvecklade koden skulle

styra mer universalistiska (kontextoberoende) innebörder. 

Värt att notera är att alla talare har tillgång till den begränsade koden, i större eller mindre

omfattning. Vilket kan tyckas banalt, då alla vet att vem som helst har en bakgrund denne kommer

från där det "talas på ett visst sätt", med ett gemenskapens språk. Men inte alla har tillgång till den

utarbetade  koden.  Bernstein  kopplar  den  utarbetade  koden  till  medelklassen  och  den

arbetsdelning  som  denna  tar  del  av  som  oundvikligt  leder  till  ett  socialt  och  materiellt  mer

differentierat  liv  och snabbare omsättning  av idéer  därmed en utarbetad  kod till  skillnad mot

arbetarklassens  mer  kulturellt  slutna system (Loman 1974:11-12).  Men samtidigt  är  viktigt  att

komma  ihåg  att  individer  tillhörande  medelklass  också  kan  använda  sig  av  begränsad  kod.
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Individens bakgrund behöver inte alltid avgöra den sociala klasstillhörigheten eller vilken kod som

denne använder.

Koden får inte förväxlas med språkformen (lexikala och syntaktiska delar) som därmed på

ett enkelt sätt skulle kunna sägas speglar talarens språkliga kompetens. Koden är istället förmågan

talaren  har  att  kunna  anpassa  formen  (semantiska  delarna)  efter  kontext.  Därför  förespråkar

Bernstein att lärare exempelvis inte tragglar nya ord och därmed utökar elevers språkform utan lär

de manövrera med den befintliga vokabulär de har i olika kontext. 

6.2.3. Pedagogisk anordning

Pedagogiskt anordning (PA) är en metafor som Bernstein konstruerade mot slutet av sin karriär

med syfte att förstå hur innebörd förmedlas. Med andra ord ville han inte undersöka innebörden

som förmedlas, det vill säga vad, som förmedlas genom koden utan hur det förmedlas. 

Som tidigare utgår han från ett makroperspektiv för att mot slutet landa i ett mikrokontext, i detta

fall  klassrumssituation.  PA skapar enligt  Bernstein den pedagogiska diskursen genom tre regler

(Bernstein 2000:28). Dessa är hierarkiskt relaterade till varandra där den undre regeln alltid kan

härledas från den övre. 

Högst upp i hierarkin finns distributiva regler som i grunden reglerar vem som får tillgång till

vilken typ av kunskap. På denna nivå regleras förhållandet mellan makt, sociala grupper, former av

medvetande och praktik. I mycket förenklad form kan sägas att distributiva regler ser till att hålla

obehöriga på avstånd från det som i  samhället  anses vara kunskap som endast finns att  tillgå

genom högre studier. Kontroller över tillgång till denna kunskap och vad som anses vara legitim

kunskap sker med hjälp av de som legitimt har blivit pedagogiserade. Exempelvis lärare eller andra

som tagit del av högre kunskapen och förvaltar de genom att lära ut ett visst stoff, med en viss

pedagogik  i  ett  visst  kontext.  Makten  som  upprätthåller  den  distributiva  regeln  syns  då  den

ifrågasätts.  Elever  som  inte  vill  rätta  sig  efter  läroplanen  eller  pedagogiken  läraren  blivit  lärd

blottlägger genom sina protester, sina sätt att skilja sig den makt som vill få de att bli socialiserade

som  lärarna,  läroboksförfattaren  och  kursplanskonstruktören  tänkt.  Att  blottlägga

maktförhållandet är per automatik att få tillgång till chansen att ändra det.

Att gå från distributiva till rekontextualiserande regler är att gå från regler till struktur. Det

är att gå från regler som skapar fält för produktion och distribution av kunskap till strukturer där

pedagogiska  diskursen  väljer  ut  och  skapar  pedagogiska  ämnen som elever  och  lärare  genom
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vardagsarbetet realiserar. Den pedagogiska diskursen är i sin tur också en regler, en princip som

inbäddar  in  två  andra  diskurser  och  som  kan  sägas  är  dess  substans.  Ena  är  en  diskurs  om

färdigheter  (Instruktionell  diskurs)  och  den  andra  om  social  ordning  (Regulativ  diskurs).  Den

senaste  är  den  dominanta  diskursen  som  skapar  ordning  i  hela  pedagogiska  diskursen.  Enligt

Bernstein gör många forskare fel då de endast fokuserar på ena eller andra diskursen (Bernstein

2000:32). Att skilja på moralen som säger vad som ska göras och hur från färdigheterna går inte.

Sociala ordningen omfattar alltid de färdigheter som reproduceras i den. Ett förtydligande exempel

behövs.  När  ett  yrke  från  verkliga  livet  blir  ett  ämne  sker  följande.  Den  yttre  diskursen

(yrkesfärdighet) blir en inre diskurs (skolämne) med hjälp av den pedagogiska diskursen. Alltså är

den pedagogiska diskursen en rekontextualiserande  regel  som inte  är  någon av  diskursen den

rekontextualiserar. Den är produkten av rekontextualiseringen. Produkten av rekontextualiseringen

är regeln för hur rekontextualiseringen sker. Enligt den reglerande diskursen måste lärare alltid

göra ett val då de arbetar i klassrummet, oavsett vilken pedagogik. 

Detta val görs utifrån kriterier som inlärningstakt, ämnesområden etc., vare sig de är förankrade i

pedagogiska teorier eller eget godtycke, oavsett handlar det om en maktutövning från de legitimt

pedagogiserade (ex. lärare och läroboksförfattare).

Sista steget i pedagogiska anordningens regelhierarki är utvärderande regler. Dessa talar om

hur rekontextualiserande regler överförs till pedagogisk praktik. Med Bernsteins ord kondenseras

hela  PA:s  poäng  i  utvärderingen  (Bernstein  2000:36).  Genom  att  analysera  den  ständiga

utvärderingen fås nyckeln till den pedagogiska praktiken.

Att prata om pedagogisk diskurs kan verka strida mot uppsatsens avgränsning. Dock är så

inte  fallet.  Pedagogisk  diskurs  i  Bernsteins  mening  avser  inte  någon  särskild  pedagogik  eller

didaktisk  modell.  Pedagogisk  diskurs  syftar  till  den diskurs  som alltid,  oundvikligen uppstår  då

yrkeskunskap omvandlas till ämneskunskap. Den står således inte för den didaktiska praktiken i sig.

6.2.4. Kritisk reflektion

Bernsteins teorier möjliggör undersökningar och analyser av källorna till makten och kontrollen i

pedagogiska kontext samt konsekvenserna av öppna samt dolda former av pedagogik i  skolan.

Egentligen är teorierna av dessa att göra det på ett historiskt och plan och för lika samhällen. Vilket

gör att empirin till uppsatsen kommer bestå av i-länder, vilket var Bernsteins utgångspunkt. 

Kritik som kan framföras mot Bernsteins teori är att han drog ofta resultat från mammans

relation till barnet och deras kommunikation. Det är ofta inte så idag och i synnerhet inte Sverige
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som är jämställd mer än något annat land.

Hur tillägnan av kod sker är inte helt klarlagt anser jag. Stein pratar om det medvetna men

inga närmare förklaring av detta ges. Kanske borde undersökas socialpsykologiskt eller på annat

sätt. En tolkning är att han med ”tillägna sig” menar ”att acceptera kodens regel”, med allt vad det

innebär.

Empirin  Bernstein  byggde  sin  teori  på,  i  likhet  med  en  del  annan  teori  om  barn  och

skolutveckling, berörde små barn i åldrarna 5-7 i England, vilket kan sägas vara ett problem. Jag

skulle  vilja  hävda  att  detta  är  en  problematik  som  kan  härledas  till  psykologins  makt  över

pedagogiken, som fortfarande indirekt finns och verkar utövas. Den kan spåras även till Freud och

hans psykossexuella faser och deras utveckling som är obefintlig efter 12 år, den galliska fasen. Det

handlar nämligen om uppfattningen att det är i barndomen som det mesta av utvecklingen sker.

