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Sammanfattning 

 

Avsikten med denna studie har varit att undersöka pedagogers samtal och utsagor kring 

estetiska arbetsformer och ämnesöverskridande arbetsområden i relation till utformandet av en 

”öppen ateljé” på skolan. Frågorna jag ställde mig var; Hur legitimerar pedagoger behovet av 

en ”öppen ateljé” på skolan? Vilka samband ser pedagoger mellan lärmiljöers utformning och 

vilka läraktiviteter som kommer till uttryck? Vilka tolkningsrepertoarer om lärande och 

lärmiljöer kommer till uttryck i dessa sammanhang och hur kan de förstås ur ett makt- och 

kontrollperspektiv? Jag valde en kvalitativ metod med en diskursanalytisk ansats, som byggde 

på fokusgruppssamtal genomförda på en mindre fristående F-9 skola i norra Sverige. En skola 

som med utgångspunkt för sin verksamhet tagit ställning för att låta sig genomsyras av Reggio 

Emilias pedagogiska filosofi. Jag har i min studie tyckt mig finna ett antal diskurser på denna 

skola, där en stor diskurs representerande skola, undervisning och lärarroll är överordnad och 

där några mindre tycks bjuda den större motstånd. Dessa diskurser kommer till uttryck i de 

tolkningsrepertoarer pedagogerna använder för att legitimera utformandet av en öppen ateljé 

på skolan. Samtidigt som erkännandet av en mer progressiv filosofi tycks innebära ett 

diskursivt dilemma på denna skola, tycks det också innebära att utrymmet för möjliga 

handlingar breddas något i det diskursiva glapp som här uppstår. Avslutningsvis för jag ett 

resonemang kring en additiv syn på lärande och estetik och om en motståndets diskurs. 
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Inledning och syfte 

 

Befinner vi oss för närvarande i en diskursernas kamp, där vissa bestämda sätt att tala om eller 

förstå företeelser i världen står emot varandra; en tid där olika synsätt, olika traditioner och 

praktiker och olika sätt att värdera vad som är väsentligt och inte i skolans värld bryts, eller 

går vi från klarhet till klarhet mot entydigt mål? Finns här endast en rådande diskurs eller 

finns här flera? 

  

Jag arbetar sedan 11år på en fristående grundskola som startats med en Reggio Emilia 

inspirerad pedagogisk filosofi som grund. Vi har på denna skola i många år och på olika sätt 

diskuterat betydelsen av ämnesöverskridanden och det estetiska i lärandets processer och dess 

aktiviteter, men också lärmiljöns betydelse för lärandet, inspirerat av Reggio Emilias 

pedagogiska filosofi och läroplanens mer allmänna formuleringar. Klassrummen och andra 

utrymmen i skolans miljö har problematiserats, diskuterats, ändrats och ibland byggts om 

under årens lopp. Nya väggar har satts upp, möbler har bytts ut eller tagits bort, andra har 

tillkommit. Likaså med teknisk utrustning och läromaterial. Klassrummets och dess 

närliggande miljöers organisation och utformning förefaller ha varit ett viktigt ämne inom 

denna skolas praktik under dessa år.  

 

Parallellt har också under dessa år, samtalet kring skolan och lärandet kommit att mer och mer 

konvergera kring frågor om centralt innehåll, bedömning och betyg, såväl inom arbetslagets 

ram, som i mötet med föräldrar och i skolans mer övergripande sammanhang, till exempel vid 

personalmöten. Detta verkar gälla inom vår skola men också i den allmänt rådande offentliga 

debatten kring skolan. Ingrid Carlgren menar att den just nu så dominerande diskursen kring 

mål- och resultatstyrning, synligt lärande och formativ bedömning riskerar att reducera 

lärandet och motverka bildning (Carlgren, 2015b). Det är på något sätt som om vi på skolan 

nu slits mellan olika sätt att se på lärande. Jag tänker mig att detta tar sig uttryck i skolans 

verksamhet; i hur våra samtal kring vardagens dilemman tar sig uttryck i arbetslagen, i hur vi 

formar läraktiviteter i undervisningen och i hur våra lärmiljöer och klassrum formas i skolans 

verksamhet.  

 

Att låta sig inspireras av en filosofi för lärande med centrala begrepp som 

ämnesöverskridanden, ”hundra språk”, projekt (eller ”progettatione”) och ateljéer, och där 
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det estetiska i lärandet har en helt central betydelse innebär kanske en möjlighet att bjuda den 

i samhället rådande synen på skola och lärande motstånd, även om ett uppvärderande av dessa 

begrepp i den pedagogiska praktiken kan sägas inrymmas i läroplanens mer allmänna 

formuleringar och intentioner. Det förefaller mig som om denna skola just nu är en intressant 

plats för att undersöka rådande diskursiva spänning och kamp mellan olika synsätt på och 

praktiker för lärande, och hur dessa kommer till uttryck i ett arbetslags kultur. Ett arbetslag 

som befinner sig på en grundskola med samma läroplan som alla andra grundskolor i landet 

och som på samma sätt är en del av den i samhället allmänna diskursen om skolan och det 

institutionaliserade lärandet.  Kanske har dessa frågor kommit till sin spets på vår skola just 

nu i och med att ett av arbetslagen på skolan under en tid återkommit till en idé om att forma 

vad man kommit att kalla för en ”öppen ateljé” på skolan.  

 

Som lärare i matematik, naturorienterande ämnen, teknik och bild har jag under årens lopp 

haft möjlighet att arbeta ämnesöverskridande och med estetiska arbetsformer både i min egen 

undervisning och tillsammans med andra pedagoger, och min erfarenhet är att det kan 

innebära en annan och ibland en djupare relation till ämnet. Det kan också enligt min 

erfarenhet innebära andra verktyg att förstå och skapa mening i lärandet. Verktyg som kan 

göra lärandet mer begripligt och tydligare ur vissa aspekter, men kanske också mera 

svårgripbart ur andra. Min erfarenhet är att den förändring av lärprocesserna som införandet 

av ämnesöverskridande arbetsområden och estetiska dimensioner i lärandet kan innebära, ofta 

medför svårigheter då lärmiljön inte alltid är utformad för detta, och att hur vi förstår och 

värderar lärande, kunskap, lärmiljöer och lärarrollen dessutom kan utmanas av en förändrad 

undervisning där ämnesöverskridanden och estetik blir viktigt. Till detta kommer att 

läraryrket alltjämt förefaller vara mycket av ett ensamarbete. 

 

Ett annat ständigt återkommande dilemma och ämne inom arbetslagets ram, som också 

inspirerat mig till denna studie, är samtal och diskussioner kring barnens/elevernas 

överskridanden av de ordningar som vi vuxna skapar, i deras mer eller mindre lekfulla 

aktiviteter och sätt att relatera till rum, ämnen, uppgifter, regler, material osv. Det tycks på 

detta sätt ibland också finnas ett motstånd mot våra egna ordningar inom verksamheten.  

 

Ytterligare en aspekt som intresserar mig i detta sammanhang, är spänningen mellan olika 

ämneskonceptioner, dess traditioner och praxis, dess olika diskurser som kan komma till 

uttryck i synen på lärande och på lärmiljöer inom ett arbetslag. Min utgångspunkt i detta ämne 
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är just detta motstånd. Det motstånd vårt val av pedagogisk filosofi kan utgöra och det 

motstånd vi själva kan göra som pedagoger i en social praktik, som en praxis i relation till 

skolan som institution eller som en mer allmän samhällsdiskurs. Det motstånd som våra inom 

ett arbetslag olika ämnestraditioner inrymmer och de rum för lärande vi skapar, men också 

som det motstånd barnen/eleverna kan utgöra inom vår praktik.  

 

Jag väljer att se dessa motstånd eller detta spänningsfält som en potentiell möjlighet och som 

något produktivt. Jag utgår i denna studie från en syn på lärande och kunskapande, och 

undervisning, som en social och materiell praktik, som genererar handlingar och deltagande 

och som på så sätt formar ”subjekten” i världen. Vi blir i någon mening till i denna sociala 

och materiella praktik och jag intresserar mig här för vilka gränser våra praktiker sätter för oss 

och vilka möjligheter de inrymmer för överskridanden.  

 

Mer allmänt vill jag komma åt frågor kring det estetiska och kring ämnesöverskridanden i 

lärandet och vilken betydelse lärmiljön har i detta sammanhang. Jag vill undersöka vilken 

betydelse pedagoger inom ett arbetslag, med olika ämnesperspektiv och funktioner, ger 

estetiska aktiviteter i undervisningen, vilken betydelse ämnesöverskridanden ges i 

undervisningen och vilken betydelse formandet av en tänkt ”öppen ateljé” ges i detta 

sammanhang.  

 

Syfte:  

Avsikten med min studie är att undersöka pedagogers, inom ett arbetslag, samtal och utsagor 

kring estetiska arbetsformer och ämnesöverskridande arbetsområden i relation till utformandet 

av en ”öppen ateljé” på skolan. 

 

Frågeställningar: 

 Hur legitimerar pedagoger behovet av en ”öppen ateljé” på skolan? 

 Vilka samband ser pedagoger mellan lärmiljöers utformning och vilka läraktiviteter 

som kommer till uttryck? 

 Vilka tolkningsrepertoarer om lärande och lärmiljöer kommer till uttryck i dessa 

sammanhang, hur kan de förstås ur ett makt- och kontrollperspektiv?  
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Bakgrund och tidigare forskning 

 

Jag intresserar mig här för det estetiska och för ämnesöverskridanden i lärandet och vilken 

betydelse de rum vi skapar för lärandet har för hur lärandet tar sig gestalt. Min utgångspunkt 

är att vi konstruerar oss själva som pedagoger, vår verksamhet och de miljöer där vi tänker oss 

att lärandet ska ske i ett diskursivt fält där vi investerar i vissa föreställningar och sätt att tänka 

och där vissa föreställningar kommer att dominera fältet och där andra ändå kan vara möjliga, 

men av olika skäl befinner sig i underläge, men kanske kan komma att utmana hegemonin 

under förändrade omständigheter. I dessa tankar kring verksamheten i skolan blir det för mig 

intressant att titta på olika rådande diskurser inom fältet i en svensk kontext. Och eftersom jag 

genomför min studie i en Reggio Emilia inspirerad grundskola, så blir denna filosofi också 

intressant att belysa utifrån erfarenheter av verksamheten i Reggio, d.v.s. ur ett estetiskt, 

rumsligt och ämnesöverskridande perspektiv. I denna bakgrundsbeskrivning blir det också av 

intresse att titta på skolan som plats, dess rum och organisationen av dessa, i ljuset av denna 

diskursiva hållning. 

 

Estetiken, ateljén och ”hundra språk” i Reggio 

 

Jag börjar med att lyfta fram Reggio Emilias pedagogiska filosofi, och hur denna filosofi 

förhåller sig till estetiken i relation till lärandet och till ämnesöverskridanden, genom att låta 

Vea Vecchi, som en av Loris Malaguzzis (Reggio Emilia filosofins förgrundsgestalt) närmaste 

medarbetare och som med sina 30 års erfarenhet av att arbeta som ateljerista på förskolan 

Diana, i Reggio Emilia, komma till tals. Hon har undersökt och dokumenterat flertalet projekt 

kring barn och ”hundra språk” och hon har utvecklat sina tankar kring ateljékulturen i flera 

böcker. I sin bok Blå cikoriablommor, Ateljén i Reggio Emilias pedagogiska verksamhet, (Vea 

Vecchi, 2014), har hon formulerat estetikens bidrag till barns lärprocesser, där hon som titeln 

antyder lyfter fram ateljéns avgörande betydelse i sammanhanget. Jag tänker att detta blir 

intressant då min studie tar utgångspunkt just i formandet av en ”öppen ateljé” på en skola.  

 

Estetiken och ateljén i Reggio 

I Reggios filosofi för lärande har estetiken en central betydelse och handlar för pedagogerna 

här om meningsskapande och om en känsla för mönster som binder samman – metamönster, 

menar Vecchi. Man uppfattar det estetiska mer som en tankeform, att tolka världen genom 
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och inte endast som något vi lägger till vårt kunnande, att dekorera med. I Reggios 

kommunala förskolor kan man känna närvaron av det estetiska överallt; i ateljéerna, i 

artefakter och spår i rummen, i byggnadernas arkitektur. Men det estetiska handlar för 

pedagogerna i Reggio också om ett förhållningssätt, ett sätt att närma sig lärandet och här blir 

deras ateljéer centrala, menar Vecchi. I Reggio menar man enligt Vecchi att den konstnärliga 

blicken på tillvaron och i relation med ting och platser är nödvändig för att överskridanden 

och ett djup i lärandet ska kunna ske och därför har man tidigt bestämt att ateljéer, men också 

konstnärligt utbildade ateljeristor, ska vara en naturlig del i verksamheten. Estetik handlar för 

dessa pedagoger om spänningen mellan rationalitet och fantasi, det kognitiva och det 

uttrycksmässiga och estetiken befinner sig, menar man, i en gränszon mellan dessa. (Vecchi, 

2014).  

 

”Hundra språk” och poetiska språk 

I Reggio vill man enligt Vecchi utmana en kultur som delar upp saker i allt för enkla 

kategorier. Därför väljer man här att tala om språk istället för om ämnen, där språk kan 

innebära olika kvalitativa aspekter i kunskapandet, som överskrider rena ämneskategorier; 

som exempelvis rationalitet, fantasi, estetik, känslor o.s.v. ”Rationalitet utan känslor och 

empati, liksom fantasi utan kognition och rationalitet, kan bara bygga upp en partiell och 

ofullständig mänsklig kunskap”, (Vecchi, 2014, sid.31). Man talar här också om poetiska 

språk och vill då lyfta fram konstens uttrycksformer och dess känslighet som betydelsefull i 

den pedagogiska verksamheten. (Vecchi, 2014). 

 

Projekt eller program 

I Reggio vill man se lärandet som en process av meningsskapande, där tankar och teorier kan 

komma till uttryck och där nya frågor hela tiden formuleras under processen, enligt Vecchi. 

En process där det finns utrymme för tvivel och osäkerhet och där lärandets aktiviteter inte är 

helt bestämda i förväg, utan där de uppstår i dialog mellan barn, pedagoger, material, tankar, 

teorier och rum och där det onyttiga också kan inrymmas. Ett ämnesövergripande perspektiv 

där ett uppradande av olika ämnesperspektiv bredvid varandra inte räcker, utan där man 

strävar efter överskridanden med plats även för störningar och orenheter. (Vecchi, 2014).  
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En kritisk blick på Reggio Emilia-filosofin 

Visserligen har jag varit i Reggio Emilia och besökt både förskoleverksamhet och 

skolverksamhet inspirerat av den pedagogiska filosofi som fått namnet av denna stad, men det 

är ändå främst ur den svenska kontexten som min erfarenhet av denna filosofiska hållning 

kommer. I denna reflektion kring filosofin måste man komma ihåg att min erfarenhet inte på 

något sätt kan sägas bygga på en objektiv och distanserad blick, utan beror till stor del av min 

egen förståelse av filosofin, mina egna förgivet taganden och förhoppningar.  

 

Jag har i mina besök i Italien tyckt mig se en processartad och rytmiskt organisk hållning till 

lärande, med en utforskande och känslig relation till material och miljöer, ett poetiskt sätt att 

gå in i lärandets processer. Men dessa intryck bygger främst på hur jag uppfattat miljöerna, 

hur material och artefakter är presenterade i miljön, men även hur olika lärprocesser 

dokumenterats i bilder. Jag har sett mycket lite aktiv verksamhet på skolorna. Särskilt tycker 

jag mig se dessa nämnda kvaliteter på Diana, som är den förskola där Vea Vecchi arbetat i 

många år och som var den första av detta slag i Reggio. Jag skulle vilja beskriva denna 

estetiska pedagogik som en känslighet för mönster i mönster, medan jag på senare etablerade 

förskolor jag besökt, mer haft känslan av en ordnande, sorterande och kategoriserande estetik 

i miljön, en vid-sidan-om-varandra estetik. Färgsorteringar, formsorteringar o.s.v. och en 

annan form av tydlighet än den komplexa i Diana. Generellt sett finner jag verksamheten i 

Italien präglad av en ögats dominans, medan jag mindre uppfattar den kroppsliga kulturen 

som framträdande. Man ser mycket, undersöker detaljerat, tecknar i lager på lager och talar 

om hur man ser på saker och hur man tänker. Teorier synliggörs på detta sätt och prövas och 

omprövas hela tiden och det finns en kollektiv dimension i lärandet. 

 

I den svenska kontexten uppfattar jag än mer att ordnandet är i förgrunden, ett ordnande efter 

vuxna preferenser, men med en känsla för raffinerad estetik; jag vill nästan kalla den för en 

ändamålsenlig design. Här blir det tydligare för mig att ordning är en huvudfråga och att 

självständighet, ansvar och individuella val är av större vikt än i Italien. Jag uppfattar det som 

att i den svenska kontexten blir filosofin något omformad, med nya tyngdpunkter och 

betoningar. Där matematik, naturvetenskap, ja traditionella skolämnen tagit större plats i 

processerna och där leken, överskridandet och komplexiteten inte alls känns framträdande, 

trots att vi här talar om förskolor. När det gäller skolans verksamhet i den svenska kontexten 

är det just kampen mellan olika diskurser som jag uppfattar starkast, med en hel del utrymme 
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för skapande och det processartade, men med lika mycket av traditionellt instrumentella och 

schematiserade aktiviteter; övande och nötande av baskunskaper. 

