
 
 

äga rum 
 

- om det lärande subjektets upplevelse och användande av det pedagogiska rummet 

 
 
 

 
   Collage av Peter Tillbergs ”Är du lönsam lille vän?” 

 
 
 
 
 

 

Konstfack, Institutionen för bildpedagogik  

Lärarutbildning, inriktning  Medier och lärande vt. 2010 

Examensarbete, skriftlig del 15 hp 

Hanna Siljeholm 

Handledare: Thomas Koppfeldt & Ann- Cathrine Andersson 

Opponent: Anna Lauri 

Datum för examination: 10.05.24  



 1 

abstract 

Olika miljöer inbjuder till vissa sätt att föra sig, vissa sätt att välja sina ord och sina 

samtalsämnen. Det grundläggande syftet med den här studien är att få en fördjupad förståelse 

för hur en plats påverkar det som är och bildas där: människor, möten och kunskap. 

Undersökningen är en etnografisk studie som handlar om vad det är som utspelar sig i en 

bildsal, hur miljön upplevs och erövras av eleverna. Med stöd i kunskapsfilosofiska, i första 

hand sociokulturella och fenomenologiska teorier, försöker jag att få en större insikt i 

förutsättningar för lärande, handling, upplevelse och hur platsen inverkar på allt detta.  

Jag har i uppsatsen arbetat parallellt med text och gestaltning. Mitt material består av 

intervjuer, fältobservationer och visuellt i form av film, skisser och fotografi. Utgångspunkten 

i arbetet är att kunskap skapas i mötet och att rummet ger olika möjligheter för aktivitet och 

möten. 

Den gestaltande delen av uppsatsen är en undersökning av vad det är som är ett möte och vad 

dess förutsättningar är. Detta har jag gjort genom att filma elever då de möter mig och jag 

försöker möta dem. Jag har också undersökt rörelsen i bildsalen med skisser och film. Detta 

ligger till grund för ett tredimensionellt nät av rörelse som ställdes ut på konstfacks 

vårutställning 2010. Intentionen med installationen var att betraktaren skulle få möjlighet att 

känna de rörelser och osynliga gränser som finns i rummet bildsalen, samt själva få möta och 

reflektera över mötets villkor.  

 

 

Studien behandlar frågeställningarna: Vilka aktiviteter, samspel och handlingar är möjliga i 

bildsalen? samt: Hur upplever och använder det lärande subjektet rummet?   

Elevernas egna reflektioner samt mina observationer ger en inblick i vilka diskurser som råder 

i ett klassrum för bildundervisning, vad för handlingar som upplevs som möjliga och inte 

möjliga, samt vilka former av möten som äger rum där.  

 

 
 

Nyckelord: rum, bildsal, sociokultur, situerat lärande, interaktion, samspel, fenomenologi  
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1. Inledning 
 
Mycket avgörs i fyrkantiga rum med väggar, golv och tak. Människor utvecklas eller 

invecklas och stor del av vår tid befinner vi oss i byggnader som ser i princip likadana ut.  

Som pedagoger kommer vi att försöka skapa kreativa rum för utveckling, där individen kan 

hitta sitt skapande, sin kreativitet och lust att göra. Jag funderar mycket över hur de platserna 

ser ut. Vilka miljöer främjar utveckling, kärlek och gemenskap?  

 

När jag var 15 år hade jag en dröm om havet. Jag sökte på Internet på _”segla skepp” och 

den första stora båt jag hittade som låg i Sverige ringde jag upp och fick följa med.  

Ute på havet gick jag så småningom deras lärlingsutbildning för att bli seglarinstruktör och 

undervisade barn, vuxna, företagsgrupper, militärer. Vi upptäckte och undersökte 

tillsammans hur man lagar toppsegel, samarbetar i en mast, hissar stora segel  osv. osv.  

Allt liksom stannade upp och var ett. Jag hade (och har fortfarande då jag undervisar på 

sjön) en känsla av att vara i harmoni med världen, miljön omkring mig och människorna. Mitt 

läranderum omgivet av vatten jobbar på något mystiskt sätt tillsammans med mig. Naturen, 

skeppet, mina kollegor och elever, allt är en enhet avskärmad från ”den verkliga” tiden och 

rummet.  

 

Det är där, ute på havet, som jag någonstans börjar min undersökning av det pedagogiska 

rummet. Jag har tidigare arbetat med skapande utanför skolans ramverk vilket har grundlagt 

en djup men oformulerad känsla i mig vart jag vill pedagogiskt. Jag har även arbetat på ett 

arkitektkontor och haft ett otal diskussioner om byggnaders samspel med människan. Nu är 

jag snart färdig, riktig lärare…  

I den här studien vill jag diskutera elevernas egna känslor och upplevelser av rummet. Jag är 

intresserad av hur de uppfattar och erövrar rummet i förhållande till den aktivitet som ska äga 

rum där.  

 

 

 

Vad menar jag med rum? ”Helt klart är, att begreppet inte kan reduceras till ’fyra väggar, golv 

och tak’. När arkitekter talar om rum menar [de] rätt sällan det som kan översättas med 

engelska room eller tyska Zimmer, utan snarare kanske en motsvarighet till space eller Raum. 
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Rum i denna betydelse behöver inte vara byggda, och de kan finnas under öppen himmel 

likväl som inne i en byggnad. ”1 Ett rum är något som står i relation till något annat, det är en 

avgränsning i något större.  

I antologin Den svårfångade reflektionen kan man läsa om hur rummet är en historisk 

konstruktion som produceras av och i sin samtid.2 Jag funderar över skolans rum, som så ofta 

ser ut som de gjorde förr i tiden, och hur de lever kvar trots att synen på pedagogik, kunskap 

och elever förändras. Ur Den svårfångade reflektionen: ”Rum inte är form utan materia, som 

svarar mot en bestämd summa av föreställningar och känslor.” 3  Jag tänker att rummet är en 

del av en pedagogik som ser till helheten. Detta är sociokulturella tankar som Leif Strandberg 

skriver om i boken Vygotskij i praktiken: ”Människors aktiviteter [är] alltid situerade; de äger 

rum i specifika situationer som kulturella kontexter, rum, platser. ”Var är du? Är därför en 

viktig pedagogisk fråga.”4 

 

 

Jag vill i den här texten undersöka rummet utifrån den övergripande funderingen: Hur 

upplever och erövrar det lärande subjektet rummet, och vad för aktiviteter och möten med 

andra utspelar sig där?  

 

1.1 bakgrund/kontext  

I en omvärldsanalys framtagen i projektet Plats för kunskap, som syftar till att utveckla 

platsen där vi lär, finns information om hur det ser ut på skolbyggnadsfronten: 

Det finns inga nationella riktlinjer för att garantera kvaliteten på den byggda skolmiljön och 

för att lyfta fram rummets betydelse för den pedagogiska verksamheten i svensk lagstiftning. 

Det saknas en myndighet med övergripande ansvar för skolans miljö. Ansvaret är istället 

fördelat mellan ett tiotal olika myndigheter, t.ex: Kommunerna som är skolornas huvudmän, 

Skolverket ansvarar för undervisningsfrågorna, Myndigheten för skolutveckling ska stödja 

verksamhetens utveckling för att ge nationell likvärdighet. När det gäller arbetsmiljö har 

Arbetsmiljöverket  ansvar för att arbetsmiljölagen följs, Socialstyrelsen granskar och 

                                                 
1 Fridell Anter, Karin (red) (2006), Forskare och praktiker om: färg, ljus, rum, Stockholm: Forskningsrådet 
formas, s. 20 
2 Emsheimer, Peter, Hansson, Hasse, Koppfeldt, Thomas (2005), Den svårfångade reflektionen Lund: 
Studentlitteratur, s.131 
3 Ibid,.  s131  
4  Strandberg, Leif (2008), Vygotskij i praktiken, Finland: Nordsteds Akademiska Förlag s. 12 
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förebygger hälsorisker i miljön och Räddningsverket ansvarar för barnsäkerheten, medan 

Boverket har uppsiktsansvar över bestämmelser i plan- och bygglagstiftning.5 

 

I Sverige i dag är vi bra på att utvärdera och värdera mätbara kvaliteter, men det saknas 

formuleringar i styrdokumenten för skolorna om de icke- mätbara kvaliteterna i skolmiljön, 

den upplevda miljön som grundlägger självvärde, trivsel, utveckling, trygghet, stimulans osv. 

