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Abstract 

Den här rapporten är skriven för den andra omgången i projektet ”Indikatorer och instrument för 
professionsutveckling”. I föreliggande projektet studeras undervisningskontexter utifrån Bernsteins 
(2000) teori för makt och kontroll i den pedagogiska kommunikationen. I studien ingår 
utbildningarna till högskoleingenjör i programmen Elektronik och datorteknik, Maskinteknik, 
Medieproducent och civilingenjörsprogrammet i Industriell ekonomi. Syftet är att förstå hur 
undervisningens reglering påverkar student-lärarrelationen samt hur studenten upplever sin egen 
möjlighet till inflytande över innehåll, arbetsformer och examination i utbildningen. En 
forskningsfråga konstruerades för att besvara syftet: Hur påverkar olika undervisningsupplägg 
student-lärarrelationen? Instrumentet från föregående delrapport (Bergström, 2013) från vt13 
distribuerades till fler informanter och program. Resultatet visar att den pedagogiska 
kommunikationen skiljer sig mellan programmen. Programmen Industriell ekonomi och 
Maskinteknik har en mer lärarcentrerad kommunikation än programmen Elektronik- och datorteknik 
och i Medieproducent utbildningen. Dessa skillnader innebär för utbildningarna att det är olika 
reglering mellan lärare och student i förutsättningarna för lärande.  

Inledning 

I den här rapporten redovisas projektet ”indikatorer och instrument för analys av professionsutveckling - 2” 
vilket är en fortsättning på projektet ”indikatorer och instrument för analys av professionsutveckling” 
(Bergström, 2013). I föreliggande projektet studeras undervisningskontexter med avseende på hur programmen 
regleras utifrån teori och praktik, undervisningsformer och kommunikation mellan lärare och student. I studien 
ingår utbildningarna till högskoleingenjör i programmen Elektronik och datorteknik, Maskinteknik, 
Medieproducent och civilingenjörsprogrammet i Industriell ekonomi.  

Syfte 

Syftet är att förstå hur undervisningens reglering påverkar student-lärarrelationen samt hur studenten 
upplever sin egen makt över innehåll, arbetsformer och examination i utbildningen. Följande 
forskningsfråga har formulerats: 

Forskningsfråga 

• Hur påverkar olika undervisningsupplägg student-lärarrelationen?  

 
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 ex. teori eller praktik. Klassifikationen 
hjälper oss att säga något om den relation som finns mellan kategorier vilket kan sägas skapa den yttre 
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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. 
Inramningen studeras med hjälp av kallar realisationsreglerna. Dessa regler kan vi tolka genom att 
studera de principer som bestämmer hur mening och innebörd skapas. Vi studerar även hur de görs 
allmänna i den överförings- och förvärvsprocess av kunskap som sker i en lärmiljö. I lärmiljön kan det 
t.ex. handla om hur ett innehåll väljs ut och hur läraren planerar att innehållet ska läras och med 
vilken hastighet. I teorin finns även förändringar t.ex. i samhället som leder till det Bernstein kallar 
”yet to be voiced”. Bernstein menar här att en förändring kan ändra kommunikationen och 
inramningen dvs hur utbildningen regleras.    

	  

Studentgruppen 
Studentgruppen i studien omfattar 60 studenter (16 kvinnor och 44 män) fördelat på studenter i 
civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi (N=29), högskoleingenjörsprogrammen Elektronik och 
datorteknik (N=13), Maskinteknik (N=13) och Medieproducent (N=5). I programmen Industriell ekonomi, 
Elektronik och datorteknik och Maskinteknik består informanterna av förstaårsstudenter. Gruppen från 
medieproducentprogrammet innehåller även svar från andra- och tredjeårsstudenter. Studenterna som läser 
programmen Industriell ekonomi och Maskinteknik är i genomsnitt 21 år medan studenterna i programmen 
Elektronik och datorteknik och Medieproducent är 24 år.  

Instrumentets utformning 
Instrumentet som använts utvecklades 2012 i projektet ”Indikatorer och instrument för 
professionsutveckling” (Bergström, 2013). Enkäten konstruerades utifrån Bernsteins (2000) teori om 
klassifikation (symbolisk makt) och inramning (kontroll). Inom den teoretiska kategorin klassifikation 
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 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. Eftersom instrumentet utvecklas i takt med att 
svaren analyseras finns områden i svaren som i analysen behandlas som inramning istället för 
klassifikation.   