 

Tidigare forskning inom området estetik och lärande 

 

Nu tänker jag att det kan vara intressant att titta på tidigare forskning inom detta område; det 

estetiska och ämnesöverskridande, men också kring rum för lärande. Här följer två 

avhandlingar som rör sig inom området estetik och estetiska lärprocesser, som jag funnit i mitt 

sökande efter avhandlingar med en inriktning mot just estetik och estetiska lärprocesser i 

skolan. Den ena av Monika Lindgren, där lärares och skolledares tankar och föreställningar 

kring värdet av estetisk verksamhet i skolan belyses och den andra av Tomas Saar, där 

skolans verksamhet undersöks utifrån ett konstnärligt perspektiv. Eftersom min studie 

genomförs på en fristående grundskola som valt att starta sin verksamhet med Reggio Emilias 

pedagogiska filosofi som ledstjärna blir det därför intressant att jämföra denna filosofi med 

diskurser kring lärande och estetik i en svensk kontext. Vad finns det för likheter och 

skillnader? Sedan följer en avhandling av Ann Skantze, som jag funnit i mitt sökande efter 

avhandlingar kring skolans olika rum och som handlar om hur elever uppfattar och förhåller 

sig till olika lärmiljöer i skolan. 

 

Jag börjar här med att presentera Lindgrens avhandling, som jag finner intressant både vad 

gäller diskurser kring det estetiska i skolan men även metodiskt för min studie. Dessutom 

innebär den också en orientering i aktuella och relevanta diskurser i skolan kring frågor om 

estetik och estetiska lärprocesser. Här blir det intressant, tänker jag, att se eventuella 

skillnader och likheter mellan olika pedagogiska visioner och praktiker som ändå har det 

gemensamma att de tydligt betonar estetikens betydelse för lärandet. Men jag tror samtidigt 

att det kan bli lite missvisande att jämföra de diskurser som framkommit i Lindgrens studie 

med Vecchis mer filosofiska tankar och erfarenheter kring Reggios pedagogik, om man inte 

håller i minnet att deras metodiska utgångspunkter är olika. 

 

Estetik som normskapande 

Monica Lindgren har i sin avhandling Att skapa ordning för det estetiska i skolan. Diskursiva 

positioneringar i samtal med lärare och skolledare. (Lindgren, 2006), intresserat sig för inom 
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vilka diskursiva ramar estetikbegreppet skapas, upprätthålls och förändras i pedagogiska 

sammanhang.  

 

Lindgrens (2006) utgångspunkt är att estetik inte är ett entydigt begrepp utan ett begrepp som 

produceras, organiseras, förändras och används i språklig interaktion och på så sätt blir till i 

en språklig diskurs. Utifrån detta synsätt har hon sedan valt att begränsa empirin i sin studie 

till yttranden av skolledare och lärare. Hon frågar sig hur lärare och skolledare konstruerar 

legitimitet för olika former av estetisk verksamhet i skolan, hur de konstruerar sig själva och 

eleverna inom fältet och vilken funktion konstruktionerna har i ett makt- och 

styrningsperspektiv.  

 

Empirin i hennes studie består av bandade intervjusamtal med lärare och skolledare och hon 

valde att använda sig av fokusgrupper som utgångspunkt för intervjusamtalen. Förutom 

fokusgruppssamtal kompletterades empirin med individuella intervjuer, också med karaktären 

av samtal – i det hon kallar för ”intervjusamtal”. Lindgren har använt en kombination av flera 

typer av diskursanalytiska teorier som grund för sin studie och utifrån dessa genomfört en 

diskursanalys av materialet. (Lindgren, 2006). 

 

Diskursiva begrepp kring det estetiska 

Lindgren menar i sin avhandling att lärarnas och skolledarnas utsagor inom fältet ”skolans 

estetiska verksamhet” främst handlar om en normaliserande diskurs. Den tar sig uttryck som 

en uppdelning i dikotomiskt kontrasterande motsatspar; praktiska ämnen – teoretiska ämnen, 

hel människa – delad (splittrad) människa, rolig verksamhet – tråkig verksamhet, och hon 

menar att dessa generaliseringar används för att stärka de estetiska ämnenas position i skolan. 

Lindgren har i sin studie funnit att den estetiska verksamheten legitimeras genom sju olika 

begrepp, centrala för diskursen; kompensation, behov, balans, helhet, glädje, fostran och 

förstärkning. Dessa begrepp innebär konstruktioner som i flera fall flätar in i varandra och 

gränsdragningen kan vara svår att göra, men Lindgren menar att de ändå är fullt möjliga att 

skilja åt genom att de kan sägas centrera kring dessa begrepp. (Lindgren, 2006). 

 

Estetik som nytta 

Lindgren menar också att gemensamt för normaliseringen av fältet är att det byggs upp en 

retorik kring de estetiska ämnenas funktioner, dess nytta. Hon menar att retoriken kretsar 

kring en mer allmänpedagogisk diskurs där skolans estetiska verksamhet legitimeras utifrån 
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görandet i sig, som en nyttig funktion i formandet av det normala barnet. Den diskursiva 

hegemonin kring verksamheten är heller inte öppen för det innehåll som är föremål för 

lärandet och enligt Lindgren existerar det egentligen ingen utifrån detta perspektiv utmanande 

diskurs. (Lindgren, 2006). 

 

En jämförelse… 

Om man jämför mellan diskurser kring det estetiska i svensk skola och Reggio Emilias 

pedagogiska filosofi, framstår den betoning på fostran och normalitet som Lindgren lyfter 

fram i den svenska skolkontexten som skild från Reggios. Där förväntas estetiken visserligen 

ha en aktiverande effekt på lärandet, men då snarare på det sättet att etablera intimare, mer 

empatiska och rika relationer med sammanhang, material och fenomen och där förefaller 

estetikens mer radikala dimensioner erkännas värde, så även det onyttiga. Inte heller verkar 

innehållet vara skilt från läraktiviteterna på samma sätt. Diskurserna korsar varandra i 

värderandet av det estetiska som avgörande dimensioner för lärandet, men intressant nog 

utifrån i det närmaste helt olika synsätt. Kanske kan detta delvis förklaras av att Reggios 

filosofi tagit sin utgångspunkt i förskolans verksamhet, medan Lindgrens studier genomförts i 

grundskolan, med dess tradition av ämnesuppdelning och lektioner. Numera, sedan några år 

tillbaka, börjar Reggio Emilia inspirerat tänkande sippra in i skolvärlden i Italien och man kan 

nog tänka sig att utmaningen i en skolkontext ändå är något annorlunda än i förskolan.  

 

Estetik, träningslogik och konstnärliga metoder i skolan 

Här följer nu den andra ur min synvinkel intressanta studien, en forskningsrapport av Tomas 

Saar; Konstens metoder och skolans träningslogik, (Saar, 2005), och även här tänker jag låta 

Reggios filosofi speglas mot de tankar och slutsatser som framkommer av studien. Här blir det 

intressant att se vilka likheter och skillnader som kan finnas utifrån ett konstnärligt perspektiv 

på lärprocesserna i skolan. Ett perspektiv som man i Reggio menar är avgörande för sin 

filosofi och som man menar är kärnan i den estetiska hållningen till lärandet. 

 

Saar vill i sin avhandling undersöka förutsättningarna för att arbeta med konstnärliga metoder 

i skolan och han vill utveckla begrepp, metoder och förhållningssätt för att förstå, beskriva 

och tillämpa ett konstnärligt arbetssätt. Han frågar sig vad konstnärligt/estetiskt arbete kan 

vara och vilken kunskapssyn den kan bygga på, men han väljer inte i sin studie att utgå från de 

estetiska ämnena, utan startar i andra skolämnen för att undersöka vad som händer när de 

bearbetas genom gestaltande och konstnärliga metoder och förhållningssätt. Hans avsikt är här 
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att pröva konsekvenserna; praktiskt och teoretiskt, av ett epistemologiskt synsätt där konst 

betraktas som kunskapsbildning. (Saar, 2005). 

 

Saar använder sig av två delvis överlappande tillvägagångssätt; ett mikroetnografiskt, som 

består av aktiviteter som han planerar och genomför med eleverna med fokus på de 

handlingar, utsagor och interaktioner som där uppstår och ett makroetnografiskt, som 

fokuserar på skolans praktik i ett mer allmänt perspektiv; fältobservationer, intervjuer och 

insamlande av dokument och videoinspelningar. (Saar, 2005). 

 

Saar har undersökt utrymmet för konstnärliga metoder i skolan och funnit att skolans inre 

logik, eller diskurser om lärande, verkar motverka sådana; i en typ av lärkultur han menar 

kännetecknas av en slags träningslogik.  Men han har också identifierat, vad som han menar 

kännetecknar konstnärliga metoder, och vad som är av betydelse för möjligheten att arbeta 

med sådana metoder i skolverksamheten.  

 

Skolans träningslogik 

Trots att personal, skolledare och utbildningsideologer ofta lyfter fram betydelsen av kultur, 

estetiska aktiviteter och skapande arbetssätt, domineras verksamheten av en motsatt logik 

menar Saar. I hans empiri framträder en verksamhet som står i tydlig kontrast mot en kreativ 

och gestaltande verksamhet – han väljer att kalla den för en träningslogik, och som han 

identifierat kan beskrivas i fem faktorer; reproduktion av färdiga kategorier, fokus på 

skriftliga beskrivningar, föreskriven moral, uteslutning av alternativa rationaliteter, 

procedurer istället för meningsskapande. (Saar, 2005). 

 

Denna, i Saars studie beskrivna träningslogik och som tycks dominera dessa verksamheter, 

kan väl sägas vara exempel på det som Vecchi och Reggio Emilias filosofi kritiserar i skolans 

kultur. Enkla, entydiga kategoriseringar; där ämnen skiljs åt, där rationalitet och fantasi skiljs 

åt och likaså det kognitiva och det uttrycksmässiga. En pedagogisk praktik där en 

uttrycksform har företräde, den skriftliga, och där andra språk underordnas. En moralfostran 

som inte utmanar normen eller bejakar olikhet och en målstyrd lärandelogik inriktad på det 

avbildande och beskrivbara istället för att gå in i det okända. En logik som till största delen är 

inriktad på procedurer istället för öppna processer. Den traditionella utbildningen är en kultur, 
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menar Vecchi, som har behov av visshet och förenklingar där utrymme för osäkerhet och 

tvivel inte finns, (Vecchi, 2014). 

 

Kunskapande med konstnärliga dimensioner 

I sin empiri finner Saar däremot också stöd för hur meningsskapande, kreativitet och 

gestaltning kan komma till uttryck i arbetet med konstnärliga förhållningssätt. Han menar att 

den kunskap med konstnärliga dimensioner som kommer till uttryck i studien kan indelas i 

fyra kategorier som aktualiserar dess olika aspekter; lek, fantasi och ”som-om-världar”; 

intensitet, närvaro och meningsfullhet; material, uppmärksamhet och värdering; tematisering 

och variation. (Saar, 2005). 

 

Här påminner Saars erfarenheter om de man gjort i Reggio; där det estetiska innebär en 

process av empati, som tänks sätta individen i intensiv relation med platser, människor och 

föremål, där fantasi och rationalitet på så sätt blir inflätat i varandra i lärprocesserna som skall 

vara öppna för tvivel, störningar och förändringar och som skall kunna utmana färdiga, enkla 

kategoriseringar. I Reggio finns, enligt Vecchi, med sin ateljékultur också en uppmärksamhet 

på material och sinnlighet i lärandet, (Vecchi, 2014).  

 

Två olika former av estetik 

I Saars (2005) praktiska fältarbete utkristalliserade sig två former av estetik; den svaga 

estetiken och den starka estetiken, som Saar kallar dem. Den svaga beskriver han som en för 

ämnet stödjande, där ett givet ämnesinnehåll kan gestaltas på nya sätt men där kunskapen 

egentligen inte förändras i aktiviteten. Detta förhållningssätt kan visserligen fungera som 

motiverande för inlärning, medan den starka estetiken, menar Saar, kräver ett annat 

engagemang, då kunskapsinnehållet här också förändras i processen och så även elevens sätt 

att förstå och uppfatta saker. Den starka estetiken handlar snarare om att gå in i det okända. 

(Saar, 2005). 

 

Saars erfarenheter kring konstnärligt/estetiskt arbete i skolan förefaller ha mycket gemensamt 

med Reggio Emilia-filosofin. De aktiviteter som han planerar och genomför med eleverna, där 

han undersöker möjligheterna med konstnärliga metoder, verkar överensstämma med de 

erfarenheter man gjort i Reggio med den skillnaden att där tycks man tänka att all verksamhet 

skall genomsyras av detta estetiska perspektiv. Här tänker jag att det är intressant att studera 
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hur en skolkultur i svensk kontext, med uttalad Reggio Emilia-filosofisk inspiration, kan ta 

gestalt och vilka möjligheter och svårigheter som kan uppstå i ett sådant sammanhang. 

 

Vad betyder skolhuset?  

Jag har hittills vad gäller tidigare forskning lyft fram diskurser kring det estetiska i skolan och 

erfarenheter av konstnärliga dimensioner i lärandet, men jag tänker att det också kan vara av 

intresse att titta på skolans miljöer och rum och vilken betydelse de kan ha för dessa aspekter 

av skolpraktiken, särskilt då min utgångspunkt i studien är utvecklandet av ett nytt rum på 

skolan; den öppna ateljén. Jag har därför valt att lyfta in Ann Skantzes studie; Vad betyder 

skolhuset? Skolans fysiska miljö ur elevernas perspektiv studerad i relation till barns och 

ungdomars utvecklingsuppgifter, (Skantze, 1989), i detta sammanhang, eftersom jag finner 

den både intressant och relevant för min studie, då den kan ge en bild av olika lärmiljöers 

betydelse för eleverna. Vilken betydelse klassrummens och skolans arkitektur kan ha för 

uppfattningen av dem själva och för vilka handlingar som är möjliga, men också hur skolans 

tradition och dess pedagoger formar rummen och läraktiviteterna. Intressant i hennes studie är 

hur de yngre barnen förhåller sig till sin miljö och hur skolans strukturer och rum tycks forma 

dem i deras fortsatta utveckling. Intressanta är också de gränsplatser hon lyfter fram i sin 

studie. 

 

Skantze intresserar sig här för relationen mellan barnen och miljön i skolan. I denna studie har 

hon tittat på elevers arbetsmiljö i skolan, ur deras eget perspektiv och hon ställer sig frågan 

hur barn och ungdomar relaterar till miljön och vad den kan tänkas betyda i deras utveckling. 

Hon har undersökt fyra olika skolor som skiljer sig både arkitektoniskt och geografiskt från 

varandra. De är byggda under 1920-talet, 60-talet och 70-talet. Syftet med hennes studie är att 

bättre förstå skolans fysiska miljö ur barnens och ungdomarnas perspektiv. Vad kan den 

betyda i deras utveckling? 

 

Skantze har använt sig av ett etnografiskt arbetssätt och en kvalitativ metod och hon har 

studerat barns beskrivningar av vardagen och skolmiljön, genom uppsatser som eleverna 

författat anonymt från tre geografiskt och byggnadsmässigt olika skolor, byggda under olika 

perioder under 1900-talet. Dessutom har hon följt upp vissa uppsatser med intervjuer, både 

individuellt och i grupper. 
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En kroppslig relation till miljön 

Skantze (1989) fann i sin studie att låg och mellanstadiebarnens sätt att skapa mening i den 

fysiska miljön handlade mycket om det kroppsliga, att de skapar mening med hjälp av alla 

sinnen och relaterar till den fysiska miljön med den egna kroppen, genom sina rörelser och 

handlingar. De upprättar en omedelbar sinnlig relation med omvärlden och den framstår för 

dem som fakta, så som de uppfattar den. Dessa barn kan göra väldigt detaljerade 

beskrivningar av skolans miljöer och de förefaller ha ett bildligt sätt att erfara omvärlden på – 

ett visuellt tänkande. Låg och mellanstadiebarnen kräver enligt Skantze en innehållsrik miljö, 

annars ter den sig ödslig, karg och tom för dem. Men Skantze menar att denna typ av relation 

till omvärlden inte bara är barnens, eller konstnärernas och poeternas, utan alla kan erfara 

världen på detta omedelbara sätt. Men när barnen blir äldre så riskerar de att ersätta denna 

omedelbarhet med ett logiskt och tomt ordnande, då den enligt Skantze snarare borde 

integreras i den mer abstrakta och symboliska relationen som sedan följer när barnen blir 

äldre. (Skantze, 1989). 

 

En tydlig miljö? 

Det blir viktigt med en tydlig miljö för de yngre barnen, en miljö som kan erfaras med sinnen 

och med handlingar, menar Skantze, och som då också innebär stämningar och känslor. En 

vag miljö för dessa barn är en miljö som är opersonlig och enformig, även om den framstår 

som lättförståelig för vuxna, medan en tydlig miljö för barnen är en miljö som har identitet, 

med expressiva och dynamiska former och rum som möjliggör en mängd olika handlingar; att 

leka, vara ifred, ha roligt och som inrymmer olika typer av platser; små platser som stora 

platser. (Skantze, 1989). 

 

En symbolisk miljö 

Högstadieeleverna i Skantzes studie tolkade och reflekterade mer medvetet över sin miljö, de 

ordnade sina intryck i större sammanhang. Olika miljöer eller detaljer i miljöerna blir tecken. 

