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Sammanfattning 

Jag har i den här uppsatsen undersökt hur själva klassrummet som både materiellt och diskursivt 

rum är delaktigt i den subjektsskapande processen. I detta har jag använt mig av olika 

inspirationskällor. Dels har jag inspirerats av fysikern Karen Barards onto-epistemoligiska teori 

i vilken det materiella tillskrivs en påverkansmöjlighet i hur vi förstår oss själva och vad som 

händer med oss och dels Gilles Deleuze idéer kring flöden och tillblivelser för att försöka förstå 

hur ett klassrum kan skapa olika möjligheter och begränsningar. Dessutom har jag använt 

Michel Foucaults tankar om hur rummet kan förstås som en diskursiv kontrollmekanism, tankar 

som han utvecklat i texten ”Fogliga kroppar”. Min undersökning har även en 

poststrukturalistiskt feministisk utgångspunkt. Metodologiskt använder jag mig av det som 

brukar benämnas ”kollektivt minnesarbete”. Detta innebär att jag har använt mig av mina egna 

och en annan lärares nedtecknade minnen för att undersöka den subjektskapande processen. Jag 

har prövat hur det går att förstå klassrummets utformning, bänkarnas placering, stolarnas tilltal, 

svarta tavlans roll, papper och färger som används med mera i formandet av oss som subjekt. 

Min ambition är att, genom att tillämpa olika teorier, skapa andra, olika och nya sätt att betrakta 

det pedagogiska rummet. Detta innebär en strävan bort från en subjektssyn som menar att vi 

formas som lärande subjekt enbart diskursivt, oavsett materialitet. Istället vill jag försöka förstå 

den roll det fysiska klassrummet och dess material spelar i denna process.  

Nyckelord 

Skolan, klassrum, diskurs, subjekt, subjektskapande, feministiskt poststrukturalistiskt 

perspektiv, den materiella vändningen, genus 
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Förord 

Jag vill inledningsvis tacka läraren Anna som har möjliggjort genomförandet av denna studie, 

utan dig hade inte uppsatsen blivit den samma. Det finns några personer som jag särskilt vill 

tacka som på olika sätt har hjälp till under uppsatsskrivandet. Först och främst vill jag tacka min 

handledare Kajsa Ohrlander för givande och utmanande samtal och all hjälp under skrivandets 

gång. Jag vill även tacka de andra uppsatsskrivarna som deltagit under våra gemensamma 

handledningsträffar för deras stöd och uppmuntran. Sist men inte minst vill jag tacka min man 

Staffan Augustsson för korrekturläsning av texten och insiktsfulla kommentarer.   
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Inledning 

Rummet är stort och möblerat med bord och svarta skinnfåtöljer placerade som öar i ett hav 

av heltäckningsmatta. En vägg drar genast till sig min blick när jag häller upp mitt kaffe. 

Det är en fondvägg där oljemålningar av skolans alla rektorer placerats. Det känns som de 

tittar med sträng blick på mig där jag står och jag känner ett element av makt närvarade i 

rummet. Rektorerna är alla, utom en, män och rektorn med kvinnligt kön är placerad på en 

kortvägg intill den pampiga fondväggen. Kvinnan sitter lite utanför, på kanten, som att hon 

inte riktigt platsade bland de andra. Jag känner mig väldigt liten i det här rummet och min 

litenhet förstärks av att målningarna på rektorernas bistra och sammanbitna ansikten är 

större än mig.  

Texten är ett minne som jag har skrivit ner ifrån ett av mina första besök på den skola där jag 

har genomfört min verksamhetsförlagda utbildning. Jag tror att många kan känna igen sig i att 

ett rum kan väcka många olika slags känslor inom oss. Ändå betraktas rummet ofta som ett 

neutralt skal som bara omger de människor som befinner sig i rummet. Vi riktar ofta vår blick 

på de mänskliga interaktioner som utspelar sig i olika rum utan att lyfta blicken och se vilka 

möjligheter och begränsningar som själva det materiella rummet skapar. De skolmiljöer som 

barn vistas i är ofta standardiserade kala rum som vid en första anblick verkar nästan stumma, 

de förmedlar inget tydligt budskap. Ändå har jag många gånger stigit in i ett klassrum och 

upplevt det som att jag precis vet vad som förväntas av mig i detta rum. Som att det på något 

sätt satt i väggarna. När jag kommit i kontakt med forskning och teorier som lyckas 

begreppsliggöra att själva det materiella rummet faktiskt gör något med de som vistas i rummet, 

har det känts utmanande och intressant att i ett examensarbete få ägna tid åt att utforska detta 

vidare. Det var denna utmaning som fanns i mitt huvud när jag inledde arbetet med den här 

uppsatsen.   
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Bakgrund: forskning om det 

pedagogiska rummet  

Mitt intresseområde inför denna studie är relationen mellan skolan som fysisk miljö och elevers 

subjektskapande – ett intresse som väckts utifrån de teoretiska perspektiv jag kommit i kontakt 

med. Dock är den forskning som behandlar detta område av ganska begränsad omfattning. 

Därför avser jag att i denna bakgrund ta upp texter, artiklar och forskning som utifrån olika 

perspektiv anknyter till mitt intresseområde, dels för att se vad för slags kunskap de bidrar med 

men också för att tydliggöra hur mitt eget perspektiv kan avgränsas.   

Hur klassrummet påverkar eleven finns beskrivet i åtskilliga uppväxtromaner. När jag skulle 

börja skriva bakgrunden till den här uppsatsen hade jag precis läst Silvia Plaths roman 

Glaskupan. I början av boken skriver Plath om huvudpersonen Esthers reaktioner på skolan och 

dess miljö.   

Visserligen hade jag fått stort A i fysik, men jag var panikslagen. Fysik gjorde mig sjuk 

hela tiden medan jag läste det. Vad jag inte stod ut med var att allt krymptes ner till 

bokstäver och siffror. Istället för olika bladformer och förstorade diagram av de hål som 

löven andas genom och fascinerande ord som karotin och xantofyll på svarta tavlan, stod 

bara dessa ohyggliga, gnetiga skorpionliknande bokstavsformler där, ditskrivna med herr 

Manziz speciella rödkrita. Jag visste att kemi skulle bli värre, för jag hade sett en stor 

väggplansch över de cirka nittio elementen, som fanns upphängd i kemlabbet, och av alla 

fullt godtagbara ord som guld och silver och kobolt och aluminium hade blivit fula 

förkortningar med olika decimaler efter.
1
 

I den citerade texten kan vi läsa om Esthers motstånd mot att vara delaktig i den skolpraktik 

som hon upplever som reducerad eller krympt. Hon beskriver det som att stora luftiga 

sammanhang, ”förstorade diagram av de hål som löven andas genom”, krympts till bokstäver 

och siffror. Denna skolpraktik formar hennes upplevelser av sig själv och hon beskriver det som 

att ”fysiken gjorde mig sjuk”. I citatet kan vi även läsa att själva klassrummet med dess svarta 

tavla och planschen med det periodiska systemet påverkar Esther, den talar om för henne vilken 

kunskap som efterfrågas. Klassrummet blir på det sättet en slags tyst bärare av den 

verklighetsbeskrivning som gör Esther sjuk. Rummet formar Esthers upplevelser av sig själv.  

Att ett klassrum kan väcka gamla känslor till liv inom en och förändra den egna upplevelsen av 

kroppen tas upp av Hillevi Lenz Taguchi i boken Inpå bara benet. En introduktion till 

feministisk poststrukturalism där hon på följande sätt beskriver mötet mellan klassrummet och 

den före detta eleven.  

När en vuxen person, exempelvis en lärarstudent eller en förälder, stiger in i klassrummet 

känner vi kanske bara igen oss i varierande grad, beroende på möbler och läromedlens 

utseende. Men stannar vi en stund under en lektion, eller sätter vi oss själva på vårt barns 

                                                      
1
 Sylvia Plath: Glaskupan 4. uppl., Stockholm: Trevi, 1976 s. 35 
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plats i klassrummet på ett föräldramöte, kommer hela kroppen att inta ett förhållningssätt i 

relation till vad som förväntas av mig som „elev‟ i detta rum.
2
 

Precis som i Plaths text, där Esther ger uttryck för att rummet formar hennes upplevelse, 

beskriver Hillevi Lenz Taguchis text kassrummet som en medskapare i hur vi formar och 

upplevelser oss själva. När vi som vuxna återvänder till ett klassrum känner vi i hela vår kropp 

hur vi förväntas uppträda i detta rum.  

Rum och platser är inte neutrala utan de bär på en mängd olika föreställningar och gör något 

med oss rent fysiskt. Ett rum kan till exempel bära upp maktrelationer; lärarens plats längst fram 

i klassrummet har ofta rent fysiskt uttryckts som en maktposition, en plats som i de äldre 

skolbyggnaderna är fysiskt uppböjd. Rum och platser innehåller dessutom idéer om kön. Ett 

exempel är syslöjdsrummet och träslöjdsrummet som ofta förknippas med flickor/femininitet 

respektive pojkar/maskulinitet. Det pedagogiska rummet är på så sätt inte ett tyst rum, utan det 

säger något om vad ett barn ska bli och vad som förväntas av barnet i rummet.
3
  

Idag finns en del rapporter som kritiserar bristen på forskning kring den fysiska miljön i skolan 

men också forskning som börjar teoretisera och studera skolan som fysisk miljö. Myndigheten 

för skolutveckling tar i sin rapport Lärande och fysisk miljö- en kunskapsöversikt om samspelet 

mellan lärande och fysisk miljö i förskola och skola upp det faktum att den fysiska miljön i 

skolan har betydelse för barns utveckling men också för hur barn och unga utvecklar en identitet 

i relation till platser.
4
 I rapporten påpekas att forskning om skolans fysiska miljö är eftersatt. Det 

skrivs att skolans lokaler ofta kommer i skymundan vid planering och utvärdering av 

pedagogisk verksamhet.  Det råder en outtalad uppfattning om att en bra pedagog kan göra ett 

bra arbete oavsett hur lokalerna ser ut och därför erkänner man inte lokalernas stora betydelse 

för verksamheten.
5
 Den fysiska skolmiljön är också dåligt reglerad i skollagen, läroplanerna och 

övriga förordningar. 
6
 I rapporten görs en åtskillnad mellan vad man kallar för en ”objektiv 

miljö” och ”subjektiv miljö”. Det första begreppet syftar på det faktiska fysiska rummet som 

kan inventeras och beskrivas i termer av storlek, läge och samband med andra fysiska platser. 

”Subjektiv miljö” är den miljö som en person eller grupp upplever. Detta begrepp syftar till hur 

vi tilldelar fysiska rum mening och betydelse.
7
  

Många skolbyggnader är i linje med detta inte anpassade efter de nuvarande läroplanerna utan är 

snarare lämpade för en historisk förmedlingspedagogik.
8
 Många av nutidens skolbyggnader och 

klassrum formades under industrisamhällets framväxt vilket innebär att de är präglade av 

industrisamhällets behov och former. Detta menar både Ole Thysse och Gunnar Löwenhielm, 

                                                      
2
 Hillevi Lenz Taguchi: In på bara benet. En introduktion till feministisk poststrukturalism. 

Stockholm: HLS förlag, 2004, s.66 

3
 Elisabeth Nordin-Hultman: Pedagogiska miljöer och barns subjektskapande. Stockholm: Liber, 

2004, s. 51 

4
 Pia Björklid: Lärande och fysisk miljö [Elektronisk resurs]: en kunskapsöversikt om samspelet 

mellan lärande och fysisk miljö i förskola och skola. Stockholm: Myndigheten för skolutveckling 

2005, s. 11 (http://www.skolverket.se/publikationer?id=1827) 

5
 Ibid., s 21  

6
 Ibid., s 25  

7
 Ibid., s 30  

8
 Ibid., s 12  
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två forskare som det refereras till i Myndigheten för skolutvecklings rapport. Löwenhielm 

skriver att undervisningen i de skolor som uppförts under industrialiseringen präglas av dess 

tänkande om inlärning och att byggnaderna konstruerades utifrån detta. Inlärning förväntas ske i 

särskilda rum och varje ämne ska ha en egen uppsättning lokaler. Läraren styr undervisningen 

från en fast punkt i lokalen och antalet elever i varje klass anpassas till hur många som kan 

undervisas i ett rum. De olika rummen är avskiljda från varandra i syfte att upprätthålla 

disciplinen.
9
 Denna organisering för lätt tankarna till industrisamhällets fabriker. På 1950-talet 

formulerades, enligt Myndigheten för skolutvecklings rapport, en mer demokratisk tanke kring 

hur skolan skulle organiseras. Man ville bygga ”på barnens villkor” vilket man menade skulle 

bidra till en god miljö för både barn och vuxna. Den typiska 1950-talsskolan bestod av flera 

smala huskroppar som sammanfogades. De gemensamma utrymmena formades av ljushallar, 

aula, gymnastiksal och matsal, vilka gav skolanläggningen en både varierad och sammanhållen 

form. Man använde sig ofta av trubbiga vinklar. Gårdsrummen var inte rektangulära utan hade 

en mer originell geometrisk form. Under 1970-talet lanserades begreppet hem när man 

planerade skolan och den skulle bli mer hemlik i syfte att motverka anonymitet och utanförskap. 