Där cementeras personligheten som sedan är trögpåverkbar. 

Detta synsätt utgör en hel del problem. Bland annat blir det svårt att applicera teorin på äldre

individer.  Skillnad  finns  i  hur  små  barn  tillägnar  sig  kultur  jämfört  med  tonåringar.  Engelska

skolförhållanden skiljer sig från de svenska på flera punkter. De har haft en längre tradition av

privata skolor. Betygssystemet är annorlunda och synen på pedagogik.

Klassbegreppet är inte lika aktuellt idag som det var vid Bernsteins tid. Idag används andra

benämningar (se under rubrik Social ojämlikhet som begrepp). 

En av svagheterna med Bernsteins kodteori är att han konsekvent utarbetade teori som

hade knapp empirisk förankring. Detta gör att de allra senaste delarna som Bernstein presenterade

har knappt har hunnit testas, vilket minskar teorins användbarhet.

6.3. Läraren som ledare
Att  vara  en  ledare  i  klassrummet,  en  auktoritet  med  övergripande  fostransroll,  är  en

nyckelkompetens  för  lärare  som  bland  mycket  annat  innebär  att  hantera  frågor  om  disciplin,

motivera,  gruppera och individuellt  bemöta elever.  Nedanstående teori  om ledarskap kommer

belysa  hur  lärarens  handlingar  påverkar  kommunikationen.  Alternativa  definitioner  på  aktören

lärare hade eventuellt kunnat vara vuxen, praktiker eller man/kvinna.

6.3.1. Fostraren som med auktoritet leder i klassrummet

Skolans fostransuppdrag förverkligas till stor del genom lärarens vardagliga arbete med eleverna i
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klassrummet.  Robert  Thornberg  (2009:81-82)  beskriver  fyra  olika  fostringsstilar  (auktoritär,

auktoritativ,  eftergiven  och  oinvolverad)  som  ska  tolkas  som  utgångspunkter  som  överlappar

varandra  och  ej  avgränsade  uttömmande  beskrivningar. Slutsatsen  som  kan  dras  är  att  den

auktoritativa fostranstilen leder till  bäst  kommunikation mellan lärare och elev.  Detta eftersom

eleverna då känner sig samarbetsvilliga i större utsträckning, tar större socialt ansvar och är mer

psykiskt trygga. Elever som fostras enligt den auktoritativa stilen är mer prosociala och upplever att

de har en större kontroll i sociala situationer. Anledningen är att den som fostrar auktoritativt har

en dialogbaserad relation med känslor av ömhet och närhet, samarbete och tillit gentemot den

som  blir  fostrad  parallellt  med  tydliga  uttalade  regler  och  kontroll  som  ofta  utarbetats  med

eleverna.  Sannolikheten  att  eleverna  ska  samspela  med  läraren  är  större  om  läraren  har  en

auktoritativ  jämfört  med  auktoritär  fostransstil  (Thornberg  2009:90).  De  andra  stilarna  har

antingen en stark betoning på disciplin i form av regler och kontroll eller hög grad av acceptans av

vilka beteenden som helst. Dessutom är det på dialog baserade förhållandet hos de andra stilarna

mellan lärare och elev inte lika utpräglat.

Relationen som den auktoritativa fostran respektive auktoritära skapar till barnet kan sägas

ha ett jag-du respektive jag-det karaktär. Vid den förstnämnda typen ser läraren på barnet som ett

subjekt.  Den  sistnämnda  relationstypen  leder  till  en  syn  på  barnet  som  ett  objekt  som  ska

övertygas  och  som  slutligen  anammar  lärarens  åsikter  (Gislason  &  Löwenborg  2013:34-35).

Skillnaden relationerna mellan är att utrymme för barnets behov att komma fram skapas hos jag-

du relationen. Barnet får chansen att utveckla sitt kritiska tänkande och därmed kommunikation.

Läraren har inte endast sin värld (eller språk för den delen) som utgångspunkt för fostran och i

längden kommunikation.

Det övergripande fostransuppdraget konkretiseras genom ledarskap baserad på auktoritet.

Auktoritet skriver Thornberg är inflytande genom maktutövning som baserar sig på legitimitet, ett

erkännande av auktoritetens befogenheter att utöva inflytande över den som fostras (Thornberg

2009:75-76). En lärare som inte har auktoritet är således en lärare som inte får legitimitet att utöva

sin makt över eleverna på olika sätt. Att få sin vilja genom, exempelvis vid gruppering eller kontroll,

och få möjlighet att genomdriva denna vilja är vad makt innebär. Enligt Thornberg måste makten

definieras inom en grupp (Thornberg 2009:76). Samtidigt går att argumentera för att makten kan

vara någon tilldelad och innebära att  denne åtar  sig en maktutövning som inte stämmer med

gruppens definition. En situation som kan uppstå då en lärare upplever sig ha makt legitimerad
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utanför gruppen, genom exempelvis tradition, skolväsendets hierarki, läroplanen etc. Följden av

auktoritet utan makt blir ett försvagad ledarskap som lätt övergår till auktoritär fostran. Vilket både

kort- och långsiktigt frånsäger läraren ansvaret denne har. Skolan är dock duktig på att maskera

utövningen  av  makten,  maktrelationen  som  skapar,  underhålls  och  reproduceras,  eftersom

utövningen i för stora mängder ses som något oönskat i relation till styrdokumentens skrivelser om

likvärdighet och jämlikhet (Nielsen 2006:38). Nielsen skriver vidare att den diffusa maktrelationen

som skapas då olikheter undertrycks i vardagsarbetet till  förmån för likhetsidealet möjliggör ett

spelrum  i  vilket  en  förmedling,  uppfattning  och  utveckling  av  normer,  värderingar  och

differentiering kan ske (Nielsen 2006:38, 40).

Ledarskap innebär att  fostra genom auktoritet.  Att leda är  att  försöka förverkliga övergripande

fostransuppdraget genom vardagsarbetet i klassrummet. Den optimale ledare skriver Thornberg är

den  som  har  både  socioemotionellt  orienterat  och  uppgiftsorienterat  ledarskap  (Thornberg

2009:84-85,  88).  Liknande  uppdelning  i  två  kategorier  av  ledarskapet  gör  pedagogen  Christer

Stensmo i sin bok "Ledarstilar i klassrummet" men han nyanserar bilden av ledarskapet med hjälp

av sex ledarstilar  som han anser är  mallen för  alla andra ledarstilar.  Stensmo konkretiserar  de

gemensamma egenskaperna för de sex ledarstilarna till fem arbetsuppgifter, planering, kontroll,

motivation,  gruppering  och  individualisering  (Stensmo  2000:9).  För  att  effektivt  hantera  sitt

ledarskap måste lärare ha ett  yrkesspråk som tillåter/möjliggör de analysera de processer som

arbetsuppgifterna  kontinuerligt  skapar  (Granström  2007).  Som  exempel  kan  lyftas  fram

grupparbetsprocessen och individuella arbeten.

Genom att sätta upp dikotomin uppgiftsorientrad stil och elevorienterad stil (parallell med

Thornbergs  uppdelning)  lyckas  Stensmo,  efter  att  ha  empiriskt  undersökt  stilarna,  skapa  ett

kontinuum där lärarkontrollen (uppgiftsorienterade stilen) blir motsatsen till elevers självkontroll

(socioemotionellt  orienterade  stilen)  (Stensmo  2000:16-17,  230-235).  Med  kontinuumet  som

verktyg kan lärares handlingar med utgångspunkt i de fem arbetsuppgifterna relateras till en unik

ledarstil. 

