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Kritikens tystnader:  

Bernsteins pedagogiska 
rekontextualisering 

Leo Berglund 
Rekontextualisering är ett läroplansteoretiskt begrepp som betecknar den 
process genom vilken vetenskapliga teorier selekteras och omstruktureras för 
att passa som innehåll i ett utbildningssammanhang. Detta begrepp appliceras 
här på läroplansteorin själv genom en "symptomal läsning" av pedagogik-
sociologen Basil Bernsteins kodteori. Läsningen visar att ett ideologikritiskt 
moment i teorin försvinner i den version som presenteras för lärarstudenter. 
En förklaring till detta kan vara att teorins marxistisk-strukturalistiska 
vändning är inkommensurabel med utbildningsinstitutionens dominerande 
ideologi – den teoretiska humanismen – enligt vilken människan har att 
utträda ur sin omyndighet och uppnå frihet. 

Denna essä syftar till att upprätta och försvara en teoretisk distinktion mellan 
en kritisk och en pragmatisk-realistisk form av läroplansteori. I fokus för 
undersökningen står sociologen Basil Bernsteins teori om pedagogiska koder. 
Jag kommer här, med inspiration från den marxistiske filosofen Louis 
Althusser, att argumentera för att Bernsteins teori gör ett tydligt avbrott mot en 
humanistisk ideologi som präglat stora delar av den pedagogiska 
teoribildningen, i synnerhet den tyska traditionen (Tröhler, 2014). Bernstein 
ansluter sig emellertid inte till någon typisk form av empirism eller realism – 
istället vänder han sig till marxistisk-strukturalistiska begrepp som 
"motsättningar", "ideologi" och "imaginära subjekt". Denna inriktning, vilken 
särskilt visar sig i artikeln Codes, modalities and the process of cultural reproduction 
(1981), bidrar till att förstå och förklara pedagogiska fenomen, men den 
motiveras uppenbarligen också av ett emancipatoriskt kunskapsintresse: det är 
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här fråga om en kritik riktad till utbildningens grundläggande funktionssätt. 
Trots denna kritik blir teorin också till föremål för vad man kan kalla 
expertkunskap, en form av kunskap som inte i första hand syftar till akademisk 
teoriutveckling, utan till att bistå organisationer i utövandet av social kontroll 
(Boltanski & Chiapello, 2005; Larsen, 2011; Rose & Miller, 1992). 
Expertkunskapen produceras bland annat genom professionsinriktad utbild-
ning, vilken inom pedagogiken kan genomgås av lärare, skolledare eller 
utbildningssystemets funktionärer. En hypotes som här kommer att undersökas 
är att en förflyttning av teorier från en akademisk kontext till en utbild-
ningskontext strukturerar om teorierna. Ett analysexempel i form av två 
kursböckers introduktion av Bernsteins kodteori för lärarstudenter kan här 
fungera som en indikation på vilken typ av förändringar det kan handla om: 
istället för en teori om motsättningar och ideologi framträder en realistiskt 
inriktad typologi över organisationsmodeller. 

Akademiska teoriers rörelser ut och in ur utbildningspraktiken är vad Bernstein 
kallar pedagogisk rekontextualisering. Utbildningen är en arena på vilken teorier 
mobiliseras och görs produktiva inom nya områden (t.ex. professioner) men i 
detta kan också aspekter av teorierna gå förlorade, i synnerhet element som har 
en otydlig tillämpning, som stör en strävan mot vissa mål, eller som är 
enigmatiska eller mångtydiga. Utbildningspraktikens pragmatiska natur innebär 
alltså att teorier riskerar att "domesticeras" – deras potential till ifrågasättande 
av vad som i det vardagliga livet tenderar att tas för givet begränsas (Heid, 2004). 
Att studera rekontextualiseringsprocesser är mot denna bakgrund ett sätt att 
återupptäcka och rekonstruera teorins kritiska potential. 

Behovet av kritik visar sig inte minst i den internationella debatten om 
läroplansteorin, vilken verkar präglas av en låsning. Vad som här debatteras är 
inte så mycket läroplansteorins vetenskapliga funktionssätt som vilka normativa 
värden den ska förfäkta – är det exempelvis bättre om skolor fokuserar på 
ämnesdisciplinär kunskap (Young, 2013), eller ska man snarare förespråka en 
tysk didaktisk modell som grundas i ett mer holistiskt bildningsideal (Deng, 
2015)? Dessa positioner är endast "kritiska" utifrån en ideologi som accepterar 
och naturaliserar utbildningens grundläggande funktionssätt, vilket i än högre 
grad gäller den amerikanska "rekonceptualiseringen" av läroplansstudier 
(Schubert, 2017). Bernsteins sätt att teoretisera utbildning kan visa en utväg ur 
detta dödläge: Bernstein ger visserligen uttryck för normativa idéer om rättvisa, 
men teorin opererar inte genom värden, utan genom en "immanent kritik" – 
istället för att ifrågasätta utbildningspraktiker utifrån en humanistisk ideologi 
om en mänsklig natur, transcendenta värden etc., blottlägger han utbild-
ningsapparatens inre motsättningar, dvs. dess negation av sig själv. 
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Rekontextualisering och symptomal läsning 
Med pedagogisk rekontextualisering avses här den praktik genom vilken 
diskurser inkorporeras i den pedagogiska kontexten och transformeras för att 
kunna bli till föremål för undervisning. Dessa diskurser kan exempelvis vara 
vetenskapliga teorier, vilka "översätts" för att passa in under de villkor en viss 
utbildningskontext ställer upp. I Bernsteins teoretiska projekt intar frågan om 
rekontextualisering en central plats: 

