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Abstract 

I den här rapporten återrapporteras en förstudie där ett utvärderingsinstrument konstruerats och 
utprovats. Instrumentets konstruktion tar utgångspunkt i Bernsteins (2000) teori för symbolisk makt 
och kontroll. Projektet har två syften. Syftet är dels att med hjälp av ett instrument utvärdera om 
utbildningen till ingenjör vid TFE är studentcentrerad. Vidare är syftet också att konstruera och 
utprova ett utvärderingsinstrument utifrån sociologisk teori. Två forskningsfrågor konstruerades som 
dels fokuserar på hur lärare-student relationen kan förstås i tre olika program samt hur väl 
utvärderingsinstrumentet fungerar. Resultatet visar att bland de 14 studenter som besvarade enkäten 
kan lärare-student relationen betraktas som studentcentrerad. Karaktären på utbildningen indikerar 
en kollegial relation mellan lärare och elev. En vanlig studie form för att lära sig kursinnehållet är 
genom projektarbeten. En annan slutsats är behovet av fler respondenter för att kunna utvärdera 
instrumentets tillförlitlighet.   

Inledning 

I den här rapporten återrapporteras en förstudie där ett utvärderingsinstrument konstruerats och 
utprovats. Instrumentet fokuserar på olika aspekter av de sociala relationerna mellan lärare och 
studenter i ingenjörsutbildningar vid institutionen för tillämpad fysik och elektronik (TFE). De 
resultat som framkom av förstudien ger dels information om hur utbildning organiseras genom att 
studera studenters uppfattningar om utbildningens reglering och kommunikationen mellan lärare och 
student. Förstudien ger också information om hur instrumentet kan utvecklas vidare. Sådan kunskap 
kan användas för att utveckla dels ingenjörsprogrammet men även ingenjörslärarrollen. 

Syfte 
Det finns två syften med projektet. Det ena syftet är att utvärdera om utbildningen till ingenjör vid 
TFE är studentcentrerad. Det andra syftet är att konstruera och utprova ett utvärderingsinstrument 
utifrån Bernsteins (2000) teori för symbolisk makt och kontroll. 

Forskningsfrågor 
• Hur kan lärare-student relationen förstås inom utbildningsprogrammen till ingenjör i 

elektronik och datorteknik och medieproduktion? 

• Hur väl fungerar utvärderingsinstrumentet som konstruerats?    

Bakgrund 

Under ht 2012 inledes ett samarbetet mellan TFE och institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap 
(TUV) om att studera lärare-elev relationen i ingenjörsprogrammen som bedrivs vid TFE. 
Högskoleingenjörsprogrammet i elektronik och datorteknik och medieproduktionsprogrammet är 
designade utifrån tydliga mål kring utveckling av professionsfärdighet. Det handlar om utveckling av 
självständighet, kreativitet och kritiskt tänkande inom respektive ämnesområde. I förra fallet 
ingenjörsarbete inom elektronikområdet. I andra fallet om projektledningskompentens inom 
medieområdet.  
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Programmen har sedan flera år systematisk anpassat didaktiskt tänkande och undervisningsmetodik 
till att utveckla ansvarstagande och integritet i studentrollen och i en kommande yrkesroll. Lärarna vid 
TFE upplever att de till stor del hittat arbetsformer som främjar den typ av personlig och professionell 
utveckling som beskrivit ovan. Här finns ett behov av att mer ingående försöka utvärdera det 
förändringsarbetet som påbörjats. Därför inledde programansvariga och studierektor Agneta Bränberg 
ett samarbete med forskaren Peter Bergström vid TUV. 