Vilken betydelse har jag, är jag viktig, är det jag gör viktigt, i vilket sammanhang existerar 

jag? De traditionella klassrummen kännetecknas enligt Skantze av ett fram och ett bak, där 

lärandet handlar om att sitta still, vara tyst och lyda och detta meningssammanhang menar 

Skantze skapar också vilka föreställningar av lärande man har och de formar också barnens 

självbilder, som blir ett mönster som sedan kan internaliseras. Högstadieskolorna i Skantzes 

studie kännetecknades av just traditionella klassrum, av enformighet, och eleverna på dessa 
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skolor hade, menar Skantze, internaliserat en passiv hållning till lärandet; att det snarare bara 

handlade om att ta sig igenom skolan. Här kännetecknades lärandet av förmedling av ord, av 

stillasittande och tyst läsande och skrivande och det fanns inte mycket som engagerade 

högstadieeleverna i deras lärmiljö. Skolmiljön på högstadiet och dess klassrum, framstod 

snarare som effektiva inlärningsmaskiner och som uppfattades mer som neutrala rum, eller 

bara utrymmen av eleverna. (Skantze, 1989). 

 

Gränsplatser 

Viktiga platser på en skola är de som befinner sig på gränsen mellan skola och icke-skola, 

menar Skantze. Det är platser som varken är tomma eller allt för funktionsinriktade, som ett 

traditionellt klassrum eller en lekplats ofta kan vara. I dessa gränsplatser kan lek uppstå där 

enligt Skantze, inre och yttre processer kan mötas i dessa lekens handlingar och där mer 

abstrakta problem, tankeproblem, kan ta gestalt i yttre handlingar, för att sedan ordnas i 

ordens och begreppens kategorier, (Skantze, 1989). 

 

Sammanfattningsvis speglar rummen i skolorna i Skantzes studie på många sätt den 

instrumentella kunskapssynen, särskilt för de äldre barnen, och att elever är aktiva och 

meningsskapande och går i omedelbar relation, på ett kroppsligt sätt, till miljön när de är lite 

yngre. Men att de allt mer av skolans enformiga och instrumentella, anonyma karaktär, för de 

lite äldre barnen, formas i ett passivt förhållningssätt till sitt lärande. De äldre barnen har mer 

av en symboliskt tolkande blick på miljön, medan de yngre barnen uppfattar den som 

omedelbar och given och att en tydlig miljö för dessa barn innebär identitet snarare än 

ordning. För de äldre barnen signalerar miljön värde, vilken betydelse de har i detta 

sammanhang. Skantze lyfter också fram gränsplatserna, som väsentliga i skolmiljön och som 

på något sätt blir alternativa språkliga miljöer. 

 

Skolan som fostrande plats och dess rum 

 

Att skolan är en särskild plats behöver man väl inte påpeka, snarare framstår den som en 

arketyp i sin rumsliga och organisatoriska arkitektur, i dess klassrum och 

undervisningsprocedurer. Men jag tänker att det är just skolans särskildhet som är intressant 

här, och som också blir skolans problem och dess möjlighet. I skolan skall samhället 

återskapa och forma de kunskaper, färdigheter och värderingar som vi anser är viktiga för den 
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uppväxande generationen för att de ska kunna möta framtidens möjligheter och utmaningar 

med tilltro, kunnande och omdöme. Märkligt nog verkar denna uppgift alltjämt gå att utföra i 

miljöer som stått starka och relativt oförändrade sedan vi införde en allmän skola och trots att 

samhället i övrigt genomgår stora och snabba förändringar går det tror jag oftast att känna 

igen sig i en skola. Skolan är, som jag uppfattar det, en på många sätt specialiserad plats, där 

ämnen är uppdelade och isolerade från varandra, där det praktiska och det teoretiska är skiljt 

från varandra och där lärandet är uppdelat i lektioner och raster med tydliga gränser.  

 

Klassrummets renässans 

Pia Björklid menar, i Lärande och fysisk miljö, en kunskapsöversikt om samspelet mellan 

lärande och fysisk miljö i förskola och skola, (2005), utifrån forskningsläget att pedagogisk 

verksamhet i skolan är planerad i tid och rum och att det finns tydliga mönster för hur rum i 

skolan är organiserade och vilka aktiviteter som är avsedda där, rummen i skolan är kodande. 

(Björklid, 2005). 

 

Var aktivitet har sin speciella plats i skolans organisation, men det är en speciell sorts 

specialisering i ämnen och platser för ämnens tillägnande som skapats i skolan, en slags 

skolifierad ämnesdiskurs, där en minst lika avgörande aspekt av lärandets aktiviteter och hur 

de organiseras är hur och om en tillfredsställande ordning kan upprätthållas i klassrummet. 

Här har klassrummets organisation, dess möblering, material eller brist på material, dess 

överblickbarhet och tydlighet eller dess komplexitet betydelse, liksom hur uppgifter och 

lärsituationer arrangeras, instrueras och följs upp.  

 

Det framkommer också i Björklids, (2005), översikt hur forskare beskriver skolbyggnader 

som dåligt anpassade efter nuvarande läroplaner och att de ofta är byggda utifrån 

industrisamhällets normer och snarare är lämpade för en förmedlingspedagogik. 

Undervisningen skall ske i särskilda rum där varje ämne har sin egen uppsättning lokaler där 

avskildhet mellan rummen är nödvändig för disciplinen och där undervisningen styrs och 

kontrolleras av läraren, som från en punkt i klassrummet ska kunna övervaka arbetet. 

(Björklid, 2005). 

 

För mig förefaller det rimligt, å ena sidan, att skolans arkitektur, dess rum och organisation är 

formad av den syn på skolans funktion i samhället som är rådande. Samtidigt verkar iden om 
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skolan och dess rumsligheter, och vilka slags verksamheter som där skall råda inte ha 

förändrats särskilt mycket. 

 

Det instrumentella och det progressiva 

All denna verksamhet i skolan skall på något sätt omfamnas av läroplanens mål och 

intentioner, som i dess texter anger riktningen för verksamheten. Här finns skrivningar som 

lyfter fram lekens och kreativitetens betydelse för lärandet; om kreativitet, nyfikenhet, 

utforskande och en vilja att pröva egna idéer. Här lyfts också det ämnesövergripande 

perspektivet fram, så att elever får möjlighet att uppfatta större kunskapsområden som en 

helhet där olika kunskapsformer; fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet skall balanseras 

till en helhet, där intellektuella såväl som praktiska, sinnliga och estetiska aspekter 

uppmärksammas (Skolverket, 2011). I denna typ av formuleringar framträder för mig snarare 

en mer progressiv syn på skolans uppdrag, en syn som kanske är och har varit svår att leva 

upp till i skolverkligheten.  

 

Ingrid Carlgren (2015a) menar i Kunskapskulturer och undervisningspraktiker att 

industrisamhällets utbildningsparadigm ser kunskaper som ett samlande av vetande, 

påståendekunskap, som sedan kan tillämpas och som en epistemologi för lärande som bygger 

på ett uppdelande av tanke och handling, teori och praktik, subjekt och objekt, medvetande 

och kropp. Hon menar att skolan kan sägas ha varit framgångsrik vad gäller fostran och 

disciplinering, men att detta inte alls gäller lärandet. Carlgren menar att skolan framför allt 

varit en ordningsskapande institution och att de reformpedagogiska strömningarna, under 

större delen av 1900-talet, varit betydelsefulla för samtalet om skolan men inte fått något 

större genomslag i det vanliga skolarbetet. Framför allt har det kommit att prägla 

lärarutbildningen och skolans styrdokument. Samtidigt har, menar hon, en kritik mot 

progressivismen vuxit mot slutet av 1900-talet, med tankar om effektivitet, konkurrens, 

valfrihet och resultatkontroll, där hon kan se en tendens att mer grundläggande kunskaper 

prioriteras på bekostnad av utvecklandet av mer kvalificerade förmågor. (Carlgren, 2015a). 

 

Nu tycks vi snarare, och läroplanen till trots, befinna oss i en tid och en diskurs kring skolan 

som kännetecknas av resultatfokus, mätbarhet och en ambition om tydlighet i 

målformuleringar, betygskriterier och bedömningar såväl i den massmediala debatten kring 

skolan som vilka signaler Skolverket och dess inspektionsmyndighet skickar, med fler och 

tidigare nationella prov och en tydligare inriktning på vad som utspelar sig i klassrummet och 
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vilka studieresultat som där åstadkommes. Katederundervisning verkar vara ett begrepp som 

är på tapeten igen i den mediala debatten.  Jag menar att vilka diskurser om skola och lärande 

som är rådande, får konsekvenser för hur vi formar våra lärrum och de aktiviteter som skall 

ske där. 

 

Från yttre kontroll till självkontroll 

Foucault drog paralleller mellan fängelserna, fabrikerna och skolans arkitektur och 

organisation, där tidsstyrning, arbetsdelning och individualisering och ett uppdelande av 

innehållet var en del av kontrollen och ordnandet av människan, men att denna form av 

maktordning småningom kommit att utvecklas mot ett slags självstyrande som bygger på 

transparens och att alltid vara synlig, (Foucault, 2010).  

 

Industrisamhällets sätt att se på lärande och skola har mer och mer övergått i 

senmodernitetens entreprenöriella, med dess självreglerande individuella arbete, eller ”eget 

arbete”, som det kommit att kallas i debatten. Idag menar Carlgren, (2015a), att den stränga 

övervakande läraren har ersatts av elevernas självkontroll och att disciplineringen kommer till 

uttryck som att eleverna själva ska planera, följa sina planer och bedöma sitt arbete, med 

utgångspunkt i betygskriterierna. Gilles Deleuze skriver i Postskriptum om 

kontrollsamhällena, (1998), om de disciplinerande institutionernas kris och om det nya 

kontrollsamhället, där fabrikens metafor bytts ut mot företagets.  

 

Denna övergång till mer självdisciplinerande tekniker kan kanske också återspeglas i hur vi 

formar våra lärmiljöer i skolan idag. Det framkommer exempelvis i Björklids, (2005), översikt 

att en viss typ av öppenhet kan förekomma i skolmiljön idag, med glasade dörrar och väggar 

som innebär genomskinlighet och som möjliggör ett individualiserat lärande, där eleverna kan 

göra val och välja arbetsplatser, men där viss övervakning ändå kan ske.  

 

Det förefaller som om skolan befinner sig i en konfliktzon där olika intressenter strider om 

initiativet. Hur denna strid påverkar vilka diskurser som kommer till uttryck i verksamheten 

på en enskild skola tänker jag kan vara en intressant aspekt i studien. 
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Möjligheter och motstånd 

 

Klassrumsparadoxen  

Björklid, (2005), skriver att det i forskningen bland annat framkommer att det finns en 

föreställning i skolan om att den fysiska miljön och dess beskaffenhet är neutral för lärandets 

processer, men att det samtidigt visar sig att när organisationen för lärandet inte får stöd i den 

rumsliga strukturen så uppstår problem och att skolmiljön då upplevs hindra arbetet. Björklid 

menar att en strävan till ordning verkar vara djupt rotad i skolans tradition och att barnens 

kroppslighet och rörlighet utmanar denna ordning. I skolan handlar det mycket om att kroppen 

skall tämjas, barn ska lära sig sitta still och klassrummet är en viktig del av skolans 

disciplinerande kultur, samtidigt som vissa arbetsformer innebär ett bejakande av barns 

utforskande och kroppsliga aktiviteter.  

 

Här tycks det finnas en motstridighet som också kanske innebär en möjlighet. Barnen tar 

förutom de aktiviteter, vanor och rörelsemönster som de format utanför skolan också med sig 

andra kommunikativa verktyg in i verksamheten, än de som är de vanliga i skolan, och detta 

kan kanske också innebära perspektivförskjutningar som utmanar lärandet, klassrummen och 

lärmiljön i stort. 

 

Det multimodala 

I skolämnen i digital förändring, en medieekologisk undersökning, (Erixon, 2014), menar 

författarna, utifrån en medieekologisk syn, att ny teknologi innebär förändrade förutsättningar 

för skolan och dess undervisning genom att skolan och dess ämnen då måste omdefiniera sina 

gränser. Delar av ett ämne som traditionellt ansetts som ”heligt” kan komma att omvärderas 

utifrån de nya förutsättningar som dessa teknologier innebär. Skolans praktik utmanas av 

elevernas medievanor och ur ett medieekologiskt perspektiv kan dessa heller inte uppfattas 

som neutrala kanaler för information. Forskarna menar att särskilt klassrummet verkar vara en 

förhållandevis fattig miljö vad gäller medier jämfört med skolan i övrigt och hur det ser ut i 

hemmet. Klassrummets betydelse kommer utifrån detta synsätt också att, som en konsekvens 

av trycket utifrån, förändras och kanske kommer det att innebära ett mer gränslöst läranderum 

framöver. (Erixon, 2014). 
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Lärande och materialitet 

Gunther Kress, (2014), talar om lärande som en transformativ process, där han menar att 

mediet formar kunskapen. Han lyfter fram lärandets materiella dimensioner och i Multimodal 

Teaching and Learning, The Retorics of the Science Classroom, (2014), undersöker han hur 

olika modaliteter påverkar meningsskapandet i naturvetenskapliga ämnen i skolan. Han menar 

exempelvis att konstruerandet av tredimensionella modeller av begrepp innebär en mängd 

beslut kring form, material, textur, relationer mellan delar, o.s.v., som kräver mer och något 

annat än exempelvis tillägnandet av fraser eller att kunna benämna delar i mer lingvistiskt 

influerade processer. Kress menar att lärandet utvidgas genom det materiella, då det kräver en 

annan typ av uppmärksamhet. Att låta lärandet genomsyras av flera modaliteter innebär enligt 

Kress att kunskapen också förändras, d.v.s. lärandets procedurer och material är inte neutrala i 

förmedlandet av kunskaper och att just materialiteten i modaliteterna är en avgörande faktor 

för hur vi människor, med våra kroppar, svarar på lärprocesserna. (Kress, 2014). 
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Teori 

 

I denna studie är utgångspunkten diskurser, d.v.s. vissa bestämda sätt att tala om eller förstå 

företeelser i världen och hur dessa utgör de möjligheter och gränser inom vilka vi formar vår 

verksamhet i skolan. Men diskurserna i skolan är, menar jag, inte entydiga, utan här korsar 

olika intressen, föreställningar och traditioner varandra och formar den motstridiga 

komplexitet som det pedagogiska rummet innebär. 

 

Makt och kontroll 

 

Hur formas diskurserna i skolan, dess regler, ritualer, dess rumsliga organisationer och 

arrangemang, vad som skall läras, hur det skall läras, vem som skall tala och hur det skall 

talas? Skolan som institution har formats utifrån samhällets behov men också som en följd av 

ordningar som återskapats och får nytt liv i dessa sammanhang; dess rum, ritualer och 

aktiviteter är inte utan historia men heller inte givna. 

 

Foucault, disciplinsamhället och skolan 

Foucault menar att det moderna samhället är organiserat för normalisering. Han såg 

samhällsordningen och dess institutioner som delar i en förbättringsdiskurs, formad utifrån 

fängelsets disciplinära ordning. Skolan, menar Foucault, liksom exempelvis sjukvården, 

psykologin och socialtjänsten har övertagit alltmer av juridiska funktioner och därmed makten 

att kontrollera, bestraffa och belöna. Fängelsets förbättringsdiskurs kunde därmed också 

övertas av dessa alltmer disciplinära organisationer. (Foucault, 2010). 

 

En produktiv makt och dess motstånd 

Makten är för Foucault produktiv, den producerar ämnen, sanningar, diskurser, men också 

individer och rum, och i ett disciplinerat samhälle är barnet mer individualiserat och 

kontrollerat än den vuxne, den sjuke mer än den friske, brottslingen mer än den laglydige; de 

disciplinerade mekanismerna är inriktade på det ännu inte normaliserade; det som fortfarande 

finns kvar av barnet i den vuxne, enligt Foucault, (2010).  
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Foucault menar också; att där det finns makt, finns också motstånd. Men det är inte ett 

politiskt eller ideologiskt motstånd han talar om här utan om de många små motstånden som 

finns inbyggt i maktens nätverk; alla dessa omedvetna och medvetna motståndsakter som sker 

på flera nivåer, när och var som helst. Men det handlar här heller inte om ett autentiskt subjekt 

som på något sätt skall frigöras, (Foucault, 1980).   

 

Självteknologier  

Foucault intresserar sig också för hur individen kommit att reglera sig själv, på vilket sätt vi 

format ett subjekt vad gäller uppträdande, tänkande och handlande, där tillägnandet av 

kunskaper och färdigheter också innebär ett formande av attityder till livet. Hur vi mer 

kommit att inkarnera de disciplinerande reglerna och utöva en slags självteknologi. (Foucault, 

2008).  

 

Andra rum 

Foucault menar att vi organiserat samhället och dess rum för normalisering, men han talar i 

Diskursernas kamp, (2008), också om olika typer av rum, där heterotopierna utgör ett slags 

motplatser som uppstår i alla samhällen, där de vardagliga och reella rummen ifrågasätts och 

utmanas. Bland de olika formerna av heterotopier nämner han exempelvis avvikelsens 

heterotopier, som utgörs av de rum som avviker mot genomsnittet eller normen. I dessa rum 

råder en annan tid och andra ordningar än i de normativa.  

 

Vad är det som upprätthåller olika ämnesdiskurser, sätt att forma och organisera rum och 

lärandeaktiviteter och vad är det som gör att dessa kan förändras? Bernstein (2000) har skapat 

en begreppsapparat som gör det möjligt att synliggöra hur makt och kontroll fördelar, formar 

och upprätthåller pedagogiska ordningar, men också på vilket sätt dessa inrymmer möjligheter 

till förändring.  