I want to sharpen the concept of the principle which constitutes pedagogical 
discourse, by suggesting, formally, that pedagogic discourse is a recontextualising 
principle. Pedagogic discourse is constructed by a recontextualising principle 
which selectively appropriates, relocates, refocuses and relates other dis-
courses to constitute its own order. In this sense, pedagogic discourse can 
never be identified with any of the discourses it has recontextualised. 
(Bernstein, 2000, s. 33, kursiv i original) 

Den pedagogiska diskursen organiserar rekontextualiseringar, och varje innehåll 
i en läroplan är på något sätt rekontextualiserat, om inte annat genom att vara 
selekterat (även en författares hela oeuvre är en selektion) och relaterat till andra 
innehåll. Men rekontextualiseringen innebär oftast en mer radikal trans-
formation, vilket är särskilt tydligt i skolan, i vilken teorier, såsom fysikens 
teorier, görs tillgängliga för elever genom läroböcker författade av läroboks-
specialister: 

A textbook says what physics is, and it is obvious that it has an author. The 
interesting point, however, is that the authors of textbooks in physics are 
rarely physicists who are practicing in the field of the production of physics; 
they are working in the field of recontextualisation. (Bernstein, 2000, s. 34) 

För Bernstein utgör således rekontextualiseringen ett eget "fält"27 som 
konstitueras av särskilda aktörer. Bernstein talar här om tre skilda fält: teorierna 
skapas i ett "produktionsfält" och medieras sedan via rekontextualiseringsfältet 
till "reproduktionens" fält. Denna idé har emellertid kritiserats av Bernsteins 
student Paul Dowling som menar att det inte finns tillräckligt empiriskt stöd för 
att det skulle röra sig om åtskilda fält: att läroböcker författas av andra agenter 
än teoriproducenterna är sällan fallet inom högre utbildning; här författas 
kursböcker oftast av forskare själva. Enligt Dowling är produktion och 

                                                 
 
27 Egentligen är det fråga om två fält: ett "officiellt" rekontextualiseringsfält (ORF) och ett 
"pedagogiskt" rekontextualiseringsfält (PRF). Det förra är bestämt av politiker och byråkrater och 
förkroppsligas i lagar och nationella läroplaner, medan det senare är en partikulär inramning som äger 
rum i mer autonoma utbildningssammanhang – se Bernstein, 33, 115. 
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reproduktion skilda "strategier" snarare än fält, och rekontextualiseringen borde 
därför beskrivas som en funktion hos alla teoriproducerande praktiker: 

Both productive and reproductive strategies must be involved in all activity. 
Recontextualisation is also to be associated with both production (the gaze 
of the esoteric domain subject) and reproduction (by pedagogic theory) and 
is also not a specialised field; essentially, recontextualisation is a function of 
all practice, as reflection on the generalisation of Barthes’s (1981) distinction 
between text-as-work and text-as-text illustrates. (Dowling, 2008, s. 11)  

Rekontextualiseringen bör enligt Dowling alltså inte undersökas som ett fält, 
utan som en "strategi" för att rikta teorier mot utbildningsinstitutionen och 
härmed reproducera dem. Att presentera teorier i kursböcker är då en sådan 
"strategi" (vilken jag senare i denna essä kommer att fokusera på). Problemet 
med Dowlings breddning av begreppet "rekontextualisering" till att även 
innefatta vad man annars kunde kalla "representation" är att det likväl kan vara 
meningsfullt att identifiera förhållandevis välavgränsade rekontextualiserings-
fält när en gruppering av agenter (som kan befinna sig inom flera fält) formerar 
sig kring ett visst ideologiskt intresse och genererar systematiska effekter,28 även 
om de inte monopoliserar rekontextualiseringens praktiker. Poängen med 
Dowlings kritik är att det intressanta med rekontextualiseringen trots allt inte är 
dess institutionella formering, utan vad den faktiskt gör. 

Det forskningsprogram Bernstein själv föreslår – att studera rekontextuali-
seringens agenter och agenturer (Bernstein, 1981) – framstår härmed som 
mindre relevant, då, åtminstone inom högre utbildning, produktionens och 
rekontextualiseringens agenter kan vara samma personer. Rekontextuali-
seringens funktionssätt har troligen lite med dessa agenter att göra – en "agent" 
är blott en funktion som företräder eller bär upp något annat. Med det 
strukturalistiska perspektiv som i övrigt genomsyrar Bernsteins tänkande kunde 
man därför med fördel sätta agenterna inom parentes; analysen bör alltså inte 
riktas mot rekontextualiseringens funktionärer, vilka i sig inte är teoretiskt 
intressanta, utan mot processen som sådan. Även Dowlings bestämning av 
rekontextualiseringen som en "strategi" dröjer sig härvidlag kvar i ett 

                                                 
 
28 Ett intressant exempel på ett sådant fält är de företagsledningspedagoger som sociologerna Luc 
Boltanski och Eve Chiapello beskrev i studien The new spirit of capitalism: dessa pedagoger rekon-
textualiserade de kritiska teorier som 68-rörelsen bar fram för att göra denna kritik användbar för de 
institutioner som utgjorde kritikens föremål. Anti-auktoritära röster som Foucault och Habermas 
blev i företagsledningspedagogiken argument för icke-hierarkisk, projektorienterad och nätverks-
liknande modell för den kapitalistiska marknadens organisationer (Boltanski & Chiapello, 2000). 
Studien är ett slående argument för tesen att rekontextualiseringens praktik är en viktig spelplan för 
ideologi. 
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subjektsfokuserat perspektiv, då begreppet implicerar en rationell aktör som 
handlar i enighet med sina egna intressen. 