I skollagen och läroplanerna nämns miljön endast i korta allmänt formulerade meningar, som 

”Lokalerna ska vara ändamålsenliga”. Arbetsmiljölagen ger inga substantiella riktlinjer eller 

miniminivåer för hur de fysiska miljöerna i skolan bör vara utformade för att bäst gynna den 

bestämda aktiviteten.6 

 

1.2 syfte  

Det grundläggande syftet med undersökningen är att få en fördjupad förståelse för hur rummet 

påverkar det som är och bildas där. Avsikten är att analysera det rum som ligger mig som 

bildpedagog närmast, bildsalen, för att få syn på hur miljön verkar med den sociokulturella 

idén om att kunskap är något som sker i samspel med andra. Utgångspunkten i det här arbetet 

är att kunskap skapas i mötet och att rummet ger olika möjligheter för handling och möten. 

 

I Pedagogiska magasinet kan man läsa: ”Rummet har ett eget språk och en egen kod. Ett 

mycket mäktigt språk och mäktig kod, ännu mäktigare än det verbala och det skrivna. Att äga 

denna kod blir allt viktigare, eftersom vi bestämmer rummet men rummet också 

bestämmer oss” 7 Att få en större insikt i hur den pedagogiska miljön verkar är betydelsefullt 

då den placerar oss lärare och elever som subjekt i olika positioner. Hur skolans rum är 

formade signalerar vad vi har för kunskaps- och elevsyn, och ligger till grund för vad vi 

upplever som möjligt och omöjligt att göra.  

Rummet har förändrats i och med mediernas intåg i vardagen. Vi bär hela tiden med oss 

digitala redskap, och har tillgång till de ”andra rum” som de erbjuder. Mentalt kan vi förflytta 

till många olika platser mycket enkelt i den faktiska lokalen, genom mobiltelefoner, små 

                                                 
5 Michelsen, Annika (2009), Omvärldsanlys 2  på uppdrag av projektet Plats för kunskap: icke publicerad s. 2 
Mer information: www.platsforkunskap.se 
6 Ibid, s. 2 
Mer information: www.platsforkunskap.se 
7 www.pedagogiskamagasinet.net  
(1998) Tema: Tid och rum för lärande Det pedagogiska rummet speglar vår syn på barn  
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datorer, musikspelare osv. Jag vill med den här undersökningen få en inblick i hur detta 

påverkar upplevelsen av rummet. - Genom att skaffa sig en större förståelse för hur miljön 

påverkar det som är och bildas i den kanske man så småningom kan lära sig att utnyttja den på 

bästa sätt för sina pedagogiska intentioner.  

 

Det finns som sagt inga centralt formulerade mål för hur skolrum ska utformas, och 

förutsättningarna för att stödja en bra pedagogisk utveckling ser väldigt olika ut på olika 

ställen. Anna Törnquist anmärker i skriften Skolhus för tonåringar: ”Skillnaderna i vilja eller 

förmåga att satsa på den fysiska miljön bidrar till att skolorna inte bara blir olika utan också 

alltmer ojämnlika” 8 Törnquist menar att: ”Mot bakgrund av den ökade insikten och 

kunskapen om att vi alla har olika sätt att ta till oss kunskap, att undersöka, upptäcka och 

skapa, bör vi ställa krav på en fysisk miljö som både tillåter och inspirerar till ett annat än ett 

stillasittande inmundigande av kunskap”9 För att skapa ”goda rum”, som kan fungera som en 

bra stödstruktur 10 för lärandet behövs studier om platsens påverkan på det som är och sker 

där.   

 

 

Sammanfattningsvis: Jag vill genom denna undersökning synliggöra ungdomars upplevelser 

och aktiviteter i rummet för bildundervisning. Detta för att jag som lärare anser att rummet är 

en viktig faktor i en helhetspedagogik, och söker efter en större förståelse för hur det verkar.  

 

1.3 frågeställning(ar) 

Vilka aktiviteter, samspel och handlingar är möjliga i bildsalen? 

Hur upplever och använder det lärande subjektet rummet?   

 

 

 
 

 

                                                 
8 Törnquist, Anna (2005), Skolhus för tonåringar, Stockholm: Arkus s. 11 
9 Ibid,. s. 116 
10 ”Det sätt som skolarbete är organiserat på kan därigenom fungera som en ’stödstruktur’ för den kunskap som 
skall förmedlas, eller motverka den.”  ur: Strandberg (2008), s 22f. 
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1.4 urval och avgränsning 

Vi lär oss hela tiden, var vi än är och vad vi än gör, antingen vi är medvetna om det eller 

inte.11 Jag har i det här arbetet valt att koncentrera mig på det institutionella rummet för 

lärande: skolan, klassrummet. – Närmare bestämt klassrummet för bild i en gymnasieskola i 

stockholmsområdet. Studien är inriktad på upplevelsen av rummet hos de som använder det, 

eleverna, då jag anser att det är viktigt att synliggöra ”mottagaren” som rummet är till för. 

Den mesta forskning som finns om skolbyggnaden och sambandet mellan skolhus och 

pedagogik är fokuserad på yngre barn, framförallt på förskolan. På grund av detta tycker jag 

att det är betydelsefullt att lyfta fram ungdomar, och med ungdomar avser jag i den här 

studien de som går i gymnasieskolan.  

 

1.5 empiri och material 

Med en kvalitativ etnografisk metod, bestående av intervjuer, fältanteckningar, 

dokumentation i form av ljudinspelningar, film och skisser, har jag samlat in data.  

Materialet består av: 

- 10 intervjuer, muntliga, vid två olika tillfällen med sammanlagt åtta unga personer 

(16- 19 år) i klassrum för bildundervisning. Varje intervjusamtal varade i ca 15 min. 

-  Två intervjuer, muntliga, med bildlärare i på två olika gymnasieskolor, vardera ca  

       30 min. 

-  Observationer med fältanteckningar i bildsal, vid fyra olika tillfällen. Sammanlagt 

300 min. 

-  Dokumentation från klassrum för bild i form av: ljudinspelningar, film och tecknade 

skisser av rörelsen i rummet 

- Litteratur och forskning i ämnet 

 

Materialet är insamlat med olika verktyg för att få ett så mångdimensionellt underlag som 

möjligt. Ramarna är det bestämda rummet och utgångspunkten är eleven och hennes/hans 

upplevelser och användande av det.  

 

 

                                                 
11 Säljö, Roger (2000), Lärande i praktiken. Ett sociokulturellt perspektiv, Stockholm: Prisma  s. 13 
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1.6 metod/tillvägagångssätt 

Jag inledde mitt arbete med en vild vecka. Det innebar att jag under sju dagar undersökte 

olika läranderum helt fritt, hur som helst och precis som jag kände för.Under perioden 

vistades jag på olika platser där man arbetar pedagogiskt med skapande: I en verkstad, på en 

daglig verksamhet, på en konstskola, i bildsalen i gymnasieskolan. Där undersökte jag med 

videokamera möten, arkitektur och aktivitet. Utifrån det material jag samlade in under veckan 

gick det upp för mig att mitt intresse för rummet framförallt handlade om människors 

upplevelser av det, och jag bestämde mig för att göra en etnografisk studie i gymnasieskolan 

med intervjuer och fältobservationer.  