Viktigt  att  ha  i  åtanke  är  att  makt,  legitim  eller  ej,  realiseras  både  implicit  och  explicit  i

klassrummet. Att å ena sidan synliggöra de värderingar som finns i skolan och aktivt arbeta med
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dessa, med kollegor och/eller andra elever är att realisera makt explicit. Å andra sidan realiseras

den implicita formen av makt genom gestaltning och förmedling av implicita värden. Exempelvis då

lärare  väljer  ut  material,  ämnesområde,  organiserar  lektioner  och  konkret  arbetssätt,  tilltalar

elever, uppmuntrar och motiverar i olika situationer osv. 

Genom sådan selektion förstärker  läraren som ledare  en viss  inställning till  duktiga  respektive

mindre  duktiga  barn  och  formar  därigenom  barnens  förhållningssätt  till  varandra  och  läraren

(Nielsen 2006:114). Vad som är önskvärt och bra gestaltas och skiljs i handlingen från vad som inte

är att föredra. Värdepedagogik är vad forskningsområdet heter.

6.3.2. Ledarstil och konstruktiv kommunikation

Eftersom kommunikation mellan lärare och elev sker ständigt (medveten/omedveten, verbalt/icke-

verbalt, ex. genom mimik, gester röstläge, kroppsspråk etc.) finns vinster att göra för den egna

ledarstilen  om  kommunikationens  komplexitet  medvetandegörs.  Enligt  psykologerna  Björn

Gislason och Lars Löwenborg är en öppen och medveten kommunikationen förutsättningen för ett

tydligare  ledarskap  hos  lärare  (Gislason  &  Löwenborg  2013:47).  Den  skapar  enligt  de  en  bra

relation  mellan  lärare  och  elev  som  utvecklas  till  ömsesidigt  tillit  och  uppbyggnaden  av

förtroendekapital som i sin tur ytterligare kan utökas genom kontakt med föräldrarna (Gislason &

Löwenborg 2013:31). 

De  konkreta  råd  som  enligt  Gislason  &  Löwenborg  (2013:47-61)  leder  till  konstruktiv

kommunikation är:

• Tydlighet vid framförande av budskap, framförallt beröm.

• Formulering av budskap, genom konstruktiv beskrivning.

• En medvetenhet kring kroppsspråket.

• Uppmärksamhet av det önskade beteendet. Om barnen söker negativ uppmärksamhet ska

negativ respons undvikas. Annars leder det lätt till auktoritär fostran.

• Uppmuntran som en balansgång mellan det av läraren önskvärda och elevens självständiga.

Parallell kan göras till Stensmos dikotomi lärarkontroll/elevens självkontroll.
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• Visa uppskattning som svar eller eget initiativ.

• Använda  beröm individuellt,  målmedvetet  och  med  tydliggjort  syfte.  Med  betoning  på

process, ej resultat.

För att åstadkomma konstruktiva samtal och undvika den auktoritärt präglade kommunikationen

ska en lärare tänka på att lyssna och fråga. Genom att lyssna riktas fokus på den som pratar. Något

som på samma gång avkodas av den som framför ett riktat budskap. Läraren ska alltså vara lyhörd

vid kommunikation. Att fråga i sin tur för samtalet framåt, hjälper till att skapa tilltro och ge den

nödvändiga information som behövs för att förstå ett budskaps betydelse och innebörd. Slutligen

anser Gislason & Löwenborg (2013:56-57) att läraren ska sammanfatta samtalet. På så sätt ges

både leven och läraren en chans att reflektera över kommunikationens budskap och innebörd. 

Gislason & Löwenborgs samtalsmetodik kan sägas förespråka det Sokratiska samtalet. Med

tanke på att auktoriteten inte längre på samma sätt är inbyggd i lärarrollen som den en gång var är

detta förhållnings- och samtalssätt att föredra om auktoritativ fostran med läraren som legitim

auktoritet, det vill säga ledare ska uppnås.

6.3.3. Kritisk reflektion

Att blanda arbetssätt från Stensmos sex ledarstilar låter sig inte göras lätt eftersom de bygger på

olika antaganden om människan. Tre olika psykologiska skolor, humanistiska, psykodynamiska och

behavioristiska finns att välja mellan. Därför måste varje stil först analyseras innan metoder kan

blandas. 

Fostrings- och ledarstilar är för det mesta flexibla roller och måste sättas i ett tidsperspektiv.

De  är  inte  antingen  eller.  En  auktoritär  fostran  kan  kombineras  med  en  auktoritativ  eller

oinvolverad. Varje handling skulle kunna kategoriseras enligt någon fostranstil. Därför är det viktigt

att komma ihåg att fostranstilar som ledarstilar både överlappar och kompletterar varandra. Att en

stil är auktoritär eller auktoritativ innebär att den mesta tiden präglas relationen av dess respektive

karaktärsdrag.

Att en lärare har ledaregenskaper innebär inte att denne måste benämnas som just ledare.

Alternativt skulle läraren kunna kläs i rollen som  manager och förman. I denna uppsats är dock
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ledaren  den  mest  naturlig  beteckning.  De  andra  för  tankarna  till  ekonomiska  diskurser  som

eventuellt skulle kunna förvirra.

6.4. Sammanfattning av den teoretiska referensramen
Teorin  om  ledarskap  visar  att  god  ledarskap  (uppdelat  i  fem  arbetsområden)  innebär  legitim

auktoritet  och  en  auktoritativ  fostran.  Tillsammans  med  egenskaper  som  tydlighet,

uppmärksamhet,  uppmuntran,  beröm,  lyhördhet  skapas  förutsättningar  för  kommunikation  i

klassrummet. Kodteorins verktyg klassifikation och inramning samt pedagogiska anordningen och

ramfaktorteorins  tänkande  kring  begränsande  faktorer  i  undervisningen  hjälper  att  förstå  hur

ledarskapets  kommunikativa  sidor  (med  inriktning  på  språk)  bidrar  till  att  reproducera  social

ojämlikhet i klassrummet. Med andra ord hur läraren i sin ledarstil kommunicerar, vilken karaktär

kommunikationen får och därmed hur reproduktionen av social ojämlikhet i klassrummet sker. 

7. Resultat och diskussion
Under denna rubrik kommer studiens syfte försöka uppfyllas och frågeställningen besvaras genom

diskussion av de artiklar som utgör empirin och således senaste forskningen. För strukturens skull

har de artiklar som jag anser har ett gemensamt tema samlats under respektive underrubrik.

7.1. Språk och interaktion
Forskaren Sue Lyle (2008) har i sin artikel undersökt vad forskningen säger om dialogiskt lärande

kontra monologiskt och IRF i ett klassrummskontext. Syftet var även att undersöka hur en praktisk

modell inom dialogisk undervisning kan tillämpas och vilka dess fördelar respektive nackdelar är.

Hennes tillvägagångssätt var genomgång av tidigare forskning.

Lyle  kommer  i  sin  artikel  fram  till  att  den  dialogiskt  pedagogik  har  sin  ursprung  i  Lev

Vygotskijs  och Michail  Bachtin  tankar  om språket  som verktyg.  Från tidigare  forskning Lefstain

(refererad i  Lyle 2008) konstaterar  Lyle att  dialogisk undervisning inte kan fungera bara för att

förespråkarna  gärna  skulle  vilja  att  den  gör.  Det  krävs  alltså  ett  aktivt  förhållningssätt  och

ledarskap. Enligt Lefstain måste en mer pragmatisk tillvägagångssätt till. Som hinder nämns den

osymmetriska  maktfördelningen  mellan  lärare  och  elever  men  även  lärarens  mandat  att  ge

uppgifter, begränsa elevers tal och rörelse. Här åskådliggörs tydligt kravet på lärarens ledarskap.