Istället för att fokusera på rekontextualiseringsagenterna är det möjligt att 
betrakta rekontextualiseringen som ett "arbete" av en mer abstrakt karaktär, ett 
arbete med ideologiska eller strukturella drivkrafter; Bernstein betonar att 
rekontextualiseringen alltid är ideologisk: "No discourse ever moves without 
ideology at play" (Bernstein, 2000, s. 32). Att betrakta rekontextualiseringen 
som ett arbete innebär att den rekontextualiserade diskursen ses som ett 
råmaterial som förfinas; något tillförs och något annat tas bort. 

Filosofen Slavoj Žižek identifierar hos både Freud och Marx denna form av 
analys: medan Freud analyserade drömmar genom att fokusera "drömarbetet" 
förstod Marx varuformen genom det abstrakta, kollektiva arbete som ger 
upphov till den. När det gäller Freud kontrasterar Žižek den vanliga miss-
uppfattningen om drömmen som en manifestation av det omedvetna, mot 
Freuds idé om ett latent och ett manifest dröminnehåll: det latenta innehållet är 
i själva verket vanliga tankar som inte hör till det omedvetna, men dessa tankar 
tenderar att i drömmen uttryckas genom olika kryptiska symboler. Det 
omedvetna manifesterar sig i just detta översättningsarbete; frågan är varför vissa 
tankar måste förvrängas genom ersättning, förtätning etc. Analysfrågan är 
således inte: "Vad är drömmens dolda kärna?", utan "Varför antar dröm-
tankarna just denna form?". På samma sätt med Marx: Marx fråga var inte vari 
varuformens väsen eller kärna består, utan varför varuformen uppstår, dvs. 
vilket arbete som genererar den. Arbetet är här en abstraktion av varan som 
förmår den att likställas med och bytas mot andra varor, och abstraktionens 
subjektiva mekanism är varufetischismen. På samma sätt som hos Freud har 
förställandet av objektet en omedveten dimension – det är således inte fråga om 
en rationell strategi, utan om en praktisk form av ideologi: om agenterna skulle 
vara medvetna om sitt abstraktionsarbete skulle det till synes oproblematiska 
systemet för varuutbyte falla samman (Žižek, 2008). 

Idén om rekontextualiseringen som ett arbete öppnar härmed upp analysen för 
en förståelse av hur ideologiska processer griper in i utbildningens formeringar. 
När en viss diskurs, såsom en vetenskaplig disciplin, görs om till ett utbild-
ningsmaterial kan denna process betraktas som ett arbete som gör utbild-
ningspraktiken möjlig. Arbetet är då ideologiskt i bemärkelsen att det 
upprätthåller utbildningens verklighet genom att naturalisera eller dölja en del 
av institutionens faktiska struktur – dess specifika klassifikationer och inram-
ningar – vilken reproducerar orättvisor, klass, och godtyckliga åtskillnader, t.ex. 
ålderssegregation (Bernstein, 2000). 
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Hur analyseras rekontextualiseringsarbetet? För att kunna fånga konstitu-
eringen av en ny, pedagogisk form måste man först jämföra den rekontextuali-
serade diskursen med dess tidigare former. En sådan jämförelse kan med 
Althusser kallas en "symptomal läsning": man kan läsa en teori, teorins läsning 
av andra teorier, samt andras läsningar av teorin. Läsningen av en text görs då 
alltid i relation till en annan text, och en teori kan således jämföras med en 
version av sig själv i ett annat stadium, eller med en version som tillkommit i 
någon annans läsning. Althusser pekar särskilt på två aspekter av teorin som 
kan fokuseras i en sådan jämförelse: teorins tystnader samt dess frågor och svar. 
Tystnader (Pfaller, 1997) är objekt som inte blir behandlade i en viss teori, vilket 
enligt Althusser beror på teorins "struktur"; tystnaden är inte i första hand 
objekt som hamnar "utanför" teorins blickfång, utan snarare objekt som är 
innanför men "osynliga", objekt som teorin exkluderar, blundar för. Den andra 
aspekten är svar med eller utan frågor. Althusser menar (i relation till sin läsning 
av Marx) att en teori kan råka svara på saker som den inte har frågat efter, och 
frågan kan då komma att ställas i ett senare stadium (Marx ställer sin fråga i 
efterhand), eller av en annan teoretiker (Marx frågar om Adam Smiths svar). 
Det är här således fråga om objekt som teorin faktiskt "ser", men som ännu inte 
är begripliga då de inte korresponderar med någon fråga (Althusser, 1970). 

Min "symptomala läsning" kommer att fokusera på Bernsteins kodbegrepp, 
vilket blir begripligt genom Bernsteins läsning av strukturalismen (Atkinson, 
1985). Vidare ämnar jag jämföra Bernsteins strukturalistiska läsning med den 
rekontextualiserande läsning av Bernstein som riktar hans kodteori mot en 
undervisningskontext i form av lärarutbildning. Frågan är här vilka "symp-
tomala" tystnader, och svar utan frågor, som uppstår i rekontextualiseringen. I 
det följande kommer jag alltså att först läsa Bernsteins egen kodteori, för att 
sedan undersöka dess rekontextualiserade varianter. 