I skolan deltog jag i bildlektioner och antecknade och tecknade stämningar, elevernas rörelser, 

samtal, interaktion och vad som fysiskt fanns där. 

Vid det första intervjutillfället på var och en av skolorna utförde jag sammanlagt fyra par- 

intervjuer. Idén var att intervjuerna skulle vara ett samtal kring snarare än ett utfrågande av, så 

jag har använt mig av lite olika frågeformuleringar beroende på hur samtalet har förflutit. De 

flesta informanter har dock fått diskutera kring dessa frågor: 

 

- i vilka rum tycker du att du lär dig bäst? varför? 

- om du tänker på det här rummet, vad ser du då för bilder? 

- vad känner du oftast när du är i det här rummet? 

- vad tycker du är bäst/ sämst med rummet? varför? 

- vad tycker du att den största skillnaden är i det här rummet jämfört med andra klassrum? 

 

Vid det andra tillfället på var och en av skolorna utförde jag sex enskilda intervjuer och en på 

varje skola med undervisande lärare i bildämnet. Jag utgick hela tiden från de övergripande 

frågeställningarna: Vilka aktiviteter, samspel och handlingar är möjliga i bildsalen? och Hur 

upplever och använder det lärande subjektet rummet?   

Fältobservationerna utförde jag i framförallt en bildsal under fyra dagar. Jag antecknade, 

tecknade och filmade vad det var som ägde rum där. 

 

I bearbetningen av materialet utgår jag från Leif Strandbergs sociokulturella checklista för hur 

man kan titta på läranderum. Modellen går ut på att kunskap konstrueras i möten, i samspel 
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med artefakter. 12 Jag har genom de frågor Strandberg ställer sorterat mitt material utifrån de 

skilda insamlingsredskapen, som består av: intervjuer, fältanteckningar, skisser av rörelsen i 

rummet och film. Därefter har jag gått vidare utifrån fyra elever som har olika sätt att agera i 

och handskas med rummet, och genom dem sorterat materialet utifrån: 1. Vad eleverna gör i 

rummet 2. Hur eleverna samspelar med varandra i rummet och 3. Vad för redskap/ verktyg 

det finns tillgång till i rummet. 

 

1.7 teori/tolkningsram/begrepp  

Vid insamlingen av materialet har jag använt mig av en etnografisk metod med fältstudier och 

intervjuer. I nationalencyklopedin definieras etnografi som: etnografi, den kultur- och 

socialantropologiska forskningspraxis som omfattar insamlandet och bearbetningen av 

grundläggande forskningsmaterial för analysen av sociala och kulturella strukturer och 

processer.13  Etnografin studerar människan i relation till sin omgivning. Det handlar om att 

som forskare skapa ett slags distansering som gör det möjligt att förstå och förklara fenomen 

som både struktur och process.14 

Detta arbete är gjort med en sociokulturell utgångspunkt, i en Vygotskij tradition, där Roger 

Säljö och Leif Strandberg (Vygotskij i praktiken) står för de svenska bidragen.  

Nyckelordet i det sociokulturella perspektivet är samspel. Strandberg skriver att ”Tillgång till 

andra människor är det nav som all utveckling snurrar kring. Vygotskij återkommer hela tiden 

till det han kallar ’utvecklingens allmänna lag’, den som handlar om att all utveckling 

uppenbarar sig två gånger, först på en social och sedan på en individuell nivå; först som 

faktiska fysiska relationer mellan människor, sedan som tankearbete inom individen.”15  

Vi blir till och formas som tänkande varelser genom att interagera med omvärlden och 

varandra. Vi konstruerar kunskaper kollektivt. Säljö menar att kunskap inte är någon inre 

kopia av yttervärlden som magasineras i hjärnan - den konstrueras av individen i sociala 

praktiker, i särskilda omgivningar med de resurser som där erbjuds och de krav som där ställs, 

via mediering med hjälp av fysiska och intellektuella redskap. Han skriver att människan 

bildar kunskap och utvecklar psykologiska och kognitiva funktioner i samspel med andra och 

                                                 
12 Strandberg (2008), s. 23ff 
13 http://www.ne.se/etnografi 
14 http://www.mah.se sökning: etnografi som metod 
15 Strandberg (2008), s. 27 
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i samspel med artefakter.16 Enligt Säljö är artefakter är detsamma som fysiska redskap 

människan tillverkat.17 I min text kommer jag att använda begreppet artefakt då jag diskuterar 

de redskap eleverna använder sig av då de ägnar sig åt en aktivitet. 

Säljö påpekar att lärandet till sin natur är situerat. Han förklarar att kopplingen mellan den 

tänkande individen och omgivningen, gör människan till en förutsägbar men också flexibel 

varelse, som tillskriver sin omgivning mening och som agerar utifrån antaganden om vad 

sociala situationer innebär.18 Säljö skriver: ”Människor agerar alltid inom ramen för praktiker. 

Man definierar vad man skall göra utifrån vilken situation man befinner sig. /…/ Individen 

skaffar sig en komplicerad insikt i var och när olika regler är tillämpliga.”19 

Om man ser på lärandet som situerat, kontextbundet, kan man som pedagog aktivt jobba med 

att iscensätta lärandemiljöer. Ur antologin Design för lärande: ”Det gemensamma rummet är 

inte bara en fråga om ordning, om grammatik, om att definiera grunder eller anvisa tillåtna 

platser, utan måste främst förstås som ett handlingsutrymme. Den pedagogiska 

iscensättningen, att skapa lärandesammanhang som öppnar upp för olika sätt att lära. Man 

skulle kunna säga att iscensättningen står för ett formspråk för lärande, där fokus ligger på 

elevers och lärares eget skapande.” 20  

 

Inom den sociokulturella teoribildningen finns tendenser till ett mer holistiskt sätt att se på 

världen och människan. Strandberg skriver: 

 ”Han (Vygotskij) menar att den dualistiska uppdelningen mellan inre och yttre, och mellan 

människan och människans värld är felaktig /…/ Människors medvetande är internaliserad 

kultur och kultur är externaliserat medvetande.”21   

För att komplettera ett poststrukturalistiskt synsätt, där den sociokulturella teorin ingår, har 

jag i denna studie en fenomenologisk synvinkel.  Enligt Merleau-Ponty handlar 

fenomenologin, som grundades av Husserl, om att ”göra rättvisa åt den värld som vi står i 

levande relation till.” 22 Fenomenologin inriktar sig på att förstå och beskriva fenomen utifrån 

människans egna upplevelser så bra som möjligt. Merleau – Ponty anser att koppen via 

                                                 
16 Säljö (2000), s. 17 
17 Säljö (2005), s 129 f. 
18 Säljö (2000), s. 129 f. 
19 Ibid,. s 130 
20 Rostvall Anna- Lena & Selander, Stefan (red) (2008), Design för lärande, Stockholm: Nordsteds Akademiska 
Förlag, s 129ff. 
21 Strandberg (2008), s. 19 
22 Bengtsson, Jan (1993), Sammanflätningar. Husserls och Merleau- Pontys fenomenologi, Göteborg: Daidalos, 
s. 62 
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görandet skaffar sig en rumslighet. Han säger att den ”utvecklar” sig i rummet, i en 

ansträngning av kroppens varande i rummet och att kroppen verkliggör sig rummet.23 Jag 

använder mig av Merleau- Pontys tankar om att subjektet är den egna levda kroppen och 

därmed alltid utgår från den,24 samt Juhani Pallaasmas (The eyes of the skin) fenomenologiska 

sätt att se på arkitektur, där den sinnliga upplevelsen står i centrum. Pallaasmaa anser att vi då 

vi är med om någonting använder oss av hela kroppen, och att alla intryck, upplevelser, 

minnen och kunskaper därmed är mångdimensionella, ”hela”. Han skriver: “My perception is 

[therefore] not a sum of visual, tactile and audible givens: I perceive in a total way with my 

whole being: I grasp a unique structure of the thing, a unique way of being, which speaks to 

all my senses at once” 25 För att förstå ett rum, måste vi alltså beakta hur det upplevs med alla 

sinnen och hur kroppen därmed använder och rör sig i det. 

