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Högre utbildning och praktisk kunskap – en 
komplicerad historia 
Agneta Linné 

Inledning 
När den högre utbildningens historia skrivs tas inte sällan avstamp i de första 
universiteten och deras bildningsideal för att sedan följa institutionen ifråga 
framåt i tid och rum, kanske utreda de klassiska och sedermera humboldtska 
bildningsidealen, och så landa i ett spänningsfält mellan bildning och 
meritokrati – eller rent av i ett skifte från bildning till meritokrati. Andra 
historier skrivs om professionsutbildningar som idag är en del av akademin – 
lärarutbildning, läkarutbildning, sjuksköterskeutbildning och så vidare. Här 
kan historieskrivningen handla om kamp för tillträde, möten mellan kun-
skapsformer, eller skiftande social rekrytering. Inte sällan skrivs profes-
sionsutbildningarnas historia tagna var för sig, och åtskilda från en gemen-
sam universitetshistoria. Frågan kan ställas vad en dylik separerad historie-
skrivning gör med universitetet och dess landskap. Kanske behöver bilden 
utmanas av universitetet som oföränderlig – och delvis motsträvig – 
mottagare av olika utbildningar på lägre, eller inledningsvis kanske obefint-
lig akademisk nivå, vilka outtalat förväntas anpassa sig till universitetets 
kunskapsföreställningar och självbild.1  

I mitt bidrag till vänskriften prövar jag att i stället utgå från några trådar i 
dagens brokiga utbildningslandskap för att bakåt över tid spåra olika rötter, 
traditioner och kollektiva minnen – och måhända väcka frågor om hur 
kulturella särarter kan begripliggöras. Hur kan till exempel spänningen 
förstås mellan ett distanserat, kritiskt analyserande tal i en vetenskaplig 
kunskapskultur och de röster av omsorgsrationalitet och personligt tilltal som 
återfinns i vård- eller lärarutbildningar? Spänningen mellan en verksamhet 
där målet är att genom forskning och vetenskapligt arbete förändra 
kunskapen, och en verksamhet där målet snarare är att förändra kunskapens 
bärare, den blivande läraren eller förskolläraren? Jag gör här ett återbesök i 
Basil Bernsteins tänkande och prövar om begreppen horisontell och vertikal 

                                                
1 Jag avstår från att peka ut något arbete av den först nämnda typen. Se t.ex. Geschwind & 
Forsberg (2015) för exempel på ett perspektiv som väl speglar komplexiteten hos dagens 
högre utbildning.  
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kunskap kan te sig fruktbara som redskap att begripa motsättningar inom och 
mellan kunskapstraditioner i högre utbildning.  

Eftersom jag sysslat en del med pedagogik och lärares utbildning kommer 
mina exempel till stor del att hämtas från dessa områden inom högre 
utbildning. Framför allt grundar jag diskussionen i egen forskning om 
utbildning av lärare för obligatorisk skola (Linné 1996, 2007, 2015) samt i 
resultaten från två större forskningsprojekt inom högre utbildning: När 
praktikgrundad kunskap möter högskolan (Eliasson 2009, Englund & Linné 
2008, Holmberg 2009, Linné et al. 2011, Tellgren 2008) och Vad gör språk? 
(Englund red. 2011), där kunskapskulturer och språkbruk i tre praktiskt 
inriktade lärarutbildningar studerades i historiskt och nutida perspektiv. En 
vidgad läroplansteoretisk ansats utgjorde en av utgångspunkterna för de båda 
projekten (Lundgren 1983, Bernstein 1990, Wertsch 2002, Koselleck 2004); 
det första projektet ställde historia, kultur och kunskap i fokus medan det 
andra riktade blicken mot språkbruk, makt och normativitet (Foucault 1966, 
Halliday 1978, Fairclough 2003, se Englund red. 2011).2  

Texten är strukturerad på följande vis. Först presenteras kortfattat Basil 
Bernsteins tänkande om horisontellt och vertikalt organiserad kunskap, eller 
horisontell och vertikal diskurs som är de begrepp han utmejslar. Därefter 
belyser jag drag i utbildningen av lärare för obligatorisk skola och pedagogik 
som vetenskap över tid. Så vidgas de empiriska exemplen till fler 
lärarutbildningskulturer – utbildningar av förskollärare, vårdlärare och textil-
lärare, varvid såväl skiften över tid som nutida spår diskuteras. I fram-
ställningen av dessa empiriska exempel prövar jag att sätta Bernsteins 
begrepp och språkbruk i rörelse för att begripa de skeenden som lyfts fram. 
Texten utgår från en närläsning av en av Bernsteins sena artiklar. Avslut-
ningsvis kommenteras några centrala punkter i de spår som lagts ut.  