Bernstein i original: koden och dess förändring 
Koden är enligt Bernstein en viss symbolisk struktur som genom utbildnings-
institutionen reglerar sociala relationer. I introduktionen till första bandet i 
Class, codes and control anger Bernstein den nykantianske filosofen Ernst Cassirer 
och dennes begrepp symbolisk form som en viktig inspiration, vilken beredde väg 
för idén om koden (Atkinson, 1985; Bernstein, 2003). Cassirer menade att 
språkliga och härmed kulturella symboler är själva förutsättningen för 
begreppet (förståelsen). Detta är alltså en översättning av Kants tanke om 
transcendenta kategorier som förutsättningen för det vetenskapliga tänkandet, 
men dessa kategorier historiseras nu genom att förflyttas till språket och 
generaliseras till även utomvetenskapligt tänkande. Genom en symbolisk form 
– exempelvis en viss vetenskaplig disciplin eller ett mytologiskt system – 
"konstitueras" (för att låna ett begrepp från Rudolph Carnap, en annan 
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nykantian) en yttre verklighet, vilken först genom denna form kan få en status 
som objektiv. Konstitutionsprocessen består just i att den symboliska formen 
tillåter oss att syntetisera våra sinnesintryck med våra mentala konstruktioner 
(Vandenberghe, 2001). Som Bernstein påpekar är koden alltså inte en empirisk, 
språklig struktur, utan en "djup" struktur som inte erbjuder sig för direkt 
observation (Bernstein, 2003). På samma sätt som den symboliska formen tycks 
koden alltså vara en kulturell struktur, inpräntad i språket, som reglerar 
individers tillgång till verkligheten.  

Bernstein kan sägas ha rört sig från en durkheimiansk till en mer 
konfliktorienterad form av teoretisering av den pedagogiska koden. I essän On 
the classification and framing of educational knowledge (1971) visar sig Durkheims 
influens i begrepp som "social fakta", "socialisering", "heligt/profant" och 
"mekanisk/organisk solidaritet". I essän Codes, modalities, and the process of cultural 
reproduction (1981) är dessa begrepp borta, och istället används begrepp från en 
marxistisk form av strukturalism, såsom "motsättningar", "produktion", 
"ideologi" och "positionering". Jag kommer i det följande att analysera denna 
skillnad. 

1) Durkheimiansk strukturalism. I essän från 1971 förklarar Bernstein begreppen 
"klassifikation" och "inramning" genom att exemplifiera med olika principer för 
att organisera utbildning. Bernstein fokuserar här på en särskild klassifikation, 
nämligen klassifikation av utbildningsinnehåll i skolämnen och universitets-
utbildningar. Idén är här att traditionell utbildning bygger på stark klassifikation, 
dvs. en isolering mellan olika ämnesinnehåll, och denna form av "sammansatt 
kod" ackompanjeras typiskt av en stark inramning, dvs. ett påtagligt utövande 
av kontroll över undervisningen. Men denna kod har en kris; den är i färd att 
brytas upp till förmån för en "integrerad kod", vilken ersätter ämnesklassi-
fikationen med pedagogiska ideologier av ett universalistiskt slag. 

Essän pendlar mellan en distanserad, sociologisk ansats och en empatisk närhet: 
Bernstein verkar kritisk mot utbildningsapparatens ingrepp i "elevers" 
(Bernstein använder här inte något sociologiskt begrepp, såsom "agent" eller 
"subjekt") privatliv, och begreppet "socialisation" har här en tvetydig innebörd: 
socialisationen erbjuder en "identitet" men är också en inordning i en 
"alienerad" position: "For the many, socialization into knowledge is socia-
lization into order, the existing order, into the experience that the world’s 
educational knowledge is impermeable. Do we have here another version of 
alienation?" (Bernstein, 1971, s. 24). För Bernstein leder införandet av den 
integrerade koden till ett än starkare ingrepp, då integreringen innebär en 
deklassificering av demarkationen mellan utbildning och livet utanför, vilket i 
praktiken innebär att hela personen görs till föremål för fostran och bedömning 
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(Bernstein, 1971). Den kritiska principen i essän är alltså ett försvar av människan 
från systemet: medan den sammansatta koden innebär sociala hierarkier och 
kontroll, har den integrerade koden visserligen en egalitär potential, men till 
priset av mer långtgående ingrepp i individens livsvärld. 

2) Marxistisk strukturalism. I essän som publiceras tio år senare förekommer få 
empiriska exempel, och texten är här komplex och bitvis enigmatisk. Nu präglas 
utbildningsapparaten av en rad inre motsättningar. Texten mobiliserar ett stort 
antal begrepp som hela tiden juxtapositioneras utifrån en grundläggande 
distinktion mellan "makt" och "kontroll". Motsättningarna mellan modellens 
principer leder enligt Bernstein till friktioner och motstånd; utifrån en viss 
klassifikationsprincip kan motstånd mot en viss inramning uppstå, och vice 
versa (Bernstein, 1981). 

Den nyare essän svarar nu på en fråga som Bernstein ställde i den tidigare essän, 
som han där inte besvarade, nämligen frågan om relationen mellan klassi-
fikation/inramning och en mer grundläggande social ordning. Makt och 
kontroll relateras nu till samhälleliga, materiella förhållanden genom två kedjor 
av bestämning: 

a) Maktrelationer > arbetsdelning > hierarkier > klassifikation > igenkänningsregler 

b) Kontrollprinciper > sociala relationer > kommunikation > inramning > realisationsregler 

Både makt och kontroll har en materiell bas (klass) men medan makt-
fördelningen är relativt stabil skiftar kontrollens former; kontroll är visserligen 
alltid närvarande, men sättet den utövas på varierar. Maktsituationen (klass) 
leder till en hierarkisk relation mellan intellektuellt och manuellt arbete, vilket 
hänger samman med distinktion mellan en elaborerad och en restriktiv 
språkkod i Bernsteins tidiga arbeten.29 Variationer av denna grunddikotomi 
leder till olika principer för klassifikation av agenter (förmedlare/mottagare, 
kvalificerad/icke-kvalificerad, specialist/specialist etc.) och utbildningsinnehåll. 
Klassifikationen leder till att olika agenter får olika "röster" och att olika 
utbildningsinnehåll ställer upp bestämda regler för hur agenterna ska förstå vilka 
kombinationer av element i innehållet som är legitima, priviligierade. 