I skolor från 1970-talet och framåt strävade man efter att anpassa skolans skala till barnen. 

Skolorna byggdes i ett plan och varje klass fick egen entré med kapprum och WC. Under 1990-

talet ersattes begreppet hem med arbetsenhet och arbetslag. Man har dock behållit idén om att 

skolan ska skapa tillhörighet och identifikation. Det finns fortfarande en organisatorisk koppling 

mellan olika rum och olika grupper. Vissa barn tillhör ett visst rum och så vidare.
10

 

Även fysiskt och psykiskt välbefinnande kan förstås som påverkat av den fysiska skolmiljön. I 

rapporten från Myndigheten för skolutvecklig lyfter man bland andra fram den danska 

arkitekten Kirkeby som i sin skrift Skolen - et fysisk landskab - et mentalt rum beskriver att vi 

påverkas mycket grundläggande av den fysiska omgivningen. Både hur rummet är organiserat 

och de material som finns i rummet påverkar oss enligt Kirkeby. Hon menar att det fysiska 

rummet direkt påverkar vårt fysiska och psykiska välbefinnande. Olika rum skapar både 

möjligheter och begränsningar för oss som mässiskor, enligt Kirkeby. 
11

 

En del studier pekar också på att skolmiljön har stor betydelse för elevers lärande. Ovanstående 

rapport lyfter även fram forskning av Birgit Cold som i flera skrifter har utvecklat begreppet 

“skolan som läsebok”. Hon skriver att skolbyggnadens estetiska utformning ute och inne är en 

integrerad del av barns och ungas lärande och utveckling. Den estetiska miljön är med sina olika 

egenskaper, så som synintryck och luktintryck, av stor betydelse för vårt välmående och för vår 

koncentrationsförmåga. Samtidigt ska miljön i skolan även inspirera till utforskande och estetisk 

undervisning.
12

 Skolan består företrädesvis av en instrumentell miljö och Cold menar att denna 

typ av miljö kan få oss att känna oss ”obekväma, sorgsna och värdelösa på grund av att ingen 

har haft vilja eller makt att bry sig om den och sålunda bry sig om oss och vårt välbefinnande 

och hälsa”.
13

 

                                                      
9
 Ibid., s 55-56  

10
 Ibid., s 60-61 

11
 Ibid., s 34  

12
 Ibid., s. 35  

13
 Ibid., s. 36  
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En del av den forskning som jag har beskrivit bygger på konstruktionistiska teorier och ser 

skolrummet som kommunikativt, delaktigt i skapande av barns uppfattning om sig själva, av 

maktrelationer och i skapandet av identiteter. Det första numret av Pedagogiska magasinet 2008 

hade temat ”Det sitter i väggarna” och handlade om miljöns betydelse för lärande. I detta 

nummer kan man återfinna en rad olika artiklar som handlar om samspelet mellan arkitektur och 

människa. Även här är det arkitekten Mette Kirkeby som skriver om hur utformningen av 

skolans pedagogiska miljöer på olika sätt kommunicerar med elever. Hon menar att det sker ett 

samspel mellan skolan miljö och elevernas inlärning och deras beteenden, inte genom någon 

form av kausalt samband - som att en miljö leder till ett viss beteende - utan snarare att miljön 

har betydelser för hur vi förstår oss själva som individer. Hon skriver att skolan byggnader 

medverkar till att reglera barns beteenden efter skolans eftersträvansvärda normer. Byggnaden 

är en del av skolans maktstrukturer som uppmanar barn att ”uppföra sig ordentligt”.
14

 I Kirkebys 

text betraktas rummet som en aktör som talar om för elever vilka värden som är 

eftersträvansvärda och vilka normer som de ska följa. 

I samma nummer kan man läsa en artikel av arkitekten Katarina Bonnevier där även hon 

beskriver hur skolmiljön är bärare av normer och värderingar. Hon skriver att klassrummet lätt 

kan uppfattas som en ”neutral container” och att det endast är läraren eller eleverna som 

uppfattas som meningsskapare i rummet. Istället skriver Bonnevier att den rumsliga 

organisationen skapar och speglar olika maktförhållanden i samhället. Hon skriver ”En viktig 

ingång för mitt sätt att förstå den byggda miljön är tanken om att det inte bara är så att vi skapar 

arkitekturen, arkitekturen skapar oss, skapar subjektspositioner, begärspel och maktrelationer.”15  

Även Elisabeth Nordin-Hultman ställer i sin avhandling Pedagogiska miljöer och barn 

subjektskapande frågor om hur det pedagogiska rummet påverkar barns lärande och 

subjektskapande.
16

 Hennes forskning ligger, ut ett teoretiskt perspektiv, nära min. Hon gör en 

jämförelse mellan engelska och svenska förskolerum och tittar på hur det pedagogiska rummet 

är organiserat, hur tiden är indelad och vilka material som finns i rummet. Hon anlägger ett 

postmodernt perspektiv och menar att barn och vuxna ständigt skapar sig själva och skapas av 

andra. Hon menar att den pedagogiska miljön är betydelsefull i denna process.  

Hillvie Lenz Taguchis bok Going Beyond the Theory/Practice Divide in Early Childhood 

Education tar också upp den pedagogiska miljöns påverkan på barns subjektsskapande och även 

hennes forskning ligger nära de frågor som jag vill undersöka i denna uppsats.
17

 Lenz Taguchis 

är dock i likhet med Nordin-Hultman inriktad på förskolans miljö och material medan jag är 

intresserad av skolan och klassrummet. Hon teoretiserar kring hur olika pedagogiska material 

kan förstås som aktiva och medskapande i barns lärande och subjektskapande. Hennes ansats är 

att utmana uppdelningen mellan teori och praktik och mellan det som betraktas som diskursivt å 

ena sidan och materiellt å den andra. Hon vill istället introducera en intra-aktiv pedagogik där 

även det materiella förstås som aktivt, betydelsefullt och meningsskapande för barns inlärning.  

                                                      
14

 Mette Kirkeby: ”Rummet ramar in gemenskap, kontroll, sinnlighet.” Pedagogiska magasinet. 

Pm. Lärarförbundets tidskrift för pedagogisk forskning och debatt, nr 1, 2008, s. 38-43 

15
 Katarina Bonnevier: ”Klassrummet är ingen neutral container” Pedagogiska magasinet. Pm. 

Lärarförbundets tidskrift för pedagogisk forskning och debatt, nr 1, 2008, s. 60 

16
 Nordin-Hultman, Pedagogiska miljöer och barns subjektskapande  

17
 Hillevi Lenz Taguchi: Going beyond the theory/practice divide in early childhood education: 

introducing an intra-active pedagogy. Abingdon, Oxon: Routledge, 2010 



 9 

Det finns med andra ord en del ny forskning om hur skolans fysiska rum påverkar 

välbefinnande, lärande och hur miljöerna kommunicerar med elever och andra. Det är också 

tydligt att denna forskning visar att det alltid funnits olika idéer inblandade kring hur man ska 

organisera miljöerna på olika sätt för att åstadkomma olika effekter på barnen och deras 

inlärning. Sådana idéer har varit hämtade från olika tiders dominerade tänkande om hur 

människor ska organiseras och hur barn ska lära. Nordin- Hultman skriver att ”Sättet att inreda 

och utrusta förskolerum eller klassrum, att planera dagsprogrammet och att ge uppgifter till 

barnen kan ses som iscensatta teorier om barns behov, lärande och utvecklig.”
18

 Det finns dock 

väldigt lite forskning och teoretiserande som försöker konkretisera vad olika skolmiljöer gör 

med barnen som vistas i dem. 
19

 

 

 

                                                      
18

 Nordin-Hultman, s. 41 

19
 Detta är något som även konstatseras av Nordin-Hultman, s. 57 
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Teoretiska perspektiv 

Detta kapitel är till för att orientera läsaren i det kunskapsfält som jag, men den här uppsatsen, 

skriver in mig i. Eftersom uppsatsens ansats är att teoretisera kring relationerna mellan skolans 

rum och barns subjektsskapande innebär detta i sig självt ett speciellt val av teoretiska 

perspektiv. Det blir därför viktigt att tydliggöra några av de element och begrepp som inspirerat 

till detta val. Som ovan framgått finns en del forskning som behandlat olika idéer kring skolans 

byggnader och pedagogiska rum, men få som arbetar med teoretiska perspektiv som på ett 

konkret sätt kan skapa förståelse för HUR olika pedagogiska miljöer deltar i formandet av det 

mänskliga subjektet. Både Nordin-Hultman och Lenz Taguchis forskning är, som jag skriver i 

bakgrunden, inriktad på dessa frågor men de har förskolans material och rum i blickpunkten. 

Jag är ute efter att undersöka skolan och klassrummet. Jag kommer i detta avsnitt att skriva fram 

de teoretiska utgångspunkter som denna uppsats vilar på. Min ansats är att förena teorier om 

subjektskapande influerade av Judith Butler med teorier som betraktar det fysiska rummet som 

aktivt medskapande i den subjektskapande processen. Jag vill dock först beskriva den 

övergipande teoretiska grund som den här uppsatsen vilar på.  

Poststrukturalistisk feministisk teori 

Den här uppsatsens teoretiska ansats vilar först och främst på en poststrukturalistisk feministisk 

teoribildning och jag är inspirerad av Hillevi Lenz Taguchis bok Inpå bara benet. En 

introduktion till feministisk poststrukturalism. Författaren förenar en poststrukturalistisk 

förståelse av språket med feministisk teori. Jag vill först börja med att reda ut vad begreppet 

poststrukturalism innebär. Begreppet definieras av Lenz Taguchi på följande sätt:  

Poststrukturalism, […] innebär ett mycket tydligt avståndstagande från att det i världen – 

„där ute‟ – skulle kunna finnas universellt givna sanningar som sanningsenligt kan 

avtäckas, avbildas eller reproduceras. Det vi kan veta om oss själva och världen kan bara 

formuleras i ett mänskligt uttryck av något slag– som språk.
20  

Allt vi kan veta om världen är språkligt och det finns på så sätt ingen underliggande verklighet 

som språket beskriver utan verkligheten och språket är samma sak. På så sätt finns det heller 

ingen sanning bortom det som språket beskriver. Detta sätt att betrakta världen som konstituerad 

av språk är en central utgångspunkt för mitt uppsatsarbete. Även det materiella kan betraktas 

som språkligt enligt Lenz Taguchi, hon skriver:  

                                                      
20

 Lenz Taguchi, In på bara benet, s. 54 
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[…] Allt jag kan veta om mig själv, min kropp, biologin eller det vi kallar för naturen eller 

omvärlden, kan jag bara veta med hjälp av de innebördsgivande, språkliga verktyg – ord, 

vetenskapliga begrepp och mänskliga uttrycksformen – som jag har tillgång till. 
21 

 

Allt vi vet om världen är utgjort av språk och det innebär att inget som existerar i vår värld går 

att benämna på något annat sätt än genom språk. Språket blir på det sättet centralt för hur vi 

förstår, upplever och interagerar med vår omvärld. Detta beskrivs även av Elisabeth Nordin 

Hultman som skriver att:  

Vi kan bara förklara och förstå ett fenomen med hjälp av de tecken eller ord som finns i de 

mänskliga språken, eller som vi hittar på, konstruerar och därmed tillfogar vårt språk. Vi 

kan inte tänka på eller tala om något som vi inte har tankeredskap för. Språket – det 

kulturspecifika språket – måste alltid komma först. 
22

 

Lenz Taguchi och Nordin Hultman beskriver det diskursiva som grundläggande för hur vi 

uppfattar, förstår och handlar i världen. De företräder båda en postmodern feministisk 

teoribildning som beskriver språket och det diskursiva som fundamentalt för vår världsbild. 

Detta synsätt kommer jag, med hjälp av en uppsättning andra teorier, att bygga vidare på och 

utmana i avsnittet ”subjektskapande och det materiella”. Först vill jag dock reda ut i vilket 

vetenskapligt sammanhang som begreppen poststrukturalism och diskurs uppstod samt hur jag 

använder dessa i denna uppsats. 
 