Nämligen att förstå att ledarskap är att utöva makt, explicit men ännu mer viktigt implicit. Den
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implicita makten kan i detta sammanhang betecknas som starkare klassifikation vilket bidrar till

reproduktion av rådande förhållanden i undervisningen. Även inramningen antyds vara stark då

asymmetrin  underlättar  bildandet  av  hierarkiska  strukturer  som  de  som  omnämns  av  Jonas

Asplund i hans avhandling redovisad under rubriken tidigare forskning. Läraren är i sitt uppdrag

hela  tiden  ”kluven”  skulle  jag  vilja  säga.  Den  måste  ta  ställning  men  den  måste  göras  med

eftertanke. Som Asplund skriver måste hänsyn till de sociala banden hela tiden tas. Annars riskerar

läraren att distansera sig från eleverna, vilket i sin tur ytterligare försöker K och I enligt kodteorin.

Lyle konstaterar att mycket av arbetet koncentreras på läraren. Denne ska agera men gör det enligt

artikeln inte tillräckligt  för  att  dialogisk undervisning ska anses finnas.  Problemet enligt  Lyle är

mestadels  av  strukturell  art.  Lärarna  begränsas  av  strikta  tidsscheman  och  en  innehållstyngd

läroplan,  i  synnerhet i  gymnasiet.  Just  vad som ramfaktorteoretiskt  tänkande skulle  hänvisa är

faktum, att lärare alltid styrs av ramar. Det är enkelt att då konstatera att dialogisk undervisning

helt enkelt bli en omöjlighet, hur mycket läraren vill, eftersom ramarna undervisningen definieras

av  inte  tillåter  en sådan undervisning.  Enligt  tidigare  forskning  Lyle  går  genom,  Nystrand m fl

(refererad  i  Lyle  2008),  upptar  endast  15%  av  instruktionstiden  dialogisk  undervisning.  De

studenter som är att räkna som skoltrötta får nästintill inte alls ta del av denna undervisning. Dessa

rön stämmer väl överens med vad Ulf Lundgren (1989) redovisade drygt 30 år sedan. Nämligen att

undervisningen inte domineras av dialogisk undervisning utan IRE. De elever som inte är aktiva och

söker uppmärksamhet från läraren riskerar att inte ses av denne vilket Kerstin Bergqvist (2001)

med sin forskning om samtal i klassrummet visade. Om dessa elever dessutom har en begränsad

kod kommer de ha ytterst  liten chans att  interagera med läraren och delta i  maktkampen om

gynnsam position och ackumulation av symboliskt kapital som ständigt utspelar sig i klassrummet.

Detta eftersom deras chanser att interagera med hjälp av ett institutionaliserad språk, det vill säga

utarbetad kod, är avsevärt förminskade.

Sätt att lösa problemen är att förflytta fokus från läraren till eleverna. Samtidigt som läraren

måste  vara  väl  förberedd  på  de  dialogtillfällen  som  uppkommer  enligt  Galton  &  Williamsson

(refererad  i  Lyle  2008).  Lyle  redovisar  även  forskning  som  anser  att  allt  inte  är  monologisk

undervisning och att steget som ska motverka IRF och utveckla social samt kognitiv kompetens har

tagits.  De metoder  som lärare  ofta använder  för  att  locka  fram elever  till  samtal  är:  repetera

elevers svar, summera och gå genom vad som gjorts innan, formulera frågor i förhoppning om att

få svar, återformulera elevers svar för att tillgängliggöra det för resten av klassen samt uppmuntra
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elever  att  tänka vad  som sades/gjordes  tidigare.  Dock  har  empiriska  undersökningar  av  dessa

strategier att motverka IRF visat på svag effekt. En förklaring kan vara att det fortfarande finns

inbyggd stark klassifikation och inramning som läraren inte är medveten om. Lyle anser att dessa

strategier med största sannolikhet inte kommer att  stimulerar till  dialogisk undervisning. Dessa

slutsatser stämmer väl överens med både Donald Broadys (2007), Bertil Gustafssons (1981) tankar

om den dolda läroplanen som inte ger mycket manöverutrymme åt läraren i ambitionen att ändra

strukturen. Dialogisk undervisning utmanar enligt Lyle maktrelationerna och bäddar för miljöer

som hotar lärarens position och verkar frigörande på eleverna. Målet med dialogisk undervisning

är  alltså  mer  än  att  förespråka bättre  tänkande.  Det  har  potentialen  att  ge  studenters  röster

tillgång och legitimitet, just vad som bidrar till att minska social ojämlikhet, till skillnad från den

monologiska  undervisningen  där  individerna  är  frikopplade  från  varandra.  Fem  punkter  enligt

Alexander (refererad i Lyle 2008) som dialogiskt lärande utmärker sig på är: kollektiv, stöttande,

kumulativ, meningsfull och ömsesidig. 

Lyle sammanfattar  att  dialogisk undervisning kräver mycket av  läraren.  Den tradition av

monologisk undervisning som etablerats i Storbritannien och USA får inte underskattas. Även om

lärare ges tillfälle  att  bättra på sina kunskaper om dialogisk undervisning tenderar de att  falla

tillbaka till samma rutiner. Vidare måste mer forskning utföras på dialogisk undervisning för att fler

slutsatser ska kunna dras skriver Lyle. Hon föreslår att titta på diskursanalys och meningsskapande i

klassrum.  I  synnerhet  är  lärarens  roll  viktigt  skriver  Lyle.  Dennes  förståelse  för  kunskapens

betydelse  i  kommunikationen med elever,  vad som räknas  som kunskap och hjälpa  eleverna i

jakten på ny kunskap. Faran enligt henne är att dialogisk undervisning riskerar att bli en jargong

innan det hunnit utforskas än mindre implementeras i undervisningen.

Baserat på tidigare forskning kring muntlig delaktighet i klassrummet som bland annat visade att

lärare har en tendens att se muntligt delaktiga elever som högt presterande utförde Lindsay Mack

(2012) aktionsforskning i sin egen klass (ämnet engelska) på ett universitet i Japan. Hon ville med

sin forskning ta reda på varför vissa studenter ej deltar muntligt, vad som skulle kunna göras från

hennes och elevernas  håll  för  att  förbättra delaktigheten och jämlikheten när  det  kom till  att

framföra sig muntligt i helklass som i grupp samt utvärdera dessa resultat och se hur eleverna

känner sig med förändringarna.  Från tidigare forskning var  utgångspunkten att  delaktighet inte

beror på kulturella drag eller språkliga brister utan lärarens metod, social inklusion och elevens
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röst. Även om vissa forskare argumenterade för att just asiatiska elevers delaktighet i lektioner där

engelska  var  andraspråk  inte  beror  på  kulturella  skillnader  utan  just  lärarens  metod,  brister  i

språket och kontextuella faktorer. Tillvägagångssättet var enkäter och intervjuer innan och efter

åtgärderna sattes in kombinerade med en utvärdering av åtgärderna. Allt utfördes under en termin

uppdelad  i  två  delar,  undersökning  före  åtgärderna  och  utvärdering  efter  åtgärderna.  Klassen

bestod av elever som både talade engelska mycket väl och mindre väl.  Eleverna var mestadels

asiater från japan och andra östasiatiska länder. 85 enkäter och 15 intervjuer utfärders.

Resultaten  visade  att  skälen  till  att  inte  delta  muntligt  i  grupp  var:  att  de  kände  sig

obekväma på grund av okända studiekamrater och social  exklusion samt svårigheten att  förstå

andra, att de inte kände till svaren på frågorna, att de oroade sig över sin engelska, att andra talar

förbi de och att de inte hinner svara tillräckligt snabbt, där läraren endast tar hänsyn till ett eller

två svar och sedan hastar vidare. Sammanfattningsvis ville eleverna att läraren skulle ändra sin roll

för att hjälpa de överkomma dessa problem. De ville att hon skulle bli mer aktiv i att underhålla

diskussioner och tillfällen då muntlig kommunikation förekom. I  enighet med tidigare forskning

valde Mack att utnyttja sin auktoritet och diskussioner för att underlätta för jämlikheten bland

studenterna. Studenterna krävde vad som teorin om god ledarskap förespråkar, en auktoritativ

ledarroll. Mer specifikt kräver studenterna en mer deltagande undervisning där kommunikationen

är en väsentlig ingrediens och där läraren ska vara uppmuntrande och uppskattande som Gislason

och  Löwenborg  (2013)  skriver.  Jag  identifierar  kraven  som  önskan  om  mer  socioemotionellt

orienterad ledarstil men med bibehållen fokus på uppgiften. 