 

1.8 tidigare forskning  

Det finns mycket tankar om pedagogik och rum. Den mesta forskning om detta är dock 

inriktad på yngre barn, framförallt förskolan. Ofta handlar det om studier i bestämda sätt att se 

på pedagogik, som Montessori, Waldorf, eller Reggio Emilia, där den byggda miljön är en 

självklar del av helheten.  

Vad gäller den svenska gymnasieskolan, finns det inte lika mycket skrivet. En del kan man 

hitta från arkitekthållet, som Anna Törnquists (2005) skrift: Skolhus för tonåringar, om 

rumsliga aspekter på skolans organisation och arbetssätt. Ann Lenningers (2006) Lek äger 

rum: planering för barn och ungdomar och ARKUS (arkitekternas forum för forskning och 

utveckling) (1999) antologi: Arkitektur och skola: om att planera skolhus. Dessa texter är 

oftast baserade på det som står skrivet i läroplanen, och hur man ska planera skolmiljöer i 

linje med den. I mitt arbete har jag främst använt mig av dessa som en bakgrund. 

 

                                                 
23 Olsson, Gunnel (2003),  Mellan Rum. Om kropp rörelse och rytm, Stockholm: Brutus Östlig Bokförlag 
Synopsium,  s. 331 
24 Om den levda kroppen som erfarenhetsgrund: ”Den egna kroppen är inte ett ting som jag kan flytta omkring i 
rummet på samma sätt som jag flyttar möbler och böcker. Den egna kroppen är ju nämligen det subjekt som 
flyttar sakerna. Som sådan är naturligtvis den egna kroppen inte ett ting, utan alla handlingars subjekt över huvud 
taget”. ur: Bengtsson (1993),  s. 74 
25 Palasmaa  (2009),  s. 21 
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Min undersökning behandlar det lärande subjektets upplevelse och användande av rummet, 

med ett fenomenologiskt sätt att se, en sociokulturell utgångspunkt och fokus på 

gymnasieskolan.  

Studier som nära angränsar till denna och som jag har haft nytta av är till exempel Mia 

Heikkiläs (2006) doktorsavhandling Kommunikativa resurser för lärande: Barns gester, 

blickar och tal i tre skolmiljöer, som undersöker hur skolan skapar förutsättningar för lärande. 

Heikkiläs sociokulturella sätt att se på lärandet som en process, där deltagande med andra är 

centralt, har varit inspirerade. Heikkilä poängterar att varje ”yttrande” som vi gör med 

kroppen, enskilda kroppsdelar eller med rösten, är delar av kommunikativa resurser som vi 

använder i sociala sammanhang. Hon påpekar också att analyser av sociala sammanhang, och 

hur deltagarna tillsammans skapar aktiviteter inom ramen för de villkor som verksamheten 

ger, i förlängningen kan relateras till lärande, eftersom hennes (och även min) utgångspunkt är 

att lärande alltid sker i sociala sammanhang. I mitt arbete har jag också haft mycket nytta av 

Gunnel Olssons (2003) fenomenologiska studie: Mellan rum, om kropp rörelse och rytm. 

Olsson tar stöd i Merleau- Pontys teorier om att människor lär genom ett ”befintligande” i 

världen; i ett växelspel mellan inre och yttre erfarenheter, och beskriver i sin bok den roll som 

kropp, känslor och rörelser spelar i skolans vardag. Hon har hjälp mig att bättre förstå och 

använda mig av det fenomenologiska perspektivet. 

Jag har även funnit ett antal magister- och kandidatuppsatser med anknytning till min 

undersökning. Lena Ekenborns (2006) essä Gnosjö tur och retur har ett sociokulturellt 

förhållande till vad som faktiskt sker i hennes läranderum. Hennes lättlästa uppsats har varit 

en fin ingång till att titta på det man är i och har framför sig i klassrummet det med hjälp av 

den sociokulturella teorin. Från Konstfack har jag tittat på: Kerstin Ahlborg (2007) Rum för 

bildskapande, Annika Enlund (2005) Om att uppleva rum, Malin Eliasson Sahlin (2004) 

Skolbyggnaden som rum, Adam Bergholm (2003) Ta plats- Äga rum. m f l.  

 

2. Bearbetning och analys  

Jag försöker få tag i upplevelsen av rummet. Juhani Pallasmaa skriver i boken The eyes of the 

skin: “Our contact with the world takes place at the boundary line of the self through 
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specialised parts of our enveloping membrane.”26 Vi upplever världen med alla sinnen 

samtidigt och upplevelsen är hel.  

I Merleau- Pontys anda vill jag försöka ”göra rättvisa åt den värld som vi står i levande 

relation till.” 27 Därför har jag valt att samla in underlag med olika redskap.  

 I bearbetandet av materialet lutar jag mig mot Leif Strandbergs sociokulturella checklista för 

hur man kan titta på läranderum, som går ut på att mening konstrueras mellan oss i möten, i 

samspel med artefakter. 28 Jag har utifrån de frågor Strandberg ställer omkring läranderum29 

metodiskt gått igenom mitt underlag som består av: Intervjuer, skisser av rörelsen i rummet, 

fältanteckningar och film. Då materialet enbart genom denna sortering är väldigt stort, har jag 

varit tvungen att rensa och spara de meningsbärande enheter jag hittat.  

Här kommer jag att presentera materialet, med grund i Strandbergs frågor, genom fyra elever 

som har olika sätt att agera i bildsalen, samt mina mer allmänna observationer.                        

Alla informanter är anonyma och kommer att presenteras under fingerade namn. 

(för enkel skiss över bildsalen, se bilaga 1.) 

 

2.1 inblick gymnasieskolans bildsal: 

Leo, Marcus, David och Tina är elever på gymnasieskolans estetiska program. Leo och 

Marcus mest för att de, enligt deras lärare och mentor, har hamnat där - inget yrkesinriktat 

program finns i närheten och estetprogrammet har ganska mycket resurser och små klasser. 

David och Tina är där för att de, som läraren uttrycker det: ”är rätt begåvade”. 30 Klassen finns 

i en av Stockholms mer välbärgade förorter, men de elever som går på skolans estetiska linje 

kommer för det mesta från samma höghusområde i utkanten av detta.  

Dessa fyra elever har jag valt att titta närmare på eftersom de går i samma klass, och ska göra 

samma saker, men agerar på väldigt olika sätt i rummet. Jag har genom intervjuer, 

undervisning och deltagande observationer följt dem genom skolans olika rum, med bas i 

bildsalen, under våren 2010.  

 

 

                                                 
26 Palasmaa, Juhani (2009), The eyes of the skin, Cornwall: John Wiley & Sons, s 11 
27 Bengtsson (1993), s. 62 
28 Strandberg (2008), s. 23 
29 Ibid., s. 23ff.. 
30 Samtal kvinnlig gymnasielärare på x gymnasium 10-03-04 
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2.2 vad görs i rummet?  

Strandberg skriver: ”Aktivitet är kort och gott ett nyckelord i lärande, och aktivitet betyder 

verkligen och bokstavligen att eleven gör något. /… / Olika rum möjliggör olika aktiviteter.”31 

 

INFORMANT 1,  TINA:  Tinas rörelser i bildsalen under en lektion: 

 

 

När Tina kommer in i rummet går hon rakt fram till sin 

vanliga plats. Hon tar av sig ytterkläder och radar upp sin 

väska, sina pennor, och sin I- pod framför sig på bordet. 