För att kunna gå vidare i utvecklingsarbetet är det nödvändigt att samla in data för att kunna förstå 
studenters subjektiva erfarenheter av lärmiljön. Utifrån lärarnas beskrivningar av förändringsarbetet 
återges lärmiljön som studentcentrerad (se t.ex. Barr & Tagg, 1995). Det studentcentrerade lärande 
kännetecknas av att ett holistiskt, aktivt och informellt lärande som kan ske i flera olika kontexter 
(Laurillard, 2008; Schneckenberg, Ehlers, & Adelsberger, 2011). Detta ska ses i kontrast till det 
lärarcentrerade lärandet som beskrivs utifrån hierarkiska sociala relationer och där kunskapssynen 
bygger på överföring från läraren till studenten (Säljö, 2000). Tidigare forskning (Bergström, 2012) 
om studentcentrerat lärande från lärarutbildning och sjuksköterskeutbildning visar på en förskjuten 
maktrelation mellan lärare och student. Den förskjutna maktrelationen mellan lärare och student är 
en indikator för att förstå en student-lärarrelation i det student-centrerade lärandet. Maktrelationen är 
en mekanism för att förstå hur utbildning förändras då studenten får mer inflytande.  

Metod 

I projektet har ett instrument (en enkät) utvecklats. Enkäten är konstruerad utifrån Bernsteins (2000) 
teori för klassifikation och inramning. Begreppet klassifikation handlar om principer för relationer 
mellan kategorier. En kategori kan t.ex. vara lärare, studenter, skolor etc. Varje kategori har sina egna 
igenkänningsregler. Igenkänningsreglerna kan förklaras som de markörer som gör att vi känner igen 
en kategori och att kategorin kan särskiljas och avgränsas. Klassifikationen hjälper oss att säga något 
om den relation som finns mellan kategorier vilket kan sägas skapa den yttre kontexten. 
Klassifikationsbegreppet är ett relativt maktbegrepp som är antingen svagt eller starkt. Stark 
klassifikation kännetecknas av tydliga gränser (ex rollerna mellan lärare och elev). Svag klassifikation 
kännetecknas av att gränserna suddas ut mellan t.ex. två roller (lärare-elev). Begreppet inramning 
handlar om den kommunikation som sker i den pedagogiska processen mellan lärare och student. 
Kommunikationen kan förklaras som det meddelande som finns i kontexten där lärare och student 
samverkar. Den kommunikationen ger indikation om den kontroll som finns i kontexten. För att 
studera inramningen bryter man ner det till det som Bernstein kallar realisationsreglerna. Dessa regler 
kan vi tolka genom att studera de principer som bestämmer hur mening och innebörd skapas samt hur 
de görs allmänna i den överförings- och förvärvsprocess av kunskap som sker i en lärmiljö. I praktiken 
kan det t.ex. handla om hur ett innehåll väljs ut och hur man planerar att innehållet ska läras och med 
vilken hastighet.     

Studentgruppen 
Totalt svarade 14 studenter på enkäten. De svarande är mellan 21 och 34 år. Hänsyn till kön har inte 
gjorts i analysen då majoriteten (N=13) av de svarande är män. 

Instrumentets utformning 
Det instrument som utvecklats i projektet (se bilaga 1) har distribuerats till alla studenter som går 
första året vid TFE under läsåret 2012/13. Inom den teoretiska kategorin klassificering (symbolisk 
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makt) omfattar enkäten två teman: undervisningens reglering och kommunikationens reglering. I 
dessa två teman ställs frågor om den bas som skapar förverkligandet och återskapandet av 
arbetsdelningen dvs. lärarroll och studentroll. Inom den teoretiska kategorin inramning 
(undervisningens meddelande eller kontrollen) finns tre teman: undervisningens form, sociala 
relationer och reflektioner. Dessa tre teman ställs frågor om de principer som ligger bakom 
överförings- och förvärvsprocessen av kunskap. Instrumentet har utprovats i två steg i 
projektgruppen. Det har gjort att antalet frågor har minskats från 80 till 51. En tredje fas lades till i 
utprovningen då två kognitiva intervjuer genomfördes med två sista års studenter. Under en kognitiv 
intervju besvarar informanten instrumentets frågor medan han/hon tänker högt. Hela processen har 
inneburit att frågor lagts till och omformulerats utifrån den ursprungliga enkäten.   