Steg två i  undersökningen innebar att  tillsammans med studenterna planera åtgärderna

inför deltermin två. Läraren upplevde att hon hade svårt att från gå gamla beteendemönster bland

annat för att  hon ville  hålla tempot och inte slösa tid.  Hon upplevde det som att  hålla sig till

tidsschemat var något som hon var tvungen att offra för att uppnå jämlikhet i muntligt deltagande.

Utifrån ett ramfaktorteoretiskt tänkande kan detta handlande identifieras som en ramfaktor. Den

är identisk med vad som Manke (1997) redovisade och som definierar undervisningen och inte

tillåter ett mer social jämlikt förhållningssätt. Lärarens åtaganden som en del av åtgärderna skulle

vara att utse roterande ledare för varje gruppdiskussionstillfälle, se till att alls röst hörs och göra

diskussioner personliga. De metoder hon tillämpade var vänta ut elevers svar, låta alla som vill tala

först räcka upp handen, låta en dator slumpa fram namn på vem som skulle svara samt påminna

studenterna om att vara tysta, prata ut och upprepa om något var oklart.
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Utvärderingen av åtgärderna visade att  dessa hade effekt.  Vid gruppdiskussioner visade

enkäterna att antal studenter som: kände sig obekväma, inte kommer fram på grund av andra

studenter, inte förstår samt är blyga minskade. Detta kan förklaras med att läraren ändrade sitt sätt

att kommunicera som teorin den goda kommunikationen föreskriver. Endast de som inte gjort sin

läxa och på grund av det inte pratade ökade. Vid helklassundervisning visade enkäterna att antal

studenter som: kände sig obekväma, inte kommer fram på grund av andra talar innan, oroar sig

över sin engelska samt är blyga minskade. Ökade gjorde kategorin: säger inget på grund av att jag

inte förstår och känner inte intresse för ämnet.

Alltså  hade  åtgärderna  effekt  men  språket  framstod  fortfarande  som  ett  hinder  för

studenterna. Lärarens påverkan var också positiv enligt eleverna. 39 av 59 svarade att läraren gav

mer  utrymme för  dem att  delta.  Det  som upplevdes  negativt  var  lärarens  oförmåga att  välja

intressanta ämnesområden att  studera.  Hör  skulle  läraren kunnat  konsultera och inkludera sin

elever i planeringen av lektionerna. Vidare nämnde en student att åtgärderna/förhållningsreglerna

var för många och svåra att komma ihåg. Något som läraren kan tänka på i framtiden.

Sammanfattningsvis kan sägas att den sociala inkluderingen i klassen höjdes, studenterna

blev  mer  delaktiga  i  planeringen  och  genomförandet  av  undervisningen.  Likaså  förändrades

lärarens funktion i undervisningen. Från att kretsa kring läraren till att kretsa kring inlärning skriver

Mack.  Som  hon  antog  behövde  hon  ändra  sin  roll  och  bli  mer  aktiv  som  koordinator  som

uppmuntrar och främjar muntligt deltagande. Skifte i fokus från auktoritär ledare till auktoritativ

gav effekt. Dock påpekar hon att läraren inte räcker till alltid i synnerhet då grupparbeten som inte

är i klassrummet ska göras. Här syns ramfaktorerna igen som påtagliga i arbetet, utom till synes

lärarens kontroll. Alltså är det inte enbart läraren som kan kontrollera alla faktorer. Studenterna

måste vara delaktiga. Ett sätt att skapa mer jämlika klassrum enligt Mack är att undersöka de villkor

under vilka undervisningen sker vilket stämmer väl överens med både RFt och kodteorins krav på

undersökning av kontext. Då ökar chansen för att studenternas röster kommer fram och de blir

delaktiga i  utformningen av undervisningen liksom genomförandet.  Med andra ord minskar de

hierarkiska strukturer av över- och underordning som kan sägas representera maktkamp och social

ojämlikhet  då  undervisningen  skiftar  från  ett  av  läraren  lett  solouppträdande  till  en  av  alla

kollaborativ insats.

I  artikeln  om motivation  att  bryta  språk  från  modersmålet  arabiskan  (L1)  till  sekundärspårket

franska  (L2),  kallat  kodbyte,  på  ett  Tunisiskt  universitet  lyckas  forskarna  Sallouha  Lamia  Bach
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Baoueb  och  Naouel  Toumi  (2012)  påvisa  existensen  av  kodbyte  och  förklara  varför  strategin

uppkommer. Deras fynd visar på att eleverna och läraren vid klassrummsinteraktion valde att byta

kod från ena språket till andra av fem anledningar: klargöra ämnet, betona/kontrastera, förstärka

delaktighet  i  gruppen,  fylla  i  avsaknad av  enskilda  ord  från  modersmålet  och komplettera  för

brister i sekundärspråket. De drar slutsatsen att kodbyte styrs i hög utsträckning av läraren och den

fysiska miljön undervisningen sker i. Detta kan tolkas som att läraren har makten med vilken denne

reglerar klassifikationens och inramningens modalitet och därmed i förlängningen reproduktionen

av rådande maktförhållanden. Dessutom kan tydlig parallell dras till elevernas förmåga att tala det

institutionaliserade  språket  som  Kerstin  Bergqvist  (2001)  benämner  förmågan  att  tala  mer

uppgiftsorienterat än vardagligt. Vilket också bidrar till att reproducera skolans grundregler genom

samtal; alltså att också reproducera rådande maktförhållanden. För det mesta användes kodbytet

för att förtydliga i ämnet, förklara och förbättra deltagandet i klassrummet. Enligt författarna är

anledningen till  uppkomsten av kodbyte att  aktörerna värdesätter  den förmedlade innebörden

framför konsekvent användande av ett språk. En annan anledning till kodbytet är att eleverna inte

behärskar tillräckligt bra sekundärspråket. Detta skulle kunna förklaras om att de har en begränsad

kod  som  inte  tillåter  de  att  tala  det  institutionaliserade  språket.  De  konkluderar  att  instabila

språkliga mönster som kodbyte faktiskt innebär präglar ett system där elever inte får tillräckligt

stöd för att utvecklas i det språk som anses vara undervisningsspråk. Men samtidigt kan kodbyte

ses som ett sätt att minska den klassifikation och inramning som bidrar till reproduktionen av social

ojämlikhet och de maktstrukturer som den kan sägas stå för. Slutsatsen är därför att läraren har ett

stort ansvar gentemot eleverna. Genom att låta eleverna tala med begränsad kod och etablera ett

förhållande som genomsyras av svag K och I tills de har utvecklat en utarbetad kod och ett språk

som är institutionaliserat kan läraren bidra till att minska reproduktionen av social ojämlikhet.