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 60 svar presenteras även 
medianen.   
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Resultat 

I presentationen av det empiriska materialet används Bernsteins (2000) begrepp för symbolisk makt och kontroll 
dvs. klassifikation och inramning. I rapporteringen av resultaten används följande förkortningar av programmen 
i tabellerna nedan: Industriell ekonomi=IE, Elektronik och datorteknik=EDT, Maskinteknik=MT och 
Medieproducent=MP.  

Den yttre kontexten 
Den yttre kontextens reglering handlar om sådant som studenterna möter och som är svårt att påverka. 
Igenkänningsreglerna indikerar vad det är som särskiljer en kontext. Det som räknas som en kontext är inte det 
som sker inom kontexten utan relationen mellan kontexter. Vad som särskiljer kontexter från varandra återfinns i 
frågor om bl.a. hur praktisk eller teoretisk utbildningen är eller om utbildningen är organiserad som 
projektarbetet eller katederundervisning.  

Tabell 1. Tabellen visar markörer för den yttre kontexten. (1= Mycket mer teoretisk 5=Mycket mer praktisk, 1=I 
huvudsak katederundervisning, 5=I huvudsak projektarbete, Ensam lärare=1 - Lärarlag=5, Tystnad=1, Samtal=5) 

 IE EDT MT MP 

Markör Medel Median Medel Median Medel Median Medel Median 

Teoretisk eller 
praktisk (N=59) 

1,3 1 3,3 3 2,2 2 3,6 4 

Katederundervisning 
eller projektarbete 
(N=59) 

1,8 2 4 4 2,6 3 3,6 4 

Undervisningen ledd 
av en ensam lärare 
eller ett lärarlag 
(N=60) 

2,4 2 3,5 4 2 2 3,6 3 

Tystnad vs samtal 
(N=59) 

2,4 2 3,1 3 3,2 3 2,8 3 

Digitala plattformar 
och lärresurser 

(N=60) 

2,1 2 4,3 5 4,1 4 4,8 5 

 

Tabellen visar att studenter som läser Industriell ekonomi och Maskinteknik känner igen sin utbildning som mer 
teoretisk än praktisk. I dessa två program är undervisningsformen i större utsträckning organiserad som 
katederundervisning än som projektarbete. Studenterna uppger att de oftare möter en ensam lärare som leder 
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undervisningen än lärare från ett lärarlag. Övervikten på teori och katederundervisning indikerar att programmen 
Industriell ekonomi och Maskinteknik har en utbildning som har stark klassifikation. På programmen Industriell 
ekonomi och Maskinteknik organiseras utbildningen utifrån en ensam undervisande lärare. Studenterna på 
programmet Industriell ekonomi känner igen sig i föreläsningar där tystnad krävs. Detta indikerar också starkare 
klassifikation. Studenter som läser Elektronik och datorteknik och Medieproducent uppger att det finns en 
förskjutning från teori till praktik samt att utbildningen i högre grad bedrivs genom projektarbete än genom 
katederundervisning. Det indikerar en utbildning med svagare klassifikation. Studenterna på programmen 
Elektronik och datorteknik och medieproduktion möter oftare ett undervisande lärarlag än en ensam lärare. 
Dessa studenter känner igen lärarens undervisning som undervisningssituationer där samtal är möjliga. I 
programmen Elektronik och datorteknik, Maskinteknik och medieproduktion möter studenterna i ganska stor 
omfattning internet för att kommunicera uppgifter, lagra och visa inspelade föreläsningar. På programmet 
Industriell ekonomi förekommer det i ganska lite omfattning 

Den inre kontexten: undervisningens meddelande 
I nästa steg analyseras den interna relationen mellan lärare och student. I den analysen används 
realisationsreglerna. 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. Fyra principer har 
hittats: principer för utbildningens organisering och form, principer för kommunikation i återkopplingen till 
studenten, principer för lärande av kursmaterial och principer för kriterier. Dessa fyra teman är ett uttryck för de 
realiseringsregler som skapar den pedagogiska praktiken. 