Bernstein om horisontellt och vertikalt organiserad 
kunskap 
Basil Bernstein bidrog med viktig inspiration i det vetenskapliga samtal som 
var en del i den svenska läroplansteorins fortsatta framväxt från 1970-talet 
fram till 1990-talet (se t.ex. Bernstein & Lundgren 1983). Hans teori om 
kulturell överföring är en av få som länkar utsagor om företeelser på makro-
nivå såsom stat och samhälle, klass, arbetsdelning, makt och kontroll, till 
faktorer på mikronivå som språk, kommunikation och pedagogik. Gräns-
dragning, åtskillnad och gränsstrider, liksom inramning och makt över 
språkspel, kan urskiljas bland återkommande spår i hans tankebygge av allt 

                                                
2 Båda projekten stöddes av Vetenskapsrådet; Boel Englund var huvudsökande för Vad gör 
språk? och Agneta Linné för När praktikgrundad kunskap möter högskolan, här delade Linné 
och Englund det vetenskapliga ledarskapet. 
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mer precist formulerade begrepp och relationer mellan kategorier (Bernstein 
1977, 1990, 2000).  

Jag prövar nu att följa ett av spåren i Bernsteins senare produktion. Bland 
de sista av de texter som publicerades före hans bortgång återfinns en essä 
om diskurs och kunskapsstruktur (Bernstein 1999), där han utvecklar be-
greppsliga redskap för analys av kunskapsformer och kunskapsinnehåll med 
exempel hämtade från bland annat praktiskt vardagsliv och skilda vetenskap-
liga discipliner.3 Inledningsvis urskiljs två slags grundläggande diskurser: 
horisontella och vertikala, där en horisontell diskurs präglas av att kunska-
per, kompetenser och literacy är segmentella, kontextspecifika och kontext-
beroende, länkade till olika kulturella och lokala platser och inte sällan för-
medlade i form av förebilder eller förevisning, medan en vertikal diskurs 
karakteriseras av sammanhängande, regelmässiga och explicita symboliska 
kunskapsstrukturer vilka är relativt plats- och kulturoberoende (ibid.). Be-
traktat som idealtyp är horisontell diskurs karakteristisk för vardagsliv och 
informell social gemenskap, där mycket av det som brukar förknippas med 
praktisk kunskap gestaltas, medan vertikal diskurs präglar kunskapsformer i 
formella institutioner och organisationer, t.ex. för utbildning och forskning.  

En vertikal diskurs kan emellertid byggas och organiseras på olika vis – 
Bernstein (1999) skiljer mellan hierarkiska och horisontella kunskaps-
strukturer inom en vertikal diskurs och tar detta som utgångspunkt för en 
diskussion av olika universitetsdiscipliners kunskapsformer och sociala 
positioner. Ytterligare distinktion görs så inom kategorin horisontella kun-
skapsstrukturer. Här urskiljs sådana vars språk har en explicit begreppslig 
syntax som förmår göra relativt precisa empiriska beskrivningar och/eller 
generera formella modeller av empiriska relationer – dessa benämns 
områden med stark grammatik, respektive kunskapsområden vilkas språk-
liga/begreppsliga styrka är svagare, och som följaktligen kan sägas ha svag 
grammatik. Hit räknar Bernstein bland annat sociologi, socialantropologi 
och ”cultural studies”, medan matematik, logik, ekonomi, lingvistik och 
delar av psykologi tillerkänns stark grammatik. Fysik får däremot exempli-
fiera en hierarkisk vertikal kunskapsstruktur, där laboratoriet med dess 
regelsystem tillika med ett övergripande teoretiskt språk formar rummet för 
kunskap:  

”For the acquirer, the passage from one theory to another does not signal a 
break in the language; it is simply an extension of its explanatory/ descriptive 
powers.” (Bernstein 1999, s. 164).4  

                                                
3 Den aktuella artikeln av Bernstein har inte minst inspirerat forskning om yrkesundervisning 
(för ett svenskt exempel, se Nylund 2013), varvid främst distinktionen mellan horisontell och 
vertikal diskurs ställts i fokus.  
4 Karin Knorr Cetina (1999) har t.ex. framhållit den dekontextualiserade karaktären hos 
laboratoriets vetenskapliga praktik. Här renodlas objekt till föremål för undersökning och 
separeras i och med det både från sina naturliga kontexter och från sina individuella brukare 
eller bärare. 
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I motsats härtill utvecklar horisontella kunskapsformer, särskilt de med 
svagare grammatik, ett flertal parallella, specialiserade språk – något som 
kan bidra till att ” ’truth’ is a matter of acquired ’gaze’;” (ibid., s. 165).  