Den språkliga vändningen och begreppet diskurs  

För att förstå begreppet diskurs i sin helhet behöver man känna till den förskjutning inom olika 

akademiska och samhälleliga områden som skedde på 1970-talet och framåt ifrån modernism 

till det som kallas postmodernism. Detta brukar kallas ”den språkliga vändningen” och innebär, 

enligt Lenz Taguchi, att man inom vetenskapen började ifrågasätta tanken på att det finns en 

skiljelinje mellan språket och verkligheten. Man tänker sig istället bort från föreställningen om 

att det skulle existera en sann verklighet bortom språket.
23 

Istället kom uppmärksamheten att 

riktas mot språket och begreppet diskurs kom att få en speciell betydelse i och med den franske 

filosofen Michel Foucaults texter om detta. En diskurs kan enligt dessa definieras som ett 

bestämt sätt att förstå och tala om världen och särskild vikt läggs vid diskursernas makt över 

vårt vetande om och varande i välden. Kunskap och vetande produceras genom språket vilket 

ledet till att språket också producerar makt och maktrelationer.
24

 Genom språket förstår vi 

                                                      
21

 Ibid., s. 60  

22
 Nordin- Hultman, s. 39  

23
 Ibid., s 53  

24
 Stuart Hall (red.): Representation. Cultural representations and signifying practices. London: 

Sage, 1997, s. 44 
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välden. Detta sätt att tänka syftar till att söka undersöka, lyfta fram och plocka isär olika 

föreställningar och handlingar som tycks så självklara och naturliga att de inte ifrågasätts.  

Makt är alltså ett nyckelord inom de diskursteoretiska perspektiv som feministisk 

poststrukturalism arbetar med. Foucault ser makt som delaktigt i produktion av vad som har 

kallats olika ”kunskapsregimer”. Det som betraktas som sant eller falskt handlar om olika 

diskursiva konstruktioner. Kunskap och makt är sammanlänkade. Makt, i Foucaults mening, ska 

inte förstås som något vissa utövar över andra utan makten är spridd över olika sociala 

praktiker. Människor, vi alla deltar i och skapar kunskap och normalitet och på så sätt deltar vi 

även i att skapa kunskap och föreställningar som underordnar oss. Makten ska på så sätt inte 

förstås som förtryckande utan även produktiv, makten skapar och upprätthåller diskurser och 

kunskap. Makten är även begränsande, den sätter ramar för vår möjlighet att tolka omvärlden. 

Enligt Foucault går kunskap och makt hand i hand, makten är både produktiv och begränsande. 

Detta att kunskap och makt är sammankopplade får konsekvensen att begreppet diskurs och 

diskursanalys alltid innehåller ett maktperspektiv.
25

 Man kan dock skilja mellan en ”sträng” 

poststrukturalism där man vanligtvis stannar vid att identifiera och analysera hur olika diskurser 

är uppbyggda samt den makt de utövar över den enskilda människan. I denna tankefigur blir 

människan som en marionett som styrs av de dominerande diskurser som råder. Inom den 

feministiska poststrukturalismen fokuserar man mer på hur det enskilda subjektet skapar sig 

själv och andra utifrån olika motstridiga diskurser och på så sätt är delaktigt i 

maktproduktionen.
26

  

Begreppet diskurs får också metodologiska konsekvenser för forskning och är framvuxet 

parallellt med metoden diskursanalys. Författarna Winther- Jørgensen och Phillips lyfter fram 

fyra nyckelpremisser som de menar förenar alla teorier om begreppen diskurs och 

diskursanalys. Dessa är som följer: 

1. ”En kritisk inställning till självklar kunskap.” Detta innebär ett avståndstagande från 

idén om objektiv kunskap. Hur vi uppfattar vår omgivning bygger på språket, med hjälp 

av språket skapar vi representationer av verkligheten och på så sätt också kunskap om 

vad verkligheten.
27

 

2. ”Historisk och kulturell specificitet.” Detta bygger på ett erkännande av identiteter och 

sociala relationer som historiskt och kulturellt skapade. Den sociala världen skapas 

diskursivt vilket innebär att kunskap, identiteter och sociala relationer är inte på förhand 

givna utan produkter av diskurser. Detta är alltså en icke-essentialistisk förståelse av 

världen.
28

 

3. ”Samband mellan kunskap och sociala processer.” Kunskap och sociala processer är 

sammanlänkande, kunskap upprätthåller sociala processer och i specifika sociala 

processer uppstår en viss typ av kunskap. Detta innebär ett avståndstagande från 

antagandet om att det skulle finnas en utanför det sociala universell och objektiv 

kunskap.
29

 

                                                      
25

 Marianne Winther Jørgensen & Louise Phillips: Diskursanalys som teori och metod. Lund: 

Studentlitteratur, 2000, s. 19-20 

26
 Lenz Taguchi, In på bara benet, s. 174  

27
 Winther Jørgensen & Phillips, s. 12  

28
 Ibid., s. 12  

29
 Ibid., s. 12  
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4. ”Samband mellan kunskap och social handling.” Den sociala konstruktionen av sanning 

leder till olika sociala handlingar, handlingarna är således verkliga effekter men 

handlingarna är således också delaktiga i att konstruera världsbilder.
30

 

 

Diskursanalys bygger alltså på denna poststrukturalistiska förståelse av språket, som dessutom 

bygger på en nytolkning av en strukturalistisk språkförståelse. Den poststrukturalistiska 

språkteorin tar avstånd från en statisk förståelse av språket och menar att orden kan ändra 

innebörd beroende på sammanhang. Det finns en språkstruktur, men denna är inte fast utan 

tillfällig och innehåller motsägelser. Den poststrukturalistiska språkförståelsen ger således 

utrymme för förändring. Poststrukturalister avfärdar på så sätt idén om en underliggande fast 

struktur som språket vilar på. Man menar att meningsskapande alltid är en pågående process. 
31

 

 

Subjektsskapande  

Det är utifrån diskursteorins beskrivning av språket som grundläggande för hur vi förstår och 

interagerar med vår omgivning som nya teorier om subjektet har uppstått. Vad är ett då ett 

subjekt? Hillevi Lenz Taguchi skriver att den dominerande förståelsen av begreppet subjekt 

vilar på en västerländsk tanketradition som i sin tur bygger på idéer från upplysningen. 

Subjektet förstås inom ramen för denna tanketradition som enhetligt och sammanhållet. Hon 

skriver att det moderna projektet att ”söka sig själv” bygger på denna förståelse av vad ett 

subjekt är eller kan vara, det vill säga att det skulle finnas ett ”sant jag” inom varje människa.
32

 

Nordin-Hultman visar på hur denna föreställning är konstruerad. Hon menar att den vilar på 

bland annat följande två antaganden om välden; en uppdelning mellan en ”inre värld” och en 

”yttre värld” samt föreställningen om en ”äkta identitet” som är oberoende av omvärlden.
33

 Vi 

tänker på våra känslor och tankar som ”inre” samtidigt föreställer vi oss att det som dessa tankar 

och känslor refererar till är något ”yttre”. Nordin-Hultman skriver att ”denna föreställning att vi 

har „ett inre‟ är lika självklar för oss som att vi har armar och ben”.
34

 Hon menar att denna 

västerländska föreställning är en kulturell konstruktion som går att härleda till Platon men som 

först fullbordades med Descartes skrifter om hur människan kan skapa korrekta inre 

representationer av den yttre världen under 1700-talet.
35

 På samma sätt menar Nordin-Hultman 

att idén om en ”äkta identitet” är en konstruktion. Hon skriver att trots att barn och vuxna är 

olika i olika sammanhang söker vi ofta efter det som är ”typiskt” för en person. Vi bär på en 

                                                      
30

 Ibid., s. 12  

31
 Ibid., s. 16-18  

32
 Lenz Taguchi, In på bara benet, s. 37  

33
 Nordin-Hultaman, s. 155-159 

34
 Ibid., s. 155 

35
 Ibid., s. 156 
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kulturell föreställning om att vi har ett ”egentligt jag” innerst inne.
36

 Genom dessa två 

antaganden, menar Nordin-Hultman, skapas subjektet som helt och hållet avgränsat från sin 

omgivning. Subjekt och omgivning blir varandras motsatser.
37

  

Det är dessa idéer om vad ett subjekt är och kan vara som ett feministsikt poststrukturalistiskt 

förhållningssätt utmanar. Lenz Taguchi skriver att ett subjekt istället kan förstås som konstruerat 

i en process där subjektet själv fångar in olika diskursiva innebörder av exempelvis kön, 

etnicitet, klass, sexualitet etc. och väver in sig i dessa. Denna process kan benämnas som 

”subjektifikation” eller subjektskapande. På så sätt ifrågasätter det feministiska 

poststrukturalistiska perspektivet föreställningen om ett inneboende, enhetligt självt.
38 

Subjektet 

blir inom denna teori mångtydligt, aktivt och agentiskt. Det är även denna förståelse av 

subjektet som agentiskt, men samtidigt inskrivet i könade diskurser, som omfattar det 

feministsiska i teoribildningen. Lenz Taguchi beskriver det på följande sätt:  

När subjektet inte är på förhand givet, och inte heller bara bestämt utifrån av samhälleliga 

föreställningar, utan också själv aktivt tar upp åtråvärda eller självklara kulturella värden 

och normer, ger detta upphov till en ny form av agentskap (självständigt tänkande och 

handlande). Subjektet är aldrig redan givet (som i diskursen om det humanistiska 

subjektet), och aldrig bara en produkt av samhälleliga strukturer (som i diskursen om det 

strukturalistiska subjektet), utan befinner sig i en oupphörlig process av omkonstruerande. 

Denna process inbegriper ett agentskap, i form av ett aktivt och reflekterande förhållande 

till konstruerandet av den egna subjektiviteten.
39 

   

Subjektet är agentiskt i bemärkelsen att varje människa konstruerar sitt eget subjekt inom och 

via de diskurser som finns till hands. Varje människa befinner sig i en ständig process av skapa 

och omstrukturera sin subjektivitet och i denna process gör vi mer eller mindre aktiva val.  Vi 

skapar ständigt oss själva utifrån de diskursiva ideal vi dras till och som vi finner åtråvärda. 

Synen på subjektet kan enligt Bronwyn Davies beskrivas ha gått ”från ett substantiv till att bli 

ett verb”.
40

 Detta sätt att betrakta subjektet utgör utgångspunken för min undersökning.  

Men om vi ständigt befinner oss i en process av att väva in oss själva i olika diskurser som 

ibland också strider mot varandra, vad får det för konsekvenser för hur vi kan förstå vilka vi är? 

Hillevi Lenz Taguchi beskriver det så här:  

Det centrala här är att jag faktiskt inte kan tala om vem jag faktiskt är mitt bland alla dessa 

motstridiga sätt att tänka och vara. Vem jag är eller blir, eller ibland till och med känner att 

jag kan välja att vara, beror på vilket sammanhang jag befinner mig i och vilka människor 

jag träffar.
41 

 

Lenz Taguchi pekar på att subjektet är situationsbundet. Hon pekar också på att vi ständigt möts 

av olika diskursiva värden och normer, dessa står i konflikt med varandra och är motstridiga. 
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Subjektet befinner sig mellan alla dessa olika betydelser och innebörder av exempelvis klass, 

etnicitet, kön, normalitet, sexualitet etc. Dessa begrepp kan fyllas med olika betydelser i olika 

sammanhang och vi använder oss av dessa olika betydelser och innebörder för att skapa vår 

subjektivitet i olika situationer.
42

 Inom den feministiska poststrukturalistiska teorin talar man 

därför om ”multipla subjektiviteter”. Begreppet beskriver idén att varje unikt subjekt kan 

förhålla sig på olika sätt till en situation, beroende på vilka diskursiva innebörder man låter 

dominera förståelsen av situationen och hur dessa förhåller sig till varandra. 
43 

Lenz Taguchi 

skriver att teorin om multipla subjektiviteter innebär att subjektet är fragmentariskt.  Inom varje 

människa skapas ständigt olika betydelser beroende på vilken situation vi befinner oss i samt 

vilka andra personer som befinner sig i situationen. De diskursiva betydelser vi ständigt 

konfronteras med och väver in oss i är motstridiga varandra. Eftersom de betydelserna är just 

motstridiga blir även vi som subjektet motstridiga och fragmentariska.
44

   

Som jag redan har skrivit så väver subjektet in sig i diskurer för att på så sätt skapa sig självt. 