 

Bernstein om makt och kontroll  

Bernstein använder diskursbegreppet något annorlunda än Foucault, och hans diskursbegrepp 

är kanske mest utvecklat inom skolans område medan Foucault intresserar sig för de stora 

diskurserna i samhället; medicinen, juridiken, men även skolan. Foucault talar visserligen om 

vad man skulle kunna kalla för de stora diskurserna, som förefaller vara tvingande strukturer, 

men samtidigt talar han om motstånden som medvetet eller omedvetet alltid uppstår i 
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diskursiva praktiker. Bernstein finner också möjligheter till motstånd i skolans diskursiva 

praktik.  

 

Enligt Bernstein är makt och kontroll inbäddade i varandra, men ur ett analytiskt perspektiv 

kan de enligt honom skiljas åt och befinner sig då på olika nivåer. Makt handlar för Bernstein 

om hur gränser skapas eller legitimeras, det kan handla om kön, klass, ras och det kan handla 

om olika skolämnen eller intressegrupper. Makt fungerar enligt Bernstein mellan kategorier 

där den legitimerar en viss ordning, och kontrollen upprätthåller maktrelationernas gränser 

och socialiserar individer, formar dem in i dessa. Makt verkar mellan kategorier och kontroll 

inom dem. Men Bernstein menar också att det i utformandet av en pedagogisk verksamhet 

alltid uppstår ett diskursivt glapp, som inrymmer de spänningar och konflikter som den 

diskursiva ordningen är ämnad att kontrollera, men som aldrig helt lyckas. Och han menar att 

här finns möjligheter till förändring om kategorierna av någon anledning skulle försvagas. 

(Bernstein, 2000).  

 

Klassifikation  

Klassifikation handlar för Bernsteins om relationerna mellan kategorier och inte om vad som 

är kännetecknande för en särskild kategori. Genom att upprätthålla en skillnad, genom att 

isolera olika kategorier från varandra kan makt upprätthållas, och det är här i detta mellanrum 

som makten kommer till uttryck, menar Bernstein. Det är det som bevarar isoleringen mellan 

kategorierna som är makt. (Bernstein, 2000). 

 

Stark och svag klassifikation 

Man kan säga, vad gäller klassifikation, att stark klassifikation innebär att saker måste hållas 

isär och svag klassifikation att saker skall föras samman. Vid en stark klassifikation har varje 

kategori sin särskilda identitet, sin egen specialisering och sina egna regler för relationerna 

inom kategorin. En svag klassifikation innebär mindre specialiserade identiteter och svagare 

isolering mellan kategorier, (Bernstein, 2000). 

 

Inramning 

Inramning handlar för Bernstein om hur den pedagogiska praktiken formar medvetanden inom 

en kategori; genom regler för hur kommunikation skall gå till inom den rådande 

klassifikationen och hur pedagogiska platser konstrueras. Om klassifikationen upprätthåller 
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gränserna för en pedagogisk diskurs så handlar inramningen om realiserandet av diskursen. 

Inramningen innebär vem som kontrollerar kommunikationen och vad som kontrolleras; vilka 

former relationer tar, hur man förväntas uppträda och vad man skall vara uppmärksam på, 

men också hur (klass-)rummet är ordnat och hur saker där är arrangerade. Men det handlar 

också om urval av kunskaper, i vilken ordning de skall tas, undervisningstakt och kriterier för 

kunskap. Bernstein menar dessutom att det är formerna för kommunikationen inom diskursen 

som dominerar över innehållet. (Bernstein, 2000). 

 

Synlig pedagogik och osynlig pedagogik  

En stark inramning kommer att innebära en synlig pedagogik, där reglerna för social ordning 

och lärandepraktik är explicita och tydligt uttalade. Där inramningen är svag får vi en mer 

osynlig pedagogik, där reglerna för undervisningen och social ordning till stor del är outtalade. 

(Bernstein, 2000). 

 

Realiserandet av den pedagogiska praktiken innebär för Bernstein också en arena för konflikt, 

där olika intressen och synsätt står mot varandra, men där en viss ordning mellan dem 

upprättats. Skulle en försvagning av denna ordning uppstå öppnar det för kamp och 

förändring i den pedagogiska praktiken, menar Bernstein, (2000) 

 

För att teckna spänningsfältet, där diskursiva praktiker korsar varandra, men där olika grader 

av klassifikation kan möjliggöra förändringar av dessa, behöver vi få syn på diskurserna, 

d.v.s. hur makt och kontroll tar sig uttryck genom språket, och i det här fallet i pedagogers 

utsagor i en social kontext.  

 

Diskursanalysen 

 

Diskursanalysen bygger på ett kritiskt förhållningssätt till förgivet tagna kunskaper. 

Verkligheten ses i denna teoribildning som tillgänglig för oss genom de kategorier vi 

konstruerar och som en produkt av våra diskurser. (Phillips & Jørgensen, 2002). 

Kunskap formas här i sociala interaktioner, där vi konstruerar våra gemensamma sanningar 

och där olika uppfattningar konkurrerar om vad som är sant och vad som är falskt. Utifrån en 

viss föreställning blir vissa former av sociala handlingar naturliga medan andra otänkbara och 

våra uppfattningar leder sålunda till olika sociala praktiker. Inom diskursteorin gäller dock att 
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inga sociala fenomen är helt slutna, d.v.s. en viss mening kan aldrig helt fixeras, utan det finns 

alltid en öppenhet för kamp. Den sociala världen förändras därför ständigt i kontakt med andra 

diskurser i en diskursernas kamp, där varje diskurs strävar efter att fixera mening på sitt 

specifika sätt. Enligt diskursanalysen har vi ingen oförmedlad tillgång till världen, utan den 

sker genom språket, genom dess representationer, och då menas inte bara det lingvistiska men 

språket i vid mening. (Phillips & Jørgensen, 2002). 

 

Man skulle kunna säga att handlingar, även språkliga, är mönster av regelbundenheter, och det 

blir då en intressant fråga, tänker jag, vilket utrymme som finns för vårt handlande. En diskurs 

formas genom att en reduktion av möjliga uppfattningar och handlingar sker för att skapa en 

viss mening och där vissa fixeringar av mening blir så konventionella att vi till slut tror att de 

är naturliga och då av oss uppfattas som sanna.  

 

Diskurser handlar om att i någon mening ta bort osäkerheten och sluta diskursen kring en viss 

betydelse, men det lyckas aldrig helt då de möjligheter som uteslutits av diskursen alltid hotar 

att destabilisera dess fixa ordning. Alla de möjliga tolkningar som utesluts av diskursen kan 

betecknas som det diskursiva fältet; en reservoar av möjlig mening. (Phillips & Jørgensen, 

2002).  

 
Tolkningsrepertoarer 

 

Ett sätt att närma sig diskurser är utifrån den kritiska diskurspsykologins perspektiv. Här 

intresserar man sig för hur man talar om det man talar om, och menar att det är 

kontextberoende och något mycket mer än bara informationsöverföring. Eftersom vissa sätt 

att förstå världen kan bli dominanta i en kultur, så blir de också mer tillgängliga positioner att 

ta i en konversation. Dessa hegemoniska föreställningar är så att säga för givet tagna. Utifrån 

detta perspektiv menar man vidare att uppdelningen mellan språk och praktik inte är så lätt att 

göra, språk är också en slags praktik och den är oupplösligt inlindad i exempelvis 

undervisningspraktiken. Sätt att vara, sätt att göra och att tala blir vanor, rutiner och så 

automatiska att man tar dem för naturliga. (Edley, 2001).  

 

Inom diskurspsykologin intresserar man sig på så sätt för diskursernas produktiva kapacitet 

och hur vi i våra samtal väljer ur den repertoar av sätt att tala om något, som finns tillgänglig; 
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de tolkningsrepertoarer sammanhanget erbjuder. Man kan säga att samtalen består av en 

kombination av olika möjliga uttalanden, ofta organiserade kring någon eller några viktiga 

metaforer, för att beskriva företeelser. Edley, (2001), menar att diskursbegreppet och 

tolkningsrepertoarer är närbesläktade, men att de skiljer sig åt på det sättet att diskurser, 

utifrån Foucaults tänkande, kan förstås som större och som hela institutioner; skola, medicin, 

juridik etc. medan tolkningsrepertoarer innebär mindre, mer fragmenterade diskurser. De stora 

diskurserna förstås ofta som något vi människor är underkastade, medan dessa mindre 

diskurser, tolkningsrepertoarerna, erbjuder mer möjligheter för olika retoriska val. Edley 

menar vidare att tolkningsrepertoarer är något som uteslutande används för att tala om verbala 

utsagor, medan diskurser kan handla om språklighet i ett vidare perspektiv. (Edley, 2001). 

 

Jag tänker mig här att de tolkningsrepertoarer som kommer till uttryck i pedagogernas 

uttalanden, formas ur och upprätthålls i större diskurser och att de utgör de möjliga utsagor 

som pedagogerna kan använda för att positionera sig själva eller för att förklara hur de ser på 

olika saker och företeelser. Dessa utsagor kan kombineras på olika sätt och de är också ofta 

organiserade kring viktiga begrepp eller metaforer. Sättet vi talar om saker kommer att ha stor 

betydelse för vad som blir möjligt i den pedagogiska praktiken, och på så sätt menar jag att 

tolkningsrepertoarerna också producerar vår pedagogiska praktik. 

 

Det finns ingen ensamt rådande konsensus om vad en skola är för något, eller att vara lärare, 

det finns olika sätt att tala om och konstruera skola och lärare. Tolkningsrepertoarer är en 

uppsättning begrepp och metaforer som man använder för att karaktärisera och värdera 

handlingar och händelser, de är så att säga samtalens byggstenar. Tolkningsrepertoarerna är 

en del av en kulturs allmänna uppfattning, ”sunda förnuft” och utgör möjliga positioner som 

man kan inta inom detta fält, men de innebär samtidigt en otydlighet och tillför därför en 

komplexitet i den diskursiva praktiken. (Edley, 2001). 
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Metod 

 

Det här är en kvalitativ studie med en diskursanalytisk ansats, som bygger på 

fokusgruppssamtal, och de transkriptioner som följde av dessa, genomförda på en mindre 

fristående F-9 skola i norra Sverige, en skola som med utgångspunkt för sin verksamhet tagit 

ställning för att låta sig genomsyras av Reggio Emilias pedagogiska filosofi. Arbetslaget som 

valdes ut för denna studie omfattade pedagoger med olika ämnestillhörigheter och som 

arbetar med elevgrupper i huvudsak från år 6-9. Två fokusgruppsintervjuer genomfördes i 

detta arbetslag, den ena gruppen bestod av tre pedagoger och den andra av fyra, och samtalen 

varade ganska precis en timme per grupp. 

 

Urval 

Denna skola utgör enligt min uppfattning en särskilt intressant plats för de frågor som 

intresserar mig i denna studie, då den under många år engagerats i olika projekt knutna till 

Reggio Emilia Institutet, ett sammanhang som annars främst domineras av 

förskoleverksamhet. Eftersom jag själv arbetar som lärare på denna skola har jag valt att 

intervjua pedagoger ur ett arbetslag jag själv inte är en del av, för att om möjligt minska 

betydelsen av min egen medverkan. Viktigt var också för mitt urval att frågan om en öppen 

ateljé på skolan, och som blev utgångspunkten för mina intervjuer, skulle vara en verklig 

angelägenhet för arbetslaget och därför blev det avgörande att just det valda arbetslaget, av tre 

möjliga på skolan, under en längre tid återkommit till en idé om att utveckla en; vad de valt att 

kalla ”öppen ateljé” på skolan. Detta tänkte jag kunde göra estetiska dimensioner i lärandet, 

ämnesöverskridanden och rummets betydelse i dessa sammanhang både relevant och 

angeläget att samtala om för det arbetslaget. Jag ville också få med så många olika 

ämnesföreträdare som möjligt i samtalen, för att fånga in betydelsen av ämneskonceptioner i 

dessa sammanhang. Hela arbetslaget erbjöds därför att delta i intervjuerna och de som ville 

fick möjlighet. För att alla skulle få komma till tals ordentligt valde jag att dela upp 

arbetslaget i två intervjugrupper och fördelade de deltagande pedagogerna så att olika ämnen 

skulle vara representerade vid båda intervjusamtalen. 
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Genomförande av intervjuerna 

För att synliggöra vilka diskurser som är rådande i skolan och vilka spänningar som eventuellt 

finns i det diskursiva fältet kan man exempelvis titta på hur lärrummen/klassrummen är 

organiserade, på hur undervisningspraktik tar sig uttryck och hur olika läromedel väljs och 

formas för undervisningens aktiviteter, men man kan också titta på hur olika individer och 

grupper kommunicerar kring den verksamhet de är en del av. Jag har valt ett lite snävare 

språkligt perspektiv här; att titta på verbala uttalanden som pedagoger gör kring sin 

verksamhet. För att fånga in de rumsliga aspekterna och betydelsen av ämneskonceptioner 

vad gäller de estetiska aspekterna av lärandet och ämnesöverskridanden har jag här valt att 

undersöka hur ett lärarlag resonerar kring skapandet av ett nytt pedagogiskt rum; en öppen 

ateljé på skolan. För att öppna samtalet för olika diskursiva gränsdragningar och 

motsättningar har jag använt mig av fokusgruppsintervjuer, där jag låter 3-4 pedagoger 

samtala kring ämnet med utgångspunkt i några tematiserande frågeställningar.  

 

Fokusgruppsintervjun är en intervjumetod som innebär att en mindre grupp intervjupersoner, 

ledda av en intervjuare eller snarare en moderator som introducerar ämnen, diskuterar, där 

hållningen är mindre styrande än vid traditionella intervjuer. Det kan innebära att en mer 

utforskande atmosfär kan åstadkommas som passar väl exempelvis för samtal kring nya 

ämnesfält. Här blir det intressantare att olika uppfattningar kommer till uttryck än att 

konsensus nås. (Kvale, 1997). 

 

Jag inledde fokusgruppssamtalen med en tankekarta, som intervjupersonerna samverkade 

kring och där en tematiserande frågeställning utgjorde startpunkt. Sedan följde under 

samtalets gång ett antal tematiserande frågor, (se bilaga 1), för att ge samtalet en riktning mot 

fältet i fråga, utan att styra det för mycket och där olika följdfrågor ställdes för att fokusera 

samtalet eller nyansera resonemangen där det behövdes. Dessa samtal har dokumenterats 

genom ljudinspelningar och samtalen har sedan transkriberats och genomlästs flera gånger.   
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Reflektioner över min position i denna studie och intryck av intervjuerna  

 

Förväntningar och farhågor 

Jag hade valt att intervjua grupper ur arbetslaget med utgångspunkt i uppbyggandet av en 

öppen ateljé, som jag visste varit en fråga som diskuterats i detta arbetslag under ett par år och 

jag ville också på detta sätt komma åt tankar kring estetik och ämnesöverskridande arbete på 

en mer konkret nivå. Vad det skulle kunna innebära med en sådan plats utifrån material, 

möblering osv. för att sedan med detta som utgångspunkt titta på diskurser kring lärande och 

lärmiljöer. 

 

Jag hade föreställt mig att pedagogerna, utifrån min inledande beskrivning av denna uppsats, 

skulle uppehålla sig mycket kring svårigheterna med en öppen ateljé, att hålla ordning i den 

öppna ateljén och att hålla den kreativa verksamheten innanför dess väggar, om vilken 

struktur och ordning och vilka rutiner som krävs för att det ska fungera.  

 

Jag hade också föreställt mig, eller kanske snarare oroat mig för, att detta med en öppen ateljé 

var en helt överspelad fråga inom detta arbetslag, vilket skulle göra intervjuerna mer 

konstruerade och spekulativa, och att helt andra frågor nu tagit överhanden, också detta i linje 

med min inledande beskrivning i uppsatsen. Frågor kring bedömning, kring tydlighet, om att 

utgå från centralt innehåll i undervisningen och bedömningsbara kriterier.  

 

Jag hade förväntat mig att resonemang skulle komma upp vid intervjuerna kring att vissa 

elever inte klarar otydliga miljöer och att de behöver tydliga rutiner och intrycksreducerade 

lärmiljöer, att kreativa arbetsformer kanske inte passar alla elever. Ja, uttalanden och 

diskussioner som under många år varit en del av diskursen på denna skola, men som kanske 

blivit något ytterligare förstärkt de senaste åren.  

 

En hel del resonemang handlade som förväntat om hur man organiserar ett sådant rum för att 

kunna behålla ordningen och hur ansvar kan fördelas o.s.v., men inte mycket av det andra 

talades det om, snarare framstod den öppna ateljén som ett hopp och en inspiration och som 

något mycket eftersträvansvärt, som man hade stora förväntningar på (kanske orimliga). Det 

verkar bland pedagogerna i detta arbetslag finnas ett genuint intresse för och en positiv 

erfarenhet av kreativt skapande arbete, konstruerande och gestaltande, men också en 



32 
 

frustration kring (och kanske förvåning inför) hur svårt det kan vara att få till den miljö man 

tänker sig ska understödja detta.  

 

Intryck av samtalen 

Jag upplevde inte att det fanns några större spänningar i grupperna under samtalen, tonen var 

trevlig och välvillig med nära till skratt. Snarare ville man understödja och bekräfta varandras 

utsagor med gillande ord, hummanden och kommentarer. Det rådde en känsla av genuin 

välvilja och engagemang, och att det kändes angeläget att samtala kring detta och ett allmänt 

bekräftande av positiva erfarenheter av skapande verksamhet. Trots en del varierande sätt att 

legitimera behovet av en öppen ateljé på skolan och dess förväntade funktion och kvaliteter, 

så föreföll konsensus råda vad gäller flera förekommande begrepp i samtalet och framför allt 

kring nödvändigheten av att utveckla en öppen ateljé i skolan, med dess tillhörande aktiviteter. 