Sen tar hon på sig hörlurarna, går och hämtar sin bild 

och resten av lektionen sitter hon på sin plats, liksom 

innesluten i musiken och tecknandets värld.  

Tina kommenterar själv sin aktivitet i klassrummet: ”Alltså när jag får hålla på med bild, som 

jag verkligen är intresserad av, blir jag liksom i min egen bubbla, bara sitter där och är helt 

inne i bildarbetet.”32  Tina ägnar sig nästan enbart åt bilduppgiften under bildlektionen, och 

lyssnar på sin egen musik i hörlurar. Hon har inte mycket kontakt utåt, med vare sig andra 

elever, läraren, objekt eller platser i rummet.  

 

INFORMANT 2, LEO:  Leo rörelser i bildsalen under en lektion: 

 

Leo går runt lite i rummet, har jackan och hörlurarna på 

sig. Han sätter sig på en plats, men byter snart till nästa. 

Leo sitter i korta stunder och ritar på sin bild, annars rör 

han sig mycket. Går omkring, tittar på saker, lyssnar på 

musik i sina hörlurar, runt i rummet, fixar musik på 

stereon, ritar lite på whiteboardtavlan, går ut ur rummet 

och är borta, kommer tillbaka, sättersig ner och ritar, går 

ut, kommer tillbaka. 

Leo berättar: ”När det liksom inte ser lugnt ut i rummet… så är det svårt känna att det är skönt 

det man ska göra. Det är som att man blir lite störd i huvudet om det är fult och grejer överallt 

/…/ alltså, om jag ska rita vill jag ha en skön känsla och den får jag inte om det är 
                                                 
31 Strandberg (2008), s. 29 
32 Intervju, Tina 10-03-04 



 15 

stökigt….ja..”33 Leo gör mycket annat än att jobba med bilduppgiften under lektionen, som att 

fixa stämningsmusik på stereon, plocka med olika saker, gå runt, prata lite med andra elever, 

försvinna ut ur rummet. 

 

INFORMANT 3, MARCUS:  Marcus rörelser i bildsalen under en lektion: 

 

Marcus sätter sig på en plats mitt i rummet. Han är hela 

tiden i samtal med någon annan, i intensivt samspel med 

andra elever, läraren, och människor som kommer in i 

rummet. Han rör sig mycket, går fram till klasskompisar 

för att titta på vad de gör, pratar lite, kommenterar något. 

Vid bordet han sitter har han livliga diskussioner med 

tjejen bredvid, samtidigt som han arbetar med sin bild.  

Marcus säger: ”Det här rummet är mer jobba med händerna typ, det är avslappnat och skönt. 

Man kan snacka lite och så jobba samtidigt. Det är skönt. Man blir inspirerad”.34 Marcus ägnar 

lektionen framförallt åt att diskutera, samtala, gå runt och jobba med bilduppgiften.  

 

INFORMANT 4, DAVID:  Davids rörelser i bildsalen under en lektion: 

 

Det första David gör då han kommer in i klassrummet är 

att placera sig på en plats, nära det material han behöver. 

Under lektionens gång jobbar han koncentrerat med sin 

bild. Han sitter ner, står upp och tittar på den uppifrån, 

framifrån, på avstånd. Kroppen är hela tiden i gång, upp 

och ner, huvudet vickar fram och tillbaka.  Han avbryter 

sig bara för att hämta något nytt material, eller få några 

råd från läraren som springer förbi.  

David: ”Det är ett skönt avbrott det man gör här inne jämfört med andra lektioner. Här kan 

man koppla av hjärnan.” 35 David ägnar sig nästan hela tiden åt bilduppgiften under lektionen, 

men på ett mer fysiskt aktivt och utåtriktat sätt än Tina.  

 

                                                 
33 Intervju, Leo 10-02-25 
34 Intervju, Marcus 10-03-04 
35 Intervju, David 10-02-25 
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De aktiviteter som framförallt pågår i rummet är: samtal, jobb med bilduppgiften, 

instruerande (nästan enbart lärare- elev), diskussion, betraktande, musiklyssnande, 

tidningsbläddrande, besök av andra, flirt, ret, sms: ande, telefonpratning, pyssel, skvaller, 

diskussion, promenerande runt i rummet, konsultation, konflikt.36  Många olika 

sysselsättningar pågår samtidigt.  

Bildsalen är möblerad med bord i mitten och bänkar, hyllor och skåp med material längs 

väggarna. Det finns särskilda platser för en del olika aktiviteter, ljusbord på bänken vid 

fönstret, stafflier som står uppställda vid ena väggen, ett dragskåp för spraymålning. För det 

allra mesta sitter dock eleverna vid sina bord och arbetar.37 

Jag registrerar att eleverna i bildsalen har mycket rörliga kroppsställningar. Även då de sitter 

ner vid sina platser är de aktiva i armar, huvuden och ögon. Aktiviteten, oavsett om den 

innebär arbetande med bilduppgiften eller inte, är fysisk och ganska livlig. 38  

 

2.2 vad för samspel finns i rummet?  

Strandberg skriver: ” De yttre interaktionella aktiviteterna – är den viktigaste källan till 

lärande” 39 

 

Jag noterar att samtalen i bildrummet ofta kretsar kring: livet, fritiden, kärleken, relationer, 

familjen, andra personer, skvaller, drömmar, andra lärare, aktiviteter, aktuella 

diskussionsämnen som rasism, genus osv. 40 De handlar om livet. På andra platser i skolan, till 

exempel cafeterian och matsalen, kan jag höra samma typer av dialoger, men jag uppfattar 

också de rummen mer som en ”scen” att visa upp sig på.41 I bildsalen sker samtalen över en 

(mer eller mindre engagerad) visuell praktik och blir inte lika självklart sedda och hörda av 

andra. Jag upplever dem som lugna och mjuka, – men också högljudda, livliga.  

TINA  beskriver bildrummet som: ”Skönare att vara i än caféet/…/det är liksom lugnare här. I 

caféet kan man liksom inte riktigt göra hur som helst, då kollar ju alla på en… Det är alltid 

någon som tittar. Här behöver man inte bry sig… Man kan liksom prata om vad man vill.” 42 

                                                 
36 Fältanteckningar 10-03-29, samt 10-04-13 
37 Fältanteckningar 10-04-13 
38 Fältanteckningar 10-03-04, 10- 03- 29 samt 10-04-13 
39 Strandberg (2008), s. 28 
40 Fältanteckningar 10-04-13 
41 För vidare studium av scenbegreppet, se exempelvis Goffman, Erving (1974/2000) Jaget och maskerna 
Stockholm: Prisma 
42 Intervju Tina 10-03-04 
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Hon brukar, själv eller med någon kompis, gå till bildsalen och hänga när hon har en stund 

över, sitta och prata, teckna och pyssla.  

I bildsalen står borden tillsammans, i mitten av rummet, så att eleverna sitter vända mot 

varandra. 43 Det är en möblering som, dels ger eleverna möjlighet att placera sig tillsammans 

med vem de vill, dels ger bra förutsättningar för kommunikation eleverna emellan.  

Eftersom eleverna är tvungna att gå ifrån sina platser och röra på sig för att hämta material, 

bilder osv., uppstår spontana möten lite här och där i rummet. 

MARCUS pratar om möjligheterna till samspel i bildklassrummet: ” Så som det är här inne, 

så tycker jag är bra. När man sitter tillsammans liksom runt bordet. Som i ring ungefär. Det är 

bra att sitta ihop… då kan man prata. (he he) det gör förstås lite både och sådär med 

koncentrationen och… eller … ja. Alltså jag tror faktiskt inte jag hade gjort lika mycket om 

jag hade suttit själv. Då tror jag att jag hade tänkt något helt annat. Tankarna bara flyger i väg 

då. Jag hade blivit trött tror jag. Trött. Man får ju energi av varandra när man sitter ihop. ” 44  

 

I mina observationer noterar jag att eleverna använder sina mobiltelefoner mycket, sms:ar, 

pratar, är ute på Internet och lyssnar på musik i hörlurar. 45 Eleverna är i stor omfattning 

sociala, både i det faktiska, fysiska rummet och i det mobila och digitala under 

bildlektionerna.  