Men hur förhåller sig relationen subjekt och diskurs? Lenz Taguchi skriver att själva idén om 

subjektet också är språklig. Subjektet är även det diskursivt, det utgörs av/ skriver in sig i /och 

är det som utgör diskurser. På så sätt kan inte heller något subjekt existera före språket. Vår 

subjektivitet uppstår när vi försöker kommunicera vad vi är, vill vara eller kan vara.
45 

 

Barnet materialiserar i sitt handlande de föreställningar som det tagit upp och 

förkroppsligat. Genom att „ta diskursen i bruk‟ för ett meningsfullt handlande reproduceras 

de diskursiva innebörderna. Väven är alltid gjord av människans egenhändigt konstruerade 

innebördstrådar. Inget subjekt existerar före vår innebördsliga inskrivning och aktivt egna 

inskrivande i den språkliga textväv som utgör vår(a) subjektivitet(er).
46

 

Citatet visar hur subjektet kan förstås som språk men det visar också på att diskurser inte bara är 

språkliga utan även kroppsliga. Diskurser utgörs i sin tur av kroppar och subjekt. Genom att ta 

diskurserna i bruk upprätthåller vi dem också. Det går inte att separera det diskursiva från något 

eller någon som ligger ”utanför”. Judith Butlers kända citat „there need not be a doer behind the 

deed‟
47

 kan beskriva just detta. Jag läser detta som att Butler menar att vi inte kan tänka och 

handla utanför det som är diskursivt. Subjektet både skapas av diskursiva betydelser samtidigt 

som subjektet också själv skapar och upprätthåller diskurser genom att ta dem i bruk. På så sätt 

förskjuts också betydelserna i dessa diskurser; genom de olika kroppar som väver in sig 

diskurserna förändras deras betydelser. På så sätt kan man förstå subjektet som ett substantiv 

(betecknad) och ett verb (betecknande) på en och samma gång.
48

  

En viktig poäng i förståelsen av subjektskapande är att den makt som skapas uppbärs och 

kontrolleras av subjektet själv. Bronwyn Davies har tagit upp detta i en artikel som hon skrivit 
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tillsammans med Suzy Dormer, Sue Gannon, Cath Laws, Sharn Rocco, Hillevi Lenz Taguchi 

och Helen Mccann. Där har de gjort ett minnesarbete som presenteras i artikeln ”Becoming 

Schoolgirls: the ambivalent project of subjectification”
49

. Deras arbete rör sig kring den process 

i vilken de formerade sig själva som subjekt i skolan. Deras fokus ligger på hur de skapades och 

skapade sig själva som ”skolflickor”. Författarna skriver fram en teoretisk utgångspunkt utifrån 

Judith Butlers teori om att subjektskapande innebär både underkastelse och behärskande 

samtidigt.
50

 De skriver att ju mer man behärskar ett uttryck, till exempel att vara skolflicka på 

”rätt” sätt, desto större är underkastelsen. På så sätt är underkastelse tvetydigt eftersom det 

samtidigt innebär att man behärskar den diskursiva praktik man underkastar sig. Man skulle 

kunna förvänta sig att underkastelse skulle innebära att man ger vika för externa dominerande 

ordningar och på så sätt förlora kontrollen men istället innebär underkastelse att man samtidigt 

kontrollerar och behärskar den diskursiva praktik man underkastar sig.
51

 Att forma sig själv som 

skolflicka innebär på så sätt att man både underkastar sig de diskurser som förskriver en viss typ 

av handlande, tänkande och varande samtidigt som man också lär sig att behärska dessa 

diskurser. Författarna skriver:  

We have shown through our own stories that subjectification is necessarily an ambivalent 

project. One must submit in extraordinary ways in order to gain mastery. Yet, mastery need 

not bind us to the very terms and conditions of our subjection. The idea and the ideal of 

autonomy, which our theorising recognises as fictional, is nevertheless the conceptual and 

practical lynchpin of the appropriate(d) subject. The subject submits to the fictions of the 

self and gains mastery through them. And that mastery – of language, of the body provides 

the conditions of possibility for inventing something new, of seeing afresh, of creatively 

moving beyond the already know.
52

 

Jag kommer att använda mig av deras sätt att betrakta subjektskapande och föra samman det 

med de teorier om subjekt och ting som jag kommer att presentera under nästa rubrik. 

Avslutningsvis vill jag dock betona att jag kommer att utgå ifrån den hållning som Lenz- 

Taguchi har gällande relationen mellan lärande och subjektskapande. Hon skriver att dessa 

begrepp kan förstås som synonyma. Hon framhåller att kunskap inom ramen för den 

feministsiska poststrukturella teorin ska förstå som ”ett menings- och innebördsskapande hos 

den enskilde individen”. Kunskap formas på samma sätt som den process i vilken subjektet lär 

sig att förstå sig själv och andra. På så sätt är denna teoribildning också en teori om lärande.
53
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Subjektskapande och det materiella  

Jag har nu skrivit fram hur jag i den här uppsatsen använder mig av begreppen diskurs och 

subjektskapande. Men enligt tänkare som bland andra Karen Barad och Elisabeth Grosz ger inte 

ett diskursanalytiskt synsätt utrymme för att förstå hur det materiella, det fysiska, det rumsliga 

eller kroppsliga deltar i subjektskapandet. Hillevi Lenz Taguchi skriver i boken Going Beyond 

the Theory/practice Divide in Early Childhood Education. Introducing an intra-activ pedagogy 

om vad hon kallar för den materiella vändningen inom filosofin. Den materiella vändningen 

bygger på den språkliga vändningen men man vill genom en utveckling av teorin, även 

inkludera det materiella som agentiskt i relation till hur vi förstår verkligheten.
54 

Det materiella 

inkluderas i de diskursiva värden som vi tar i bruk när vi förstår oss själva och vår omgivning. 

Lenz Taguchi skriver att diskurser ses som invävda och i ”intra-aktion” med alla typer av 

kroppar och materia utan att det någon direkt gräns mellan vad som är diskursivt och vad som är 

materiellt.
55 

Begreppet intra-aktion syftar till att det finns en relation mellan all typ av materia 

(mänsklig eller icke-mänsklig) där inte bara människor har agentskap utan även 

ting/rum/utrymmen. 
56 

Hon skriver: 

Now we can think of discourse and the material in new ways: in terms of the discursive 

being immanent to the material and the material being immanent to the discursive. This 

means that they depend upon each other and are mutually consitutive. It thus becomes 

impossible to say where the power-production on behalf of the material and the discursive 

mening – making respectivly starts or ends.
57

 

Lenz Taguchi skriver att hon tar avstamp i Gilles Deleuze och Karen Barads tankar när hon 

skriver fram det hon kallar för intra-aktiv pedagogik. Hon tar fasta på Karen Barads resonemang 

kring det hon kallar för onto-epistemologi som förenar teorier om ”varande” med teorier om 

kunskap.  Lenz Taguchi skriver att Barad utmanar den traditionella dikotomin som beskriver 

människor som aktiva och det materiella (ting/rum/utrymmen) som passivt. Lenz Taguchi 

menar att även det materiella förstås som agentiskt i Barads tankestruktur, det vill säga att det 

har förmågan att förändra och påverka världen. Ting/rum/utrymmen ses som medskapande av 

makt och förändring i en invävd relation eller intra-aktion med andra ting och människor. 
58

 Det 

materiella har kraft att fastslå och förändra vårt sätt att se på verkligheten. För att förtydliga 

tingens agentiska karaktär beskriver Lenz Taguchi effekten en varm kopp te kan ha på vår 

kropp. Hon skriver att te både värmer upp oss inifrån men kan även göra att vi känner oss 

mentalt avslappnade.
59

 Lenz Taguchi beskriver även hur det pedagogiska rummet fordrar ett 

visst beteende av oss, vi ska sitta på ett speciellt sätt, röra oss på ett sätt och interagera med 
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andra på ett speciellt sätt.
60

 Detta att ett klassrum kan signalera ett visst önskvärt beteende till de 

som befinner sig i rummet tog jag även upp i bakgrunden till denna uppsats då jag citerade Lenz 

Taguchi, som beskriver vad som kan hända med en vuxen person som kliver in i sitt barns 

klassrum. Beroende av vem man är och vilken erfarenhet man har haft av klassrum så vet man 

vad som förväntas av än som elev i detta rum. På så sätt förändrar rummet hur vi förstår oss 

själva. Dessa exempel visar på tinget/rummet/ utrymmets agentiska karaktär.  

Lenz Taguchi skriver vidare att materia ting/rum/utrymme inte kan separeras från den betydelse 

de innehar, inte heller kan materia och diskursiva betydelser betraktas som separata. Det här, 

skriver hon, innebär att de diskurser vi tar i bruk i vårt samspel med tingen/rummet/utrymmet är 

betydelsefulla. Det betyder också att tingen/rummet/utrymmet bär på möjligheten att förändra 

våra diskursiva föreställningar i vårt samspel med dem.
61

  

Författaren Bronwyn Davies skriver i texten ”Difference & differenciation; embodied subjects 

in pedagogic spaces” om det pedagogiska rummets agentskap i barns subjektskapande. Hennes 

artikel visar på hur man kan förstå de olika möjligheter och begränsningar som ett rum kan 

innebära. Hon skriver, i likhet med Hillevi Lenz Taguchi, att ett subjekt är situationsbundet och 

definieras av relationer till andra. Ting/rum/ utrymme betraktas av Davies som en av de ”andra” 

som definierar vår subjektivitet.
62

 Hon använder sig av den franska filosofen Deleuze för att 

beskriva tingen/rummet/utrymmets relation till subjekten. Deleuze beskriver förhållandet mellan 

kropp och ting/ rum/ utrymmen som vikbart (folding).  

The world around us folds into our bodies; shaping not only our movements, postures, 

emotions and subjectivity, but also the very matter of which we are composed. We are 

folded by our genes, the food we consume and the air we breathe; by sound, texture, light 

and taste; by our relationship with others, and our interaction with the spaces around us. At 

the same time, bodies continually fold out into the world: shaping – and transforming – the 

spaces and places around them
63

 

Olika ting/rum/utrymmen inrymmer olika typer av möjligheter enligt Deleuze. ”Striated spaces” 

är platser/utrymmen som är strikt strukturerade och organiserade. Dessa producerar begränsade 

rörelser och relationer mellan subjekt. ”Smooth spaces” är platser/ utrymmen där rörelsen är 

mindre reglerad eller kontrollerad, och där subjekt kan samverka och förändras. ”Striated 

spaces” är trygghetsskapande och hjälper oss att dela in världen i skilda kategorier som skapar 

mening och struktur. Men samtidigt är de också begränsande, dels minskar de antalet 

möjligheter för ett subjekt att interagera med sin omvärld, dels minskar de subjektets potential 

för olikhet och ”becoming-other”.
64

 Olikhet och ”becoming-other” beskrivs av Deleuze som 

något positivt. Olikhet är det som driver fram utveckling. Deleuze beskriver det som att 

olikheten är det som skapar subjektivitet, genom en intern differentiering gör vi oss olika oss 
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själva över tid. Han jämför denna utvecklig med den som äger rum när en cell delar sig. Olikhet 

är enligt Deleuze det som möjliggör skapandet av det nya.
65

  

Ett annat och för denna undersökning viktigt sätt att betrakta relationen mellan subjektet och 

tingen är det som Foucault skriver fram i sin text ”Fogliga kroppar”. Foucault skriver att den 

mänskliga kroppen har gjorts ”foglig”. Detta innebär att kroppen har blivit ett objekt som kan 

manipuleras, den kan ”underkuvas, begagnas, förändas och fulländas”.
66

 Ett led i att göra 

kroppen foglig är att disciplinera och kontrollera den genom en ständig övervakning, skriver 

Foucault. Kroppen ska kontrolleras och övervakas in i minsta detalj. Denna övervakning sker 

bland annat genom att tid och rum delas av så att kroppens rörelser begränsas och rutas in.
67 

Disciplinen av kroppen ökar dess förmågor samtidigt som den också minskar dem. Genom att 

disciplinera kroppen styr vi den i en önskvärd riktning så att önskvärda förmågor utvecklas, 

samtidigt underkuvas kroppen dessa förmågor och styrs bort från att utvecklas i andra 

riktningar. Detta är en form av makt som vi utövar gentemot kroppen.
68 

Jag läser detta som att 

det Foucault beskriver är en makt som sträcker sig in i oss och förlägger problem och farhågor 

inför framtiden inuti våra kroppar och i våra sätt att skapa oss som subjekt. För att vi ska 

utvecklas i önskvärd riktning krävs då kontroll och övervakning och rummet spelar en viktig 

roll i denna kontroll. Rummet och tiden delas in i enheter och celler och Foucault pratar om ett 

”slutet rum” – en specifik plats med ett specifikt ändamål. Han skriver: 

[D]en „slutna miljöns‟ princip är varken konstant, oumbärlig eller tillräklig inom den 

disciplinära organisationen. Rummet skall bearbetas på ett ännu mycket smidigare och 

subtilare sätt; först och främst enligt den elementära lokaliseringens eller inrutningens 

princip. För varje individ finns det en plats, för varje plats en individ. 
69

 

Det är lätt att associera detta till skolans verklighet där elevernas dag är organiserad efter ett 

schema med bestämda tidramar där olika aktiviteter sker i specifika rum och varje elev har en 

egen plast i varje rum. Foucault skriver att rummen och tiden organiseras och rangordnas och på 

så sätt skapas också sammansatta rum och byggnader som både är arkitektoniska men fyller 

också en funktion genom att sortera och hierarkisera de individer som befinner sig i dem. 