Jag kunde inte uppfatta att någon påpekade motsägelser eller utmanade någon uppfattning och 

bara vid något tillfälle kunde en humoristisk kommentar antyda en viss meningsskiljaktighet. 

Det uppstod egentligen aldrig diskussioner, trots ett engagemang i samtalet från alla 

deltagarna och inte sällan en ivrighet hos dem att uttrycka sina tankar och idéer, med följden 

att man ibland pratade i munnen på varandra. Det föreföll snarare som det i detta arbetslag 

rådde konsensus kring de saker som verkligen var av intresse och betydelse i laget. 

 

Etiska frågor 

 

Vetenskapsrådet, (2002), beskriver fyra forskningsetiska principer som bör beaktas vid 

forskning; informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet är perspektiv som 

beroende på vilken typ av forskning som bedrivs på olika sätt bör inkluderas i utförandet av 

den vetenskapliga undersökningen.  

 

Dokumentationen i studien har anonymiserats, där transkriptioner inte ska kunna avslöja 

identiteten på de pedagoger som deltagit. Dessutom har uttalanden och textfragment plockas 

ut ur materialet för att ställas i relation till frågeställningar, teorier och syfte och 

dokumentationen har inte redovisats i sin helhet. Eftersom pedagogerna arbetar på en relativt 

liten skola finns ändå en risk att andra kollegor på skolan kommer att kunna härleda vissa 

uttalanden till vissa pedagoger. Pedagogerna har informerats om syfte och metod, samt vad 

analysen skall användas till innan studiens början. De har informerats om de etiska aspekterna 



33 
 

och deltagandet har varit frivilligt och godkänts av de deltagande pedagogerna med 

namnteckning. Eftersom jag själv arbetar som lärare på denna skola har jag valt att intervjua 

pedagoger ur ett arbetslag jag själv inte är en del av, för att om möjligt minska betydelsen av 

min egen medverkan. Samtidigt kan man inte komma ifrån att min närvaro vid intervjuerna 

kan ha en viss betydelse för vad som sägs och vad som inte sägs. Man kan fråga sig varför jag 

valt att problematisera en som man kan tycka väl fungerande skola, utifrån dessa av mig valda 

perspektiv. Jag menar att denna studie ändå kan vara en del av en lite bredare diskussion om 

vad skola och lärande kan vara. 

 

Genomförande av analys och analytiska redskap: 

 

I genomläsandet och i analysen har några aspekter och några analytiska begrepp varit viktiga; 

Sökandet efter teman i texten, att försöka gruppera uttalanden som verkar höra samman på 

något sätt; Identifierandet av olika tolkningsrepertoarer och vad som är möjligt att tala om i 

detta sammanhang och hur olika positioner lyfts fram. Men också variationer i positioneringar 

och uttalanden. Jag har också sökt efter motsägelser, motsättningar och vilka 

överensstämmelser som finns och försökt identifiera vad som står på spel och vad som är 

centralt. I vad det inte talas om och i var det finns motstånd och alternativa diskurser, har jag 

försökt identifiera det diskursiva fältets gränser.  

 

Mer konkret har analysarbetet inneburit att jag gjort flera genomläsningar av transkriptionerna 

och att fler och fler anteckningar nedtecknats av intryck som texten gjort på mig, och här 

handlar det naturligtvis också om min egen känslighet och förförståelse. Och med en allt 

större samling nyckelord och meningar, men också uttalanden som verkade skilja sig åt 

utkristalliserade det sig för mig, i detta växelspel av läsande och antecknande och 

återbesökande av texten, nya anteckningar osv., vad som för mig föreföll vara mönster i 

texten, i form av vad jag uppfattade som olika tolkningsrepertoarer. Med andra ord, olika sätt 

som pedagoger talar om och legitimerar behovet av en öppen ateljé. Dessa repertoarer har jag 

metaforiskt formulerat som olika rum, med olika tänkta funktioner. De metaforiska rummen 

finns naturligtvis inte explicit i pedagogernas uttalanden, utan de är endast mina tankefigurer 

för att få någon slags ordning på texten, men som jag ändå tycker fångar något av diskursiva 

positioneringar. När jag lite prövande formulerat de tolkningsrepertoarer som framträdde ur 

pedagogernas utsagor, återbesökte jag texten igen för att söka substans i dessa, d.v.s. 
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uttalanden som kunde knytas till dessa olika rum. Jag valde att formulera texter till rummen 

som ligger väldigt nära pedagogernas egna formuleringar och ordval, men jag behövde också 

tolka och omstrukturera vissa uttalanden för att det skulle bli begripligt. Nu förändrades också 

tolkningsrepertoarerna en aning och hur jag valde att beteckna dem, men inte mycket. Här 

tyckte jag mig också fånga frågan om hur pedagoger ser på lärmiljöer, både i vad som sägs 

men också i vad som inte sägs, vad som förefaller för givet taget.  

 

Motsägelser och motsättningar  

För att ytterligare beskriva hur jag konkret arbetat med min analys, så visar jag här några 

exempel på jämförelser jag gjort mellan olika tolkningsrepertoarer/ ”rum” genom att ställa 

upp några av pedagogernas utsagor inom dessa kategoriseringar för att identifiera eventuella 

motsägelser, motsättningar och eventuella överensstämmelser i uttalanden. Frågor jag ställde 

mig här var; Vilka olika tolkningsrepertoarer kan jag finna i texten, vilka möjliga diskursiva 

positioneringar erbjuder sig i samtalet; finns här tillgängliga och möjliga för en pedagog att 

välja eller att inta, där så att säga diskursen erbjuder det eller kräver det? Var sker uttalanden 

som innebär motsättningar och motsägelser och sker de utan att det motsägelsefulla i 

positionerna uppmärksammas?  

 

Rum 1 Rum 2 
Självständighet 

Äga sin process 

Frihet från styrning 

 

 

Mycket och varierat material, lagom ordning 

 

 

 

 

Välja själv, göra val 

Flöde av elever 

Spontana möten 

 

 

Aktiva elever kliver in med idéer 

 

 

Självständighet 

Äga sin process 

Frihet från styrning av pedagog, men ett pedagogiskt 

rum, ”den tredje pedagogen” 

 

Medveten orkestrering av material och miljö med 

tydlig och funktionell ordning, lätt att följa, lätt att 

hålla ordning, inga tveksamheter, rutiner, 

färdigladdade portabla lådor 

 

Välja själv, göra val 

Flöde av elever 

Spontana möten  

 

 

Passiva elever, som behöver aktiveras eller potentiellt 

stökiga elever som behöver riktas. 
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Passivt rum, som inte vill något särskilt, oriktat 

 

 

Estetisk verksamhet 

Utrymme för det onyttiga 

Ett aktivt och riktat rum, som vill styra eleverna i rätt 

riktning. 

 

Estetisk verksamhet 

Nyttigt rum 
Rum 1 Rum 3 
Självständighet 

Äga sin process 

Frihet från styrning 

 

Mycket och varierat material, lagom ordning 

 

 

Välja själv, göra val 

Flöde av elever 

Spontana möten       

                                                   

Aktiva elever kliver in med idéer 

 

Passivt rum, som inte vill något särskilt, oriktat 

 

Estetisk verksamhet 

Utrymme för det onyttiga 

Självständighet 

Äga sin process 

Frihet från styrning 

 

Mycket och varierat material, flersinnliga upplevelser 

 

 

Välja själv, göra val 

Flöde av elever 

Spontana möten 

 

Aktiva elever kliver in med idéer 

 

Ett sinnligt aktiverande rum, oriktat 

 

Estetisk verksamhet 

Ett nyttigt rum, stödjande för lärande 
 

Här framgår hur olika rums konstruktioner och dess tänkta funktioner kan skilja sig från 

varandra på vissa punkter, men överensstämma på andra. Även om jag här bara presenterar 

kontrasten mellan ett rum och två av de andra kan man lätt se hur det skulle gå att exempelvis 

byta ut rum 1 i första tabellen mot exempelvis rum 3, för att se vilka likheter och skillnader 

som där finns. Detta är dock en ganska generaliserande översikt som inte följer varje enskild 

persons uttalanden. 

 

Motsägelserna konvergerar i dessa beskrivna rums jämförelser kring olika motsatspar, som 

exempelvis; aktiv – passiv elev; riktad – oriktad miljö; nyttigt - onyttigt, medan konsensus 

verkar råda kring självständighet, äga sin process, göra val, flöde av elever, spontana möten, 

passiv/frånvarande pedagog vad gäller aktiviteterna i dessa rum.  

 

Jag har i min analys identifierat sex olika tolkningsrepertoarer och låtit dem representeras av 

metaforiska rum, som jag konstruerat och formulerat utifrån hur pedagoger talar om och 

legitimerar behovet av en öppen ateljé.  
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Resultat  

 

Vilka tolkningsrepertoarer använder då pedagogerna för att legitimera behovet av en öppen 

ateljé på skolan? Jag uppfattar det som att klassrummet i pedagogernas uttalanden blir den 

bild av lärarens roll och skolans funktion som man bjuder motstånd, då man i detta 

pedagogiska sammanhang; där Reggio Emilias pedagogiska filosofi på något sätt ändå 

erbjuder alternativa sätt att se på lärande, försöker legitimera behovet av den öppna ateljén. 

Klassrummet blir den överordnade diskursen om skola och undervisning som man här tar 

avstamp ifrån, som något för givet taget. 

 

Den öppna ateljén legitimeras då främst som ett komplement, en motvikt eller motsats till 

klassrummet, den får stå för mycket av det som klassrummet inte står för. Konstruktionerna 

kan knytas till några typer av tänkta rum, med lite olika karaktär och funktion, som visserligen 

flyter in i varandra men som ändå går att identifiera, och ibland framstår som motstridiga. Jag 

uppfattar att de tre först presenterade konstruktionerna av den öppna ateljén har en tydligare 

förankring i arbetslaget som helhet, men där de andra rummen också fungerar som legitima 

varianter som pedagogerna kan röra sig emellan. Jag uppfattar det också så, att den först 

presenterade konstruktionen av den öppna ateljén omfattas av alla pedagoger på ett 

oproblematiserat sätt . 

 

Lärarnas föreställningar om en öppen ateljé 

Här följer nu de sex tolkningsrepertoarer, som jag tycker mig ha identifierat i pedagogernas 

utsagor och som jag formulerat metaforiskt som olika funktionella rum. De olika sätt som 

pedagogerna använder för att legitimera behovet av en öppen ateljé på skolan tillsammans 

med några citat som visar på hur sådana uttalanden kan se ut. 

 

Klassrummet – undervisningens diskursiva praktik  

 

Jag börjar med klassrummet eftersom jag uppfattar denna tolkningsrepertoar som representant 

för den dominerande överordnade diskursen. Den stora diskurs om skola, lärande och 

lärarrollen som de olika konstruktionerna kring den öppna ateljén, likt minidiskurser, tar 

avstamp ifrån.  
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Pedagogerna konstruerar ett klassrum, som något av den öppna ateljéns fotonegativ, men 

också som något man egentligen inte behöver förklara eller motivera, det är för givet taget. I 

ett klassrum blir man passiv och lyssnande. Klassrummet i sig anses inte ge någon särskild 

riktning, det är inte laddat med något för att stimulera eleverna att tänka i vissa banor eller 

aktiveras i en viss riktning, det uppfattas av pedagogerna som ett neutralt rum, (även om det 

alls inte är neutralt i praktiken). Så här uttrycker sig exempelvis pedagog F om vad som kan 

känneteckna ett klassrum; 

”... som kanske om man är i ett klassrum på ett mer traditionellt sätt, där man blir mer passiv och 

lyssnande …”  

Lärandet i klassrummet är inte självdrivande och här äger man inte sin process, utan här blir 

man styrd och dirigerad av en pedagog. Här följer man scheman, har lektioner och håller sig 

till ämnen och här möts vanligtvis inte olika ämnen i undervisningen. Här råder en preferens 

för det nyttiga och funktionella. I klassrummet är undervisningen inte så varierad och inte 

heller så engagerande och kännetecknas av abstrakta kunskaper, som för en del elever kan 

vara svåra att förstå. Klassrummet står för baskunskaper, (kallas för Basrum på den här 

skolan), som innebär teori, prat, skrivande, räknande och läsande, det som beskrivs som det 

torra och tråkiga och innebär en mer enformig undervisning. Och med detta en motsvarande 

lärarroll, som exempelvis kommer till uttryck i ett uttalande av pedagog G; 

 ”… men min huvuduppgift är ju egentligen att vara teoretisk, många gånger …”  

Undervisningen i detta rum handlar främst om informationsöverföring och riktar sig också 

främst till huvudet. Här sitter man still och arbetar. Så här uttrycker pedagog C att 

klassrummets didaktik kan behöva kompletteras; 

”… eleverna får använda alla sinnena, på ett mycket bättre sätt än de får i ett vanligt klassrum  

(---) så att det är bra för de som kanske är mera praktiskt lagda än teoretiskt lagda att liksom få ett 

forum där dom får visa sina styrkor.”  

Klassrummet behöver ”laddas” med material och verktyg för att kreativt skapande skall ske, 

men det är en plats som är dåligt anpassad för sådant arbete, då den främst är ämnad åt annan 

typ av verksamhet. Här finns inte plats för material eller för de konstruktioner som eleverna 

skapar och här måste allt städas undan innan nästa elevgrupp kommer, för att inte störa den 

verksamheten. Pedagog C; 

”… det är en massa extra arbete att liksom plocka i ordning material och så bära in i ett 

lektionsrum, som ska användas en stund och någon annan ska in efteråt …”  

Det är ett rum reducerat på sinnliga upplevelser och erfarenheter. Här sker inte så mycket 

utbyte mellan elever och särskilt inte mellan elever ur olika årsgrupper och detta gäller även 
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de artefakter som skapas i skolan av elever. Lärandet i klassrummet framstår som individuellt 

även om alla elever arbetar med samma saker. Klassrummet framstår också som ett 

normaliserande rum, där de sätt att tänka som eleverna redan har inte utmanas så mycket och 

där lärandet snarare framstår som entydigt. Men samtidigt framstår det som den överordnade 

diskursen om lärande. Så här uttrycker sig Pedagog G om när det är legalt att gå till den öppna 

ateljén; 

”… när det inte tar kraft eller tid av någonting annat, man väljer inte det här före sin mattelektion 

till exempel.”  

 

När jag sökt efter motsättningar och motsägelser i pedagogernas uttalanden har jag funnit en 

syn på lärande och lärmiljö som ställer den öppna ateljén mot klassrummet. Några sådana 

exempel på kontraster dem emellan är; mycket material och artefakter – reducerat på 

material och artefakter; praktisk – teoretisk; kroppslig/sinnlig – ”huvudet”; 

arrangerad/laddad miljö – ”neutral” miljö; överskridanden – normalitet/kategorier, 

”lådor”/ämnen/åldrar; flöde – schematiskt. Jag uppfattar denna dikotomiska uppdelning som ett 

uttryck för hur den öppna ateljén får stå för det som klassrummet inte står för, men som uppfattas som 

önskvärt i relation till den filosofi skolan valt att låta sig inspireras av.  Kanske får den öppna ateljén 

en kompenserande funktion här. 

 

Det generösa subjektiva rummet  

 

Det generösa subjektiva rummet blir det rum där pedagogerna kanske som tydligast tar spjärn 

mot klassrummet och idén om att vara lärare i en skola, eller basrummets diskurs. Där man 

som elev blir styrd och dirigerad av en lärare, där man följer scheman, har lektioner och håller 

sig till ämnen. Medan man i detta rum tillåts vara fri och självständig och där man kan få göra 

egna val. Det generösa subjektiva rummet är också ett rum för överskridanden och det 

onyttiga, där andra klassrum kännetecknas av sin tydlighet och nytta. Det generösa subjektiva 

rummet kännetecknas av, liksom de följande rummens konstruktioner också förefaller göra; 

självständighet, att äga sin process, att göra val, flöde av elever, spontana möten, 

passiv/frånvarande pedagog vad gäller aktiviteterna i detta rum. Något som däremot står i 

kontrast till vad som förväntas ske i det vanliga klassrummet.   

 

Det generösa subjektiva rummet är ett rum där eleverna kan arbeta självständigt, utan 

pedagogers övervakande. Här får de äga sin process. Hit kan eleverna gå eller bli skickade 
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under andra lektioner, i andra ämnen, för att konstruera och gestalta saker till sitt arbete. Så 

här uttrycker sig pedagog A och F kring detta; 

A: att man måste kunna låta eleverna vara i det här utan att ha någon annan som är och övervakar, 

så att säga. Här ska de kunna gå in och, under en pågående lektion i något, vilken lektion som 

helst, använda det här utrymmet till att använda hundraspråkigheten, alltså få in det här estetiska å 

(---) men det ska ju vara det här flödet ...  

F: Att eleverna, lyssnar inte på en pedagog som håller på att dirigera dem, de är ju inne själv, 

agerande, äger sin process. 