I en artikel om språkets roll som uttryckande funktion vid inlärning visar Elsie Andersberg (2009) på

betydelsen  av  att  lärare  i  undervisning  använder  sig  av  ett  språk  som  för  eleverna  visar  på

betydelsen av begreppets innebörd.  Om man inte gör det kommer en ytlig reproduktionen av

begrepp sker istället för djupare kunskapsinlärning. Elsie utgår i sin analys från en fenomenografisk

ansatts  kallad  intentional-expression  vars  byggstenar  hon  undersöker.  Genom  att  lyfta  fram

språkets uttryckande funktion kommer enligt Elsie innehållet också hamna i rampljuset. Exempelvis

spelar innebörden av begreppet demokrati den avgörande rollen, inte begreppet demokrati i sig.
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Detta är en relation som sällan synliggörs av lärare anser jag men som på avgörande sätt bidrar till

att  budskap  om  innebörd  förmedlas  vilket  på  ett  direkt  sätt  hänger  ihop  med  kodteorin  och

reproduktion av social ojämlikhet. Kommunikationen mellan lärare och elev ska således fokusera

på  innebörden  av  centrala  begrepp,  inte  begreppen  i  sig.  Kort  kan  sägas  att  lärares

språkanvändning måste ändras så tyngdpunkten förflyttas från att benämna fenomen och anse

lyckad reproduktion av benämningen från elevernas håll som inlärning, till att diskutera innehållet i

de begrepp som används för att beskriva/benämna världen. Att reproducera begrepp bidrar inte

till  att  fler  barn  elever  skaffar  en  utarbetad  kod.  Tvärtom  kommer  den  begränsade  koden

återproduceras om inte djupare förståelse för begreppen eftersöks. Därmed kommer villkor för

reproduktion av social ojämlikhet, ett maktförhållande mellan de som kan tala ”korrekt” och få

positiv evaluering av läraren och de som inte kan det, att skapas. Språkets roll som uttryckande

funktion vid inlärning handlar alltså om en slags metaspråklig medvetenhet som återspeglas i den

vardagliga kommunikationen i  undervisningen.  Enligt  Basil  Bernsteins  kodteori  handlar  det  om

rekontextualiserande regler som för det mesta varken elever eller lärare är medvetna om. ”Den

funktion innebörden har att uttrycka förståelseinnehåll, hålls /.../ dold för studenten om han eller

hon  inte  görs  medveten  om  osäkerheten  i  relationen  mellan  språkanvändning  och

förståelseinnehåll.”  (Anderberg,  2009:307).  Betydelsen  av  läraren  som  hjälper  elever  med

begränsad kod att  medvetandegöra språkets  betydelse för  reproduktionen av social  ojämlikhet

(maktkamp) framkommer tydligt av citatet.

Vad  som  försvårar  för  lärare  som  utövar  förmedlingspedagogik  är  faktum  att  språkets

uttryckande funktion måste klargöras i  och genom användning (Anderberg, 2009). Detta ställer

krav på läraren att kontextualisera abstrakta begrepp (ex. demokrati och jämlikhet) i klassrummet

genom verbal kommunikation som främsta verktyg. Eleverna har ofta inte möjlighet till  annat i

klassrummet på grund av den korta tid undervisningen ska ske inom. Här kan koppling göras till vad

Åsa Möller i  sin forskning (refererad i  Sernhede 2011) kom fram till  nämligen att skolan måste

åskådliggöra, tala om och aktivt arbeta mot ojämlikheter med eleverna om hegemoniska mönster

som  placerar  ungarna  utanför  sociala  hierarkin  ska  undvikas.  Det  räcker  inte  att  bara  nämna

begreppet  i  klassrummet således.  För  att  eleverna ska lära sig  vad social  ojämlikhet  är  måste

läraren tillsammans med eleverna arbeta aktivt. På det viset uppstår en djupare förståelse som

tillåter att eleverna själva kan minska ojämlikheten i klassrummet men även utanför. Begreppet får

en innebörd istället för att läras in ytligt och reproduceras. Detta är av särskild betydelse för de
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elever  som  kommunicerar  med  en  begränsad  kod,  vilket  många  barn  i  förorten  (Åsa  Möllers

fokusområde) gör kan tänkas.

Slutsatsen  blir  att  lärare  måste  lyfta  fram användningen av  språket  i  sig  i  undervisningen om

reproduktion av social ojämlikhet ska minska. 

7.2. Delaktighet och inkludering
Ramon Lewis och Eva Burman (2008) undersökte genom två separata studier vilka faktorer som

lärare  anser  hämmar  de  från  att  låta  eleverna  vara  mer  delaktiga  i  beslutsfattande  gällande

ledarskapsfrågor  i  klassrummet  samt  vilka  frågor  lärare  anser  är  mest  lämpliga  att  låta  elever

påverka. Studiens första del baserades på 294 respondenter medan den andra delen hade 245

respondenter.  Deras resultat  visar  att  de fyra vanligaste faktorerna som hindrar  lärare att  låta

eleverna vara mer delaktiga i beslutsfattande frågor är att de har för mycket saker att göra (30 %),

klassens storlek (39 %), klassrummets storlek (25 %) och brist på stöd från skolledning (25 %). Alla

fyra  faktorerna  kan  sägas  utgöra  ramfaktorer  som  definierar  och  därmed  styr  undervisning  i

klassrummet. Ytterligare 13 faktorer ansågs vara viktiga av majoriteten nämligen sex som kunde

härledas  till  lärarna  själva:  kunskap  om  och  användning  av  andra  modeller  för  kontroll  är

bestraffning och belöning (2 st), energi och stress nivåer (2 st), personlighet och tillfredsställelse

med det nuvarande tillvägagångssättet. Och övriga sju som angavs vara: administrativa policyn och

stödet (2 st), lagligt ansvar, avkrävande ansvar inför skolledning och föräldrar, tillgänglig lektionstid

och elevers personligheter. Att hälften av de resterande faktorerna kan härledas till lärarna själva

visar på vikten av lärarens arbete för att minska reproduktionen av social ojämlikhet anser jag.

Samtidigt  strider  denna  bild  något  mot  den  som  Paul  Willis  (1989)  skissade  i  sin  forskning,

nämligen att lärarna ofta inte anser sig själva som delaktiga i  elevers mindre lyckade skolgång.

Förklaringen är  antagligen  att  denna undersökning  tittar  på  ett  snävare  område  (delaktighet  i

bestämmande) än Paul Willis som undersökte skolan ur ett större perspektiv. Lewis och Burman

argumenterar för att fler hinders betydelse skulle kunna förminskas om lärare tillät elever vara

med delaktiga i bestämmandeprocesserna/så deras röster kom fram inom de områden som inte

var avgörande för ledarskapet. 

Lärare i deras studie skriver också att de gärna hade låtit elevernas röster komma till tals oftare om

de arbetade i en skola mer enligt deras ideal än de idag gör. Dessutom anser majoriteten av lärarna
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att studenter bör få mer utrymme för sin röst desto äldre de blir. De områden som de önskar att de

gav eleverna mer makt inom är klassrummsregler, inlärning och lärandepraktik, moralfrågor och

säkerhet. Lärarna vill att elevernas påverkan helst framförs i kollektiv form men många av de ansåg

att påverkan enligt ansikte-mot-ansikte modell också fungerade bra.

Lewis och Burman skriver att anledningen till att lärare inte anammar nya arbetssätt beror

på att de saknar energi på grund av arbetsbelastning samt läroplanens och administrativa pressen.

Dessutom tappar lärare energi av att oroa sig över att tappa energi i samband med mer börda.

Helhetsbilden kan förklaras  med RFt.  Ramfaktorernas  inverkan på undervisningen och lärarnas

benägenhet att låta elever bestämma i klassrummet blir här påtaglig, lärarna känner helt enkelt

inte att de har möjlighet på grund av yttre (t.ex. administrativa pressen) eller inre ramfaktorer

(t.ex. ork).

I sin artikel försökte Emanuelsson och Sahlström (2008) titta på relationen mellan ämnesinlärning

och  deltagande.  De  tittade  på  hur  representation  av  matematiska  funktioner  diskuteras  i

klassrummet.  Fokuset  låg  på  deltagande  i  interaktion.  Detta  gjordes  genom  samtalsanalys  av

videoinspelningar av tre lektioner, en i Sverige och två i USA på gymnasial nivå. Emanuelsson och

Sahlström kom fram till att läraren i det svenska klassrummet agerar efter IRE men låter samtidigt

eleverna styra samtalet genom sina frågor och utrop (ex.  ”va?”, ”vad snackar du om?”, ”vilken

ordning de är  eller?”)  som tvingar  läraren att  omformulera och beakta frågor  som inte direkt

besvarar  eller  berör  lärarens  föredragna  svar.  Lärarens  agerande  förklaras  med  läroplanens

uttryckliga krav på deltagande och demokratiska arbetsformer (Emanuelsson och Sahlström 2008).