Starkt förenklat kan kategoriseringen sammanfattas på följande sätt (jfr 
ibid., s. 168).  

 Vertikal diskurs   Horisontell diskurs 
Hierarkiska  Horisontella 
kunskapsstrukturer kunskapsstrukturer  
   Stark grammatik  Svag grammatik  

Med detta, här kortfattat skisserade, skelett som underlag utvecklas så ett 
antal observationer ägnade att begripliggöra relationer mellan makt och 
kunskap inom akademin. Avslutningsvis markeras – med vetenskapen 
sociologi som exempel – det angelägna i en ompositionering i riktning mot 
starkare fokus på empirisk forskning, mot ett tillstånd där:  

” […] the discursive centre of gravity shifted from the specialised languages 
to issues of empirical description: a shift from commitment to a language to 
dedication to a problem and its vicissitudes.” (Bernstein 1999, s. 170).5  

Empiriska exempel 
Lärarutbildning för obligatorisk skola  
Lärarutbildning för obligatorisk skola bär starka spår av en horisontell 
diskurs i sina historiska rötter. Att följa en lärare i seminariets övningsskola, 
och därigenom steg för steg skolas in i en praktikgemenskap präglad av det 
självklaras normativitet – så här gör vi, så här har vi alltid gjort, upptog en 
stor del av studietiden vid seminariet. Normativiteten låg inbäddad i själva 
uppdraget – att forma blivande lärare och skola in dem i ett yrke starkt 
präglat av att gestalta både moral och kunskap. Värdebasering snarare än 
målrationalitet karakteriserade läroplanen. Förebildlighet och att bli 
förevisad hur praktiken skulle bemästras, för att så under handledning själv 
skolas in i en lärarposition var centralt.  

Ett dramatiskt skifte vad gäller det praktiska behärskandet av och 
inskolningen i en klassrumsteknologi skedde emellertid under andra halvan 
av 1800-talet: den tidigare helt dominerande växelundervisningen (den så 
kallade lancastermetoden) övergavs till förmån för samlad undervisning 
under lärarens ledning, tillika med åskådningsundervisning. Hur kan detta 
förstås? Hur kan överhuvud ett grundläggande brott med en tidigare 

                                                
5 Här kan en jämförelse göras med den uppfordran till en mer ”praktisk” läroplansteori som 
Ian Westbury (2007) utvecklar i en av de antologier om läroplansteori som Eva Forsberg står 
bakom (Forsberg 2007).  
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dominerande praktik förklaras? Bernstein (1999) diskuterar inte detta 
specifikt vad gäller en horisontell diskurs, däremot när det kommer till en 
horisontell kunskapsstruktur, som antas kunna förändras i tider av stark 
social förändring. Den kan också utvecklas genom att nya språk 
introduceras. Ett nytt sätt att tala erbjuder nya perspektiv, nya frågor ställs 
och nya relationer träder fram, och, framför allt – nya röster hörs, röster som 
kan utmana en tidigare hegemoni. Samtidigt bär en horisontell kunskaps-
struktur ständigt sitt förflutna, inneboende i språket: 

”At the level of speakers, language creates reflective feedback from on-going 
experience and practices. This introduces constraint on the determination of 
the future.” (Bernstein 1999, s. 167) 

En observation jag gjorde i analyserna av lärares utbildning var att den 
förändring som tydligt kunde konstateras när det kom till normerande 
klassrumsteknologi sammanföll med ett generationsskifte av seminarielärare 
över landet. Nya tongivande aktörer inom fältet, unga och av ungefär samma 
ålder, reformulerade läroplanens grundläggande principer – och ramade 
samtidigt in utrymmet för framtiden (Linné 1996, s. 135–139). Kanske 
denna så otvetydigt materiella grund för kommunikation och språk – nya 
röster inträder, flertalet ungefär samtidigt – bidrar extra starkt till att också 
talets innehåll skiftar. Kanske den ompositionering som Bernstein efterlyser 
i slutet av sin artikel underlättas om såväl generationsskifte som sociala 
förändringar i den aktuella kontexten sammanfaller i tid och plats.  