Principen för utbildningens organisation 

Principen för utbildningens organisation indikerar i vilken omfattning läraren kontrollerar studenternas 
valmöjligheter. Har läraren hög grad av kontroll blir inramningen stark och med mindre kontroll försvagas 
inramningen. Principen handlar om hur utbildningen organiseras utifrån två aspekter. Den första aspekten 
handlar om utbildningens organisation t.ex. med hjälp av schema. Den andra aspekten handlar om utbildningens 
form. Formen antyder hur utbildningen organiseras med hjälp av t.ex. olika aktiviteter. 

Tabell 2. Tabellen visar principen för utbildningens organisation (1=varje dag, 6=aldrig). 

IE EDT MT MP 

Plats-
bunden 
(N=29) 

Själv-
studier 

(N=27) 

Plats-
bunden 

(N=13) 

Själv-
studier 

(N=13) 

Plats-
bunden 

(N=13) 

Själv-
studier 

(N=13) 

Plats-
bunden 

(N=5) 

Själv-
studier 

(N=5) 

1,1 1,7 1,6 1,2 1 2,2 2,2 2 

 

Tabell 2 visar att nästan alla studenter (N=49) i programmen uppger att de dagligen styrs av schema och 
platsbundna aktiviteter. Bland studenter i Elektronik och datorteknik (n=5) och Medieproducenter (N=3) uppger 
fler studenter att deras undervisning är organiserad genom platsbundna aktiviteter varannan dag eller mindre än 
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varannan dag. På programmen Industriell ekonomi och Elektronik och datorteknik känner fler studenter igen 
självstudier i sin utbildning som är organiserade av läraren än studenterna på programmen Maskinteknik och 
Medieproducent. Detta indikerar att studenterna på programmet Industriell ekonomi har starkast inramning. 

Tabell 3. Tabellen visar principen för utbildningens form.  

 IE EDT MT MP 

Fråga Medel Median Medel Median Medel Median Medel Median 

Undervisningens 
utgångspunkt i 
föreläsningar 
(N=59) 

4,3 5 3,5 4 4,3 4 4 4 

Undervisningens 
utgångspunkt i 
projektarbete 
(N=58) 

2,5 2 4,1 4 3,2 2 4,2 4 

Innehållet i 
föreläsningarna 
täcker allt i 
litteraturen nästan 
som repetition. 
(N=59) 

3,8 4 3 3 3,5 4 3,6 4 

Innehållet fokuserar 
på det viktiga i 
litteraturen (N=60) 

4 4 3,7 4 4 4 3,6 4 

Möjligheten att 
önska innehåll av 
läraren till 
föreläsningen(N=60) 

2,1 2 3,2 3 2,5 3 3,4 3 

Möjlighet att själv 
bestämma ett 
projektarbete utifrån 
kriterier (N=57) 

3 3 3,5 3 3,4 3 4,4 4 

Projektarbetets 
innehåll styrs av 
info. studenten själv 
söker (N=57) 

3 3,3 3 3,2 3 3 4,2 4 

Projektarbetete: 
studentens praktiska 
arbete (N=57) 

3 3 3,8 4 3,8 4 3,8 4 
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Tabell 3 visar olika markörer för formen för överförings- och förvärvsprocessen av kunskap. Gemensamt för 
samtliga program är att de har föreläsningar i ganska stor omfattning. Studenter på programmet Elektronik och 
datorteknik anger att föreläsningar används i mindre omfattning än på de andra programmen. Den största 
skillnaden är att programmen Elektronik och datorteknik och medieproduktion har projektarbete i ganska stor 
omfattning. Det indikerar att i programmen Elektronik och datorteknik och medieproduktion har läraren mindre 
kontroll (svag inramning) över överförings- och förvärvsprocessen än på programmen Industriell ekonomi och 
Maskinteknik. Föreläsningar skiljer sig på tre sätt i programmen: 1)på de tre programmen Industriell ekonomi, 
Maskinteknik och Medieproducent skiljer sig mot programmet Elektronik och datorteknik genom att fler 
studenter anger att urvalet av innehåll i föreläsningarna uppfattas mera som en repetition av kurslitteraturen än 
vad det gör på programmet elektronik och datorkommunikation, 2) det finns en liten men motsvarande skillnad 
mellan dessa program med avseende att fokusera på det viktiga i litteraturen, 3) det är mer legitimt att önska 
innehåll till föreläsningarna på programmen Elektronik och datorteknik och medieproduktion än på programmen 
Industriell ekonomi och Maskinteknik. Resultatet indikerar att inramningen är svagare på programmet 
Elektronik och datorteknik än på programmen Industriell ekonomi och Maskinteknik. Svagast inramning 
indikeras av Medieproducent studenterna eftersom de har störst möjlighet att välja projektarbete utifrån 
kriterierna och kan i högst grad av de olika programmen välja innehåll. I de andra programmen finns en starkare 
styrning (stark inramning) av lärarna vad det gäller möjligheten att välja projektarbete och mer styrning i att hitta 
informationen.  