Dataanalys 
Enkäten innehåller olika frågetyper. Frågor som konstruerats utifrån en femgradig likertskala har 
poängsats med 1-5 poäng. Principen för poängfördelning följer att alternativet i låg grad eller 
instämmer inte alls motsvarar 1 poäng samt alternativet i hög grad och instämmer helt fick 5 poäng. 
Frågorna har analyserats utifrån medelvärdet. Eftersom det enbart finns 14 svar presenteras även 
medianen.   

Resultat 

Resultatet presenteras i två delar. Först presenteras empiri om utbildningens och kommunikationens 
reglering. Därefter presenteras empiri om utbildningens meddelande i utbildningen. 

Den yttre kontextens reglering 
Den yttre kontextens reglering handlar om sådant som studenterna möter och som kan vara svårt att 
påverka för dem. Igenkänningsreglerna indikerar vad det är som särskiljer en kontext. Det som räknas 
som en kontext är inte det som sker inom utan i relationen mellan kontexter. Vad som särskiljer 
kontexten vid ingenjörsutbildningen vid TFE från andra kontexter återfinns i frågor om ex. hur 
praktisk eller teoretisk utbildningen är eller om utbildningen är organiserad som projektarbetet eller 
katederundervisning, hur man arbetar med kriterier, med feedback osv. Dessa svar antyder den bas 
som studenterna har lite möjlighet att påverka. 
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Tabell 1. Tabellen visar markörer för den yttre kontexten 

Markör Medelvärde Median Bortfall 

Anser du att 
undervisningen har varit 
teoretisk (1) eller praktisk 
(5) orienterad 

3,93 4  

I vilken omfattning har 
undervisningen varit 
utformad som 
katederundervisning (1) 
eller projektarbete (5) 

4,28 4,5  

I vilken grad har 
kursinnehållet varit 
väldefinierat  

3,64 4  

I vilken omfattning har 
utbildningen tagit 
utgångspunkt i 
föreläsningar  

3,07 3  

I vilken omfattning har 
undervisningen tagit 
utgångspunkt i 
projektarbete 

4,31 4  

Betygskriterierna är 
utformade så att jag kan ta 
egna initiativ  

3,3 3,5 1 

Om jag får en 
komplettering kan jag 
komplettera tills jag blir 
godkänd 

4,3 4 1 

Betygskriterierna styr 
lärarens föreläsning  

3,08 3 2 

Jag använder 
betygskriterierna i mina 
studier  

2,77 3 1 
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Tabell 1 indikerar att utbildningen vid TFE är svagt klassificerad. Den svaga klassifikationen indikeras 
av markörer för hur utbildningen regleras och där studenten har små möjligheter att påverka. 
Studenterna som går sitt första år känner igen sig i en daglig utbildning som varvas med campus och 
självstudier. De flesta studenter (N=11) känner igen sin utbildning som mer praktisk än teoretisk 
orienterad samt att undervisningens utformning känns mer igen som projektarbete än 
katederundervisning. Studenterna har svårt att ta ställning till i vilken omfattning utbildningen är 
organiserad kring föreläsningar.  

Betygskriterier styr utbildningen och beroende på hur dessa är utformade får det också betydelse för 
hur studenterna arbetar. Betygskriterier används på utbildningen och studenterna känner igen att 
läraren använder dessa som utgångspunkt i föreläsningar samt i den återkoppling som studenten får 
på laborationer. I kontrast använder studenterna i ganska låg grad kriterierna då de studerar. 
Relationen mellan utbildningens utformning och orientering indikeras också i att betygskriterierna är 
utformade så att det finns möjligheter att ta egna initiativ. Undervisningen kännetecknas av att i hög 
grad vara kriteriestyrd vilket visas i möjligheten att komplettera till dess studenten uppfyller 
kriterierna. Det värde som sticker ut är att kursinnehållet känns igen som välavgränsat. En viktig 
markör för svag klassifikation är i vilken grad studenter och lärare använder kriterier. Kriterierna 
utformning att kunna ta egna initiativ sker i ganska hög grad vilket indikerar en svag klassifikation. 