Det nya språk som ersatte den äldre lancastermetoden som modell för 
klassrumskommunikation tog emellertid inledningsvis form som näst intill 
exakt avbildning av förlagor. Enkla beskrivningar i läsebokstexter 
omvandlades till enkla frågor med givna svar – frågor där ett och endast ett 
svar utgjorde det rätta – och endast det rätta svaret förekom i läroböcker och 
lektionsutkast. Hur läraren skulle hantera andra svar – felaktiga, tvetydiga 
eller kanske riktiga ur ett annat perspektiv – berördes aldrig (Linné 2007). 
Fråga-svarssekvenser tog steg för steg form som en yrkesspecifik språklig 
genre i lärares utbildning och arbete, en genre tungt laddad med symboliskt 
kapital. I analyser av lektionsutkast kan man se hur med tiden den mekaniska 
upprepningen av exakt återgivna ordalydelser kom att öppnas mot reflektion 
kring frågans formulering i syfte att skapa tydligare föreställningar (ibid.). 
Dock ter sig språket och kunskapsstrukturen kontextbunden och segmen-
terad – olika ämnesinnehåll länkades till olika slags frågor, utan generali-
serande teori som sökte bakomliggande kognitiva orsaker till att en viss 
fråga tänktes väcka viss tankeverksamhet hos eleven. Kanske levde 
föreställningar vidare om ett underliggande, ”korrekt” svar, nu möjligt att 
locka fram ur den lärandes inre i stället för att som tidigare direkt memo-
reras.  
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Bernstein (1999) utvecklar hur språket i en horisontell kunskapsstruktur 
blir retrospektivt i och med att deltagarna i språkspelet saknar redskap att 
skilja det från vardagsspråkets horisontella diskurs: 

”The contributors cannot think beyond the sensibility which initially formed 
them, a sensibility embedded in a knowledge structure and on an experiential 
base, local in time and space. The specialised languages that the speakers 
therefore construct are embedded in projections from the past.” (ibid., s. 167)  

Att ett mönster för klassrumstal präglat av lärarens frågor och berättande, 
avlöst av elevers svar, tungt präglade skolan för många decennier framåt 
finns klart dokumenterat i den forskning som bl.a. inspirerat svensk 
läroplansteori (Bellack et al. 1966, Hoetker & Ahlbrand 1969, Lundgren 
2015). 

Pedagogik som vetenskap 
Ungefär samtidigt som denna normativa klassrumskommunikation befästes 
mötte emellertid svensk lärarutbildning och en bredare svensk pedagogisk 
offentlighet pedagogik som vetenskap. Johann Friedrich Herbarts 
utformning av ett sammanhängande och generellt tankebygge för pedagogik 
(Herbart 1806) utgör därvid ett försök att bygga en starkare grammatik – och 
att samtidigt avgränsa ett särskilt territorium för den nya vetenskapen. 
Pedagogik som vetenskap vilar enligt Herbart (1835/1917) på praktisk 
filosofi och psykologi. Ur etiken härleds normativa frågor om uppfostrans 
mål, om vad en stark, sedlig karaktär omfattar, medan psykologin hjälper oss 
att förstå förutsättningarna för lärande. Uppfostran och undervisning är 
likväl något annat än tillämpad etik och psykologi. Herbarts beskrivningar av 
hur föreställningsmassor appercipieras – möts, förstärks eller ställs mot 
varandra, kanske slutligen införlivas, ger en konkret och näst intill materiell 
bild av själen och dess möte med omvärlden. Åskådningsföremål beskrivs 
som om de vandrade in i elevens medvetande för att i kamp eller förening 
med tidigare existerande element sätta sina påtagliga avtryck. En 
uppfordrande teori om människoblivande och om kulturell reproduktion – 
dock inte om ett exakt återskapande, utan en vetenskap om människans 
möjlighet att bli någon hon inte redan var.  