Rummet binder fast individen men tillåter samtidigt viss rörelse. Dessa sammansatta byggnader 

förvisar vissa aktiviteter till specifika plaster och anger olika värden för olika platser. 

Byggnaderna är på så sätt inte bara reella platser utan även, med Foucault ord ”teoretiska”, 

eftersom de fylls med olika betydelser och värden. På så sätt fungerar även rummet som del i 

den makt som kategoriserar kroppar och tillmäter dem olika värden. Rummet är delaktigt i att 

skapa fogliga kroppar.
70 
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Syfte och forskningsfrågor  

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur själva klassrummet som både materiellt och 

diskursivt rum kan förstås som delaktigt i den subjektsskapande processen. Jag vill utifrån 

Karen Barards teori kring rummet som medskapande i vår subjektformering, samt Deleuze idéer 

kring flöden och tillblivelser, söka förstå hur ett klassrum kan skapa olika möjligheter och 

begränsningar. Jag vill även undersöka hur rummet kan förstås som en diskursiv 

kontrollmekanism genom att tillämpa de teorier som Foucault presenterar i ”Fogliga kroppar”. 

Min undersökning har formen av ett minnesarbete och de forskningsfrågar som jag har använt 

mig av är som följer: 

 På vilket sätt konstrueras de flickor som beskrivs i minnena som subjekt i de olika 

verksamma diskurser som kan identifieras?  

 Hur kan minnena förstås utifrån Focaults teorier om rummet som en kontrollmekanism?  

 Hur kan Barards begrepp intra-aktion och Deleuze begrepp ”striated spaces” och 

”smooth spaces” göra tillägg till en diskursiv förståelse av minnesberättelserna? 
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Metod  

De teoretiska perspektiv som ligger till grund för denna undersökning kräver ett synsätt där 

metod inte ses som något avskilt från teori – som den gör i en modernistisk forskningstradition. 

Den kräver en metod som strävar bort ifrån att fastställa ”en objektiv sanning”. Istället vill 

denna undersökning förstå forskarens delaktighet i att skapa kunskap och därvid inte minst 

använda forskarens delaktighet i produktion av kunskap också som en väg att förstå hur subjekt 

skapas, det vill säga på ett ”immanent” sätt skriva fram den subjektsskapande processen. Den 

metod som jag har valt för detta brukar kallas ”minnesarbete” eller på engelska ”collective 

biography”. Jag kommer utifrån det minnesarbete som jag har genomfört tillsammans med en 

lärare att undersöka relationen mellan subjektskapanden och skolrummet. Jag kommer att 

använda mig av de teorier som jag har lyft fram i litteraturöversikten som verktyg för att 

analysera minnena. I texten som följer kommer jag att visa hur metoden minnesarbete har växt 

fram samt dess tydliga samhörighet med det teorier som jag använder mig av i denna uppsats. 

Minnesarbete som teoretiskt formulerad metod 

Bronwyn Davies och Sussane Gannon skiver i boken Doing Collektive Biography att man inom 

den poststrukturalistsiska teoribildningen länge har ifrågasatt traditionella vetenskapliga 

metoder. De teorier som har växt fram om diskursers inflytande över vårt sätt att förstå världen 

har fått stor genomslagskraft inom många vetenskapliga fält och detta har lett till att synen på 

vad kunskap är och hur kunskap uppstår har förändrats. De skriver att:  

Poststructuralist theorising has brought attention to the discursive contexts within which 

knowledge is constituted. Validity, reliability and objectivity have been challenged from 

diverse locations. New approaches, aimed at inclusive and ethical research practices, 

proliferate.
71

 

Författarna skriver att nya vetenskapliga metoder har växt fram för att möta behovet av en 

metodologi som passar den poststrukturalistsiska synen på språket som avgörande för hur man 

uppfattar världen. Minnearbete är en sådan metod. Inom denna metod suddas gränsen mellan 

forskaren och forskningsobjektet och mellan subjekt och objekt ut och dessa blir istället 

involverade i varandra.
72

 Minnesarbetsmetoden försöker på så sätt tydliggöra denna teoretiskt 
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utformade ambition, i och med att forskaren själv görs delaktig både som subjekt och 

forskningsobjekt i forskningsprocessen.
73

 Detta innebär konkret att forskaren använder sina 

egen minnen i sin forskning.  Bronwyn Davies och Sussane Gannon skriver att metoden 

minnesarbete syftar till att undersöka det mänskliga subjektet vilket, till skillnad från 

forskningsobjekt inom exempelvis fysiken, är uppbyggt av språk. Subjektet konstrueras inom ett 

komplext nätverk av diskurser och genom att undersöka sina egna minnen kan forskaren 

undersöka hur hon, i likhet med andra människor, har konstruerats som ett mänskligt subjekt.
74

 

Metoden utmanar med andra ord de traditionella vetenskapliga kriterierna såsom objektivitet 

och distans genom att fokusera på det konkreta, nära och upplevda.
75

   

Metoden minnesarbete utvecklades under 1970- talet av Frigga Haug och hennes medarbetare.
76

 

Forskarna skriver fram metoden i boken Female Sexualization. A collective work of memory. 

Deras fokus ligger på hur individen konstruerar sin identitet genom olika erfarenheter. 

Forskarna intresserar sig för hur individen formar sig själv för att passa in i samhällets sociala 

strukturer och hur förhållandet mellan individ och struktur är konstruerat.
77

  Frigga Haug och 

hennes medförfattare anlägger ett strukturalistsikt perspektiv när de använder 

minnesarbetsmetoden. De skriver att man genom metoden kan undersöka vad de kallar för 

”subjektifikation” (ett begrepp som jag tidigare tagit upp i litteraturöversikten). De definierar 

detta begrepp utifrån ett strukturalistiskt perspektiv och skriver att begreppet syftar på den 

process i vilken individer, utan egen möjlighet till påverkan, väver in sig i de sociala strukturer 

som underordnar dem.
78

  

Davies och Gannon visar, som jag skrivit ovan, hur metoden kan användas i ett 

poststrukturalistiskt perspektiv. De skriver att inom ramen för denna modell för minnesarbete 

ser man minnena som kroppsliga spår av hur vi formas genom olika diskursiva praktiker. Trots 

att det man undersöker är individuella minnen är det inte den individuella historien som är 

föremål för undersökningen, utan de kollektiva och språkligt diskursiva processer inom vilka 

människor konstrueras och agentiskt gör sig som subjekt.
79

 Davies och Gannon skriver att i 

arbetet med minnesberättelserna ska man som forskare försöka att kartlägga på vilket sätt olika 

diskurser är verksamma och produceras och aktiveras i arbetet med minnet, dock inte för att 

finna den genuina människan bakom dessa diskurser utan för att förstå sådana processer inom 

vilka vi formas oss själva som människor. De skriver: ”We are interested in our research to 

understand the process of selving, rather than to discover particular details about our individual 

selves.”
80
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Metoden minnesarbete bygger på premissen är att allt som man minns är relevant just därför att 

man minns det.
81

 Minnet är en viktig del i vår subjektivitetskonstruktion, eftersom vi minns det 

som är viktigt för oss som personer/ subjekt. De berättelser som skrivs inom ramen för metoden 

gör inte anspråk på att vara representationer av det verkliga, eller berätta en slutgiltig sanning 

om ”vad som hände”. De berättar enbart om vad som är ihågkommet och kan förstås som 

"berättelser-så här-långt".
82

 Minnesarbete bygger också på tanken att det är i nuet som vissa 

minnen aktiveras. Om man arbetar med andra för att t.ex. komma ihåg något som hänt kommer 

dessa samtal skapa speciella uppkopplingar som möjliggör vissa minnen att framträda. 

Undersökningens genomförande  

Det praktiska arbetet med ett minnearbete innebär att en grupp träffas och pratar om det valda 

ämnet, berättar sina egna minnen och skriver ner dem. Davies och Gannon understryker att det 

är viktigt att deltagarna lyssnar på varandras minnen och att de ställer frågor om upplevelsen av 

händelsen, känslan i kroppen hos den som upplevde minnet och alla detaljerna i minnet. Alla 

deltagarna ska i största möjliga mån försöka sätta sig in i den situation och den känsla som varje 

minne förmedlar.
83

 Därefter skrivs minnena ner och i arbetet med detta ska man, enligt 

författarna, försöka att undvika klichéer och tolkningar. Efter att minnena nedtecknats en första 

gång läser deltagarna sina minnen för varandra och därefter fortsätter arbetet med att diskutera 

det som beskrivs i minnestexterna. Om det behövs kan minnestexten omformuleras (till exempel 

om de inte är tydliga eller ifall de innehåller tolkningar). I ett sista skede arbetar gruppen med 

att försöka att förstå minnena utifrån olika teorier. Minnena övergår genom detta kollektiva 

arbete från att bara vara självbiografiska till att också vara kollektiva.
84

 Bronwyn Davies 

beskriver detta så här:  

In working collectively with memories, we live intimately within our own bodies, and our 

bodies take on the intimate knowledge of the others‟ being. Each subject‟s specificity in its 

very particularity, in its sensory detail, becomes the collectively imagined detail through 

which we know ourselves as human, even as more human, as humans-in-relation. 
85

 

Jag har genomfört detta minnesarbete tillsammans med en lärare vid namn Anna. Jag kommer i 

denna uppsats att analysera de minnen som vi har skrivit och diskuterat. Minnena är skrivna 

utifrån temat ”att vara och bli till i skolan”. Jag har valt detta tema och är också ensam författare 

av denna text men en del av de analystrådar som jag tar upp i analysdelen och den avslutande 

diskussionen är hämtade ifrån vårt kollektiva arbete med våra minnesberättelser. Davies och 
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Gannon skriver att ett sätt att presentera ett minnesarbete är just att en av deltagarna skriver en 

text utifrån minnestexterna och minnesseminarierna.
86

  

Davies och Gannon lyfter fram att valet av grupp är avgörande för hur ett minnesarbete 

fortskrider.
87

 Jag ville att de som deltog i detta projekt skulle vara lärarstudenter eller lärare 

eftersom de har en dubbel erfarenhet av klassrummet, både som elev men också som lärare, 

vilket medför att de har två olika perspektiv på att befinna sig i ett klassrum. I vårt fall är vi bara 

två i gruppen och detta är en konsekvens av att det var svårt att hitta lärarstudenter eller lärare 

som hade möjlighet att delta i projektet.  

Vi har genomfört vårt minnesarbete efter samma arbetsgång som Davies och Gannon beskriver i 

sin text, dock med andra tidsramar.
88

 Istället för att arbeta med minnena i en vecka har vi träffats 

vid tre tillfällen, varav varje tillfälle varade i ungefär fyra timmar. Davies och Gannon skriver 

att det går att genomföra ett minnearbete under en dag men att de föredrar att jobba med 

minnena i en vecka.
89

 Skälet till att vi valde de tidsramar som jag har beskrivit var dels att vi 

enbart är två stycken, dels att Anna inte hade möjlighet att arbeta i en hel vecka.  

Vid det första tillfället hade vi båda läst Davies och Gannons text så att vi var införstådda med 

vilken typ av teoretisk bas som metoden bygger på. Jag hade även beskrivit temat för 

undersökningen och låtit Anna läsa ett utkast av det teoriavsnitt som undersökningen baserar sig 

på. På så sätt hade vi båda fått möjlighet att fundera på egen hand kring olika minnen till 

undersökningens tema. Vid första mötet pratade vi fritt om olika minnen som väckts utifrån 

temat. Vi använde oss av frågor för att komma igång med arbetet: vilket är det första minnet 

som du kommer på som handlar om att vara i skolan och vilket är det första minne du kommer 

på som handlar om klassrummet? 