Många typer av samspel pågår i bildsalen i och med att det finns många olika potentiella 

mötesplatser i rummet, att eleverna är fysiskt rörliga under lektionerna, att de verkar uppleva 

lokalen som lätt att samtala i och att de använder sig av kommunikationsredskap som 

mobiltelefoner under lektionen. 

 

2.3 vilka artefakter finns i rummet? 

Strandberg påpekar: ”En stor del av lärande handlar om att ”göra lärande”, att vara engagerad 

i läraktiviteter, att utveckla färdigheter, och därför är det viktigt att underlätta detta görande, 

genom bruk av hjälpmedel. Allt det som så småningom finns i huvudet har tidigare varit yttre 

aktiviteter tillsammans med andra och med hjälp av verktyg.”46   

 

                                                 
43 Fältanteckningar 10-03-04 
44 Intervju Marcus 10-02-25 
45 Fältanteckningar 10-04-13 
46 Strandberg (2008), s. 41 
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I det bildklassrum jag har studerat finns en rik tillgång på praktiska, fysiska artefakter för att 

arbeta med ämnet. Det finns: färg, pennor, penslar, stafflier, ljusbord, tejp, saxar, paletter, 

dukar, olika papper, lim, tidningar, böcker, gamla bilder, knivar, grafikredskap, skrot, 

musikanläggning. Mycket av materialet används dock inte. Det jag ser användas mest är: 

pennor, vanliga papper (A4, A3), färg, duk och musikanläggningen. Det finns en hel del 

material i förråd och på ställen man aktivt måste veta om och uppsöka för att få tag i, till 

exempel sprayfärg som bara de elever som frågar efter den, och uppger att de är bekanta med 

den typen av material, använder., 47 I mina fältobservationer är olika artefakter som delar av 

elevernas kroppar. De är hela tiden i interaktion med olika redskap för bildframställning, 

musikspelare och mobiltelefoner.48  

 

Jag ser en mängd artefakter som eleverna själva har med sig in i rummet och som används i 

stor omfattning under lektionerna. Det jag ser mest av är: mobiltelefoner, musikspelare och I- 

phones.49 

DAVID  säger:” För det mesta kan jag koncentrera mig rätt bra där inne, men om de håller på 

med sina telefoner, eller spelar olika musik på sina telefoner så går det bara inte. – Även fast 

jag vet att jag själv är lite mobilberoende. Om det är någon som sms: ar till exempel så känner 

jag att jag måste svara direkt, och då blir jag lite så här störd. Det gör att man tappar fokus och 

tänker på något helt annat.”50  

De elever som i stor omfattning använder sig av dessa verktyg, lyssnar på musik i egna 

mediespelare, sms:ar, eller är ute på Internet på sina I- phones, är mer avskilda från andra 

människor i det fysiska rummet, och har bland annat mindre kommunikation med andra 

elever.51 

 

Vissa elever använder sig av många olika redskap för sitt bildarbete, medan andra bara 

använder något. Tina och Leo ser till exempel helt olika på tillgången på artefakter/redskap i 

rummet:  

TINA : ”Det jag tycker är mest utmärkande med det här rummet är all tillgång till material och 

så, allt man kan jobba med. Det ger en större frihet, att det finns mycket att välja på om man 

                                                 
47 Fältanteckningar 10-03-29 samt 10-04-13 
48 Fältanteckningar 10-04-13 
49 Fältanteckningar 10-04-13 
50 Intervju, David 10-03-04 
51 Fältanteckningar 10-03-04 
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säger så. Färger, pennor, papper det finns akryl, akvarell; allt liksom./…/ Jag blir inspirerad 

när jag ser de olika materialen som finns omkring mig och så, får idéer, känner mig kreativ… 

Om jag ser en färg eller ett material så tänker jag liksom vad man skulle kunna göra med det 

och så kommer jag i gång med någon idé.” 52  

LEO  i samma klass säger däremot: ”Det känns lite tomt. .här inne... Ja. det är liksom lite lite i 

rummet… Material och grejer och så tänker jag inte på. Jag kollar inte direkt i skåpen… tar 

ut… det är ju fint… när man kollar runt egentligen… med målningar….eller… man blir 

inspirerad… eller…. Ja…. eller jag skulle vilja att jag kunde göra likadant… fast det kan jag 

inte. ”53  

 Tillgången på artefakter och därmed vad som blir möjligt att göra, upplevs olika av olika 

elever.  

 

3. Resultat och tolkning  

Merleau- Ponty skriver i Kroppens fenomenologi: “Rummets platser definieras inte som 

objektiva positioner i förhållande till kroppens objektiva position, utan de bestämmer den 

variabla räckvidden av våra mål och gester runtomkring oss.”54 Eleven är alltid i sin kropp, 

med de erfarenheter den bär med sig, och utgår i alla handlingar utifrån den. Jag tror att man 

då man befinner sig i en lärsituation tolkar de intryck man får med hela sin kropp och med 

alla sinnen. Jag tänker mig att byggnaden kan ses som ett pedagogiskt verktyg och att den, 

precis som läraren, böcker, datorer och andra redskap, också borde betraktas som en 

”kunskapsformare” i mötet mellan människor. Palaasmaa skriver: “My perception is 

[therefore] not a sum of visual, tactile and audible givens: I perceive in a total way with my 

whole being: I grasp a unique structure of the thing, a unique way of being, which speaks to 

all my senses at once” 55 Rummet kräver både seendet och kroppen som båda används taktilt 

och domineras av närvaro.56  
 

 

                                                 
52 Intervju, Tina 10-03-04 
53 Intervju Leo 10-03-04 
54 Merleau- Ponty, Maurice: översättning  Fovet, William (1945/ 2006), Kroppens fenomenologi, Göteborg: 
Daidalos,  
s. 107 
55 Palasmaa  (2009),  s. 21 
56 Olsson (2003),  s. 331 
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Frågeställningarna jag har arbetat med är: Vilka aktiviteter, samspel och handlingar är 

möjliga i bildsalen? och: Hur upplever och använder det lärande subjektet rummet?   

Här kommer jag att presentera det jag har kommit fram till i bearbetningen av materialet.  

 

3.1 eleverna i rummet 
I bildsalen går elever runt mycket och tar in stor del av rummet rent fysiskt. Även då de sitter 

på sina platser är de rörliga, gestikulerar och använder sina kroppar i hög grad. Lena 

Ekenborn reflekterar i sin magisteruppsats om aktiviteten och den estetiska praktiken. Hon 

skriver att en stor skillnad jämfört med andra klassrum är att eleverna producerar något i 

bildsalen och att detta producerande oftast kräver att de fysiskt är tvungna att röra på sig, 

använda kroppen, händerna och artefakter. Själva handlandet blir liksom oskiljbart från 

lärandet.57 Strandberg påpekar även han i Vygotskij i praktiken: ”Psykologiska processer, som 

tänkande, uppstår inte i hjärnan. De växer fram i barnets aktiva och ömsesidiga interaktion 

med den givna kulturen med hjälp av artefakter”.  DAVID  kommenterar: ”Det är skönt att 

liksom få jobba lite med händerna, slappna av lite. Bli lite inspirerad”   

 

Det pågår många olika typer av aktiviteter samtidigt i bildsalen, samtal, diskussioner, 

bildarbete, internetsurfande, pyssel osv. Strandberg skriver: ”Förstår barnen och pedagogen 

att detta aktivitetsgalleri också är en redskapsbod som innehåller olika metoder som kan 

användas vid lärande?” 58  

 Eleverna använder mycket artefakter som de själva har med sig in i rummet under 

bildlektionen, mobiltelefoner, musikspelare och I- phones. De uttrycker att det skapar en skön 

stämning med musik och att det är en bra sak att mobilanvändningen inte är så hårt reglerad, 

men också att det splittrar dem. Som DAVID  säger: ”… man tappar fokus och tänker på något 

helt annat.” 59 Som pedagog måste man på något sätt förhålla sig till detta mediala rum som är 

hela världen. Man kan använda sig av det i undervisningen för att utöka rummet, men det är 

tydligt att det krävs en styrning när och hur detta är lämpligt att plocka in, för att inte 

aktiviteten ska halka i väg helt utanför ämnet.  