Principen för kommunikation vid återkoppling 

Principen för kommunikation i studenternas återkoppling från läraren antyder om studenten får stöd i lärandet 
samt vad som är legitimt att meddela studenten utifrån prestationen.  
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Tabell 4. Principer för kommunikationen vid återkoppling. (1= i låg grad, 5=i hög grad) 

 IE EDT MT MP 

Markör Medel Median Medel Median Medel Median Medel Median 

Lärarens 
återkoppling 
innehåller nya och 
friska insikter 
(N=55) 

3,1 3 3,4 4 3,7 3 3,8 4 

Lärarens 
återkoppling har 
fokus är på rätt och 
fel (N=55) 

3,8 4 3,7 4 3,2 3 3,6 4 

Lärarens 
återkoppling 
återupprepar det 
studenten skrivit 
(N=55) 

2,5 2 2,2 2 2,5 2 2,4 2 

Lärarna precisa med 
inlämningsdatum 

4,4 5 3,6 3 3,8 4 2,2 2 

 

Tabell 4 visar att principerna för kommunikation skiljer mellan programmen. På programmet Industriell 
ekonomi kännetecknas återkopplingens karaktär av att läraren rättar studenten i högre grad än att vägleda 
studenten. Det signalerar att inramningen är ganska stark. Tempot är hårt reglerat då inlämningsdatumen är 
precisa. På programmet Elektronik och datorteknik är lärarens återkoppling också inriktad på rätt och fel men 
innehåller lite mer kvalitativ feedback än på programmet Industriell ekonomi. Tempot är inte lika reglerat som 
på programmet Industriell ekonomi. På programmet Maskinteknik uppger studenterna att återkopplingen 
karakteriseras mera av kvalitativ feedback än vad som är rätt och fel. Det antyder en något svagare inramning i 
jämförelse med föregående programmen. Tempot är ganska reglerat genom inlämningsdatum. Studenterna på 
medieproducentprogrammet får ganska mycket kvalitativ feedback samt information om vad som är rätt och fel. 
Det indikerar en ganska stark kontroll från lärarna. Tempot har en svag reglering och inlämningsdatum är mer 
flytande. 

Princip för lärande av kursmaterial 

Principen för lärande av kursmaterial indikerar studentens strategi för att lära sig ett innehåll. Det indikerar även 
implicit vad lärarna önskar att studenten ska kommunicera till dem. 
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Tabell 5. Principer för lärande av kursmaterial. (1= instämmer inte alls, 5=instämmer helt) 

 IE EDT MT MP 

Fråga Medel Median Medel Median Medel Median Medel Median 

Studenten har lärt sig 
genom att memorera 
innehållet i 
kursmaterialet 
(N=59) 

3,6 4 2,7 3 3,2 3 3,3 3 

Studenten har lärt sig 
genom att studera 
generella principer i 
kursmaterialet 
(N=59) 

3,4 3 3,1 3 3,2 3 3,2 3 

Studenten har lärt sig 
genom att kombinera 
innehållet från flera 
olika källor (N=59) 

3 3 3,6 4 2,9 3 3,6 4 

 