Vid det andra tillfället vi träffades hade vi skrivit ner våra minnen utifrån de premisser som 

Davies och Gannon beskriver; utan klichéer och tolkningar.
90

 Under detta möte arbetade vi med 

att försöka att minnas mer utifrån våra minnen. Vi koncentrerade oss på det konkreta rummet i 

minnena och försökte att minnas detaljer från klassrummen. Under detta tillfälle började vi även 

att försöka att analysera våra minnen utifrån de forskningsfrågor som jag har ställt upp. Vi 

försökte hitta intressanta analystrådar men gick inte in på djupet i analysen. 

Till det tredje tillfället hade vi skrivit om våra minnen ännu en gång för att det skulle inrymma 

de nya ihågkomna detaljer som vi hade diskuterat under det andra mötet. Vi fortsatte även att 

analysera minnena och använde oss av ett antal angreppsfrågor.
91

 Detta gjorde vi för att komma 

vidare i vårt analysarbete. Dessa frågor var: Vilka ord och begrepp finns i minnet? Vilka 

nyckelord finns i minnet? Vilka motsättningar finns inom minnet? Finns det några tystnader i 

minnet? Är det något som saknas i minnet? 
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Etiska överväganden  

De minnen som denna studie är baserade på är hämtade från mig själv samt läraren Anna. Jag 

har i skrivandet och i arbetet med minnena följt vetenskapsrådets etiska riktlinjer för 

humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.
92

 De etiska överväganden som jag har gjort i 

fråga om hur Annas minnen har behandlats är som följer. Anna har deltagit av egen vilja i denna 

studie och hon har haft möjlighet att själv välja vilket minne hon vill delge mig. Hon har även 

varit med i tolkningsarbetet av detta minne och har då haft möjlighet att påverka hur hennes 

minne har tolkats och analyserats. Jag har efterhand skrivit fram en text som formats utifrån 

Annas och mitt gemensamma arbete och Anna har fungerat som dekonstruerande samtalspartner 

och fortlöpande givit synpunkter på min text under arbetets gång. På så sätt har Anna haft full 

insyn i hur hennes minne har använts, tolkats och teoretiskt bearbetats i denna uppsats.  

 

Reflektion kring metodval och tillförlitlighet 

Begreppen validitet och reliabilitet syftar till att beskriva forskningsresultatens objektivitet och 

tillförlitlighet. Inom feministisk poststrukturalism saknar dock begreppen till viss del relevans 

eftersom syftet med forskning inte är att försöka söka ”den objektiva sanningen”. Lenz Taguchi 

beskriver istället vetenskap som att ”[det] handlar om att bekräfta tidigare mening och innebörd, 

men lika mycket om att överskrida den och skapa nya betydelser och ny mening.”
93

 Den 

teoretiska utgångspunkt som jag har valt att använda mig av innebär på så sätt ett utmanande av 

traditionella vetenskapliga kriterier. Mitt metodval medför dessutom att de resultat som jag för 

fram inte går att skilja från mig som forskare eftersom de delvis baseras på mina egna minnen 

och erfarenheter. Minnesarbetsmetoden innebär att på så sätt en strävan bort ifrån begrepp 

såsom objektivitet och distans för att istället fokusera på det konkreta, nära och upplevda.
94

 Den 

kunskap som jag har skapat i den här uppsatsen kan därmed inte ses som objektiv, eftersom jag 

har tillämpat en teori och metod som strävar bort ifrån ett sådant kunskapsideal. Steinar Kvale 

lyfter i artikeln ”The social construction of validity” fram kritik mot begreppet validitet.
95

 Han 

skriver att begreppen validitet, reliabilitet och generaliserbarhet har fått status av en slag helig 

treenighet inom forskarvälden när man talar om god forskning.
96

 Dessa begrepp bygger dock på 
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en modernistisk vetenskapstradition och med ett poststrukturalistsikt perspektiv finns det istället 

för en sanning, multipla sätt att veta och mutlipa sanningar. Begreppen kan ur detta perspektiv 

kritiseras eftersom de bygger på en föreställning om en skarp linje mellan sanning och icke-

sanning.
97

 Detta innebär dock inte att man inom ett poststrukturalistiskt perspektiv har övergivit 

idén om att forskningen ska vara tillförlitlig och att de tolkningar man gör ska vara rimliga. Jag 

anser att min undersökning har en bra tillförlitlighet. Minnesmetoden jag har använt är väl 

förankrade i metodologisk teori som rör denna metod och detta anser jag gör metoden hållbar 

och pålitlig i förhållande till det jag vill undersöka i denna uppsats. Min ambition har inte varit 

att använda minnena för att generera teori utan mitt arbete handlar istället om att pröva teorier 

mot en empiri, i form av minnen.
98

 I arbetet med detta har jag arbetat strikt med olika utvalda 

teorier och applicerat dem på de två minnena för att undersöka hur man, genom att tillämpa 

olika teorier som tillskriver ting och rum möjlighet att påverka och förändra människor, kan 

skapa nya och andra sätt att förstå klassrummet på. En konsekvens av detta är att ifall jag hade 

valt att tillämpa andra teorier hade resultatet av min undersökning blivit ett annat.  

Vi har endast varit två deltagare när vi genomfört detta minnesarbete och självklart hade en 

större arbetsgrupp och ett mer omfattande arbete kunnat leda till båda ökad bredd och djup i 

analysen. Dessutom hade en större grupp inneburit att fler och mer varierade diskussioner kring 

minnena hade kunnat föras. Jag bedömer dock att den tid jag och Anna arbetade med detta 

minnesarbete har kommit att bli fullt tillräcklig för detta arbetets syfte. 
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Analys av minnesberättelserna  

Jag kommer i det här kapitlet att analysera två minnesberättelser som är hämtade ur det 

minnesarbete som jag och läraren Anna har genomfört. Jag presenterar och analyserar en 

minnestext i taget, detta för att min analys ska bli enkel att följa och förstå. Jag har i analysen 

valt att skriva om flickorna i minnena i tredje person, trots att jag är en av dessa flickor. Detta 

eftersom det rent tekniskt har gjort skrivandet enklare och dessutom tror jag att det underlättar 

förståelsen. Det kan bli svårt för läsaren att följa med i en analys där det finns två parallella jag, 

ett jag som existerar i minnet och ett jag som finns i skrivandets stund.  

Den första berättelsen och förslag till läsningar 

 

Det första minnet handlar om en åttaårig flicka som arbetar koncentrerat med ett förslag till hur 

hennes klassrum ska målas om. Detta är hennes minnesberättelse, berättad 20 år senare: 

När jag gick i andra klass skulle min skola målas om. Det anordnades en tävling 

och vi elever fick skicka in förslag på hur våra klassrum och korridorer skulle 

målas. Jag minns när jag under en lektion satt och arbetade med mitt förslag. Jag 

satt böjd över min bänk som stod någonstans i mitten av rummet. Bänkarna stod 

placerade en och en och fröken satt och arbetade vid sin kateder. Jag minns inga 

andra barn men jag minns att jag njöt av lugnet i rummet. Jag koncentrerade mig 

på pappret som låg framför mig och försökte att komma fram till hur jag ville att 

klassrummet skulle se ut. Jag hade vattenfärg och pennor till mitt förfogande. Min 

kropp var böjd över pappret och jag kände koncentrationen i kroppen. Jag ville att 

det skulle vara ett blått tak så jag täckte pappret med en ljusblåfärg och sen var det 

som att jag helt plötsligt kom på att det skulle sväva vita fåglar i taket. Jag målade 

dit helt vita fåglar som flög omkring på den ljusblå himlen. Jag ville att 

klassrummet skulle vara fritt. På väggarna målade jag palmer med en brun stam 

och klargröna blad och blommor i alla möjliga färger. Blommorna jobbade jag 

länge med och målade olika varianter. Jag blev väldigt nöjd med mig själv när jag 

kom på att varje enskilt blomblad skulle ha sin egen färg. Jag njöt av min djupa 

koncentration och tittade mig om i rummet för att försöka att föreställa mig hur det 

skulle kunna se ut. Jag ville verkligen göra ett så bra förslag som möjligt även om 

jag inte trodde att mitt förslag skulle vinna.  

Flickan i den här berättelsen befinner sin i en situation som hon känner sig säker i och njuter av. 

Hon är koncentrerad och finner ett välbehag i sitt arbete. Klassrummet och den situation som 

beskrivs i minnet kan betraktas som tillhörande en traditionell skoldiskurs. Det finns bänkar 

som står uppställda en och en och varje barn arbetar på sin egen plats. Läraren arbetar även hon, 
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dock vid en annan möbel - en kateder. Skillnaden mellan läraren och barnens möbler 

understryker den maktskillnad som finns emellan dem. Det är läraren som styr undervisningen 

och barnens bänkar är riktade mot läraren, på så sätt riktas även barnens kroppar och ögon mot 

läraren. Bänkarna markerar hur de olika barnens kroppar ska fördelas i rummet, de ska vara 

placeras en och en och med jämna mellanrum. Denna rumsliga organisation kan, om man läser 

den genom Foucault, förstås som ett led i att disciplinera och kontrollera barnens kroppar för att 

göra dem fogliga. Foucault skriver att det moderna samhälle vi lever i förutsätter att kroppen 

kontrolleras och övervakas in i minsta detalj så att den kan anpassas och utvecklas i önskvärd 

riktning. Denna övervakning sker genom att tid och rum delas av så att kroppens rörelser 

begränsas och rutas in.
99

 Vi ser tydligt hur rummet i minnet är uppdelat så att de olika barnens 

kroppar inte ska ”störa” varandra. Tiden för det arbete som flickan i minnet är upptagen med, är 

också avgränsad av längden på lektionen. Genom uppdelningen av rummet och tiden styrs 

barnens kroppar i en önskvärd riktning och önskvärda förmågor utvecklas, samtidigt som deras 

kroppar underkuvas under dessa förmågor och styrs bort från att utvecklas i andra riktningar. 

Detta är en form av makt som rummet utövar gentemot barnens kroppar.
100

 Genom att använda 

Foucaults teorier synliggörs på vilket sätt rummet kan fungera som en kontrollmekanism som 

styr barn i en viss önskvärd riktning. Perspektivet fokuserar dock på rummet främst diskursivt 

och det läggs ingen betoning på hur barnen och tingen i rummet interagerar. 

Med hjälp av Barads tankestruktur
101

 kan det materiella betraktas som aktivt meningsskapande 

på samma sätt som det diskursiva. Med detta synsätt får det materiella en roll som medskapande 

av makt och förändring i en invävd ”intra-aktion” med andra ting och människor.
102

 Genom 

detta perspektiv bli bänkarna inte endast en representation av hur de vuxna och skolan vill att 

barnen ska sitta, utan de kan också förstås som en typ av självständiga auktoriteter som kräver 

att ett visst sittande av barnens kroppar.
103

 Ett barn som lämnar sin bänk, måste ha en orsak till 

detta, till exempel ett toalettbesök eller att fråga fröken om något. Annars innebär det ett 

regelbrott att lämna sin plats. På så sätt utövar bänkarna en slag makt över barnen. Bänkarna 

organiserar barnens kroppar i rummet, en tom bänk innebär att ett barn inte befinner sig på sin 

tilldelade plats. Bänkarna styr även hur kroppen kan sitta. Barnens rumpor möter stolen som kan 

kännas hård eller mjuk beroende på hur stolen är utformad. Ryggen kan lutas mot en stolsrygg 

som kan kännas kall mot kroppen om man har en tunn tröja på sig. Flickan i minnet arbetar 

koncentrerat och lutar då sin kropp över bänken. Denna typ av sittande signalerar även för 

läraren att flickan arbetar aktiv med den avsedda uppgiften. Jämför till exempel med hur det 

skulle uppfattas ifall hon satt bakåtlutad med fötterna på bänken. Beroende på hur barnens 

kroppar sitter på bänkarna skaps olika bilder av barnen.  