Pedagogik som vetenskap tog under denna tid form snarare som logiskt, 
abstrakt system än som empirisk forskning. Snart kom detta sätt att kartlägga 
territoriet emellertid att utmanas. Också nu var det nya röster som hade 
börjat ta ton i och med att en ny generation folkskollärare började forma ett 
tal i det offentliga – ett tal med anspråk på att stå fritt i förhållande till 
ämbetsmannastaten och den äldre lärarutbildargenerationen. Samtidigt hade 
Herbart lagt en viktig grund för framtiden i och med de begrepp och det 
perspektiv han utmejslat.  
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Med psykologins framväxt som empirisk vetenskap ökade styrkan i språk 
och grammatik. Barnets och den lärandes själ placerades i laboratoriet och 
gjordes till föremål för experimentella undersökningar, till och med 
fysiologiska mätningar, och fysiologiska förändringar kategoriserades som 
uttryck för inlärning och känslor, för inre skeenden.6 Styrkan i det språk som 
här kom att utvecklas visade sig få stor betydelse och sätta starka och 
långvariga spår både i svensk pedagogisk vetenskap och hos utbildningen av 
lärare för obligatorisk skola. Sålunda kom större utrymme att ägnas 
experimentell psykologisk forskning än filosofiska, historiska och 
sociologiska aspekter av ämnesdisciplinen pedagogik under decennierna 
efter inrättandet av de första professurerna. Förhoppningarna var stora om att 
medelst generell teori och experimentell metod kunna göra hållbara 
förutsägelser av mänskligt beteende, att genom närmande till naturveten-
skapens vertikala och hierarkiska diskurs kunna förutse – och styra – 
framtiden.  

Också företrädare för lärarutbildning och folkskola riktade stora förvänt-
ningar mot detta nya. Ellen Key (1900) utropade ett Barnets århundrade, där 
natur och utveckling tänktes skapa nya möjligheter för framtiden. Studie-
besök företogs vid Teachers College, Columbia University i New York, och 
svenska lärare kunde läsa i pedagogisk fackpress om hur experimentell 
psykologi borde göras till grund för urval av läroplansinnehåll och metod 
enligt modell från detta lärosäte. Psykologi infördes i kursplaner för blivande 
lärare under 1910-talet – samtidigt som äldre, idealistiskt färgade föreställ-
ningar om själen och dess yttringar alltjämt levde kvar i läroböckerna. 
Längre fram, under 1930- och 40-talen, byggdes allianser mellan folkskol-
lärarnas ledande talesmän och företrädare för pedagogisk och psykologisk 
vetenskap; därmed stärktes psykologi som den vetenskap som via test-
metodik och experiment skulle utveckla skola och pedagogik. Barnet kom att 
forma text för samverkan.7 

I spåren av efterkrigstidens arbete att skapa en sammanhållen grundskola 
utmanades på nytt pedagogikens epistemiska objekt av nya företrädare för 
skola och pedagogik. Den sammanhållna klassen, differentieringsfrågan, de 
praktiska skolreformernas problem blev förvisso föremål för psykologisk 
forskning, samtidigt som emellertid klassrummet och den pedagogiska 
processen uppfordrade ett nytt språk för pedagogik att ta form. Ett 
ramfaktorteoretiskt perspektiv kom att bli en del i detta nya språk (Lundgren 
2015); dess framväxt, och den fortsatta utvecklingen mot läroplansteori, har 

                                                
6 Hur en ung lärarinna kunde fängslas av denna nya vetenskap i sådan grad att hon sökte sig 
till dåtidens ledande tyska laboratorier för att inleda den forskarkarriär i pedagogik/psykologi 
som bidrog till att hon senare blev en av Skandinaviens första kvinnor som professor i peda-
gogik, visar Helga Engs levnadshistoria (Lønnå 2002).  
7 Om psykologi i lärarutbildningen, se Linné (1996, s. 231-240), om allianserna mellan le-
dande lärarföreträdare och psykologisk vetenskap, se Lawn (2008) och Lundahl (2006, del 3).  
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analyserats i flera av de skrifter Eva Forsberg redigerat (t.ex. Forsberg 2003, 
Forsberg 2007, Englund, Forsberg & Sundberg 2012).  