Tabell 5 visar principen för hur studenten skattar förvärvsprocessen dvs. studentens lärande av kursinnehållet. 
Resultatet visar att det skiljer mellan programmen. Studenterna på programmet Industriell ekonomi anger att de i 
högre grad än på de andra programmen memorerar kursinnehållet. Studenterna på programmet Elektronik och 
datorteknik anger att de memorerar innehållet mindre än vad studenter gör i övriga programmen. Motsatsen 
gäller för om studenten kombinerar material från olika källor. Studenterna på programmen Elektronik och 
datorteknik och Medieproducent kombinerar oftare olika källor än vad studenter på programmen Industriell 
ekonomi och Maskinteknik gör. På programmet Industriell ekonomi lär sig studenten något oftare generella 
principer än vad studenterna på de andra programmen gör. Resultatet indikerar att studenternas förvärv av 
kursinnehållet har starkast kontroll på programmet Industriell ekonomi eftersom det är en hög grad av 
memorering och liten möjlighet att kombinera innehåll från flera olika källor. Det indikerar en stark inramning. 
Omvänt gäller på programmet Elektronik och datorteknik som har en svagare inramning eftersom det är mindre 
memorering av innehåll i förhållande till att kombinera innehåll från flera olika källor. Kommunikationen i 
undervisningen kan även regleras med hjälp av betygskriterierna   

 

 



 

Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap 
Peter Bergström 

Rapport 
140901 

 

 10 

Tabell 6. Tabellen visar markörer för den yttre kontexten med avseende på betygskriterier (1=i låg grad, 5=i hög 
grad) 

 IE (N=17) EDT (N=10) MT (N=11) MP (N=4) 

Markör Medel Median Medel Median Medel Median Medel Median 

Betygskriterier styr 
lärarens föreläsning 

3,5 4 3,7 4 3,2 3 3,8 3,5 

Studenten använder 
sig av 
betygskriterier i 
sina studier 

2,8 3 3,4 3 2,4 2 3,5 4 

Den skriftliga 
återkopplingen på 
laborationer är 
starkt kopplad till 
betygskriterierna 

2,8 3 3,7 4 3,3 3 3,8 3,5 

Betygskriterierna är 
utformade så att 
studenten kan ta 
egna initiativ 

2,5 3 3,7 4 3,3 3 3,8 3 

Om studenten får en 
komplettering kan 
hen då komplettera 
till dess hen nått 
kriteriet 

3,5 4 4,2 4 3,6 4 4 4 

 

I de fyra utbildningarna svarar 70 % av alla studenter att betygskriterier används för vad man ska prestera i en 
uppgift. I programmet Industriell ekonomi anger hela 12 av 29 studenter att kriterier inte används. Resultatet 
visar att studenterna på programmen Elektronik och datorteknik och medieproduktion känner igen sig i högre 
grad i en kriteriereglerad utbildning än studenterna på Maskinteknik gör. En utmärkande skillnad i resultatet är 
att studenterna på programmen Elektronik och datorteknik och medieproduktion känner igen sig mera i kriterier 
där de har möjlighet att ta egna initiativ. Det indikerar svagare inramning än på programmet Industriell ekonomi 
som har lägst värde på möjligheten att ta egna initiativ. Egna initiativ innebär mer spridning i studentens 
framställande och prestation vilket inte är önskvärt i en utbildning med stark inramning. 
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Diskussion 

Syftet med föreliggande studie är att förstå hur undervisningens reglering påverkar student-lärarrelation samt hur 
studenten upplever sin egen makt över innehåll, arbetsformer och examination i utbildningen. Det empiriska 
materialet har analyserats med hjälp av Bernsteins (2000) teori för makt och kontroll. Resultatet visar att det 
finns skillnader mellan de fyra programmen: högskoleingenjörsprogrammen i Elektronik och datorteknik, 
Maskinteknik, Medieproducent och civilingenjörsprogrammet i Industriell ekonomi. Inom studentgruppen 
Medieproducent hade det varit önskvärt med en större studentgrupp då dessa svar är klart underrepresenterade i 
förhållande till de andra programmen. 

