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Spelrum kontra läranderum – skolkodernas paradoxer  
Anledningarna till varför jag valt att undersöka det konstnärliga spelrummets möjligheter och 

gränser är många men en av de erfarenheter som bidragit till mitt val tilldrog sig under den sista 

perioden av min verksamhetsförlagda utbildning. Jag undervisade åtta olika klasser med elever 

i åldrarna tio till elva under en temavecka. Uppgiften var densamma för alla – kreativ skrivning 

utifrån orden pojken eller flickan, samt en konstbild som skulle fungera inspirerande. 

Sammanlagt genomförde jag uppgiften med över åttio elever vilket resulterade i ett intressant 

empiriskt material – både som pedagogisk erfarenhet och konkret i form av texter.  

 Den kreativa skrivuppgiften var styrd på så sätt att eleverna fick vissa ”antiregler” 

att förhålla sig till. De skulle t.ex. inte ta hänsyn till stavning eller ”bra” svenska. De skulle inte 

sudda och de uppmanades att inte släppa pennan för funderingar. Metoden går ut på att man 

skriver i ett flöde och kommer man inte på någonting så får man skriva just det. Vidare 

förklarade jag att syftet med uppgiften är att träna sin kreativitet. Vi gick noggrant igenom 

uppgiften med hjälp av gemensamma exempel samt generella frågor. Allt syntes solklart så jag 

delade ut varsin konstbild samt papper och penna. I det här skedet uppstod förvirring bland 

flera elever: ”Jag fattar ingenting, vad ska jag ha för rubrik, hur stavas livboj?” Eller: ”Jag ser 

inte vad min konstbild föreställer, det är ju bara någon ful gubbe med färg i ansiktet.” ”Skriv 

det.” ”Det kan jag väl inte skriva!?”  

 De flesta arbetade dock obehindrat med sina texter, några räckte upp handen för 

att få bekräftat att de förstått uppgiften rätt, men ca två i varje klass visste inte alls hur de skulle 

förhålla sig till denna märkliga uppgift. En flicka frågade mig vad hon skulle göra då det var 

omöjligt att se vad konstbilden föreställde (en stenskulptur av ett barn som sitter ihopkrupet 

med ett rep lindat runt sig). ”Kan det vara en pojke som blivit förstelnad”, frågar jag ledande. 

”Hur ska jag kunna veta det”, svarar hon frågande. ”Du bestämmer ju över din text, du kan hitta 

på att det är på det sättet och skriva det.” ”Men jag vet väl inte om pojken blivit förstelnad eller 

inte!?” Flickan såg ängslig ut och lät mycket otålig på rösten. Jag försökte motivera henne 

genom fler förslag och poängterade åter igen att det är hon som har makten över sin text, men 

inget tycktes hjälpa och till slut gav jag upp. Andra elever behövde min hjälp och jag hade inte 

fler motivationsknep. I slutet av lektionen var flickan irriterad på mig eftersom hon inte hade en 

färdig text att läsa upp. Jag insåg att hon verkligen velat fixa den här uppgiften men att varken 

jag som pedagog eller hon som elev lyckats i våra intentioner.  
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 Efteråt funderade jag mycket över vad det berodde på att några elever fann kreativ 

skrivning på det här sättet, så problematiskt. I boken Elevens värld av Gunn Imsen fann jag stöd 

för mina spretiga tankegångar. ”Vi måste komma ihåg att tolka är att tänka och de flesta av våra 

inarbetade tankevanor är inlärda genom hela socialiseringsprocessen, genom språk och kulturell 

påverkan /…/”1 Imsen redogör för hur elever är socialiserade i ett tänkesätt baserat på strikta 

förhållningsorder som i skolans värld (och det övriga samhället) i stor utsträckning grundar sig i 

ett antingen eller – rätt eller fel. Att inte stava rätt är således alltid lika med att göra fel. Vad de 

osäkra eleverna gjorde var förmodligen att de försökte tolka mina ”dolda budskap” som Imsen 

hävdar ger upphov till misstro.2 Och visst finns det en reell grund för elevernas ängslan. De 

känner i hög grad till lärarens koder. ”/---/ Motivering hänger, efter allt att döma, ihop med 

genomgripande egenskaper i hela skolans anda och berör de innehållsmässiga, materiella och 

sociala ramar som kan sammanfattas i begreppet skolkod /…/”3  Varje lektionstillfälle 

avslutades med att jag eller eleven själv läste sin text inför klassen. Efter högläsningen 

applåderade vi och det hände att jag kommenterade texten t.ex.: ”Vilken spännande historia det 

blev!” ”Bra, du har förstått hur man arbetar med kreativ skrivning. Texten behöver inte vara 

sammanhängande.”  