I en tillbakablick på pedagogik som vetenskap över tid kan Bernsteins 
jämförelse mellan vad som uppfattas som utveckling och framsteg inom 
hierarkiska respektive horisontella kunskapsstrukturer bidra till att kasta ljus 
över fler frågor. I en hierarkisk kunskapsstruktur är utvecklingen av teori det 
centrala – teori som är mer generell, mer integrerande, än tidigare. I en 
horisontell kunskapsstruktur kan detta däremot inte gälla, eftersom språken 
inte är kompatibla: 

” […] since they make different and often opposing assumptions, with each 
language having its own criteria for legitimate texts, what counts as evidence 
and what counts as legitimate questions or a legitimate problematic. Indeed, 
the speakers of each language become as specialised and as excluding as the 
language. Their capital is bound up with the language and, therefore, defence 
of and challenge of other languages, is intrinsic to a horizontal knowledge 
structure.” (Bernstein 1999, s. 163). 

Genom dylika skeenden av utmaning och försvar formeras fält vilka förstär-
ker den seriella karaktären hos horisontella kunskapsstrukturer (ibid.). I detta 
ligger kanske ett frö till att förstå en del gränsstrider mellan olika teoretiska 
”skolor” inom pedagogik som vetenskap. Liksom mellan företrädare för 
olika delar av efterkrigstidens lärarutbildning.8  

Utbildning av förskollärare, vårdlärare och textillärare 
Även i blivande barnträdgårdsledarinnors – senare förskollärares, och vård-
lärares utbildning kan spänningar spåras mellan en inledningsvis domine-
rande horisontell, vardaglig och segmenterad diskurs som rymde drag av 
horisontell kunskapsstruktur präglad av svag språklig grammatik, och försök 
att omformulera kunskapsobjekt med hjälp av psykologins eller medicinens 
starkare språk (Tellgren 2008, Eliasson 2009). En vetenskapligt rationell 
teknologi flyttades in i seminarierna med observationsboxar, intelligensmät-
ningar, skattningsscheman, kvasiexperimentella ansatser och undervisnings-
teknologiska modeller, i strävan att kategorisera och normalisera individen, 
barndomen, sjukdomen och omsorgen. Steg för steg utmönstrades senare 
dessa dominerande teknologier ur utbildningarna och ersattes av referenser 
                                                
8 När jag för ett antal år sedan var verksam vid en av landets lärarhögskolor möttes jag inte 
sällan av ett tal om den gamla övningsskolan med rötter i en lång tidigare historia. Övnings-
skolans tid tycktes omsvept av en positiv strålglans, där hade det som verkligen var viktigt 
och bra för de blivande lärarna utspelat sig. Vad står en sådan berättelse för? En markering 
mot nykomlingar att den värld för vilken man utbildar, praktikgemenskapen i läraryrket, var 
oändligt mycket viktigare än det som utspelade sig inom högskolan – och kanske en marke-
ring av att just detta värdefulla var hotat när nu institutionen omvandlats till högskola. 
Företrädare för den praktiska, horisontella diskursen värnade om sitt språk och sin särskildhet, 
inte minst efter högskoleinträdet.  
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till andra överordnade språk och kunskapskulturer. Ett mångfasetterat sam-
spel mellan kontextualiserade och dekontextualiserade epistemiska praktiker 
gestaltades över tid.  

Samtidigt förde utbildningarna vidare och befäste en högt värderad 
kvalitet, nämligen förmåga till lyhördhet för socialt samspel, barns signaler, 
mänskliga känslor, liksom förmåga att medverka i och leda mellanmänskliga 
språkspel. I de aktuella utbildningarna var denna praktiska, horisontellt 
organiserade kunskap av största vikt. Målet var att i första hand förändra den 
studerandes egenskaper, förmågor och kunskaper, inte primärt att förändra 
kunskapsstrukturen. Den studerande som subjekt skulle förändras – i det 
arkivmaterial som utgjort empiriskt underlag för studien av förskol-
lärarutbildningen (Tellgren 2008) återfinns åtskilliga uttryck för hur 
studerandes uppförande, idiom och språkbruk noterades och kommen-
terades; liknande utsagor finns i intervjumaterial från undersökningarna av 
vårdlärarutbildning (Eliasson 2009) och textillärarutbildning (Holmberg 
2009). I utbildningen av textillärare tog ett hantverksspråk form som broderi, 
garnteknik, sömnad och vävning. I detta handlingens språk förmedlade 
lärarutbildningen noggrannhet och hantverksskicklighet, ofta till stor del 
genom att förevisa och ta efter snarare än genom verbalt språk. Det kan i 
sammanhanget noteras att Bernstein (1999) inkluderar lärandet av ett 
hantverk bland horisontella kunskapsstrukturer med svag grammatik, dock 
tyst förmedlad.  