 

Hit går man av lust, när man är inspirerad eller när man har en stund över, man kan även gå 

hit under raster. Det är ett rum för subjektet, som ska tilltala alla och som ska vara inbjudande, 

varmt och välkomnande, med en lagom ordning som inte dödar lusten och med en utformning 

som ska kunna möta varje enskild elevs behov och önskningar. Här får man vara fullständigt 

onyttig och skapa saker av lust och saker utan funktion. Här gör man egna val. Så här 

uttrycker pedagog B sig kring detta; 

”… jag ser det hära öppen ateljé som ganska fri och att det behöver inte vara något fast, och 

miljön kan ändras o.s.v. och att det är lite det som är tjusningen med det, sedan vad det kan 

användas till, som jag var inne på, jag tycker det kan vara ett ställe att bara ta in intryck och ett 

ställe där man arbetar, pluggar (---) men även ett ställe där man kan vara och betrakta och 

fantisera, och på så sätt…”  

Och pedagog C och D uttrycker sig så här; 

C: Ja, jag tänker att det ska vara flexibelt, det ska kunna gå att anpassa möblering, utseende 

beroende på vad man ska göra här inne, så ska man kunna liksom göra om det så att det passar för 

den aktivitet som man ska göra här inne, så att, flexibelt och variabelt, både högt och lågt och 

stort och smått …”   

D: … nä, jag tror att absolut det viktigaste är, det är precis det att möta varje elev.  

Och pedagog E om ordningen i ett sådant rum; 

”Men så ändå, så att det ser inbjudande ut, och jag tror det ser mer inbjudande ut då, men det 

behöver inte vara den här millimeterordningen och perfektionismen, å har man missat att sopa 

någon smula, så är det ingen som kommer å: - Nu har ni inte städat!”  

Pedagog G och E i dialog kring miljön i detta rum; 

G: Alltså, jag tänker att det borde finnas olika nivåer, att man ska kunna stå och arbeta, man ska 

kunna ligga på golvet å arbeta om man känner för det, estrader, nivåer, ståbord, en soffa och så, 

alla varianter, för ska den vara öppen och tillgänglig å man ska kunna gå igång så måste man gå 

igång där man är själv, jag känner för att ligga på golvet just nu, ja men då finns det kanske en 

matta där man kan ligga på golvet, alla lär sig inte eller gör inte någonting när de sitter upp i en 
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stol, å nivåer tänker jag, också, jag kanske lägger mig högst upp och läser en inspirerande bok om 

någonting, på den översta nivån, eller jag vet inte, men lite så, men jag tänker också att det ska 

vara lite mera kanske textilier, lite absorberande möbler ljud, just nu är det ju väldigt hårt, väldigt 

skränigt, väldigt kallt, skulle jag vilja påstå att rummet känns.   

E: Näe, den är inte så inbjudande … 

G: Nä, jag skulle vilja ha lite mera värme, lite mer välkomnande.  

 

Detta är ett rum för överskridanden, där elever flödar igenom under skoldagen, som inte är 

schemalagt, utan öppet och tillgängligt hela tiden. Det är ett rum där alla ämnen får plats, där 

olika ämnen kan mötas på ett naturligt sätt och där övergångar mellan olika saker kan ske, ett 

rum där det är tillåtet att kliva utanför ramarna. Så här uttrycker sig D kring detta; 

”… och jag tänker inte minst, alltså kopplingarna mellan ämnena kan bli ännu tydligare, att vi går 

hit nu då, för att markera att vi faktiskt, ja, men vi är både här från SO och musik, eller att befinna 

sig i alla fall i övergången mellan olika saker, är ett sätt tänker jag som, att det blir påtagligt att, 

vänta lite, det här rummet har med alla saker att göra, så att det här kan få, få formen av, få 

symboliken av att vara det här rummet där, där jag tillåts att kliva utanför alla möjliga lådor”  

 

Det aktiverande effektiva rummet  

 

Det aktiverande effektiva rummet ställs mot klassrummet, där man blir passiv och lyssnande, 

medan man i detta rum blir aktiv, utforskande, kreativ och skapande, man blir också delaktig i 

sitt eget lärande. Det är ett rum som gör något med den som kliver in där, en passiv elev eller 

lärare, som behöver aktiveras på något sätt. Det är ett rum med tydlig och ändamålsenlig 

organisation för praktiskt skapande, där eleverna självständigt kan arbeta och där skapade 

saker kan få finnas kvar under processen, men där det också finns färdigorganiserade lådor för 

kreativ verksamhet på andra platser i skolan. Ett rum som underlättar för denna typ av 

verksamhet och sparar tid och arbete. Klassrummet beskrivs som en plats dåligt anpassad för 

denna typ av kreativ aktivitet, och som en plats där snarare andra saker skall ske och där 

praktiskt och kreativt arbete kan innebära störningar på olika sätt. 

 

Det aktiverande effektiva rummet är ett rum som ger riktning och delaktighet, det beskrivs 

som ”den tredje pedagogen”, som ett rum som tydligt berättar vad man ska göra där. Det kan 

laddas med vissa syften, orkestreras. Så här uttrycker sig pedagog D kring detta;  

”… alltså, apropå vad som händer här inne i kanske någon mån också men, att jag vill ju, hoppas 

att vi pedagoger också kan ladda rummet på något vis, just det jag pratar om att orkestrering här, 
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att vi kan skapa någonting här inne som andas en atmosfär som gör att hela, att jag mycket 

snabbare kommer in i en sorts tankebanor …” 

Och det är ett rum som förväntas göra eleverna aktiva och delaktiga i sitt lärande, som 

pedagog G uttrycker på detta sätt;  

”Här sätter man igång, man gör, man är inte passiv när man kommer in hit tror jag, utan man blir 

delaktig på en gång i någonting, det sker någon form av process, eller någonting här inne, jag tror 

att man går igång, och liksom kan inte riktigt låta bli.”   

Och lärandet antas på så sätt bli självdrivande, men inte oriktat; 

G: Och producerar.  

F: Producerar, skapar och naturligtvis blir utmanade, för man menar inte att det är låt-gå-

pedagogik heller.  

Det är ett rum som med sin orkestrering, sitt material och sina artefakter stimulerar aktivitet 

och genererar kreativitet.  

F: Alltså, man får använda allt tycker jag, jag tror att det, också det sker jättemycket fantasifullt, 

tankar sätts igång, det är inspiration, det är ju aktivitet, energi, det är poesi, det är allt som gör det 

möjligt, som möjliggörs av material och platsen, som kanske om man är i ett klassrum på ett mer 

traditionellt sätt, där man blir mer passiv och lyssnande, då är man aktiv och utforskande, att 

forska i någonting, man testar, utmanar. 

 

Ett rum där man kan inspireras av andras arbete, av vad andra gör och saker som producerats 

och på så sätt inspireras till egen aktivitet. Så här kan det komma till uttryck i en dialog mellan 

tre pedagoger; 

F: Och så kan det vara också en vinst att, i ett klassrum är det kanske är en specifik grupp som 

jobbar, här kanske det är ett möte med grupper emellan som inspirerar varandra, så att man ser 

varandras …  

G: Och blir lite sugen på vad någon annan gör. 

F: Ja, absolut. 

E: Ja, jag håller med. 

Det är ett rum som kan stimulera till något annat än det vanliga, som genom sin orkestrering 

kan trigga kreativitet och tänkande i andra banor. Det gäller även pedagoger som i detta rum 

antas kunna inspireras och utmanas till att utveckla sin pedagogik.  

 

Ett rum för tydlighet och funktionalitet, som med sin tydliga organisation ska kunna fungera 

utan vuxenstöd. Så här uttrycker pedagog D det; 
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”… jag skulle så gärna vilja att det fungerar, alltså rimligt, även utan vuxenstöd, alltså att det ska, 

det finns en begränsning i mängden material och i, kanske, men där det också, miljön andas 

hyfsad tydlighet, var bor den här grejen.” 

Här finns ändamålsenligt material, ändamålsenliga bord och utrustning, fasta limstationer, ett 

hörn för återbruk o.s.v. Det är ett pedagogiskt rum, som med sin orkestrering kan kanalisera 

även sådan kreativitet som kan bli bekymmersam, med stök etc. Detta rum har mer med 

återbruksmaterial att göra än med engångsmaterial, så om något påbörjats som inte 

färdigställts kan man ta isär konstruktionen och stoppa tillbaks materialet, så att det kan 

fungera igen. Vad gäller ordningen i detta rum, så uttrycker sig pedagog G på detta sätt;  

”Det ska vara en ordning som är lätt att följa, att hålla, det ska inte vara några tveksamheter om 

var pappret ska ligga, här står det till och med; gult, å rött, å ljusblått, å svart, här behöver man 

inte fundera så himla mycket på, vilket papper ska ligga vart (---) men jag tror att det handlar om 

att organisera mycket och att göra i ordning.”   

Här kan det också finnas färdigladdade lådor som man kan ta med sig om man ska arbeta 

någon annanstans i skolan, för att slippa leta fram saker. 

E: … man skulle kunna plocka med sig om man inte skulle vara här.  

G: Ja, och på flera ställen ska det finnas färdigladdade lådor, om vad man då behöver för något, 

slippa leta fram det. 

 

Det är också ett rum som underlättar kreativt arbete och som sparar tid då det blir besvärligt 

att göra de här praktiska ”grejerna” i ett klassrum. Ett sådant här rum anses underlätta enormt 

för att få in det kreativa arbetet i undervisningen, det gör att det inte känns krångligt.  

C: … det är en massa extra arbete att liksom plocka i ordning material och så bära in i ett 

lektionsrum, som ska användas en stund och någon annan ska in efteråt, det blir jätteråddigt, det 

blir ganska jobbigt att göra de här praktiska grejerna i ett vanligt klassrum, så att det blir ju bra 

mycket bättre att ha en öppen ateljé där det finns material, det finns bord, det finns utrustning, det 

finns grejer som är lämpliga för att göra det här, … 

Det blir för begränsande i klassrummet, då man måste springa iväg och hämta saker man 

behöver eller glömt att ta med sig. Det blir ett hinder för att arbeta med det kreativa i 

undervisningen. Här kan man förvara saker man håller på med, det här ska vara stället där 

sakerna får vara under tiden, under processens gång, där det blir enkelt att förvara.  

G: … så tycker jag en öppen ateljé är jättebra och att det sen får finnas där, man behöver inte 

gömma undan det, man behöver inte städa, rensa, plocka varenda gång utan det får vara där, och i 

så fall så är det någonting som kan inspirera … 
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Klassrummen anses inte vara anpassade för detta, det finns exempelvis inga hyllor där man 

kan sätta upp elevernas alster. Här ska man inte behöva börja tänka och leta efter saker, då 

tappar man enormt med tid.  

 

Ett rum för att inte störa och inte bli störd, där man inte ska behöva leta efter saker så att man 

kan behålla fokus.  

F: Jag vill veta vars dom är, kanske vissa papper å så där, för att annars det stör mitt skapande, 

det stör min, för om jag behöver limma så hittar jag inte lim, då behöver jag tänka på vart är 

limmet å då tappar jag tråden i mitt skapande …  

Att behöva gå från klassrummet och hämta grejer innebär oro. Så här uttrycker pedagog G 

detta; 

 ”Så att klassrummet räcker till det där, traditionella många gånger, det är, man kan skapa i 

klassrummet också men då tänker jag att man får ett moment till och då ska man hämta grejer dit, 

det blir ett spring, det blir rörelse, det blir någonting som jag inte riktigt, man kan inte befinna sig 

i det skapande bara …” 

 

Det stödjande sinnliga rummet  

 

Det stödjande sinnliga rummet ställs mot klassrummet, som ett rum där lärandet kan stärkas 

genom att man adderar det estetiska till ämnet, genom ett gestaltande, konstruerande och 

illustrerande, och som man menar innebär ett stöd för minnet och för förståelsen. Rummet 

innebär också att olika sätt att lära ges utrymme, så att fler elever kan fångas i undervisningen. 

Det som sker i klassrummet får här karaktären av en mindre varierad och mindre engagerande 

undervisning med abstrakta kunskaper som för en del elever kan vara svår att förstå. Här får 

eleverna använda alla sina sinnen och det är ett rum som får utgöra en skillnad till 

klassrummet, som mer riktar sig till huvudet och till det teoretiska.  

 

I detta rum lägger man till det estetiska, man adderar med uttryck, och här kan man gå från 

teori; från prat och skrivande, till praktik, till bildskapande. Här kan man göra modeller av det 

man arbetar med; man kan bygga, konstruera, illustrera det man håller på med; en förlängning 

eller en representation av det man vill berätta. Det som sker här skall knytas till ett ämne eller 

några ämnen, det ska vara för lärande och på riktigt, då blir eleverna intresserade. Pedagog F 

resonerar så här kring detta; 
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F: Å det estetiska, inte för det estetiskas skull, utan för att uttrycka, utan att försöka förstå 

någonting  

Här kan det torra och tråkiga i klassrummet få ytterligare en dimension och ett sådant här rum 

kan ge mer engagemang för ämnet man arbetar med. Att göra modeller av något man arbetar 

med kan göra det mer tydligt och begripligt. Så här uttrycker sig pedagog C och D i en dialog 

kring detta; 

C: Jag känner också som A, att det liksom är en koppling till det man gör i något ämne, någonting 

som man håller på med, så är det en del av det, ämnet, det man jobbar med, som har en del här 

också, å jag tänker litegrann att det är att man bygger, man konstruerar, man ger lite estetiska 

uttryck för det man håller på med och att det blir ett, ett lärande med hela kroppen, inte bara med 

knoppen, utan det är ett lärande som involverar alla delar av, av eleven, att det sätter sig minnen 

av det de gör som hjälper, eller som är en stor del av deras lärande, kommer ihåg mycket bättre 

när de har varit mera involverade i processen, praktiskt och teoretiskt.   

D: Ja, för det sitter ju, tänker jag, mycket i det här menar jag, informationen är inte kunskap 

förrän det är kopplat till en erfarenhet, här är ju ett utmärkt ställe att skapa sig erfarenheter av allt 

möjligt …  

Och ytterligare ett uttalande från pedagog C, som visar på komplementet till klassrummet; 

”… det gör ju att det blir mycket lättare att liksom gå från det här platta som D är inne på, att det 

liksom bara är prat eller papper eller någonting, till att man kan faktiskt skapa och visa och göra 

modeller å illustrationer, å ja, vad det då kan handla om.” 

 

Det är ett rum för det sinnliga, för olika sätt att lära och ett rum för minnet. Här kan man få 

flersinnliga upplevelser här får man arbeta med händerna och känna och lära sig med hela 

kroppen, så att man blir berörd på ett annat sätt än man kan bli i klassrummet. Här får man ta i 

saker och inte bara prata och läsa.  

C: Ja, jag skulle säga att det är att eleverna får använda alla sinnena, på ett mycket bättre sätt än 

de får i ett vanligt klassrum … 

Och pedagog G, som kopplar detta också till minnet; 

”Jag tänker, det man får göra och det man får skapa å det man får vara med, med händerna, det 

ger ju också ett helt annat, om vi nämner muskelminnet till exempel, så sitter det mera i kroppen, 

när man har fått sitta och pilla med de här små atomerna eller vad det då kan vara, tror jag, så jag 

tror att det gör att det blir lättare … ”  

 

I detta rum finns utrymme för olika sätt att lära och detta anses vara av vikt. Pedagog E och F 

uttrycker sig så här kring detta;  
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E: Å, sen så, jag menar eleverna har olika inlärningsstilar, som de tar till sig mera eller mindre  

(---) och elever som får jobba estetiskt, lyckas ofta bättre i andra teoretiska också … 

        F: Det tillför variation.  

Här kan elever som har svårigheter med att uppfatta abstrakta begrepp få en möjlighet att 

bättre förstå;  

F: Man kan tänka att eleverna som har svårighet att uppfatta vissa ickekonkreta, jag hittar inte ord 

just nu, abstrakta, heter det? abstrakta begrepp, då får de kanske en möjlighet att … 

Och här kan det som är svårt att sätta ord på få gestalt, och det gynnar särskilt den som inte är 

så stark verbalt. Här kan man fånga många fler än man kan göra i klassrummet. 

C: … det ger möjlighet för många fler att få visa sina olika förmågor, man har, de har ju förmågor 

på olika områden och olika styrkor där, så att det är bra för de som kanske är mera praktiskt lagda 

än teoretiskt lagda att liksom få ett forum där de får visa sina styrkor.  

Att arbeta med hela kroppen blir ett helt annat stöd för minnet. Pedagog F uttrycker dessa 

tankegångar så här; 

”Man lär sig med hela kroppen och med också fingrarna, att man har ett behov vid att röra vid 

någonting, då händer någonting annat med vår kropp, om vi får beröra och det berör oss mer och 

då har det också konsekvenser för minnet, att man kommer ihåg bättre, man kanske förstår bättre, 

man har bättre förståelse och ja, det handlar också om att synliggöra på ett annat sätt än det här 

abstrakta …” 

 

Kommunikations och perspektivrummet  

 

Kommunikations och perspektivrummet ställs mot klassrummet, som en garant för hundra 

språk, och som en plats för synliggörande av tankar och teorier, för möten och spontana 

utbyten, där klassrummet mer får stå för aktiviteter som skriva, räkna och prata med preferens 

för det nyttiga och funktionella. I detta rum kan också det som skapas få finnas kvar. Det är 

ett rum för olika perspektiv, både i hur det är arrangerat rumsligt och materiellt men också i 

hur man arbetar där. Att det kan innebära nya sätt att tänka genom att man här kan se saker ur 

olika perspektiv, då det annars kan vara svårt att bryta normer. 