I flera fall leds samtal i det svenska klassrummet inpå triviala diskussioner och slutsatser gällande

ämnet. Detta är ett exempel på svagare inramning och klassificering. I kontrast till klassrummet i

USA som är mer lärarstyrt. Där ställer läraren fler kontrollfrågor, besvarar dem själv och snävar in

till  de  rätta  svaren.  Detta  är  i  sin  tur  exempel  på  starkare  inramning  och  klassifikation  enligt

kodteorin. Ledarskap som bidrar till  reproduktion av social ojämlikhet. Eleverna interagerar inte

lika mycket men fokuserar på ämnesinnehållet istället. Möjligheten till att utmana den maktkamp

som etableras och upprätthålls av läraren minskar i detta fall. Författarnas slutsats är att läraren

har ett val, att kontrollera interaktionen och vinna fokus på ämnet eller minska kontrollen men

riskera fokus från ämnet. Enligt Emanuelsson och Sahlström är det önskvärt att låta eleverna delta

om senaste forskningsrönen gällande inlärning tas i beaktande. Problemet antingen-eller går att

överbrygga.  Ett  fokus  på  innehållet  och  inkluderande  samtal  uppnås  genom  gemensamma
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ansträngningar och samarbete. Inte genom att läraren kontrollerar. Ett bra verktyg i detta är att låta

eleverna få ställa frågor och avvika från ämnet. Med andra ord minska på styrkan i klassificeringen

och inramningen. Samtalet stimuleras på det viset. Men här bör läraren eventuellt se upp med

vilken  ledarstil  och  fostransroll  som  denne  förmedlar.  Enligt  teorin  kan  lärare  uppfattas  som

eftergiven om inte regler följs. Alltså beror allt på hur läraren tillsammans med eleverna definierat

regler för interaktion och kommunikation i klassrummet. Ytterligare krav ställs på lärarens förmåga

att  både  förstå  elevernas  undran  och  omformulera  så  fokus  inte  tappas  från  det  djupare

ämnesinnehållet. Emanuelsson och Sahlströms arbete visar att läraren inte är maktlös inför den

dolda läroplanen. Det går att påverka ordningen i klassrummet även om det arbetet är svårt

Den sista artikeln (Zhu & Fan 2012) i denna resultatdiskussion behandlar de problem som lärare i

Kina ställs inför då styrdokument ställer krav, vilka var lärarnas ideal och vilken var deras praktik.

Resultaten av deras studie visar att lärare efter mer än tio års arbete med den nya läroplanen, som

ställer krav på bland annat större inkludering av elever, fortfarande har samma lärostil som innan

ändringarna.  Deras  ideal  hade  ändrats,  exempelvis  angav  många  att  de  vill  arbeta  mer

demokratiskt  och inkluderande.  Men verkligheten visade att  de  inte  gjorde det.  Återigen  syns

betydelsen av ramfaktorerna som lärarna känner till men verkar oförmögna att göra mycket åt.

7.3. Uppfattningar om jämlikhet
Chiara Berti m fl (2010) ville undersöka skillnaderna mellan upplevd och ideal rättvisa bland elever

och  lärare.  Dessutom  ville  de  undersöka  om  orättvisa  kunde  påverka  elevers  psykologiska

engagemang, bland annat i form av dialog med lärare. Chiara Berti m fl sammanställde enkäter

från 400 elever och 79 lärare. Resultaten pekar på att lärarna är mer benägna att se ideal rättvisa

som ansträngning och behov, knutna till individuella drag, medan eleverna i större grad identifierar

ideal  rättvisa  som  jämlikhet.  Deras  sammanställningar  pekar  på  att  eleverna  inte  vill  bli

differentierad enligt enligt behov och ansträngning. Eleverna åberopar istället principen om samma

rättigheter, samma möjligheter som ideal medan lärarna är är mer benägna att agera moraliskt

enligt principen åtgärd och insats efter elevens behov. Lärarnas tillvägagångssätt anses synnerligen

orättvist av en del elever eftersom de anser att lärarna struntar i jämlikhet. Vidare visar Chiara

Berti och kollegor att känslan av att bli orättvist behandlad påverkar elevers benägenhet att föra

dialog i klassrummet negativt. Detta i sin tur återspeglar sig på elevernas motivation och dialog
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med  läraren.  Dessutom  skriver  de  att  elever  överlag  känner  sig  orättvist  behandlade  i  stor

utsträckning,  speciellt  elever i  högre årskurser.  Detta förklaras enligt  Berti  m fl  (2010) med att

eleverna med åren hinner utveckla en mer raffinerad känsla för rättvisa och jämlikhet. Enligt mig

visar denna undersökning på vikten av att läraren samtalar med eleverna kring vad jämlikhet är

och hur de tillsammans kan uppnå den. Som Berti m fl visar behöver det inte handla om faktisk

ojämlik behandling från lärarens sida för att detta ska påverka elevernas studieresultat negativt.

Alltså är diskrepansen mellan uppfattningar kring social ojämlikhet mellan lärare och elever en

ramfaktor som definierar, påverkar och styr undervisningen i klassrummet.

I en artikel om elevers perception kring jämlik behandling i klassrummet skriver Luisa Molinar m fl

(2013) att hur elever uppfattar jämlik behandling i klassrummet spelar roll för de skolresultat de

uppvisar senare. Tidigare forskning har påvisat vikten av jämlik behandling och faktum att även om

lärarna behandlar jämlikt behöver inte eleverna uppfatta den behandlingen som just jämlik (Peter

& Dahlbert  (2010) i  Molinar m fl  (2013)).  Därför valde artikelförfattarna att  undersöka elevers

medierande känsla av att vara jämlikt behandlade för skolresultaten. Molinars m fl forskning som

utfördes i Italien och omfattade två skolor med yrkes- respektive högskoleförberedande ingångar.

Den senare skolan hade en humanistisk inriktning och bestod mestadels av vita övre medelklass

ungdomar.  Totalt fick 312 studenter i  högskoleförberedande skolan mellan 14 och 18 års ålder

svara på enkäter kring uppfattad rättvis behandling i klassrummet och lärares handlingar. Totalt

bedömdes 79 lärares handlingar med avseende på. Skolorna liknade mycket det svenska systemet i

det att klasserna är sammanhålla under längre tid och att lärarna undervisar samma klasser i flera

år. Lärarens handlingar mättes på en vertikal och horisontell skala som angav lärares förmåga att

skapa relationer till studenter (dikotomierna: samarbete och konflikt) och påverkan genom makt

(dikotomierna:  dominans  av  elever  och  underkastelse  till  deras  krav).  Skolresultaten  som

undersöktes var akademiska resultat i form av betyg, motivation och klasstillhörighet. 

Resultaten från denna studie bekräftar tidigare forskningens antagande om vikten av lärare som

bygger relationer till  sina elever.  Deras forskning stödjer  också tesen att  det  finns mediarande

faktorer  för  jämlikheten i  klassrummet utifrån  elevernas  upplevda behandling  och  interaktion.

Forskarna  lyckades  visa  att  elevernas  upplevelser  (mediarande  egenskapen)  av  interpersonell

rättvisa spelare roll  för klasstillhörigheten, både när det kom till  lärarnas benägenhet att skapa

relationer  (proximity)  till  eleverna  och  påverka  de  genom  makt  (influence)  i  form  av  närhet,
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förståelse  och  ledarskapsegenskaper.  Dessutom  visade  sig  proximity  vara  starkt  förutspående

faktor  gällande  motivation  och  akademiska  resultat.  Lärarbeteendet  influence  (påverkan)

förutspådde också motivationen hos eleverna om än i något mindre omfattning. Forskarna anser

att benägenheten att skapa relationer hjälper till att minska den naturliga asymmetri som finns

mellan lärare och elev ner det kommer till  makt. Dessa slutsatser visar enligt mig på vikten av

auktoritativ ledarskap där K och I är svaga för att minska social ojämlikhet och reproduktionen av

den. Artikeln visar att lärarnas handlingar beror på hur eleverna känner att de behandlar de. Men

samtidigt  att  läraren inte släpper på orienteringen mot uppgiften som för tillfället  behandlas i

klassrummet. 