När så forskning, vetenskap och forskningsbaserade examensarbeten 
under 2000-talet tog plats som representanter för en vetenskapligt-rationell 
kunskapskultur, där kunskapen objektifieras och skiljs från sin bärare, 
vävdes dessa nya språk och praktiker steg för steg samman med målet att 
förändra den studerande som subjekt. Kanske var den inskolning i 
praktikgemenskapen som kontinuerligt skedde – om än inte alltid explicit 
uttalat – det som hade, och har, störst betydelse för de studerandes profes-
sionella utveckling. Bernstein (1999) återkommer till förvärvet av den blick 
som krävs för hemhörighet i ett språk inom en kunskapskultur.  

”Because a horizontal knowledge structure consists of an array of languages, 
any one transmission necessarily entails some selection, and some privileging 
within the set recontextualised for the transmission of the horizontal 
knowledge structure. The social basis of the principle of this 
recontextualising indicates whose ‘social’ is speaking. […] Whose perspec-
tive is it? How is it generated and legitimated? […] A’gaze’ has to be 
acquired, i.e. a particular mode of recognising and realising what counts as an 
’authentic’ sociological reality. […] And this is, I suspect, a tacit 
transmission […].” (Bernstein 1999, s. 164 f).  

Med hjälp av data från den inledningsvis nämnda undersökningen av språk, 
makt och normativitet i 2000-talets utbildningar till förskollärare, vårdlärare 
och textillärare (projektet Vad gör språk?, Englund red. 2011) kan exempel 
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på språkbruk urskiljas som spelar med i formandet av en dylik blick. 
Analysunderlag utgjordes av inspelningar av ett mindre antal föreläsningar 
och seminarier vid två olika högskolor, som sedan transkriberades och 
närlästes med fokus på språkhandlingar och normativa utsagor. Ett 
distanserat tal som stämde med förebilden ”akademisk föreläsning” (och 
som bar spår av en starkare grammatik) var tydligt i allmänna föreläsningar i 
pedagogik som riktade sig till lärarstuderande med inriktning mot olika 
skolformer och gällde gemensamma områden, samtidigt som inslag av 
informellt språk och ironi också var vanligt förekommande. Boel Englund 
tolkar denna genremix bland annat som ett uttryck för att sociala relationer 
sågs som viktiga och att ironin och inslagen av vardagsspråk bidrog till att 
upprätthålla dem (Englund 2011, s. 157 ff).  

Ett annat tydligt drag var skillnaderna mellan föreläsningar som riktade 
sig till blivande förskollärare respektive vårdlärare å ena sidan och de 
allmänna föreläsningarna å den andra. Här urskiljdes olika grad och slag av 
normativitet. De allmänna föreläsningarna förmedlade normer om det 
önskvärda i att förstå och kunna förklara; det som skulle förstås kunde i ett 
exempel vara breda, abstrakta frågor rätt långt från konkret lärararbete, i ett 
annat frågor närmare det kommande yrket samt den litteratur som skulle 
läsas och vad som i den var särskilt intressant (Englund 2011, s. 148 ff). 
Föreläsningarna som riktade sig till blivande förskollärare eller blivande 
vårdlärare var däremot mer präglade av normativa utsagor, och då kanske 
inte främst om hur den blivande läraren borde vara eller hur något skulle 
göras – det som normerades var snarare vilken teori som borde ledsaga den 
praktiska verksamheten, liksom ett visst sätt att förstå, ett visst sätt att se på 
barn och lärande. För att använda Bernsteins begrepp rörde således normerna 
de olika språken för att vetenskapligt förstå och förklara den praktik för 
vilken man utbildade.  