 

Det är ett rum för saker som kommunicerar och ett rum för olika språk. I detta rum kan man 

uttrycka det man arbetar med, synliggöra sina tankar och idéer, ge dem ett kommunicerbart 

uttryck med hjälp av bilder eller material. Här kan man visa upp vad man arbetat med och det 

kan få finnas kvar. Här kan det abstrakta synliggöras och här kan saker som skapats användas 
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i andra lärandesammanhang som kommunikationsverktyg. I detta rum kan även det som inte 

har någon funktion uttryckas, det onyttiga. I detta rum kan man kommunicera med andra 

språk än att bara prata. Även det poetiska kan få komma till uttryck här. Här kan man visa det 

man gör i skolan på fler sätt, inte bara skriva, räkna och prata, utan här kan man använda 

hundra språk. Detta rum kan därför tillföra fler språk i undervisningen på skolan. Så här 

uttrycker pedagog D det; 

”… att man också kan göra, att man också kan förändra, man kan kommunicera i andra, med 

andra språk (---) öppen ateljé som fenomen är ett utmärkt komplement till att hjälpa våra barn att, 

våra elever, att få vidga sin språklighet, som verktyg så, helt enkelt.” (---) och kanske man tar 

med sig det här och använder av det när man berättar om någonting.” 

 

En mötesplats och ett rum för att se och tänka på andra sätt. Här inne kan det ske möten och 

samtal kring det man gör, ett rum för spontana samtal och utbyten. 

 A: … och skulle det vara, jag menar, det är ju bara häftigt det också, om man hamnar i det här 

utbytet, alltså någon från nian håller på med någonting medan någon från sexan är här och jobbar 

med något annat, så att, det ska ju vara öppenheten, det tycker jag inte vi ska glömma bort.  

D: Alla de samtal som sker här inne, elever eller överhuvudtaget människor emellan, i att man 

dels skapar, hanterar saker, man förmodligen pratar med varandra om det man gör.  

F: Återigen den här mötesplatsen, för att delge sina idéer och vara aktiva i att skapa, synliggöra 

sina tankar.  

Eller som G uttrycker sig; 

”Jag tror att det är mycket samtal som sker, mycket, mycket små samtal sådär, å jaha, hur tänkte 

du när du gjorde det där eller, ja, det här spontana, jag tror det är jättemycket sådant ” 

Att arbeta i en öppen ateljé kan ge andra ingångar i ämnen och väcka nya tankar.  

E: … mer möjlighet att verkligen kunna, ja men göra det, å gå in i dom här ämnena på ett annat 

sätt, från andra håll … 

C: … jag tror att det kommer att ge många nya tankar och liksom öppna ögonen på dem och göra 

att de ser saker på andra sätt än de annars skulle ha gjort.  

F: Att se från olika synpunkter (---) och det bryter norm också kanske, att man har möjlighet till 

att tänka annorlunda.  

Men det handlar också om vilka material man har i rummet, kanske kan andra material än de 

vi vanligtvis tänker på i dessa sammanhang ge andra aspekter i lärandet.  

 

Ett rum som kan nyansera bilden av skolan, ge en bredare bild av lärande; eller som pedagog 

D uttrycker det;  
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”… och det är ju, det här är ju ytterligare ett sätt tror jag att vi som skola måste närma oss 

samhället, eller snarare försöka bredda bilden av vad det är att skola sig, vad är att, vad är 

bildning för någonting i stor, i större perspektiv …”  

 

Laboratoriet  

 

Laboratoriet ställs mot klassrummet, som en variant på det aktiverande effektiva rummet men 

med en tydligare naturvetenskaplig prägel snarare än en estetisk, som ett rum där man kan 

experimentera praktiskt, med händerna, och testa olika saker. Det är ett rum som är arrangerat 

för undersökande verksamhet och för självständigt utforskande, ett laboratorium. 

 

Här kan man testa sina teorier eller möta lite utmaningar som en del i det man arbetar med. Ett 

rum för experimenterande och undersökande där eleverna kan gå in själva och testa sina egna 

teorier.  

C: Jag tänker litegrann, det D pratar om vatten och lite grejer, liksom, hur beter sig vatten i olika 

situationer i baljor eller i rör, eller i flaskor, eller det skulle kunna vara olika material, tyger, 

papper, vad händer om man gör så här, kan man göra någonting av papper som håller vatten eller, 

ja …  

D: Belysa …  

C: Belysa vatten eller belysa någonting, eller hur blir skuggorna, vad kan man få för effekter av 

det å, om det blåser en vind från ett håll på någonting, hur kommer det å bete sig, kommer det å 

blåsa omkull eller kommer det gå runt eller kommer det å bli nå virvlar av det, å vad händer då, 

vad händer med en ballong om man släpper den, varför gör den som den gör? … 

Här får man med andra ord undersöka på olika sätt, med sina händer och man får pröva och 

ompröva sina teorier. 

 

En arrangerad miljö, ett öppet labb kanske som förskolans vattenlabb, där man kan plaska runt 

med vatten, bygga och se hur saker och ting förhåller sig. Dit man kan gå för att få möta 

utmaningar, där man kan ha teorier om hur svaret kan vara och där man kan testa, prova på 

saker som finns i rummet.  

C: Det är ju liksom det här experimenterandet och undersökandet, liksom, förutsättningslöst 

liksom, då eleverna får gå in och fundera och klura själva och experimentera och undersöka och 

ha egna teorier och tankar om någonting (---) att kastas in i sådant som dom får fundera, hur 

hänger det ihop, varför blir det så här.  



48 
 

G: Att man får testa lite olika teorier, eller olika, ja, lite utmaningar och så …  

F: Man får utmaningar och man har teorier om hur svaret kan vara. 

 

Sammanfattningsvis  

 

I pedagogernas retorik kring behovet av en öppen ateljé på skolan, finner jag några 

återkommande tolkningsrepertoarer och diskursiva positioneringar som pedagogerna kan 

göra. Ibland är de samstämmiga och ibland förefaller de vara motstridiga. Ur dessa uttalanden 

har jag konstruerat sex olika ”funktionella rum”, som utgörs av de tänkta kvaliteter på 

rummen som kommer till uttryck i pedagogernas uttalanden, i de tolkningsrepertoarer jag 

funnit. Tydligt blir också att den öppna ateljén framstår som ett symboliskt rum, som 

klassrummets symboliska motsats i konstruktionerna och att det råder diskursiva spänningar 

mellan dessa rum. Klassrummets diskurs framstår som för givet tagen och överordnad, medan 

konstruktionerna kring den öppna ateljén mer framstår som minidiskurser, med 

överensstämmelser sinsemellan men också med motsättningar.  De sex tolkningsrepertoarer, 

eller rum, som jag identifierat i analysarbetet är; klassrummet som det överordnade och det 

generösa subjektiva rummet, det aktiverande effektiva rummet, det stödjande sinnliga rummet, 

kommunikations och perspektivrummet, laboratoriet, som de möjliga rum som får 

representera den öppna ateljén.  Gemensamt för dessa rum är möjligheten till självständighet, 

att äga sin process, att göra val, ett flöde av elever, spontana möten, men också en 

passiv/frånvarande pedagog, till skillnad från och i kontrast mot klassrummets diskurs. 

 

 Jag uppfattar att det mycket handlar om dilemmat med att skilja på saker och att sammanföra 

saker. Där klassrummets funktion inte behöver motiveras eller förklaras, utan tas för givet, 

som någonting som inte är förenligt, eller svårligen kan förenas med vad som skall ske i en 

öppen ateljé, där olika överskridanden snarare förväntas ske. Vidare förefaller det också 

påbjudet, en förväntan på denna skola, att arbeta med estetiska uttrycksformer i lärandet, 

vilket lägger ett visst tryck på pedagogerna att hantera detta dilemma på något sätt. 
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Diskussion och slutsatser 

 

Jag har i min studie tyckt mig finna ett antal diskurser på denna skola, där en stor diskurs 

representerande traditionell skola, undervisning och lärarroll i form av klassrummets är 

överordnad, för givet tagen och där några mindre, sinsemellan samstämmiga diskurser men 

också skilda på vissa punkter, tycks bjuda klassrummet motstånd. Dessa mindre diskurser 

kommer till uttryck som de olika möjliga tolkningsrepertoarer pedagogerna använder för att 

legitimera utformandet av en öppen ateljé på skolan. En plats som symboliskt får rollen som 

bäraren och möjliggöraren av den pedagogiska filosofi skolan valt att låta sig inspireras av, 

men som samtidigt innebär ett utmanande av samhällets stora diskurs om skola.  

 

Metodreflektion 

Jag har här intresserat mig för pedagogers föreställningar och hur dessa kommer till uttryck i 

samtal mellan pedagoger kring ett tänkt rum; en ”öppen ateljé”. Detta för att på något sätt få 

syn på vilka rådande diskurser som kan finnas på skolan i de frågor som intresserat mig i 

denna studie; frågor om estetik, om ämnesöverskridanden och om rummets betydelse i dessa 

sammanhang. Jag har valt att formulera de tolkningsrepertoarer som framträder i 

pedagogernas uttalanden, deras sätt att legitimera behovet av en öppen ateljé på skolan, som 

metaforiska rum. Delvis för att de formulerade sig i relation till detta tänkta rum men också 

för att jag fann att de uttryckte tankar kring olika rumsligheters betydelse för olika aspekter av 

lärande, som en viktig del av den pedagogiska praktiken. Här tar sig pedagogernas tankar och 

föreställningar form i metaforiska rum och på detta sätt tänker jag att jag kunnat fånga 

diskursiva positioneringar och ge dem förankring i just pedagogisk verksamhet och 

rumslighet. Det är alltså inte själva rummet som jag främst intresserat mig för här, utan 

snarare intresserar jag mig för föreställningar om lärande och om pedagogik. 

 

Föreställningar om lärande, rum och kontroll 

Det i pedagogernas konstruktioner beskrivet som neutrala och relativt intrycksreducerade 

klassrummet, förefaller tillhöra en helt annan diskurs om lärande än vad som förväntas i den 

öppna ateljén, och en som verkar präglad av en annan syn på pedagogrollen och syn på 

elevens roll i lärandet. En diskurs som sannolikt varit framträdande i denna skolas 

resonemang inom arbetslagen i utformandet av klassrummen, eller basrummen som de 
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kommit att kallas, men som i uttalanden kring den öppna ateljén nästan helt lyser med sin 

frånvaro, förutom som en för givet tagen motpol till de förväntade funktionerna och 

karaktäristiken hos den öppna ateljén. Kanske är det rimligt att anta att denna diskurs är 

särskilt starkt knuten till klassrummet och den åtskillnad som förefaller vara så nödvändig 

mellan klassrummets verksamhet och den öppna ateljéns. Om man till detta lägger uttalanden 

om att läranderum som befinner sig utanför basrummets domän också skall kännetecknas av 

särskilt tydliga, riktade och ändamålsenliga miljöer, förefaller Bernsteins resonemang kring 

denna typ av åtskillnad som ett uttryck för en stark klassifikation, och som innebär att saker 

måste hållas isär för ett vidmakthållande av makt och kontroll, inte orimlig. (Bernstein, 2000).  

 

Det disciplinerande rummet  

Foucault beskriver det disciplinerade rummet som en plats där man fördelar individerna i ett 

nät av föreskrivna platser, och där man upprätthåller ordningen genom bedömanden, 

belöningar och bestraffningar. Det gäller i det disciplinerade rummet att skapa nyttiga 

utrymmen för produktivitet, tydliga specialiserade miljöer. Arbetet delas här upp i moment, 

handlingarna styckas upp i sina mindre beståndsdelar och beteenden schematiseras. Vi ordnar 

program och rutiner, där bedömning på individnivå blir möjlig och där ett effektivt 

utnyttjande av tiden är av vikt. Den disciplinerande ordningen dresserar individer och 

strukturerar rum, enligt Foucault – modellen för fabriken, fängelset och för det traditionella 

klassrummet. (Foucault, 2010).  

 

Beskrivet på det här sättet blir ett klassrum snarare en inlärningsmaskin med ett normerande 

syfte. Jag tror inte att något verkligt klassrum riktigt kan leva upp till detta, men jag menar 

ändå att man kan se det som en verksam metafor för det traditionella klassrummet, en metafor 

som ännu är levande i våra diskurser och som fortfarande till stor del formar våra miljöer och 

lärprocesser. Inte minst kommer den igen i den rådande skoldebatten i media, med fokus på 

betyg och bedömning, ordning och reda, men den återkommer också som en diskurs kring de 

elever som inte når målen i skolan. Björklid (2005) menar att denna strävan till ordning som 

är så djupt rotad i skolans tradition fortfarande är mycket aktuell i skolans arkitektur och 

lärmiljöer och där klassrummet blir en viktig del av skolans disciplinerande kultur. 

 

 

 



51 
 

Klassrummets diskurs 

Denna diskurs, klassrummets, är på många sätt förankrad i den normalitetens och 

disciplineringens som Foucault har beskrivit och med starka band till medicinens diskurs, och 

den kännetecknas av det som Ingrid Carlgren, (2015a), beskriver som den instrumentella 

kunskapssynen. Idag kommer det medicinska perspektivet fram i form av exempelvis begrepp 

som beteendekontroll, uppmärksamhetsstörningar/svårigheter och därtill hörande diagnoser, 

där en gynnsam lärmiljö ofta innebär tydlighet, förstått som ett reducerande av konkurrerande 

intryck, ett reducerande av komplexitet i inlärningssituationen, med preferens för rutiner, 

automatisering av enkla procedurer och ett tydligt fokus på baskunskaper. Bernstein menar att 

kunskapen i en mer traditionell skola troligtvis kommer att förmedlas från konkreta isolerade 

kunskaper, till behärskandet av enkla procedurer, till de mer abstrakta och generella och som 

kommer långt senare i kunskapsprocessen. De elever som av olika skäl misslyckas i skolan 

kommer, menar Bernstein, troligtvis att fastna i dessa enkla procedurer, där kunskapens 

mening också förblir osynlig. (Bernstein, 2000).  

 

Kanske kan man se denna tystnad kring en annars så aktuell diskurs som ett uttryck för dess 

förgivet tagna positioner i dessa frågor. Men här måste ändå dilemman uppstå på en skola 

inspirerad av en filosofi kring lärande som Bernstein, (2000), kanske skulle beskriva som 

karaktäriserad av en osynlig pedagogik, med en svag klassifikation. Detta dilemma måste 

hanteras på ett trovärdigt sätt, där båda dessa konkurrerande diskurser samtidigt måste 

erkännas och jag menar att detta kanske kan förklara den tydliga åtskillnad som verkar 

komma till uttryck i konstruerandet av den öppna ateljén och klassrummet och de i ateljén och 

klassrummet förväntade läraktiviteterna.  

 

Rutiner och automatiseranden är kraftfulla instrument och de kommer att forma vanor i 

lärandet, perceptionen och tänkandet, som sedan kan bli ett hinder när man möter mer 

komplexa situationer. Ett dilemma i den dikotomiskt uppdelade diskursen om lärmiljöer kan 

bli vilka elever som kommer att klara av att befinna sig i en öppen ateljé, som kräver 

självständighet, förmåga att orientera sig bland många olika intryck och dessutom utan 

pedagogstöd. Kanske det inte blir aktuellt alls för vissa elever, att ta del av sådana kvaliteter i 

lärandet, då det kan äventyra inhämtandet och övandet av baskunskaperna. Skantze fann i sin 

studie att högstadieeleverna genom skolans enformiga, instrumentella och anonyma karaktär, 

formades i ett passivt förhållningssätt till sitt lärande, som de sedan internaliserade, (1989). 
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Saar talar i sin avhandling om skolans träningslogik, (2005). Det finns risk att en pedagogik 

som reducerar lärsituationen allt för mycket också kan göra att elever och lärare får svårt att 

hantera komplexa situationer. 

 

Den öppna ateljén – en osynlig pedagogik? 

Utrymmet för normaliteten har minskat, beteenderelaterade diagnoser ökar dramatiskt. Nu 

gäller inte bara att man ska lyda auktoriteter, utan nu skall man kunna kontrollera sitt eget 

beteende och man ska kunna planera, genomföra och utvärdera sitt lärande självständigt, 

(Carlgren, 2015a). Kanske kräver en sådan ateljé som kommer till uttryck i dessa pedagogers 

uttalanden en särskild sorts elev, då det till stor del krävs att man går dit med medvetna 

avsikter och tydliga ändamål. Det förefaller vara en väldigt ordnad form av kreativitet som 

förväntas, alternativt mer av ett görande och varande, dock utan lek och stök. Man kan fråga 

sig för vem detta rum är avsett och designat?  

 

Med denna retorik framstår den öppna ateljén i dess mest frisinnade uttryck på många sätt 

som klassrummets fotonegativ, men i skolans praktiska verklighet menar jag att detta är långt 

ifrån tydligt. I praktiken sker överskridanden hela tiden, även i klassrummen, av kanske 

främst elever som använder de olika lärmiljöerna på ett ofta annorlunda sätt än vad 

pedagogerna tänkt sig. Men även pedagoger kan överskrida de diskursiva gränsdragningarna i 

sin undervisning av olika skäl. Inte minst för att elevernas drivkraft och lust att skapa och 

befolka miljöerna på sitt sätt, med sina aktiviteter, ofta är mycket stark, men också för att 

pedagoger finner det roligt och meningsfullt, det är min erfarenhet. Jag menar att detta kan 

vara ett uttryck för det dilemma som pedagogerna befinner sig i på skolan, den diskursiva 

spänning som Reggio Emilia-filosofin bidrar med och att verksamheten på så sätt i praktiken 

inrymmer möjligheter för överskridanden.  