 Jag kunde konstatera att flera av de elever som fullföljt uppgiften utan att fastna i 

teknikaliteter, var samma elever som var ”svaga” i den mer traditionella undervisningen. Syftet 

med mina kommentarer var bl.a. att ta tillfället i akt att uppmuntra och bekräfta just dessa 

elever. Frågan är vilket budskap jag sände ut till gruppen. Vad dolde sig bakom min goda vilja? 

Utifrån Imsens teorier ser jag paradoxen jag förmedlade till eleverna genom att underförstått 

påvisa att det fanns ett rätt eller fel även här, med andra ord en bra eller dålig text. Men hur 

skulle jag handlat för att kringgå den här typen av problematik? Hur tar man det konstnärliga 

spelrummet i bruk utan att hamna i ovan nämnda fallgropar?  

 Med tanke på hur skolade eleverna är i att tänka i termer av fasta regler (t.ex. för 

hur en text ska se ut) var jag väldigt imponerad över att de allra flesta trots allt lyckades släppa 

taget om dessa ”duktighetsspärrar”. När jag frågade vad de själva ansåg om uppgiften och 

resultaten var det flera som uttryckte att de var förvånade och stolta över vad de åstadkommit. 

De var förvånade över hur bra deras texter blev. De förklarade detta med att det gick lättare att 

skriva när man inte behövde tänka på alla regler. Reglerna som jag satt upp för kreativ 

skrivning stod ju i kontrast till de invanda och uppfattades kanske därför inte heller som regler. 

                                                           
1 Imsen, Gunn (2000) Elevens värld. Introduktion till pedagogisk psykologi, Lund: Studentlitteratur, s. 378. 
2 Ibid., s. 369. 
3 Ibid., s. 390. 
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Svårigheten låg i att de regler som uppfattades som en hjälp för vissa elever var de samma som 

skapade förvirring för andra.  

 Min erfarenhet är att det är en väldig press på barn i allmänhet att passa in i 

mallen för hur man bör vara för att få uppskattning och passa in. Ett mönster som jag tror 

genomsyrar hela skolväsendet. I likhet med mig är nog många lärare rädda för att deras 

(betygs)bedömning ska grunda sig på personliga tolkningar av elevens förmågor och 

kunskaper. Skolans pedagogik måste spegla samhällets krav och förväntningar i stort. En 

individ som lämnar skolans värld kan klara sig bra utan att kunna svaret på hur mycket 94-22 

är, men kan hon inte komma med kreativa lösningar som grundar sig i ett självständigt 

resonemang stöter hon snabbt på hinder både privat och i arbetslivet.  

 Jag anser att en av pedagogens främsta uppgifter är att genom sitt förhållningssätt 

stärka eleverna i deras självuppfattning genom att erbjuda verktyg för självständigt tänkande. 

På så sätt stärks jagkänslan inom den ”sociala interaktionsprocessen”4. När man väl insett att 

man själv styr över sin kunskapsutveckling är jag övertygad om att man kan motverka den 

osynliga process som Imsen menar medverkar till att skolan reproducerar olikheter i samhället.5  

Jag menar att språket är ett viktigt exempel på ett verktyg som kan stärka individen att lita till 

sin egen förmåga. För mig har detta blivit extra tydligt med de erfarenheter jag har både från 

den egna skolgången, från ungdomar i min närhet och från min verksamhetsförlagda utbildning. 

Vidare tror jag att det självständiga skapandet där eleverna själva styr över förloppet, utifrån 

givna ramar, är av stor vikt för synen på den egna prestationsförmågan.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Frida Björsell 2008 

                                                           
4 Ibid., s. 384.  
5 Ibid., s. 385. 
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