På motsvarande sätt får kontrollprinciper långtgående konsekvenser. Ett visst 
sätt att styra (administrera, organisera) samhället leder till vissa former för 
kommunikation mellan olika agenter, och dessa former sätter ramar för 
                                                 
 
29 Enligt denna teori har utbildade samhällsklasser en tillgång till ett universalistiskt och explicit språk, 
vilket utbildningsinstitutioner värderar högt, medan individer från arbetarklassen har ett tal som är 
laddat med kontextbundna innebörder, ett tal som utbildningen marginaliserar (Bernstein, 2003). 
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utbildningspraktikens interaktionsformer. En bestämd inramning av utbild-
ningsinnehållet leder till särskilda kommunikativa kontexter för att behandla 
detta innehåll, och den kommunikativa praktiken producerar då ett bestämt 
"budskap", vilket antar formen av regler för mottagaren ska producera en 
"legitim text" (Bernstein, 1981). 

Koden är för Bernstein nu ett "positioneringsredskap" i en social ordning: genom 
att reglera igenkännings- och realisationsregler kräver den en bestämd 
"orientering" hos mottagaren. Istället för kodens "socialisering" talar Bernstein 
nu om subjektivering och ideologi: 

In general, from this point of view, codes are culturally determined positioning 
devices. More specifically, class regulated codes position subjects with respect 
to dominating and dominated form of communication and to the relation-
ships between them. Ideology is constituted through and in such positioning. 
From this perspective, ideology inheres in and regulates modes of relation. Ide-
ology is not so much a content as a mode of relation for the realizing of contents. 
(Bernstein, 1981, s. 327, kursiv i original)  

Bernsteins idé om att ideologin framställer sociala relationer som acceptabla är 
här influerad av Althusser, som menade att statsapparater, såsom utbildning, 
genom sin (tysta, materiella) praktik "interpellerar" subjekt: genom att anropa 
en individ konstruerar apparaten åt denne individ en bestämd subjektivitet som 
individen känner igen sig i, en subjektivitet som emellertid samtidigt posi-
tionerar individen i den sociala ordningen – individen upplever sig som fri och 
självständig samtidigt som han eller hon blir "subjektiverad" i en heteronom 
relation – det är alltså fråga om en individens "misskänning", ett "imaginärt 
subjekt" (Althusser, 1971). Bernstein beskriver detta subjekt på gåtfulla sätt: 
"the subject is a dialectical relation between ’voice’ and message (…) The 
subject is established by the silence through which power speaks" (Bernstein, 
1981, s. 338). Att individen på detta sätt förmås att uppfatta en i grunden god-
tycklig klassifikation som naturlig påminner om kodbegreppets släktskap med 
den nykantianska teorin om symboliska former, genom vilka verkligheten blir 
begriplig. 

När det gäller kodens förändring talar Bernstein inte längre om förändring i 
termer av strategisk styrning, utan förändringen verkar ske utan något särskilt 
subjekt. Förändringens drivkraft är istället att utbildningens positionerings-
praktik genererar ett motstånd: i det subjekt som positioneringen konstruerar 
produceras en latent röst och en latent text, fenomen som Bernstein beskriver 
som "yet to be voiced" och "yet to be realized". Här verkar Bernstein avvika 
från Althussers stränga determinism: interpellationen av subjektet tycks ofull-
bordad, impotent: 
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Just as the classificatory principle may be realized by, and acquired through, 
different principles of communication ("message"), so the "yet to be voiced" 
may be realized through different principles of communication ("message"). 
Its "message" is a function of the dominating principle of control acting 
through a specific framing. What are the realizations of the "yet to be re-
alized"? The realizations, at this level, are not the product of a process of 
selection and orderings that can be consciously varied; they are unsolicited 
and gratuitous and take the form of metaphors of new possibilities. To say 
this is not to say that they are unregulated, for they are a potential of the code 
and of its change or variation. (Bernstein, 1981, s. 347, kursiv i original) 

Den sista meningen i citatet leder dock tillbaka till den strukturalistiska logiken: 
kodens förändring finns tydligen redan latent i koden själv; koden bär alltså på 
sin egen negation. En specifik kod frammanar en viss form av motstånd, en 
annan specifik kod frammanar ett annat motstånd. Det är således inte fråga om 
oförutsägbara, fria individers motstånd mot utbildningens positionering, utan 
om en kod som genom det subjekt den konstruerar förändrar sig själv. 

Det visar sig att klassifikation och inramning är två principer som genom det 
"dialektiska" subjektet återverkar på varandra och förändrar koden. Men sådan 
förändring sker för det mesta inom utbildningsinstitutionens etablerade ram-
verk. En radikal förändring skulle behöva ske för att de distinktioner som står i 
centrum för Bernsteins intresse skulle påverkas:  

In order (in the terms of this paper) for there to be a change in institutional-
ized elaborated codes and thus in the principles of cultural reproduction, then 
the classificatory relation between the category "education" and the category 
"production" must be fundamentally weakened. This is the necessary condi-
tion for weakening the second basic classification, that between mental and 
manual work. (Bernstein, 1981, s. 351) 

Den förändring Bernstein här talar om är svår att föreställa sig – den 
grundläggande klassifikation som utbildningssystemet reproducerar genom att 
privilegiera elaborerade orienteringar tycks ha blivit fullt naturaliserad. 