 

Den öppna ateljén skulle ur Bernsteins, (2000), perspektiv vara ett rum med svagare 

klassifikation, vilket innebär ett mindre specialiserat rum, där en mindre tydlig skillnad finns 

mellan olika saker och där saker kan få övergå i varandra på ett annat sätt. Där inramningen, 

dvs. reglerna för undervisningen och den sociala ordningen, är svag får vi enligt Bernstein en 

mer osynlig pedagogik. Den rådande diskursen reglerar vilka former relationer tar, hur man 

förväntas uppträda och vad man skall vara uppmärksam på i ett läranderum, men också hur 

rummet är ordnat och hur saker där är arrangerade. Vid stark inramning kan det handla om 
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noggrannhet, uppmärksamhet, flitighet och en specifik tydlighet i miljön medan det vid en 

svag inramning kan handla om att vara kreativ, samarbetsvillig, om att göra ett personligt 

avtryck och om en komplex rumslig ordning. Ett rum med en svagare klassifikation kräver 

dock, enligt Bernstein, en starkare identitet innehållsmässigt för att fungera. (Bernstein, 

2000).  

 

Inom en skola skulle en stark klassifikation kunna innebära att institutioner är tydligt 

avgränsade från varandra, där den interna sammanhållningen och synen på kunskap snarast 

blir helig, och framstår som odiskutabel och särskild och därför kommer det också, på en 

sådan skola, råda svaga relationer mellan pedagogerna vad gäller den pedagogiska diskursen, 

och en hierarkiskt uppbyggd ledningsstruktur, enligt Bernstein. I en skola med svag 

klassifikation är isoleringen inte lika stark mot kommunikation mellan kategorier och detta 

innebär en känslighet och skörhet i organisationen och här krävs istället ett starkt socialt 

nätverk och en personal som samlas kring kunskapen, enligt Bernstein. Här utvecklas av 

nödvändighet alternativa och mer komplexa former av maktrelationer, (Bernstein, 2000). Ur 

detta perspektiv skulle det kunna vara av värde med en tydligare pedagogisk identitet, som 

valet att låta sig inspireras av en speciell pedagogisk filosofi kan innebära på en skola, särskilt 

om man vill utmana den traditionella synen på skola och lärande. 

 

Ett diskursivt dilemma 

Jag väljer att se denna dikotomiskt uppbyggda retorik kring utformandet av olika lärrum på 

skolan som ett uttryck för hur svårt det kan vara att genomföra en progressiv pedagogik i 

praktiken, där det ändå finns en stark förväntan på dylika inslag och där elever dessutom 

önskar och gärna driver fram kreativa och skapande aktiviteter, men där en i samhället allmänt 

rådande diskurs kring betyg, bedömning, ordning och disciplin, likvärdighet osv. också sätter 

sin tydliga prägel på verksamheten. Men där likväl traditionella lärstrukturer också blir svåra 

att bibehålla konsekventa. Bernstein menar att den klassifikation som råder i en kultur 

kommer att framstå som en naturgiven ordning, och de identiteter som denna ordning 

konstruerar kommer att uppfattas som verkliga och autentiska. Men under ytan inrymmer den 

motsägelser, sprickor och dilemman som av nödvändighet hör till den rådande ordningen. 

Dessa blir undertryckta av det särskiljande som kategorierna innebär, men också inom 

individen som befinner sig där, och som kommer till uttryck som ett mentalt försvar inriktat 

på att bibehålla kategoriernas särskiljande ordning, menar Bernstein. Det finns alltså ett 



54 
 

potentiellt diskursivt utrymme här och om en klassifikation blir försvagad, om en diskurs 

förändras, finns alltid ett utrymme för förskjutningar. Då uppstår en kamp mellan olika 

intressen och då osäkras det till synes säkra; lärarrollen, synen på lärande, kunskap och 

lärmiljöer, och synen på människan, kan nu komma att förändras. Det finns alltså alltid ett 

inbyggt motstånd i kulturen, ett diskursivt glapp, och här i detta mellanrum kan möjligheter 

till förändring frigöras om diskursen kan dekonstrueras, (Bernstein, 2000). Foucault menar 

också att makt och motstånd följs åt. Men han beskriver det som de många små motstånden 

som finns inbyggt i de sociala nätverken, (Foucault, 1980).   

 

Kanske är det just detta tydliga spänningsförhållande och den tvetydighet och inkonsekvens 

som det kan ge upphov till, som också ger eleverna utrymme att ibland ta makten över sitt 

eget lärande och sin lärmiljö och som också ger pedagogerna visst handlingsutrymme där 

motstridiga pedagogiska idéer och handlingar kan leva vid sidan av varandra, varieras och 

kanske ibland flätas samman. Men samtidigt som skolan inom sig inrymmer potentialen till 

sin egen förändring, i sina motsägelser och friktioner, så inrymmer den enligt Bernstein alltså 

också ett motstånd mot förändring i elevers och lärares av rådande diskurs formade 

medvetanden.   

 

Estetikens betydelse i lärandet  

Vad är det för slags estetik som kommer till uttryck i pedagogernas uttalanden? Ja, det 

förefaller vara en estetik som å ena sidan handlar om ett görande och varande och en frihet 

från pedagogers styrning, och å andra sidan om nytta och som en förlängning av skolämnen. 

Jag har valt att kalla den senare för att addera estetik, att lägga till, men en estetik som 

egentligen inte förändrar vare sig kunskapen eller den lärande. Saar kallar den för den svaga 

estetiken, en för ämnet stödjande, där ett givet ämnesinnehåll kan gestaltas på nya sätt men där 

kunskapen egentligen inte förändras i aktiviteten, (Saar, 2005). I pedagogernas uttalanden på 

denna skola kommer det till uttryck som att man ger ett innehåll ett uttryck, man lägger till 

estetik på något som redan är givet, så att säga. Och det handlar egentligen inte heller om en 

dialog med den andra eller ”det andra”, utan mer om något subjektivt individuellt. Även om 

jag också ser att det finns idéer om att det skulle kunna vara något annat än det. Jag ser den 

först nämnda formen av estetisk verksamhet mer som klassrumsdiskursens baksida, en plats 

befriad från allt det som klassrummet tycks står för, men som egentligen bara konserverar de 

rådande strukturerna, den förändrar egentligen inget.  
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Lindgren (2006) finner i sin studie att det estetiska fältet byggs upp kring en retorik utifrån de 

estetiska ämnenas nytta, där skolans estetiska verksamhet legitimeras utifrån görandet i sig, 

som en nyttig funktion i formandet av det normala barnet. Här i denna studie förefaller den 

normala eleven vara; den självgående, målmedvetna, som gör genomtänkta val, är 

organiserad, ansvarsfull, och ses som ett individuellt subjekt, alternativt någon som behöver 

aktiveras i rätt riktning av den ”tredje pedagogen” - normaliseras. Det finns också vad jag 

uppfattar som idéer om det individuella konsumerande subjektet i uttalanden som 

pedagogerna gör, där miljön skall möta upp varje enskild elevs önskningar och behov, där 

man får möta sinnliga upplevelser och där man kan göra fria val i en möjlighetsrik och 

inbjudande miljö. Det förefaller som om olika tillgängliga diskurser blandar sig i och vinner 

terräng då den dominerande skoldiskursen osäkras. Jag tänker mig att de tolkningsrepertoarer 

pedagogerna använder i sina resonemang kring den öppna ateljén delvis får sin näring ur 

dessa andra diskurser; det självdisciplinerade subjektets, det individualistiska konsumerande 

subjektets, den sociala omsorgens diskurs eller ”hemmets”, naturvetenskapens diskurs.   

 

Gemensamt för de rådande diskurserna på denna skola och som kommer till uttryck i 

pedagogernas tolkningsrepertoarer innebär en, vad jag valt att kalla additiv pedagogisk syn, 

dvs. att den främst lägger till utan att förändra innehållet eller den som lär sig. Den adderar lite 

estetik, lite konstruerande, utforskande och undersökande främst som ett individuellt och fritt 

tillägg. Det handlar här inte om transformation; att se på andra sätt, uppfatta och förstå något 

på nya sätt; eller om ett överskridande av subjektet, även om det finns uttalanden som pekar 

mot överskridanden, av exempelvis ämnen. Den pedagogiska utveckling som pedagogerna i 

sina uttalanden menar sig behöva i detta sammanhang följer också i huvudsak samma linje, 

där exempelvis ett bibliotek av möjligheter; färdiga utmaningar, ”laddningar” och goda 

exempel att välja från, ses som en framkomlig väg, och inte främst frågan om transformation, 

d.v.s. att förändra sitt sätt att se och uppfatta den pedagogiska situationen. 

 

Generellt handlar det här som jag ser det om den goda kreativiteten, en ordning ur ordning, 

och inte dekonstruktion och skapandet av ordning ur kaos. Språklighet uppfattas som en 

mängd; en mängd verktyg, uttrycksformer vid sidan av varandra, en verktygslåda att plocka 

ur; hundraspråkligheten - som många sätt, ett smörgåsbord av uttrycksmöjligheter, ”en 

förlängd palett av möjligheter”, flersinnlighet och kanske inte främst ett rum för komplexitet, 

lager på lager, mönster i mönster. Det handlar här mer om mångfald (tydlig, att välja från), än 

om mångdimensionell (opacitet, komplexitet). Det estetiska rummet är rikt på material och 
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verktyg, det är helst tydligt och självinstruerande, ”den tredje pedagogen” - det avsiktliga 

additiva rummet. Här ska man veta vad som finns att välja på, det är med andra ord inte ett 

rum som bjuder motstånd eller överraskar. Rummet är en symbol, ett tecken, rummet är språk 

och har helst en tydlig avsikt, medan materialet är neutralt, snarare än något att gå i relation 

med, utmanas av eller störas av - låta den kroppsliga matrisen leda in i överskridanden och 

transformation; passion och överraskningar. 

 

Leken med dess kaotiska dynamik och den konstnärliga hållningen förefaller frånvarande i 

pedagogernas uttalanden. Vecchis beskrivning av det materiella, processartade och 

överskridande i Reggio Emilias pedagogiska filosofi finner jag egentligen inte mycket av i 

diskursen på denna skola, (Vecchi, 2014). Kress, (2014), talar också om lärande som en 

transformativ process och där han lyfter fram lärandets materiella dimensioner i detta 

sammanhang. Han menar att lärandets procedurer och material inte är neutrala utan snarare 

avgörande för vad som sker med oss i lärandet. Skantze lyfter fram gränsplatserna, som 

väsentliga i skolmiljön och som på något sätt blir alternativa språkliga miljöer i elevernas 

lekfulla aktiviteter, (1989). Jag menar att skapande, lek och utforskande aktiviteter är sådana 

som överskrider subjektet, där medvetna val, tydlighet och funktionalitet egentligen är relativt 

underordnade. Bara att studera vad som sker när barn skapar och leker eller utforskar något 

med alla till buds stående medel (möjliga och omöjliga), och vad det gör med miljön, gör att 

man inser detta. Jag tänker på Foucaults begrepp transgression,(1977), och som jag uppfattar 

att han mer kopplar till just detta att överskrida subjektet, att uppgå i aktiviteten i sig; i hans 

resonemang i skapandet, i den andliga extasen eller den sexuella. I den öppna ateljén får jag 

dock känslan av att det mer handlar om den rena och ordnade, sorterade kreativiteten, den som 

inte blandar sig i … den trevliga, den praktiska, måttfulla och medvetna. Säkerligen sker här 

också, på denna skola, överskridanden i praktiken då miljöns inramning blir mindre stark, som 

exempelvis i den ännu ganska outvecklade öppna ateljén eller då och då i klassrummet eller i 

skolans korridorer eller andra oavsiktliga platser, eller då material bjuder motstånd mot det 

avsiktliga konstruerandet . 

 

En heterotopi? 

Kanske framstår tankarna kring en öppen ateljé i dess konstrast till övriga rum på skolan som 

en heterotopi, i sina mångfaldiga funktioner och i det hopp som ställs till dess betydelse för 

undervisningen, men också i dess unicitet i sammanhanget. Kanske är det också så att platser 
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för överskridanden alltid behövs i kulturer, även skolor, (Foucault, 2008), och att en öppen 

ateljé i sin utformning i praktiken inte kommer att kunna fånga in dessa. Snarare är det väl så 

att dessa överskridandets aktiviteter (leken, skapandet exempelvis) just lever på gränser där 

det ordnade och det oordnade möts, i de inte allt för definierade platserna, ”icke-platserna”. 

Kanske kommer eleverna alltid att befolka utrymmen på andra sätt än vi tänkt oss. Och blir 

den öppna ateljén så som vi pedagoger helst föreställer oss den, så kanske överskridanden 

måste ske på andra platser. Skantze lyfter fram gränsplatserna som viktiga i skolmiljön, som 

viktiga platser i en platsernas ekologi, i skolan som system, (1989). Björklid, (2005), talar om 

strävan att ordna i skolan, att en miljö som vuxna uppfattar som inspirerande ofta innebär en 

tydlig och ändamålsenlig, medan barn värderar miljöer på andra sätt. Onyttiga rum för vuxna 

verkar i dessa pedagogers uttalanden främst handla om frihet från arbete, som det 

ändamålslösa tidsfördrivet, skolarbetets motsats. Medan leken, som jag väljer att se den, 

snarare skulle kunna beskrivas som en ändamålsenlighet utan ändamål. I Reggio Emilias 

pedagogiska filosofi vill man inte skilja på lek och arbete. 

 

Hur ser det möjliga diskursiva fältet ut? 

 

Vilka diskursiva positioneringar utesluts av den rådande hegemonin, av den 

etablerade och dominerande diskursiva ordningen? 

Jag har valt att kalla de möjliga tolkningar av lärandet och lärrummen som framstår som 

frånvarande i pedagogernas uttalanden, men som menar jag skulle vara möjliga utifrån Reggio 

Emilias pedagogiska filosofi; för det transformativa motståndets diskurs. En diskurs som 

skiljer sig från den additiva diskursen, som jag tycker mig ha identifierat i studien, där såväl 

klassrummets som den öppna ateljéns olika konstruktioner i huvudsak kan ingå. Denna 

motståndets diskurs innebär i detta sammanhang att se lärande och kreativitet eller estetik som 

något som bjuder motstånd, så att ett förändrat sätt att uppfatta något blir möjligt, snarare än 

att det handlar om att lägga till, addera saker. Med det menar jag föreställningen att man lär 

sig mer om något, man lägger till kunskap på kunskap, utan att man egentligen blir förändrad 

på något sätt; ett kumulativt lärande. I motståndet handlar det snarare om transformation, om 

att man blir förändrad av lärandet och skapandet och att man då kommer att uppfatta världen 

och sig själv på nya sätt. Jag tänker mig att det som är relativt frånvarande men ändå skulle 

kunna vara möjligt i den rådande diskursiva praktiken, särskilt om man valde att lyfta fram 

den konstnärliga hållningen i Reggio Emilia-filosofin lite starkare, eller kanske den hållning 
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till lärandet som Saar beskriver som den starka estetiken, är begrepp som; motstånd, friktion, 

transformation, identitet, fascination, det passionerade, överskridande av självet, lek, 

komplexitet, mångdimensionalitet, det processartade, mönster i mönster. Men samtidigt tror 

jag att man måste vara både ödmjuk och försiktig här. Det finns nog inget sätt att göra skola 

till en konstens plats och det är inte skolans uppgift heller, kanske är det inte någon skola 

längre då, utan vi får nöja oss med att försöka behålla öppningarna och frirummet något. 

Kanske är det just den komplexitet som de diskursiva spänningarna möjliggör, som också ger 

utrymme för kreativitet och lekfullhet i lärandets processer. Jag tror därför att det kan finnas 

ett värde i sig att bjuda den dominerande diskursen om skola och lärande lite motstånd. 

 

Man kan inte bortse ifrån att skolan som institution till stora delar bygger på en normerande 

diskurs, i dess praktik, även om läroplanen rymmer andra perspektiv. Och vill man utmana en 

traditionell syn på skola och lärande, och om man vill överbrygga den dikotomiska 

uppdelning som så lätt förefaller bli konsekvensen av ett sådant diskursivt dilemma, behöver 

man gå in i det pedagogiska innehållet och dess material, rumsligheter och processer med 

inställningen att varken lärandets materialitet, dess medier och rum eller dess processer är 

neutrala. Vad slags lärande och kunskaper som utvecklas, ja vad slags subjekt som formas, 

beror av hur lärandet tagit gestalt. Samtidigt som erkännandet av en mer, ska vi kalla det 

progressiv filosofi, också innebär att utrymmet för möjliga handlingar breddas något i det 

diskursiva glapp som här kan uppstå. Utifrån detta perspektiv ser jag denna skola som en 

intressant och kanske något unik plats. 
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Fokusgruppsintervju, frågeformulär: 

 
– tematiska frågor och möjliga följdfrågor 

 
 

 Behövs det en öppen ateljé på skolan? 

 

- Viktigt?   Viktigaste anledningen? 

- Istället? 

- Klassrummet? 

- Kan du se några problem/svårigheter? 

 

 Vad ska ske där? 

 

- När?    Hur ofta?    Vem/vilka?  

 

 Hur ser det ut där? Vad finns där? 

 

- Material, Verktyg, Teknik? 

- Möblering? 

- Hur organiserar man ett sådant rum?  

- Vad är viktigt att tänka på? 

 

 Vilken betydelse kan ett sådant rum få för undervisningen? 

 

- Gör det skillnad? 

- I ditt ämne? 

- Positivt/Negativt?  Svårigheter?   Hinder?  Problem? 

- Ämnesövergripande arbete?  Estetiska arbetsformer? 

 

 Vilka samband ser du mellan lärmiljö och vilket lärande som sker? 
 

- Ämnesövergripande kunskapsområden? 

- Estetiska arbetsformer? 

 

 

 