Ett annat mått på klassifikationen är vad som är tillåtet och inte tillåtet när läraren inte är schemalagd. 
Svaren indikerar att det finns goda möjligheter att kontakta läraren utanför den schemalagda 
aktiviteten. Studenterna väljer även att söka upp läraren för att fråga i stället för att t.ex. kommunicera 
via text (e-post). Mer än hälften av studenterna (N=8) kontaktar läraren på det sättet minst en gång i 
veckan. Alla studenter uppger att kommunikationen mellan studenterna i huvudsak sker ansikte mot 
ansikte. Detta innebär att undervisningstiden inte är bestämd till en viss plats och tidpunkt utan 
studenten har goda möjligheter att välja när han eller hon har behov att fråga läraren. 

Undervisningens meddelande 
Realisationsreglerna handlar om principerna för skapandet och produktionen av specialiserade 
relationer inom en kontext. I det empiriska materialet återges exempel på olika erfarenheter och 
aktiviteter. Dessa förstås som studentens överförings- och förvärvsprocess av kunskap. I den empiri 
som analyserats söks principerna som ligger bakom studentens överförings- och förvärvsprocess. De 
principer som har sammanfattats inom tre teman: principer för utbildningens form, principer för 
kommunikation i återkopplingen till studenten och principer för lärande av kursmaterial. Dessa tre 
teman är ett uttryck för de realiseringsregler som skapar den pedagogiska praktiken. 
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Tabell 2. Principer för utbildningens form 

Markör Medelvärde Median Bortfall 

I vilken omfattning har undervisningen 
tagit utgångspunkt i föreläsningar 

3,07 3  

I vilken omfattning har undervisningen 
tagit utgångspunkt i projektarbete 

4,3 4 1 

Innehållet i föreläsningarna täcker allt som 
står i litteraturen 

2,43 2  

Innehållet i föreläsningarna fokuserar på 
det viktiga i litteraturen 

4 4  

Studenterna kan önska innehåll från 
lärarna 

4 4  

Studenten har goda möjligheter att själv 
bestämma projektarbete  

3,93 4  

Projektarbetets ämnesinnehåll styrs av vad 
studenten själv säker fram 

3,79 4  

Projektets ämnesinnehåll styrs av vad 
studenterna praktiskt arbetar med 

4,14 4  

 

Tabell 2 visar på en svag inramning av utbildningen. Det beror på att formen för utbildningen i högre 
grad är sammansatt av projektarbete än föreläsningar. Den svaga inramningen visar på en 
kommunikation där studenten har ett inflytande över undervisningen. Inflytandet syns genom att 
lärarna under föreläsningarna inte repeterar vad som står i litteraturen. Föreläsningarna har 
utformats så att de i hög grad tar utgångspunkt i det viktiga i litteraturen samt möjligheten att 
studenten kan önska innehåll av läraren. Projektarbete är också en källa till svag klassifikation. Den 
svaga inramningen framkommer genom att studenterna i hög grad kan bestämma projektarbetet 
utifrån kriterierna, att ämnesinnehållet styrs av vad de själva söker fram och vad de praktiskt arbetar 
med. Studenterna indikerar att ämnesinnehållet i hög grad är informellt där de själva söker fram 
andra källor än den obligatoriska litteraturen. Studenterna kombinerar i delvis/hög grad kursinnehåll 
från flera olika källor och lär sig generella principer.  
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Tabell 3. Principer för kommunikationen vid återkoppling  