Den teori om koder Bernstein utvecklar 1981 tycks alltså ha rört sig från den 
empiristiska och humanistiska stilen i texten från 1971, som fokuserade på 
specifika koder och mänskliga agenter, mot en marxistisk form av strukturalism, 
och denna vändning öppnar upp för en ny förståelse av kodbegreppet. Koden 
håller samman utbildningsapparatens motsägelsefulla relationer genom det 
"imaginära subjekt" den producerar: det är genom anropets ideologiska karaktär 
som apparaten framstår som sammanhängande och enhetlig. I texten finns 
alltså en annan kritisk princip än det försvar av individen som Bernstein tidigare 
uttryckte genom begreppen "elev", "socialisation" och "alienation" – nu finns 
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inga socialiserade elever, utan endast "positionerade" "mottagare" – som går ut 
på att blottlägga inneboende motsättningar i utbildningsapparaten. 

Bernstein som lärobjekt: en kritisk analys 
I den läroplansteoretiska kursboken Det ska ni veta! beskrivs och tillämpas 
Bernsteins kodbegrepp genom en redogörelse för några distinktioner: collection 
code respektive integrative code; performance code respektive competence code.30 Analysen 
är här att de integrerade och kompetensorienterade koderna normalt uppfattas 
som progressiva och därför har erhållit en hegemonisk status i det västerländska 
skolsystemet, men att Bernstein utmanar denna status genom att "ställa kritiska 
frågor om progressivismen och dess tillämpningar, att ställa ut en rådande 
konsensusideologi för prövande granskning". Analysen mynnar ut i en 
reflektion över vad Bernsteins kritik får för konsekvenser för hur olika 
"läroplanskoder"31 kommer att värderas i framtiden (Linde, 2012). 

Denna beskrivning av Bernsteins koder är inte orimlig, och den selektiva 
karaktären är en nödvändighet som kursboksformatet medför. Frågan som den 
symptomala läsningen ställer handlar emellertid inte om teorireceptionens 
giltighet, utan vilken karaktär den partikulära metonymiseringen av teorin har. 
Varför fokuseras just denna aspekt av teorin, och vad blir osynligt i den 
rekontextualiserade versionen? 

I kursboken får Bernstein en omedelbar kontextualisering: Bernstein kan 
vägleda i en avvägning mellan ett "progressivistiskt" arbetssätt och en mer 
traditionell inriktning. I fokus är frågan om hur lärare arbetar i sin organisation: 
den sammansatta koden innebär att lärare arbetar sida vid sida i en organisation 
som kännetecknas av statushierarkier och ämnesuppdelningar, medan den 
integrerade koden kräver att de samarbetar och låter sig styras av en gemensam 
ledning; under kompetenskoden bedömer läraren eleven utifrån hela dess 
personlighet, medan prestationskoden innebär en mer selektiv bedömning av 
hur den lever upp till bestämda kunskapsmål. I denna pragmatiska läsning 
försvinner emellertid Bernsteins vetenskapliga begrepp och ersätts med 
vardagliga ord såsom "lärprocess" och "personlig tillväxt". 

Vidare försvinner kodteorins symbolisk-strukturalistiska inslag till förmån för 
en realism, och beteckningen av teorin som "kritisk" får härmed en ny innebörd. 
Bernstein presenteras visserligen som en kritisk teoretiker, men det föremål för 
kritiken som presenteras är den "progressiva", integrerade koden. Bernstein 

                                                 
 
30 När det gäller den senare distinktionen hänvisar Linde till ett seminarium med Bernstein; senare 
benämner Bernstein dessa "koder" istället som "modeller" (Bernstein, 2000). 
31 i Ulf P. Lundgrens och Tomas Englunds bemärkelse (Lundgren, 1989). 
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framträder i kursboken som en skoldebattör, som gör en avvägning mellan två 
skolformer. Men med betoningen på detta kritikobjekt – en specifik klassi-
fikation – hamnar det mer fundamentala kritiska projektet i bakgrunden: mer 
grundläggande klassifikationer, och fenomen som ideologi, makt och kontroll, 
är uppenbarligen mer centrala föremål för kritik i teorin, vilka förvisso ligger 
bortom den partikulära situationen i vilken den ena eller andra specifika koden 
dominerar.  

Betoningen på lärarperspektivet och de partikulära koderna är svagare i Ulf 
Lundgrens redogörelse av Bernsteins teori i lärarhandboken Lärande, skola, 
bildning (2014), vilken tycks presentera ett mer teoriorienterat perspektiv: 

Samhällsstrukturen och produktionen styr hur makten och kontrollen formas 
och upprätthålls. Klassifikation och inramning kan ha olika styrka. Om vi ser 
på klassifikation utifrån läroplanen, kan vi säga att en stark klassifikation 
innebär att ämnen hålls isär, medan en svag klassifikation är när ämnen 
integreras. Är inramningen stark har eleven ringa kontroll över urval, 
organisation och tidsanpassning. Är inramningen svag kan eleverna påverka 
urval, organisation och tid. (…) Det som kan ses som gemensamt för 
ramfaktorteorin och Bernsteins teori är ambitionen att bygga upp 
förklaringsmodeller, där övergripande villkor kan relateras till olika 
förutsättningar och till den dagliga verksamheten i skolan och dess resultat. 
(Lundgren m.fl., 2014, s. 216–217) 

Den inledande meningen i stycket uppmärksammar det kritiskt sociologiska 
perspektiv Bernstein anlägger, men det är samtidigt slående att relationerna 
mellan "samhällsstruktur", "produktion", "makt" och "kontroll" lämnas 
oartikulerade. Istället åberopas i det följande åter en typologi mellan två orga-
nisationsformer (starka respektive svaga klassifikationer och inramningar) för 
att belysa praktiska problem såsom samarbete över ämnesgränserna och elevens 
inflytande över innehållet. Istället för att låta Bernstein förklara relationen 
mellan samhällsstrukturen och den pedagogiska diskursen ger rekontextua-
liseringen även här en pragmatisk-realistisk inramning åt teorin; Bernsteins 
analyser presenteras som en "förklaringsmodell" som likt den instrumentella 
ramfaktorteorin handlar om "villkor", "förutsättningar" och "resultat". Medan 
Lindes text transformerade teorin till ett lärarperspektiv är det här tydligt att ett 
styrningsperspektiv strukturerar den rekontextualiserade versionen – utma-
ningen är här att prognosera utfall av skilda varianter av politisk styrning och 
organisatoriska innovationer. 