På grund av mindre lämpliga mätinstrument har Molinar m fl inte lyckats visa att alla de

typer  av  jämlikhet  som  de  undersökte  (equality,  equity,  needs  och  interpersonal  justice)  var

mediarande. Andra mätverktyg spekulerar forskarna hade gett andra resultat. 

7.4. Sammanfattande diskussion
I den sammanfattande diskussionen kommer jag att återgå till studiens frågeställning. På vilket sätt

reproduceras sociala ojämlikheter i klassrummet genom kommunikationen mellan lärare och elev,

utifrån lärarens perspektiv? 

Genomgående finns tydliga inslag av social ojämlikhet i empirin. Lärare och elever förhåller

sig till varandra genom en maktrelation där läraren är den som har makten och kontrollen i och

över undervisningen. Med hjälp av teorin har jag kunnat identifiera kommunikativa praktiker som

skulle  kunna  sägas  karakteriserar  den  reproduktiva  processen.  Grunden  i  den  återkommande

kommunikativa praktiken som kan sägas utgöra den reproduktiva processen är  IRE interaktion.

Läraren  har  kontrollen  och  eleverna  anpassar  sig.  Detta  gör  att  de  har  svårt  att  utmana  den

maktordning  som  rådet  i  klassrummet.  Vidare  anser  jag  att  lärarens  oreflekterad  hållning  i

kommunikativ  praktik  och oförmåga att  inkludera  genom kommunikation  utgör  en del  av  den

reproduktiva processen. Om reproduktion ska undvikas måste lärare bli bättre på att kommunicera

de regler som gäller i klassrummet. Annars blir de implicita och påverkar utan att varken läraren

eller eleverna är medvetna om det. Ytterligare kan sägas att fokus på läraren i den kommunikativa

praktiken utgör reproduktion av social ojämlikhet. På detta sätt minskar elevernas möjlighet att

positionera  sig  på  maktens  mikrofält  i  klassrummet.  Rimligtvis  borde  kommunikation  som

eftersträvar fokus på elevernas kommunikativa förmåga bejakas om reproduktionen ska minska.
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Praktiska  tips  för  att  undvika  reproduktion  är  att  vänta ut  elevers  svar,  göra  diskussioner  mer

personliga och därmed inkluderande samt upprepa oklarheter. En av de tydligaste kommunikativa

reproducerande praktiker från läraren sida är att inte tala med elever på deras eget språk, det vill

säga  med  den  kod  de  behärskar.  Att  återkommande  i  sin  kommunikation  hänvisa  till  ett

institutionaliserat språk (genom bland annat beröm) är att reproducera social ojämlikhet. Vidare är

lärares  benägenhet  att  inte  prata  om  ojämlikheter  ett  karakteristiskt  drag  för

reproduktionsprocessen. Slutligen anser jag att lärarens strävan att genom språklig kommunikation

täcka många begrepp ytligt istället för få djupt bidrar till reproduktion av social ojämlikhet.

Det bör hållas i åtanke att denna framställning av den reproduktiva processen är långt ifrån

fullständig. Den bör ses som en möjlig ansats i ett långsiktigare arbete att förstå ett komplext och

hyfsat outforskat fenomen.

Näst sist kan jag konstatera att det är relevant att diskutera frågor kring reproduktion av social

ojämlikhet i gymnasieskolan. Även om empirin i denna studie till största del inte behandlar den

skolformen eller Sverige som land. Jag anser att reproduktionsprocessens aktualitet syns mest då

man tittar  på skolans  uppgift  att  ge elever en likvärdig utbildning så som det uttrycks i  Gy11.

Exempelvis står det att skolan har i uppgift att stoppa och arbeta förebyggande mot all form av

kränkande behandling och diskriminering, vilket reproduktion av social ojämlikhet kan sägas vara

en del av. Lärarens roll i detta uppdrag är tydligt. Bland annat kan utläsas att läraren ska säkerställa

att varje elev får sina behov gällande kunskap tillgodosedda och självförtroendet stärkt, vilket kan

tolkas  som  åtgärder  riktade  mot  den  asymmetriska  maktfördelning  som  dolt  försiggår  i

klassrummet och som är definitionen på social ojämlikhet. Sist kan riktlinjer gällande normer och

värden nämnas som exempel på lärarens ansvarsområde. Alla  som  arbetar  i  skolan  ska  främja

likabehandling av individer och grupper men läraren i synnerhet ska med eleverna redovisa och

analysera olika värderingar som finns i samhället, klassrummet inkluderat. Dessutom ska läraren

klargöra  skolans  normer  och  regler  och  tillsammans  med  eleverna  utveckla  de  vidare  för  en

samvaro i grupp. Det gäller bara att hoppas att så sker även om empirin och tidigare forskningen

ger fog för en aningen pessimistisk och skeptisk hållning.

Till  sist kan konstateras att kontrasten mellan dagens forskning och den tidigare visar att fokus

förflyttats  när  det  kommer  till  terminologin  och  produktiva  forskningsområden.  Språket  med
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samtals- och diskursanalys som främsta verktyg är i fokus, inte kvantitativa sammanställningar av

turordning och lärarens kontroll. Det talas inte längre om reproduktion i lika stor utsträckning som

det gjordes på 70- och 80-talet. Antagligen för att diskursen om reproduktion av ojämlikhet förlorat

sin aktualitet i och med att frågor om jämställdhet lyftes fram på dagordningen. Diskussionen om

social ojämlikhet verkar vara på väg att bli aktuell som jag i bakgrunden visade exempel på. Detta

faktum och  insikten  att  denna studie  endast  åskådliggjorde  några  av  reproduktionsprocessens

karakteristiska  drag  sporrar  till  vidare  undersökningar  av  området  reproduktion  av  social

ojämlikhet.  Nedan  ges  några  förslag  till  sådan  forskning  som  skulle  bidra  till  att  fylla  i

kunskapsluckorna och därmed förhoppningsvis  göra skolan med läraren som auktoritet  mindre

benägen att bidra i den reproduktiva processen av social ojämlikhet.

• Undersöka hur elev-till-elev interaktion i klassrummet och utanför sker. 

• Undersöka hur elever interagerar med övrig skolpersonal samt hur kravet på formellt och

informellt beteende påverkar reproduktionen av social ojämlikhet. 

• Undersöka hur sambanden mellan identitet (t.ex. etnicitet, ålder och/eller kön) i skolan och

social ojämlikhet ser ut. En breddning av området kan inkludera geografisk avgränsning till

utsatta områden.

• Undersöka  sambanden  mellan  tyst  kommunikation  och  social  ojämlikhet  eftersom

kroppsspråk står för den mesta av vår kommunikation.
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8. Slutsatser
Det är svårt för att inte säga omöjligt att dra tydliga och definitiva slutsatser baserat på det knappa

underlag som använts för att diskutera reproduktionen av social ojämlikhet i  klassrummet. Det

som ändå kan konkluderas är att ämnet fortfarande är aktuellt och relevant även om forskningens

fokus och begreppsapparat ändrats med åren. Läraren är  i  sin roll  begränsad av yttre och inre

ramar som denne måste bli medveten om och försöka hantera. De kommunikativa och språkliga

strukturer som definierar interaktionsutrymmet måste också lyftas fram, helst i samarbete med

elever men även andra kollegor. Överlag måste ett mer aktivt och medvetet förhållningssätt till om

social ojämlikhet ska kunna förstås och produktivt förhållas till i klassrummets mikrovärld. Därför

är  vidare forskning viktig där områden som språkets betydelse och maktförhållanden utforskas

närmare, förslagsvis med fokus på elev-till-elev interaktion i klassrummet men även utanför.
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