                                                 
57 Ekenborn, Lena (2006) Gnosjö tur och retur,  s. 18. www.sh.se  
58 Strandberg (2008), s 30 
59 Intervju, David 10-03-04 (se bearbetning och analys) 
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Säljö skriver att vi då vi funderar över hur vi lär, måste ta med i beräkningen hur vår 

omgivning ser ut, vilka resurser den erbjuder och också vilka krav som ställs.60 

Jag funderar över hur jag som lärare kan använda mig av insikten att bildsalen är ett så 

”rörligt rum”. Jag har möjlighet att möta varje elev på olika platser i rummet, och på olika 

sätt. Eleven kan placera sig på olika ställen där det finns olika redskap, promenera en sväng 

när hon/han stelnar. Kroppen är, som Ekenorn påpekar, en naturlig del av aktiviteten.  Även 

den som inte bryr sig om ämnet verkar känna av möjligheterna i bildsalen, som resulterar i en 

upplevelse av frihet, avslappning. Detta tillstånd tror jag på något sätt är en bra grogrund för 

lärande.  

Sammanfattat:  Bildsalen är ett rörligt rum. 

 

3.2 rummet mellan eleverna  

Eleverna uttrycker känslor av trivsel, stimulans (mest social, inte i lika hög grad vad gäller 

ämnet) och trygghet då man pratar om bildsalen. Ord eleverna använder då de samtalar om 

bildsalen är: stort, rörigt, långsamt, stökigt, inspirerande, oseriöst, nyttigt, lugnt, avslappnat, 

mysigt, roligt, hemma, skönt, kreativt, stökigt. 61 En informant formulerar det: 

”Bildlektionerna livar ju upp vardagen lite, det är skönt att hänga här. Tryggt. Hemma 

liksom.” 62 Många nämner att den har en annorlunda känsla jämfört med de andra rummen i 

skolan (se ex. Tina s. 16.) Rummet för bildskapande upplevs som en plats där man får slappna 

av, prata, lyssna på musik och bara vara. Jag funderar över detta ur sociokulturell synvinkel. 

Det är, enligt ett sociokulturellt synsätt, i mötet och samspelet, subjektet och kunskapen blir 

till. Strandberg uttrycker det som att ”ju fler spännande interaktioner vi har desto fler 

spännande tankar kan vi utveckla.”63  

Jag observerar hur eleverna interagerar med varandra i bildsalen. De har mycket öppna 

samtal, i form av diskussioner, skvaller och reflektioner - samtal som handlar om att vara i 

världen.64 De går runt i rummet, promenerar fram till varandra och pratar. De interagerar och 

agerar med hela kroppen på ett avspänt vis. Jag tänker att man i ett avslappnat rum möter 

människor på andra sätt än i ett mer officiellt rum. Kroppen mjuknar, ytan är inte lika ordnad 

och försvar blir mindre viktigt. Jag ser genom min studie en stor potential i bildsalen då 
                                                 
60 Säljö (2000), s. 17 
61 Intervjuer, samlat åtta elever på x gymnasium 10-02-25 samt 10-03-04 
62 Intervju Carlos 10-03-04 
63 Strandberg (2008), s 49 
64 Fältanteckningar 10-04-13 
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eleverna verkar avspända och ganska tillgängliga för öppna möten. Detta tror jag är en stor 

tillgång då man arbetar med lärande, och kanske särskilt i estetiska läroprocesser där man ska 

skapa, producera något. Pallasmaa uttrycker: ”Creative work calls for a bodily and mental 

identification, empathy and compassion” 65 Genom att som pedagog iscensätta miljön på ett 

sätt som tillvaratar dessa möten, den öppenhet som finns, och utnyttja den i ämnesaktiviteten 

kanske jag kan skapa just det rum jag vill ha. Försöka utnyttja rörligheten och öppenheten i 

stället för att se det röriga och elevernas slappa inställning till själva ämnet.   

Sammanfattat: Bildsalen innebär en lugnare känsla och andra samtal. 

 

3.3 rummet finns innan man går in i det 

Vi föds in i ett historiskt sammanhang, politiskt, kulturellt och personligt och vi övertar 

omgivningens sätt att se på omvärlden. Vi har inte konstruerat världen, världen är utifrån detta 

sätt att se, given. Ur den fenomenologiska skriften Sammanflätningar: ”I den värld som vi 

lever i finns ordning, det finns allmänna strukturer eller mening, och tänkandet är alltid 

bestämt av de frågor som ställs, dvs. frågorna bestämmer vad som är ett relevant svar.”66 Jag 

frågar mig vad det är för frågor, strukturer och mening bildsalen ställer. 

 

Under mina observationer har jag upplevt ett utpräglat beteende hos eleverna då de stiger in i 

bildsalen. Ljudvolymen ökar, de blir pratigare, rörligare. Jag uppfattar stämningen som lätt, 

ledig och inte så allvarlig.67 Pallasmaa diskuterar förförståelse: “Perception, memory, and 

imagination are in constant interaction; the domain of presence fuses into images of memory 

and fantasy. We keep constructing an immense city of evocation and remembrance, and all 

the cities we have visited are precincts in this metropolis of the mind”68 Minnena är inte bara 

visuella utan hela. Pallasmaa fortsätter. ”Alongside the prevailing architecture of the eye, 

there is a haptic architecture of the muscle and the skin” 69 Vetskapen om vad en bildsal är och 

hur man ska bete sig då man kliver in i den ligger lagrat i minnet och i kroppen.   

 

Jag observerar en skillnad i vad som upplevs som möjliga aktiviteter hos olika elever. Jag kan 

i mina rörelseanteckningar uttyda fyra olika handlingsmönster, eller strategier, för hur de 

                                                 
65 Palasmaa (2009), s 13 
66 Bengtsson (1993), s. 60 
67 Fältobservation 10-04-13 
68 Palasmaa (2009), s 67f. 
69 Ibid,.  s 70 
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fysiskt intar rummet och använder sig av det som finns där. Två av dessa, LEO  och 

MARCUS, är inte särskilt intresserade av ämnet eller bekanta sedan tidigare med redskap för 

estetiska läroprocesser. De rör sig mycket i rummet och använder sig av hela platsen, till 

skillnad från TINA  och DAVID  som är mycket intresserade av bildämnet och som är relativt 

stilla. När man ser dessa elevers olika sätt att aktivera sig i bildsalen blir Merleau- Pontys 

tankar om kroppens förhållande till objekten mer begripliga. Ur Mellan rum: När en elev 

sträcker sig för att ta sin penna och griper tag i den utan att tveka räcker det med att hon får 

syn på den för att hon ska veta hur hon ska få tag på den. Merleau- Pontys tänker att den 

”rörliga kroppen förutsätter en synlig värld, att den är en del av denna värd och därför kan jag 

styra den med det synliga” och skriver vidare ”alla mina förflyttningar görs i princip i något 

hörn av mitt landskap” … ”och förs in på kartan över det synliga. Allt vad jag ser, allt som är 

inom räckvidden för min blick förs in på kartan av vad ’jag kan’, över mina kompetenser”. 