Markör Medel Median Bortfall 

Lärarnas återkoppling har innehållit nya 
och friska insikter 

3,35 3,5  

Lärarnas återkoppling har fokuserat på 
rätt/fel 

3,31 3 1 

Lärarnas återkoppling har varit 
återupprepande 

1,85 2  

Diagnos av kunskapsluckor 2,79 3  

Överensstämmande mellan hur studenten 
löser uppgifter och vad läraren önskat sig 

3,57 4  

Flera olika sätt att redovisa om man håller 
sig inom uppgiftens kriterier 

3,77 4 1 

 

Alla studenter (N=14) har fått återkoppling av lärarna. Återkopplingen kännetecknas av att 
studenterna delvis har fått nya friska insikter och delvis ett fokus på rätt/fel. Studenterna får delvis en 
återkoppling där de får hjälp med sina kunskapsluckor. Studenterna upplever att återkopplingen i låg 
grad är upprepningar av vad studenten redan skrivit. Av läraren får studenten oftast skriftlig 
återkopplingen inom 3 veckor. Återkoppling som sker i den fysiska undervisningssituationen indikerar 
att studenterna har svårt att ta ställning. Här finns en liten tendens att lärarna uppfattas ganska 
förutseende genom att de ställer sonderande frågor. Lärarna är inte så precisa på inlämningsdatum. 
En annan princip i överförings och förvärvsprocessen finns i kommunikationen kring uppgifter vid 
återkopplingen. Det finns ett ganska gott överensstämmande med vad läraren kommunicerar och hur 
studenten löser uppgiften. Den svaga inramningen antyder en tillåtande praktik eftersom svaren bl.a. 
indikerar att det finns goda möjligheter att redovisa uppgifter på flera olika sätt så länge studenten 
håller sig inom kriterierna. Det är i låg grad som studenterna finner att det inte överensstämmer 
mellan vad läraren önskat och vad studenten redovisat. 
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Tabell 4. Principer för lärande av kursmaterialet 

Markör Medel Median Bortfall 

Jag har lärt mig genom att memorerar 
innehållet 

2,21 2  

Jag har lärt mig genom att studera 
generella principer i kursmaterialet 

3,36 3  

Jag har lärt mig genom att kombinera 
kursinnehåll från flera olika källor till 
något nytt 

3,69 4 1 

Jag anser att reflektionsdokumentet har 
varit en välintegrerad del 

1,42 1  

 

Tabell 4 visar olika aspekter på studentens lärande av utbildningsmaterialet i utbildningen. 
Studenterna indikerar att de i lägre grad lär sig genom memorering. Möjligheten att välja grupparbetet 
eller individuellt arbete sker till viss del. Ett viktigt tecken på svag inramning är att studenterna 
indikerar att de i hög grad kan komma med åsikter som läraren lyssnar till. Examination är ett område 
som utmärker sig som starkt inramad. Om studenterna har goda möjligheter att själva påverka 
utbildningens form så är det i låg grad möjligt att välja examinationssätt. Reflektion kan betraktas som 
undervisning som är svagt inramad då reflektionen till stor del bygger på studentens personliga 
intryck och erfarenheter. För att dokumentera reflektionen används ett reflektionsdokument. Mer än 
hälften (N=8) av studenterna anger att de stött på reflektionsdokumentet. Studenterna indikerar att 
de i något lägre grad anger att de inte uppfattar reflektionsdokumentet som välintegrerat.  

Diskussion 

I inledningen till rapporter presenterades två syften som dels avsåg pedagogisk utveckling och dels 
utveckling av instrumentet (enkäten). För att kunna besvara syftet formulerades två forskningsfrågor 
där den första fokuserar på hur lärare-student relationen kan förstås inom utbildningsprogrammen till 
ingenjör i elektronik och datorteknik och medieproduktion. I den andra forskningsfrågan fokuserades 
hur väl instrumentet fungerar. Det var totalt 14 studenter som besvarade enkäten vilket är en liten 
grupp. Utifrån detta ska resultatet betraktas som en indikation för hur utbildningen är utformad och 
vilka sociala relationer som uppkommer pga. av utbildningens utformning.  