I såväl Lindes som Lundgrens framställningar av Bernsteins kodteori återges 
Bernstein i sin durkheimianska, humanistiska period, medan den marxistisk-
strukturalistiska kritiken är tyst. Sammantaget kan detta rekontextualiserings-
arbete beskrivas i sex punkter: 1) på innehållets nivå selekteras specifika modeller 
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och exempel istället för abstrakta begrepp och deras inbördes relationer; 
2) framställningens stil är pragmatisk istället för distanserad och teoretiserande; 
3) det teoretiska perspektivet är realistiskt istället för strukturalistiskt/ideologi-
kritiskt; 4) kodens ursprung identifieras i strategisk styrning istället för en 
materiell bas; 5) principen för resonemanget är jämförande istället för dialektiskt; 
6) teorins kritik är humanistisk istället för immanent. 

Humanism som pedagogisk hegemoni 
Den symptomala tystnad som uppstår i den pedagogiska rekontextualiseringen 
av kodteorin kan förklaras med att det finns element i den marxistiska 
vändningen som drabbar utbildningsinstitutionens officiella ideologi, den 
teoretiska humanismen. Althusser beskriver den teoretiska humanismen som ett 
system av bilder, myter och begrepp med budskapet att det finns ett universellt 
mänskligt väsen, och att detta väsen bärs upp av alla mänskliga subjekt. Dessa 
två postulat förutsätter en allians mellan empiristiska och idealistiska teorier: 
empirismen för den konkreta gränsdragningen mellan mänskliga subjekt och 
andra varelser, och idealismen för att fastställa närvaron av väsendet i dessa 
subjekt (Althusser, 1968). Den teoretiska humanismen finns närvarande hos 
såväl samhällsteoretiker (t.ex. Rousseau) som subjekts- och kunskapsfilosofer 
(t.ex. Kant), men också i vissa former av marxism, enligt vilka materiella 
motsättningar ger upphov till ett absolut subjekt (proletariatet) som för första 
gången i historien ser verkligheten som den är (t.ex. Lukács). Sådana teorier 
rättfärdigar den pedagogiska praktiken, då de producerar en bild av ett subjekt 
som utvecklas mot fulländning, som kastar av sig de begränsningar som 
blockerar dess sanna väsen och uppnår frihet (Fransson & Lundgren, 2003). 
Men för Althusser, som inspirerat Bernsteins vändning, finns inga fria, absolut 
vetande subjekt – varje subjekt är positionerat och uppfattar världen genom 
ideologier. Om man från en vetenskaplig position ska kunna perspektivera 
dessa ideologier måste man använda begrepp som står utanför den 
humanistiska myten om människan. 

Den teoretiska humanismen har en nära relation till konservativa värden. Den 
österrikiske filosofen Robert Pfaller menar att den myt om frigörelse som Kant 
ger uttryck för driver sitt subjekt att överskatta sin viljas kraft att bestämma över 
jaget och dess omvärld. Detta beror på att subjektet bär på den idealistiska 
fördomen om att människan är särskild från och står över naturen, och härmed 
kan, till skillnad från andra varelser, erövra frihet. I en kritik av Kants idé om 
upplysning som "människans utträde ur sin omyndighet" (Kant, 1992) 
identifierar Robert Pfaller de idealistiska temana återtagande och återerkännande 
genom vilka all skuld för individens ofrihet återförs på individen själv:  
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For Kant, lack of freedom is therefore due only to individual negligence. 
Freedom exists; one needs merely take it. Liberation is conceived of as a 
movement of re-appropriation. Humans should reclaim that aspect that 
makes them most human, which they have merely forgotten or left unaware. 
Connected to the problem of re-appropriation is that of re-recognition: 
Humans must re-recognize what is most human in themselves; they must 
recognize that for example it is not because of nature that they lack freedom 
but because of their own negligence. What appears foreign to them needs to be seen 
as their own: in this main striking feature – this animosity toward everything 
alien and the preference for one’s own-ness – every theoretical humanism 
reveals its inherent idealism. (Pfaller, 2015, s. 34, kursiv i original) 

Den teoretiska humanismen leder enligt Pfaller till en absurd expansion av 
subjektet i vilken kunskap om verkliga, konkreta subjektsdeterminanter trängs 
bort. Det kantianska, idealistiska subjektet vägrar att se sig som determinerat, 
som ett objekt format av yttre krafter. I sin vägran att se sig som objekt 
hemfaller det åt inbillning. Det insisterar på sin "frihet" istället för att faktiskt 
undersöka vad som determinerar det, vilka determinanter som kan förändras, 
och vad som är fast (Pfaller, 2015). Inom pedagogiken innebär den teoretiska 
humanismens ideologi att uppfostringspraktikerna legitimerar och naturaliserar 
determinanter – determinanter som man, ur ett materialistiskt perspektiv, borde 
sträva efter att förändra – genom att framställa dem som möjliga att istället undgå 
genom uppväxt, mognad och bildning. Man kan härmed ställa en materialistisk 
förändringsinriktning mot en idealistisk bildningsinriktning. 