I projektplanen ställdes frågan: hur påverkar olika undervisningsupplägg student-lärarrelationen? Resultatet visar 
att utbildningarna regleras på två olika sätt. Industriell ekonomi och Maskinteknik regleras av en starkare 
symbolisk makt (klassifikation) medan Elektronik och datorteknik och Medieproducent i högre grad har en 
svagare symbolisk. Skillnaden i den symboliska makten mellan programmen får genomslag på i nästan alla 
informanternas svar. Den starkare symboliska makten är ett uttryck för arbetsdelningen mellan lärare och student 
hålls isär. Ett uttryck för det är t.ex. att på programmen Industriell ekonomi och Maskinteknik indikerar 
resultatet en uppdelning mellan läraren som kan teorin och studenten som inte kan teorin. Makten ligger hos 
läraren i högre grad än hos studenten vilket ger olika förutsättningar för den pedagogiska kommunikationen. 
Andra uttryck för den symboliska makten är precisa inlämningsdatum och en hög grad av tystnad under 
föreläsningar.  

På programmen Elektroteknik och datorteknik och Medieproducent blandas teori och praktik samt 
katederundervisning och projektarbete. Resultatet indikerar en svagare symbolisk dvs. makten förskjuts från 
läraren till studenten. Skillnaden i den symboliska makten gör att arbetsdelningen blir annorlunda i jämförelse 
med de andra programmen i studien. När makten förskjuts till studenten ger det olika förutsättningar i den 
pedagogiska kommunikationen. Andra uttryck för en svagare symbolisk makt är mindre precisa 
inlämningsdatum och att det i högre grad är tillåtet att föra samtal under föreläsningarna. Den typen av skillnader 
som visats i resultatet slår igenom på nästan alla frågor som ställts och besvarats vilket även visas i den 
inramning som resultatet indikerar.  

Skillnaden mellan stark och svag klassifikationen som studenterna på de olika programmen upplever möter 
påverkar den pedagogiska kommunikationen. Stark symbolisk makt (klassifikation) har effekten att särskilja 
lärare och student, medan svag symbolisk makt för ihop lärare och elev. På programmen Industriell ekonomi och 
Maskinteknik upplever både lärare och studenter en annan praktik än vad lärarna och studenterna gör på 
Elektronik och datorteknik och Medieproducent programmen gör. Dessa två praktiker har olika reglering mellan 
lärare och student dvs. det är olika praktiker för lärandekontexten (förvärvskontexten). Skillnaden i kontexten 
syns på de sätt som lärare och studenter kommunicerar och interagerar. Exempelvis anger studenter på 
programmet Industriell ekonomi att de i högre grad lär sig genom att memorera medan studenterna på Elektronik 
och datorteknik i högre grad lär sig genom att kombinera material från flera olika källor. Ett annat exempel är 
betygskriterierna att kunna ta egna initiativ där studenterna med en teoristyrd utbildning tar mindre initiativ än 
studenterna som undervisas genom projektarbete. Auktoriteten på programmen Elektronik och datorteknik och 
Medieproducent ligger i högre grad i betygskriterierna för utbildningen. Dessa används i högre grad av studenter 
och lärare än vad som sker på Industriell ekonomi och Maskinteknik. Det kan bidra till att det är mer av en 
kollegial roll mellan studenter och lärare på Elektronik och datorteknik och Medieproducent än vad det är på 
programmen Industriell ekonomi och Maskinteknik. Katederundervisning och projektarbete ger olika 
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förutsättningar för den pedagogiska kommunikationen och vilken kontroll läraren har. När kontrollen är svag 
sker regleringen i högre grad med hjälp av betygskriterierna.  

Oavsett om man önskar inrikta utbildningarna mot katederundervisning/projektarbete eller teori/praktik så finns 
det olika historier för hur utbildningen formats och sammansatts. Bernsteins teori säger att en praktik som inte 
genomgått en förändring i någon riktning ännu inte har upptäckt ”yet to be voiced”. Ett sådant exempel är att 
studenter på industriell ekonomi i mindre grad tagit del av internetbaserat undervisningsmaterial än vad 
studenterna på högskoleingenjörsprogrammen har. Det antyder att detta skulle kunna förändra den pedagogiska 
kommunikationen mellan lärare och student eftersom de inte upplevt den ”rösten” ännu. En förändring på 
strukturell nivå kan alltså innebära att ”yet to be voice” aktiveras vilket medför förändring i lärare-student 
relationen. 
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