När allt fungerar som det skall är ”den synliga världen och mina rörelsers värld av samma 

vara.”.70  

Jag tänker på hur Leos, Marcus, Davids och Tinas olika förförståelse för rummet bildsalen gör 

olika aktiviteter möjliga eller omöjliga för dem. Genom att definiera oss, i förhållande till den 

kontext vi befinner oss i skapar vi en bild av ”hur vi är”. Man skulle kunna säga att vår 

självbild är situerad. Erfarenheter påverkar oss, men vi ser och tolkar samtidigt världen genom 

den kunskap vi har. Vi uppfattar det vi kan omfatta. (se tex. Tinas och Leos olika sätt att 

uppleva vad som faktiskt finns i rummet s. 18) Bildsalen erbjuder olika saker för olika 

individer, beroende på tidigare erfarenheter av handlingar i ett sådant rum. Olika aktiviteter 

blir möjliga och omöjliga. Säljö skriver: ”Mänskliga handlingar är situerade i sociala 

praktiker. Individen handlar med utgångspunkt i de egna kunskaperna och erfarenheterna av 

vad man medvetet eller omedvetet uppfattar att omgivningen kräver, tillåter eller gör möjligt i 

en viss verksamhet.”71 Att LEO  inte upplever det lugn han uttrycker att han behöver för att 

skapa måste ses som dels beroende av vad han har för erfarenheter av den kontext som 

bildklassrummet och bildämnet utgör, dels som ett resultat av den faktiska bildsalen där han 

nu befinner sig, med de resurser som där erbjuds och de krav som där ställs. Merleau- Ponty: 

” Vi utför inte våra rörelser i ett rum som är ’tomt’ och utan samband med dem, utan som 

tvärtom står i ett mycket bestämt samband med dem: rörelse och bakgrund är egentligen bara 

moment som på ett artificiellt sätt är skilda från en enhet. Handens rörelse, som sträcker sig 

                                                 
70 Olsson (2003), s 256 
71 Säljö (2000),  s 128  
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mot ett föremål, rymmer en hänvisning till föremålet, inte som ett föreställt föremål utan som 

det ganska bestämda ting som vi kastar oss ut mot, som vi redan i förväg är hos, som vi 

bebor.” 72  

 

4. Slutdiskussion 

Jag började den här undersökningen ute på havet i mitt läranderum omgivet av vatten. Jag har, 

förstår jag nu, under mitt pedagogiska arbete på sjön förankrat betydelsen av mötet och 

interaktionen för utveckling och lärande i min kropp. Där är man tillsammans med eleverna 

utlämnad och inramad i ett gemensamt rum, och fysiskt tvungen att interagera med andra och 

redskap för att överhuvudtaget komma framåt. Detta är ett sociokulturellt sätt att se på lärande 

och kunskap. Möten och interaktioner genererar utveckling och lärande, och olika rum skapar 

villkor för olika sorters möten.  

Jag har befunnit mig i gymnasieskolan och undersökt förutsättningarna för lärande, skapande 

verksamhet där. Bildsalen är en fysisk kontext för bildundervisning som gör vissa aktiviteter 

möjliga/tillgängliga och andra inte. I min studie träder den fram som en plats där man 

slappnar av, jobbar med händerna och möts. Den första tanke som kanske slår en då man 

studerar rummet som bildlärare är: Men var är lärandet i allt det här? Var är bildämnet? Jag 

har i min studie inte diskuterat ämnesfrågan närmare. Men jag har genom min undersökning 

sett hur det finns en stor potential i rummet, med en öppenhet och mycket spännande, positiva 

interaktioner att ta till vara. Jag har också fått en fördjupad insikt i hur förförståelsen av 

rummet bildsalen påverkar det som är och bildas där. Jag ser tydligare hur miljön kan få olika 

elever, med olika erfarenheter av platsen, att göra och inte göra. Jag har även fått en lite större 

uppfattning om hur digitala redskap som mobiltelefoner, musikspelare och I- phones påverkar 

kommunikationen i salen och därmed lärandet.  

I bildsalen har jag hittat saker som jag tror är viktiga komponenter i det där rummet som jag 

vill skapa som lärare. Där finns en öppenhet för världen, möten och möjlighet till en rörlig 

pedagogik, med olika verktyg och platser för skilda aktiviteter tillgängligt. 

 

                                                 
72 Merleau- Ponty översättning  Fovet (1945/ 2006), s. 100 
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Det som skapar rummet är det som händer: Rum är något som det som händer äger.73 Man 

skulle kunna säga att elevernas medvetande är internaliserat rum och rummet är externaliserat 

medvetande.  

 

Min studie har inte varit lätt att få grepp om, bland annat för att jag har riktat in mig på 

upplevelsen av rummet. Upplevelsen är knepig, den sitter i kroppen, och jag som ju befinner 

mig i en annan kropp har svårt att få tag i den. Jag tycker trots detta att det är betydelsefullt att 

försöka undersöka saker som upplevelser, möten och kontexter. I Sverige är vi i enighet med 

ett marknadsmässigt ideal bra på att utvärdera mätbara kvalitéer, men sämre på att 

uppmärksamma saker som samspel, utveckling, trygghet, öppenhet, stimulans osv. Som 

pedagog anser jag att detta är viktiga saker, som inte får tappas bort. Lyckas man synliggöra 

byggstenar och mönster finns möjlighet att som lärare bygga upp sitt rum med nya strukturer 

och ideal, där man kan ta till vara på det som är gott och givande och bygga om det som rör 

sig åt fel håll.  

 

En fråga finns dock fortfarande kvar: Hur ska man då rent fysiskt, praktiskt ordna så att man 

som pedagog lyckas ta till vara på de möten och den potential som finns i bildsalen?  

 

 

 

 

 

 

 

 

Till sist. 

”Båten är när allt kommer omkring är ett stycke flytande rum, en plats utan bestämd plats som 

existerar för sig själv, innesluten i sitt skal och samtidigt utlämnad åt havets oändlighet. /…/  I 

civilisationer utan båtar sinar drömmarna ut, spionage ersätter äventyret och polisen tar 

piraternas plats” 74 

                                                 
73 Samtal med Koppfeldt, Thomas 10-05-05 
74 Focault, Michael  Visslingar och rop. artikel: Andra Rum Stockholm: Visslingar och Rop, teater och 
dansvetenskapliga föreningen, s. 82 
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Bilaga1. enkel skiss över bildsalen: 
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Bilaga 2. dokumentation av gestaltning 
 
 

 

 

Det visuella undersökandet har gått ut på att få en fördjupad förståelse för hur platsen 

påverkar det som är och bildas där: människor, möten och rörelser i ett rum som är en bildsal. 

Utgångspunkten är att kunskap skapas i mötet och att rummet ger olika möjligheter för 

handling och möten. 

Jag har under arbetets gång samlat material visuellt i form av film, skisser och foto. Detta har 

resulterat i en massa fragment. Två av dessa ligger till grund för den gestaltning som visades 

på vårutställningen 2010: 

 

1. Jag har med videokamera undersökt mötet genom att filma elever (som själva anmälde att 

de ville vara med), när de satt och mötte mig, genom filmkameran. De instruktioner eleverna 

fick var att de inte fick titta bort, eller prata. Filmsessionerna varade i ungefär 5 minuter. Detta 

material består alltså av filmade ”stillbilder” (kameran är stilla) där eleven tittar in i kameran, 

på mig som sitter bakom.  

 

2. Den andra delen av gestaltningen består av rörelseobservationer jag har gjort i en bildsal 

under lektionstid. Några av dessa skisser har jag i min gestaltning sedan tecknat upp på 

väggen, samt översatt till ett tredimensionellt nät i taket, där vissa trådar har kopplats ihop 

med ”mötesfilmerna” och de andra rörelseskisserna.  

 
 
 