Att en horisontell diskurs är levande också i dagens utbildning av lärare 
för yngre barn framträdde tydligt i de analyser av seminarier, bl.a. i anslut-
ning till praktikperioder, som också gjordes inom projektet Vad gör språk? 
(Odelfors 2011). Här urskiljdes samtal till stöd för självständighet där 
lärarens frågor syftade till att få fram förtydliganden och som präglades av 
uppmuntran och bekräftelse av en aktiv studerandeposition, hela tiden med 
hjälp av ett högst informellt och vardagsnära språk (ibid., s. 72 ff.). Andra 
språkhandlingar grundades mer i lyssnande, inbjudande frågor, förslag och 
ifrågasättande som dämpades av skratt, eller förmedling av att lyhördhet, 
eftertänksamhet och val av ord var betydelsefulla kvaliteter i pedagogiskt 
arbete. Omsorg och etik lyftes fram.9 Detta horisontellt organiserade 

                                                
9 Den provkarta på språkhandlingar som här urskiljdes diskuterades i ett genusperspektiv. De 
aktuella utbildningstraditionerna är alla starkt laddade med kvinnligt genus. I en eventuell 
fortsatt analys med hjälp av Bernsteins begrepp är detta något som bör fördjupas.  
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språkspel kan ses som ett viktigt led i att utveckla professionellt omdöme för 
ett kommande lärararbete.  

Slutord 
I den vandring jag nu gjort i delar av den högre utbildningens landskap har 
jag prövat att sätta ord på några empiriska exempel med hjälp av det språk 
Basil Bernstein formulerat för att tala om kunskap och kunskapsformer i 
akademi och i vardagsliv. Komplexiteten i landskapet och den mång-
fasetterade karaktären hos den praktiska kunskap som lever i lärares utbild-
ning har gjorts tydlig. De studier som exemplen hämtats från visar ett varie-
rande samspel över tid mellan olika kunskapsstrukturer och mellan språk 
som gestaltar grammatik av olika styrka. Dominerande kunskapsformer i 
några av utbildningarna har belysts, varvid skiften i språkbruk lyfts fram. 
Tydligt är hur kvardröjande äldre språkhandlingar hela tiden visat sig vara 
aktiva i det pågående och hur de bidragit att forma gränser för det 
kommande.  

Exemplen ovan har visat behovet att i professionsutbildningar som dem 
till lärare problematisera relationen mellan en horisontell diskurs – präglad 
av omsorgsrationalitet, kontextberoende och rumslig avgränsning – och det 
vertikalt organiserade, generella, dekontextualiserade och kritiskt analyse-
rande språket i vetenskapliga discipliner som pedagogik och didaktik.  

En vertikal diskurs öppnar för att se och kunna sätta ord på det som är 
gemensamt för olika platser, att behärska flera sätt att förstå världen, att 
analytiskt länka fenomen till varandra eller skilja dem åt utifrån en 
övergripande princip, att bygga teori och att kritiskt granska något i ett nytt 
perspektiv. En vertikal diskurs uttrycker och bygger makt över språk, tanke, 
plats och kunskapsobjekt. En horisontell diskurs formar det sociala 
samspelet i seminarierummet, utbyter och gestaltar det spektrum av 
relationer och känslor som riktar blicken med vars hjälp en praktik kan 
förstås och professionellt omdöme förvärvas. Ett professionellt omdöme som 
utgör en central del i lärares ansvariga handlande.  

I vilken utsträckning länkas nu de olika språken samman i dagens högre 
utbildning? Fortlever de sida vid sida i olika rum inom ramen för en 
professionsutbildnings från varandra åtskilda platser, eller kan de stödja 
varandra i form av att ett starkare, vertikalt språk brukas i kritiska analyser 
av de kontexter där praktik sker, samtidigt som personliga erfarenheter av 
samma praktik tillåts komma till tals? Och hur hanteras de många parallella 
språken inom en samhällsvetenskaplig disciplin idag – till exempel peda-
gogik? Riskerar de att subjektiveras och göras till föremål för en ny slags 
normativitet, där det gäller för en blivande lärare att välja “rätt” teori som 
redskap att förstå och förklara en pedagogisk praktik?  
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Basil Bernstein tecknar bilden av ett universitetslandskap i ständig 
rörelse: 

“Looking through the set of languages and their fractured realities, forever 
facing yesterday rather than a distanced tomorrow, is rather like visiting a 
gallery where paintings are in continuous motion, some being taken down, 
others replacing and all in an unfinished state. The invisible energy activating 
this movement is changes in the landscapes already taken place or taking 
place, some disfiguring, some eroding, some opening new prospects.” 
(Bernstein 1999, s. 170).  

Det är mot denna bild han uppfordrar till en förflyttning från de många 
specialiserade språken som huvudfokus till analys av forskningsproblem och 
deras empiriska uttryck. Texten i det här kapitlet skall ses som ett försök att 
anta denna utmaning.  
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