Det finns här således en grundläggande inkommensurabilitet mellan det kritiskt 
teoretiska perspektiv som Bernstein utforskade i sin text från 1981, och det 
inom pedagogiken dominerande humanistiska perspektivet på utbildning. Den 
strukturalistiska kritiken av den humanistiska ideologin underminerar utbild-
ningspraktikerna: i motsats till den idealistiska principen om ett transcendent 
mänskligt väsen (frihet) ses individerna som bestämda av skilda faktorer som 
undervisningens inramningar inte kan påverka (men som faktiskt kan vara 
möjliga att förändra genom andra sorters praktiker). Individerna kan ju ha olika 
naturer och härmed olika vägar till frihet (enligt Spinoza var frihet att leva "i 
enighet med sin natur", dvs. att veta vad som går respektive inte går att förändra 
i det egna livet). I Bernsteins rörelse mot en marxistisk strukturalism finns alltså 
en avgörande vändning: idén om att den idealistiska uppfostringspraktiken 
"delar" subjektet genom att interpellera ett ideellt, imaginärt subjekt, bryter med 
den teoretiska humanismens idé om att detta subjekt representerar individens 
utveckling mot verklig frihet. 

Analys av ideologier kan bidra till att förklara varför vissa objekt blir "osynliga" 
i den pedagogiska rekontextualiseringen. De osynliggjorda objekten passar inte 
ihop med den ideologi som strukturerar institutionen, de är "traumatiska" 
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element som hindrar inkorporeringen av den vetenskapliga diskursen i sitt 
obehandlade format. Precis som det interpellerade studentsubjektet upplever 
sig som fritt samtidigt som det misskänner sin subjektivering, förmås den 
rekontextualiserade teorin att bidra till att institutionens agenter uppfattar 
institutionen som frigörande snarare än subjektiverande. 

Slutsats 
Själva poängen med kritiska teorier inom samhällsvetenskaperna är att de tillåter 
oss att betrakta fenomen ur ett kontraintuitivt perspektiv; perspektivet anläggs 
ur en annan vinkel än den som i ett visst sammanhang framstår som naturlig. 
De bidrar alltså med en problematisering av det till synes oproblematiska. Inom 
pedagogiken kan det kritiska perspektivet förstås som en blick på utbild-
ningsinstitutionen som präglas av en annan rationalitet än den som präglar 
institutionen. Medan forskning som låter sig styras av institutionens formella 
mål och syften kan skapa förutsättningar för att realisera dem på ett effektivt 
och reflekterat sätt, kan kritiska perspektiv, som inte syftar till realisering av 
dessa mål så som de ramas in av institutionerna, bidra med vetenskapliga, 
filosofiska och intellektuella insikter, vilka kan anses värdefulla i sig själva (trots 
att de kan vara negativa för institutionens reproduktion och expansion). 
Domesticeringen av sådana rebelliska projekt sker genom en till synes affirmativ 
gest, men som i praktiken innebär en marginalisering av deras mest kritiska, 
potentiellt omstörtande moment, vilket gör dem möjliga att rättfärdiga utifrån 
den logik som ska strukturera den institutionella kontexten (t.ex. en 
lärarutbildning). 

Att studera rekontextualiseringar av (kritiska) teorier kan vara ett intressant 
tillämpningsområde för läroplansteorin. Det försök till "symptomal läsning" 
som här presenterats har emellertid endast bestått av ett par exempel – det finns 
naturligtvis fler och mer omfattande texter om Bernstein som kan ta plats i 
lärarutbildningar, och de fragmentariska textutdrag från Bernstein själv som här 
analyserats har endast använts som indikationer på en ideologikritisk aspekt av 
hans författarskap. Man kan likväl konstatera att det finns en tydlig sådan 
aspekt, vilken jag här – med utgångspunkt i Bernsteins mer eller mindre subtila 
Althusser- och Lacan-referenser32 och hans tal om motsättningar och subjekts-
positionering – har satt i relation till ett strukturalistiskt, ideologikritiskt 
sammanhang. Detta är inte ett försök att påvisa att Bernstein var starkt influerad 
av Althusser, utan snarare ett sätt att visa hur Bernstein öppnar en dörr mot en 
analytisk potential i läroplansteorin. 

                                                 
 
32 Bernstein är senare mer distanserad till dessa teorier (Bernstein, 2001). 



LÄROPLANSTEORI I OCH OM LÄRARUTBILDNINGEN  

146 

När en praktikinriktad expertkunskap om kritiska teorier efterfrågas, aktuali-
seras en motsatt uppgift för den ideologikritiska teoribildningen: att identifiera 
och utveckla de komplexa, svårhanterliga element som står emot en sådan om-
arbetning av teorier. De ideologiska och paradoxala aspekterna av utbild-
ningspraktiken skulle utifrån denna tradition ytterligare kunna teoretiseras och 
problematiseras (Priestley, 2011). Att försvara en demarkation mellan en kritisk 
vetenskap och expertkunskap blir allt mer angeläget, i takt med att den 
pedagogiska praktikens expansion – inte minst på universitetsnivå – begär att 
allt fler forskare agerar dess funktionärer. Mot denna bakgrund blir också den 
utbildningskritiska dimensionen av läroplansteorin relevant; utan den finns 
kanske inget som står i vägen för den framtid Bernstein såg närma sig: det "totalt 
pedagogiserade samhället" (Bernstein, 2001, s. 31). 
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