Flickan i minnet skulle kunna beskrivas som en ”duktig skolflicka”, hon arbetar koncentrerat 

med det arbete hon har blivit tilldelad och hon njuter av arbetet.
104

 Ur ett strikt 
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poststrukturalistiskt perspektiv skulle man kunna betrakta flickan som kontrollerad och 

underordnad under en traditionell skoldiskurs. Men med ett poststrukturalistiskt feministiskt 

perspektiv tillskriver man flickan en möjlighet till agentskap. Flickan befinner sig i en skolmiljö 

där rummet, tiden och arbetet är organiserad på ett sätt som kräver ett specifik beteende av 

henne. Flickan lär sig att läsa av vad som förväntas av henne i skolsituationen och väljer att 

agera på det sättet.
105

 Hon lär sig att eftertrakta den diskursiva positionen det innebär att vara en 

”duktig skolflicka”. I minnet kan vi läsa om hur hon njuter av situationen. ”Jag njöt av min 

djupa koncentration och tittade mig om i rummet för att försöka att föreställa mig hur det skulle 

kunna se ut”. Att underkasta sig de diskursiva normer som råder i klassrummet behöver inte 

innebära en känsla av tvång, det kan likväl innebära njutning. Judith Butler menar att den 

subjektskapande processen innebär både underkastelse och behärskade/kontroll samtidigt. Ju 

mer man behärskar ett uttryck, till exempel att vara skolflicka på ”rätt” sätt, desto större är 

underkastelsen. På så sätt är underkastelse något tvetydig eftersom det samtidigt innebär att man 

kontrollerar och behärskar de sätt att vara och tänka som man underkastar sig, något som kan 

innebära njutning och tillfredställelse.
106

  

Flickan i minnet konstruerar sig själv utifrån en diskurs om vad det innebär att vara en 

skolflicka. Denna diskurs materialiseras genom flickans kropp i och med att hon iscensätter 

den.
107

 Bänken som flickan sitter på kan också förstås som delaktig i flickans 

subjektskonstruktion. I minnet kan vi se hur bänken och flickan intra-agerar med varandra. 

Gränsen mellan flickan och bänken är på ett sätt självklar, vi kan skilja dem åt utan problem. 

Samtidigt förväntas de båda vara på samma ställe samtidigt. Bänken är delaktig när flickan 

konstruerar sig själv som skolflicka i och med att denna konstruktion förutsätter att flickan 

befinner sig vid sin bänk, och att hon sitter på bänken på ”rätt” sätt. Hennes kropp ska befinna 

sig sittandes på bänken och bänken kontrollerar vilken typ av rörelser som är möjliga för flickan 

att inta. Genom den intra-aktion som uppstår mellan flickans kropp och bänken iscensätts och 

konstruerar sig flickan som en ”duktig skolflicka”.  

Klassrummet i minnet kan även förstås utifrån Deleuze begrepp ”striated spaces”. Deleuze 

menar att olika rum och platser skapar olika möjligheter och begränsningar. Striated spaces är 

platser som är strikt strukturerade och organiserade. Dessa producerar begränsade rörelser och 

relationer mellan subjekt. Det kan jämföras med ”smooth spaces” där rörelsen istället är mindre 

reglerad eller kontrollerad, och där subjekt kan samverka och förändras.
108

 Rummet kan genom 

Deleuze förstås som begränsande men samtidigt finns det en slags öppning i rummet eftersom 

barnen har fått chansen att delvis påverka och förändra rummets utformning. Denna 

förändringsmöjlighet är förvisso inte möjlig för alla barn eftersom bara ett barn kommer att få 

sitt förslag till förändring genomfört. Det är inte heller så att rummets fysiska utformning 

kommer att förändras på något omfattande vis, inga bänkar ska flyttas, inga nya material ska 

införas utan det är endast färgen på väggarna som ska förändras. Samtidigt engagerar 

möjligheten att påverka rummet flickan i minnet och hon upplever att det finns en chans att 

skapa något nytt. ”Jag ville att klassrummet skulle vara fritt”. Denna mening talar både om att 

flickan upplever det gamla klassrummet som just begränsande men även att det, i och med att 
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eleverna ges möjlighet att påverka rummet utseende, skapas en slags öppning för förändring i 

rummet.  

I minnet kan vi läsa hur flickan arbetar koncentrerat med att skapa ett förslag till hur rummet 

ska förändras. ”Jag minns inga andra barn men jag minns att jag njöt av lugnet i rummet. Jag 

koncentrerade mig på pappret som låg framför mig och försökte att komma fram till hur jag 

ville att klassrummet skulle se ut.” Flickan målar och denna aktivitet absorberar henne. I minnet 

kan vi läsa: ”Jag ville att det skulle vara ett blått tak så jag täckte pappret med en ljusblåfärg 

och sen var det som att jag helt plötsligt kom på att det skulle sväva vita fåglar i taket.” Hon 

arbetar delvis strukturerat och delvis fritt. Det uppstår ögonblick då materialet och färgen leder 

flickan vidare i sitt målande. Med Deleuze begrepp kan man beskriva det som att flickan viker 

in sig själv och sin kropp i målningen och den viker in sig i henne. Gränsen mellan flickan och 

pappret blir luddig och oklar och ett flöde uppstår där färgen på pappret väcker idéer inom 

flickan som hon sedan nedtecknar på pappret. Ett ögonblick av frihet och kreativitet öppnar sig. 

Samtidigt finns klassrummet som en begränsning i detta flöde. Tiden för flickans målande är 

begränsad av lektionens längd och flickan inordnar sig efter de regler om hur man får röra sig 

och vad man får göra som finns i rummet. Denna begränsning kan även förstås som en trygghet. 

Rummet skapar ramar som möjliggör att kaos kan bli till ordning och att olika bitar av 

verkligheten delas upp i skilda kategorier som gör verkligheten begriplig.
109

 

Den andra berättelsen och förslag till läsningar 

Det andra minnet handlar om en sjuårig flicka som blir förvisad från klassrummet och den skam 

som hon känner. 

Skolan jag gick i låg på en smal gata mitt i Stockholms innerstad. På varje våning i 

skolhuset fanns två till tre klassrum. Då skolan var liten delade vi gård med en 

annan skola längre ner på gatan, matsal med en skola några kvarter bort samt 

hade gymnastik i likadana kläder på brandstationen. 

I vårt klassrum satt vi två och två i rader med “fröken” Annikas kateder längst 

fram. Bakom katedern hängde svarta tavlan, som var grön, och på den skrev fröken 

saker som “far ror” och “mor är rar”. Ovanför svarta tavlan satt bilder med 

alfabetets alla bokstäver. På tavlan hade vår fröken målat en blomsterkrans. 

Under vindsfönstret mot gatan, till vänster om katedern fanns några röda kuddar 

och lite böcker, klassens myshörna. Förutom denna plats var klassrummet kalt, 

saker förvarades under locken till våra bänkar. Till vänster om katedern fanns 

dörren. Utanför fanns en trång trappavsats och precis mittemot: dörren till den 

lilla träslöjdssalen. Klassrummet låg högst upp på vinden i ett idag vanligt 

bostadshus och då, 1977 mitt klassrum, 1b.  
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Vår fröken var snäll men med ett väldigt temperament. Hon kunde bli jättearg. Hon 

arbetade bara på skolan under det år vi hade henne. En gång blev hon så arg på 

Philip så att hon drämde knytnäven i katedern så att hennes klocka gick sönder. En 

dag blev hon arg på mig. Jag satt i raden närmast fönstren näst längst bak. Jag 

pratade med någon och fröken blev så arg att hon skickade ut mig ur klassrummet.  

Jag satte mig på ett av trappstegen utanför klassrummet som kändes kallt mot 

kroppen. Jag kände mig liten och osäker och kunde inte hejda gråten. Efter en 

stund kom fröken ut och satte sig hos mig. Hon hade nu ett helt annat röstläge och 

talade milt. Hon frågade om jag inte ville gå ner en trappa till toaletten och tvätta 

mig i ansiktet. Jag förstod inte riktigt vad hon menade. Jag sa att det ville jag inte, 

något jag ångrade sen. Vi gick in i klassrummet igen och jag hörde någon viska 

kolla hon har gråtit. Jag kände hur alla tittade på mig och hur hettan steg i 

ansiktet. Det kändes riktigt jobbigt att de såg att jag hade gråtit och att de tittade 

på mig, jag skämdes. Stelt gick jag tillbaks till min plats. Senare på rasten pratades 

det om att det var synd om mig som åkte ut ur klassrummet eftersom jag var tjej.  

Detta minne har flera likheter med det första minnet jag analyserat i fråga om hur klassrummet 

är organiserat. Rummet och skolsituationen kan, i likhet med det första minnet, betraktas 

tillhöra en traditionell skoldiskurs, med bänkrader, en kateder och fröken som skriver på svarta 

tavlan och skickar ut elever som inte uppför sig korrekt.
110

 I detta minne är det tydligt att 

rummet fungerar som en kontrollmekanism, den som inte följer reglerna för hur man uppför sig 

i rummet förvisas ut. Foucaults skriver om det disciplinerande rummet som ett ”slutet rum” det 

innebär att det rummet är avgränsat från andra rum och att olika aktiviteter förläggs till olika 

rum. Han skriver vidare att varje rum rutas in så att det ”för varje individ finns det en plats, för 

varje plats en individ.”
111

 I minnet sitter flickan på sin avsedda plats i rummet men de aktiviteter 

som hon ägnar sig åt (pratar) är inte ämnade för det rum hon befinner sig i, vilket leder till att 

hon skickas ut ur rummet. Hon bryts ut ur gemenskapen med sina klasskamrater och ur sitt 

klassrum och får sitta på en kall trappa i korridoren. Rummet blir på så sätt en viktig medaktör i 

disciplineringen av flickan.  Även den kalla trappan kan ses som en del i disciplineringen, 

flickan sätts bokstavligen ut i kylan. Flickans kropp intra-agerar med trappan som kyler ner 

henne och hennes utanförskap känns i hela hennes kropp.  

Flickan i minnet är underställd läraren och den makt som läraren besitter. Det är läraren som har 

auktoritet att avgöra vem som följer reglerna i rummet och som ska skickas ut. Läraren 

bedömer, inom ramen för en traditionell skoldiskurs, inte bara hur väl eleverna läser, skriver och 

räknar utan hon förväntas också kunna se vilka de är ”innerst inne”.
112

 Flickan i minnet är 

beroende av att läraren ser henne på rätt sätt eftersom lärarens blick har försetts med förmågan 

att definiera henne. Men i minnet har flickan inte följt reglerna och hon skickas ut ur rummet. 

Lärarens ”blick” på henne definierar henne som fel och annorlunda och hon känner skam. Hon 

gör inte motstånd mot lärarens disciplinering eller ifrågasätter de andra elevernas ögon på 

henne, istället känner hon ånger över att hon inte tvättade sig innan hon gick in i rummet. Hon 

har misslyckats med att kontrollera sin kropp, hon har pratat vid fel tillfälle och hon har gråtit.  

Davies beskriver kontroll av kroppen som en grundläggande del i konstruktionen av skolflickan. 
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”Bodily control is read by schoolgirls as one means of becoming a recognisably appropriate (d) 

and valued subject.”
113

 Flickan i minnet har misslyckats att leva upp till de normer som 

skolflickor förväntas eftersträva. Hon har inte agerat på ett sätt som stämmer överrens med hur 

en skolflicka ska vara. Flickan i minnet konstrueras, genom att hon tvingas lämna rummet, som 

annorlunda i förhållande till sina klasskamrater. Hon blir dessutom ännu mer annorlunda 

eftersom hon är en flicka som inte är skolflicka på ”rätt” sätt. Hon skapar sig också själv därmed 

som en misslyckad flicka, genom att hon visar att hon förstår och underkastar sig de 

dominerande normerna och hur hon borde uppföra sig. Därmed utövar hon också kontroll över 

sig själv och kan också känna att hon gör ”rätt” i denna underordning. 

Men det är inte bara läraren och barnen som tar del i att konstruera flickan i minnet som 

annorlunda och fel. Rummets organisering är också medaktör i denna konstruktion. Flickan 

beskriver händelsen när hon går in i rummet efter att ha blivit utskickad så här: ”Vi gick in i 

klassrummet igen och jag hörde någon viska kolla hon har gråtit. Jag kände hur alla tittade på 

mig och hur hettan steg i ansiktet. Det kändes riktigt jobbigt att de såg att jag hade gråtit och 

att de tittade på mig, jag skämdes. Stelt gick jag tillbaks till min plats. Flickan i minnet går 

tillsammans med läraren tillbaka in i klassrummet och hon när hon stiger in riktas alla blickar 

mot henne eftersom ingången till klassrummet är längst fram. Barnens kroppar och ögon är 

genom bänkarnas placering riktade mot henne och hon kan känna hur deras blickar bränner på 

hennes kinder. Rummets organisering riktar barnens kroppar mot en och samma blickpunkt, 

flickan. Hennes utanförskap förstärks av att hon när hon stiger in i rummet placeras framför alla 

elever så att de kan betraktas varje lite del av hennes kropp och ansikte. Hon kan inte smyga in i 

rummet eller gömma sig eller dölja att hon har gråtit. För Deleuze kan förhållandet mellan 

kropp och platser/ utrymmen beskrivas som vikbart. Om man applicerar hans begrepp på minnet 

kan man förstå det som att klassrummets organisering fälls in i flickans kropp och formar henne 

som annorlunda. Rummet formar det sätt på vilket hon uppfattar sig själv.
114

  

Rummet i minnesberättelsen kan också förstås utifrån Deleuze begrepp ”striated space”. 