Utifrån den empiri som analyserats kan lärare-studentrelationen sammantaget förstås som 
studentcentrerad. De speciella dragen för studentcentrerat lärande synliggör den arbetsdelning som 
finns i lärarrollen och i studentrollen.  Analysen av det empiriska materialet indikerar att 
utbildningens yttre kontext är svagt klassificerad. Svag klassifikation betyder att lärare-
studentrelationen inte är auktoritär utan kollegial d.v.s. det existerar en maktförskjutning från läraren 
till studenten. Denna maktförskjutning synliggörs i vad studenterna känner igen om sin utbildning. 
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Studenterna har inte inflytande över examinationen. Där råder en annan arbetsdelning mellan lärare 
och student.  

Utbildningen är också svagt inramad. Realiseringsreglerna synliggör de principer som ligger bakom 
transmissions- och överföringsprocessen. De principer för kontroll som ligger bakom den pedagogiska 
kommunikationen har sammanfattats i tre teman. Bernstein (2000) menar att när principerna för 
kontroll varierar så gör också formen och innehållet det i den sociala relationen. Hade studenterna 
t.ex. lärt sig genom att memorera hade formen och innehållet på den sociala relationen förmodligen 
sett annorlunda ut t.ex. att föreläsningar hade varit den dominerande formen i förhållande till 
projektarbete. Kommunikationen i utbildningen indikerar en tonvikt på produktion i förhållande till 
reflektion. Studenterna upplever inte reflektionsdokumentet som välintegrerat i utbildningen. 

Det instrument som konstruerats i projektet omfattar frågor för Bernsteins (2000) teori för makt och 
kontroll. Hur väl instrumentet fungerar är svårt att säga då det är ett litet antal svar som samlats in. 
För att kunna börja utvärdera instrumentet krävs minst 200 svar. Vid analysen har emellertid vissa 
områden kunnat ses som felkategoriserade dvs de inryms just nu i undervisningens meddelande men 
vid analysen ser jag att de passar bättre i utbildningens reglering. Det finns även redundans i vissa 
frågor. Därför kan antalet frågor förmodligen minskas. För att det ska gå att säga att instrumentet 
mäter vad det är avsett att mäta behövs förutom fler svar även faktoranalys.  

Referenser 

 

Barr,	  Robert.	  B	  	  ,	  &	  Tagg,	  John	  (1995).	  From	  Teaching	  to	  Learning	  -‐	  A	  New	  Paradigm	  for	  Undergraduate	  
Education.	  Change,	  November/December.	  	  

Bernstein,	  Basil.	  (2000).	  Pedagogy,	  Symbolic	  Control	  and	  Identity:	  Theory,	  Research,	  Critique	  (Revised	  
Edition	  ed.).	  Lanham:	  Rowman	  &	  Littlefield	  Publishers,	  Inc.	  

Laurillard,	  Diana.	  (2008).	  Technology	  Enhanced	  Learning	  as	  a	  Tool	  for	  Pedagogical	  Innovation.	  Journal	  of	  
Philosophy	  of	  Education,	  42(3-‐4),	  521-‐533.	  	  

Schneckenberg,	  Dirk,	  Ehlers,	  Ulf,	  &	  Adelsberger,	  Heimo.	  (2011).	  Web	  2.0	  and	  competence-‐oriented	  design	  
of	  learning-‐Potentials	  and	  implications	  for	  higher	  education.	  British	  Journal	  of	  Educational	  
Technology,	  42(5),	  747-‐762.	  	  

Säljö,	  Roger.	  (2000).	  Lärande	  i	  praktiken.	  Ett	  sociokulturellt	  perspektiv.	  Stockholm:	  Prisma.	  

	  

 

 