Berättelsen visar hur denna typ av rum är aktiva i en process som delar upp och separerar 

kroppar och objekt i strikta kategorier. Deleuze skriver att ”striated spaces” skiljer kroppen från 

den plats som kroppen befinner sig på och de skiljer kroppar från varandra.
115
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Diskussion  

När jag påbörjade den här uppsatsen hade jag ett nyväckt intresse för vissa teorier om relationen 

mellan diskurser och det materiella och frågor kring hur själva klassrummet påverkar hur elever 

skapar och förstår sig själva. Samtidigt hade jag en ganska vag uppfattning om hur jag skulle 

kunna förstå detta. Jag har under arbetets gång kommit att läsa om och använda teorier som på 

olika sätt givit mig mer och mer komplexa förståelser för relationen mellan rummet och eleven. 

På så sätt har uppsatsen vecklat ut sig för mig efterhand. Teorierna har fött nya tankar hos mig 

och i bra stunder har mitt skrivande liknat det flöde som Deleuze beskriver. De olika teorierna 

har komplicerat bilden av relationen mellan klassrummet och eleven. I efterhand kan jag se att 

den här uppsatsen innehåller fyra olika berättelser om klassrum; de båda minnesberättelserna 

som ligger till grund för analysen, Plaths skönlitterära text och det minne som finns med som 

inledning. Dessa olika berättelser är minnen och texter som berättar om olika rum och olika 

relationer mellan rum och elev. Jag har i analysen använt två av dessa berättelser om klassrum, 

varav en är mitt eget minne. På så sätt är jag både föremålet för undersökningen samtidigt som 

jag är forskaren i den här uppsatsen. Det är jag som har valt ut teorierna som jag har använt i 

analysen och det är mitt minne som jag har analyserat. På så sätt kan jag inte separeras från de 

teoretiska tillämpningar och den kunskap som den här uppsatsen reproducerar och skapar. 

Min ambition med den här uppsatsen har varit att utmana en traditionell syn på klassrummet 

som ett stumt rum som inte uppbär betydelser. Jag har istället velat visa på hur klassrummet kan 

förstås både som ett diskursivt rum och som ett materiellt rum. De teorier av Foucault som jag 

har använt mig av handlar om rummets disciplinerande funktion och hur rummet iscensätter 

diskursiva ideal. Dessa teorier stannar dock vid en diskursiv förståelse och visar inte på hur det 

rumsliga och det kroppsliga i sig självt påverkar den subjektskapande processen.
116

 Med hjälp 

av Delueze och Barards teorier har jag skapat nya bilder av hur det materiella är betydelsefullt 

när barn konstrueras och konstruerar sig själva. Genom att förena dessa teorier har jag även 

försökt att utmana uppdelningen mellan det som betraktas som diskursivt å ena sidan och 

materiellt å den andra. 

Min undersökning har haft en poststrukturalistiskt feministisk utgångspunkt vilket innebär att 

jag inte gör anspråk på att producera ”sanningar” om hur klassrummet på olika sätt påverkar den 

subjektskapande processen, utan min utgångspunkt är teoriprövande. I min analys har jag prövat 

olika teorier om relationen mellan människor och ting samt om rummet som kontrollmekanism. 

Jag har prövat dem genom att arbeta med dem och på så vis skapas ny kunskap och nya 

förståelser av världen, vilka inte är ”sanningar”, utan snarare formar jag världen på nya sätt.  

Genom att tillämpa olika teorier har det blivit möjligt att förstå hur tillfälligt och 

situationsbundet detta med att bli till som subjekt är. I den första minnesberättelsen blir flickan 

kraftfull och kreativ i relation till de underordnande och kontrollerande förutsättningar som 

givits i klassrummet, där hon disciplinerats och gjorts till duktig skolflicka. Genom den situation 
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som beskrivs i minnet så kunde hon ”bli till” på nya sätt. Hon blev just i den situationen en ny 

slags flicka via fantasier, färger, former och penslar. I min analys av minnet har jag visat hur det 

materiella och det diskursiva verkar på samma gång i denna process. 

I den andra berättelsen går det att förstå hur flickan skapar kontroll över sig själv genom att 

underordna sig den skuld och skam som organiseras – via diskurser och klassrummets 

utformning. Hon har bara tillgång till de verktyg som diskurserna ges i detta ögonblick och hon 

BLIR både i sina egna, i lärarinnans och i klasskamraternas ögon en dålig flicka och hon hittar 

ingen väg ut ur detta. 

Detta sätt att teoretisera kring subjektskapande understryker att vem en elev kan bli är inget 

statiskt eller givet utan något som är föränderligt och något som formas på nytt i varje ny 

situation. Det pedagogiska rummet blir delaktigt i detta makt- och subjektskapanden. Idén att 

barn skapas och skapar sig själva i en ständigt pågående process får konsekvenser för hur man 

betraktar barn. Den utmanar en traditionell utvecklingspsykologisk diskurs som säger att barn 

utvecklas i en förutbestämd ordning. Inom denna diskurs blir barns bakgrund och framtid i 

fokus genom att de handlingar som barn utför i nuet förknippas med deras förflutna eller 

förväntas kunna säga något om deras framtid. På så sätt blir det som händer i nuet 

underordnat.
117

 I den poststrukturella tankemodellen ”är” inte barn på ett speciellt sätt utan de 

”blir” på olika sätt i olika situationer och i förhållande till olika diskursiva normer. Men även i 

förhållande till skolmiljön och materialet .
118

 Nordin-Hultman skriver att barn skapas i dialog 

med rummet och materialet och de möjligheter och begränsningar som dessa innehåller.
119

  

Genom att se på klassrummen i de båda minnesberättelserna med hjälp av Foucaults teorier har 

jag skapat en förståelse för hur dessa rum kan fungera som diskursiva kontrollmekanismer. 

Foucault skriver att genom att skapa olika slutna rum avskiljda från varandra, där olika 

aktiviteter förläggs till olika rum, skapar man också disciplinära rum.
120

 Foucault beskriver hur 

de olika rummen separeras från varandra och hur det enskilda rummet styckas upp så att det ”för 

varje individ finns det en plats, för varje plats en individ.”
121

 Denna inrutning kontrollerar 

kropparna som befinner sig i rummet och reglerar de möten som är möjliga. Klassrummen är 

organiserade för att skilja barnens kroppar ifrån varandra. På sätt kan de barn som stör 

ordningen eller inte följer rummets regler lätt identifieras. Det blir då intressant att fråga sig hur 

klassrum likt dessa påverkar vad de barn som befinner sig i rummet kan vara och bli för typ av 

lärande subjekt. Självklart går det inte att besvara denna fråga på något annat sätt än att det 

beror på vilka olika barn finns i rummet och vilka situationer som utspelar sig. Samtidigt är det 

tydligt att ett disciplinerande rum, i linje med Foucaults resonemang, begränsar barn och skapar 

barn som konstrueras som ”duktiga” och ”önskvärda” och därmed även barn som konstrueras 

som ”störande” och ”icke-önskvärda”. Det disciplinerande rummet tillhandahåller på så sätt 

begränsande möjligheter för barn att skapas och skapa sig själva.  

Genom att tillämpa Deleuze teorier om flöden och tillblivelse har jag kommit att betrakta 

relationen mellan elevens subjektskapande och det pedagogiska rummet på ett nytt sätt.  
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Subjektskapande är, om man använder begreppet som Deleuze gör, en ständigt pågående 

process av att skapas och bli till på nya sätt. Subjektet är inte ett fristående själständigt subjekt i 

denna tankestruktur utan ett subjekt som kopplar upp sig och vecklar ut sig i relation till andra 

subjekt och andra ting. Varje människa befinner sig ständigt i en tillblivelse process där hon 

förändrar sig själv och där en skillnad uppstår från den hon var tidigare och mellan henne och 

andra människor och ting.
122

 Klassrummet spelar en avgörande roll i elevernas tillblivelse 

eftersom detta rum skapar ramar för de förändringar som är möjliga. Klassrummet som fysiskt 

rum kan betraktas som ett ”striated space” det vill säga en plats som är säker men som samtidigt 

separerar och kategoriserar eleverna som befinner sig i det.
123

 Klassrummet kan både förstås 

som en trygghet för eleverna i deras tillblivelseprocess samtidigt som det också skapar 

begränsningar för dem. Klassrummet begränsar möjligheten att interagera med omvärlden och 

andra elever och på så sätt minskas även potentialen för olikhet och ”becoming-other”.
124

 

Olikhet är, enligt Deleuze, det som möjliggör skapandet av det nya.
125

 Nordin-Hulman skriver 

att strikt organiserade och reglerade pedagogiska miljöer förutsätter att barn är lika varandra. 

”Likhet är normen och olikhet förstås inte som olikhet utan som avvikelse.”
126

 Hon skriver att 

enhetliga rum ökar risken för att barn ska exkluderas och konstrueras som avvikande eftersom 

de ger för lite utrymme för barns olikhet - ett strikt organiserat rum ger inte tillräckligt med 

utrymme för att barns olika sätt att lära och olika sätt att konstruera sig själv på.
127

  

Genom Karen Barads teori om intra-aktionen mellan den materiella världen och mänskliga 

kroppar framräder klassrummet som fysisk plats på ytterligare ett nytt sätt för mig. Genom att 

fokusera på tingen och rummet och hur de intra-agerar med människor på olika sätt kan nya 

förståelser för hur ett klassrum kan fungera inkluderande och exkluderande skapas. Istället för 

att endast se till hur interaktionen ser ut mellan till exempel elev och lärare, ger Barad oss 

begrepp som möjliggör en förståelse för hur klassrummet och tingen i detta kan påverka 

elevernas subjektskapande. Hon menar i likhet med Deleuze att platser ibland är öppna för 

förändring och ibland inte.
128

 Hon tillskriver dock inte olika platser fasta betydelser eller värden. 

Inte heller går det att skapa idéer om hur ett klassrum bör organiseras för att på bästa sätt skapa 

en positiv intra-aktion mellan eleven och rummet/materialet utifrån hennes teori.
129

 Istället ger 

hon begrepp som möjliggör en förståelse där rummet och tingen ses som delvis ansvariga för 

vad som kan utspela sig i ett klassrum. Hennes teori utmanar en traditionell förståelse av 

klassrummet som ett passivt rum i vilket det är endast läraren och eleverna som skapar 

betydelser. Den utmanar även förståelsen av klassrummet som ett diskursivt rum där materian 

ges betydelse endast genom språket. Istället tillskriver Barad platser och ting en möjlighet att 

genom inta-aktion självständigt påverka barnens subjektskapande. Karin Hultman skriver i 

texten ”Children‟s genderd subjectivities and becomming in relation to places within pre-shool” 
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hur en flicka under en timme av fri lek på en förskola inte vet var hon ska ”ta vägen”. De olika 

rummen upplevs, av flickan, som att de redan är fulla och upptagna av andra barns lek. Genom 

att tillämpa Barards teorier visar Hultman hur vi kan förstå flickan som ”platslös”.
130

 Därmed 

visar hon vad som händer när vi, istället för att rikta ögonen mot barnen, riktar ögonen mot det 

fysiska rummet och materialet. Då kan vi se att dessa kan få låsta funktioner, och att rummet 

och materialet kan var ansvariga för att utestänga barn istället för att välkomna till lek och 

lärande.  

Elisabeth Nordin Hultman skriver att en av de frågeställningar som hon vill undersöka hur man 

genom olika teorier kan formulera nya synsätt på barns relation till omvärlden. Hon skriver att 

hon vill betrakta barn som oskiljaktiga från de olika miljöer som de möter. ”Att barn är och blir 

på olika sätt i olika sammanhang och miljöer skulle då inte bara vara en vardaglig självklarhet. 

Det skulle också kunna bli ett teoretisk reflekterat fenomen och en viktig pedagogisk 

utmaning.”
131

 Jag har i den här uppsatsen applicerat olika teoretiska läsningar av de två 

minnesberättelserna och har på så sätt gjort ett försök till visa hur olika miljöer och material 

samspelar med barn och påverkar hur de skapas och skapar sig själva. Genom att förstå detta 

kan vi som pedagoger få redskap att arbeta med att berika, förändra och utforma pedagogiska 

rum som kan utmana traditionella maktstrukturer och möjliggöra rikare material och 

tankemässiga tillgångar för eleverna.  
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