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Kapitel 1

INLEDNING OCH SYFTE

Inledning

Tänk dig att du stiger in genom en stor glasad entré. Innanför dörrarna möts du av ett

stort torg. På ena sidan ligger ett café och vid borden sitter ungdomar och vuxna. En del

fikar och andra sitter med böcker och arbetar. Åter andra bara pratar med varandra. På

andra sidan ser du in i ett kontorsrum. Väggarna är av glas och det finns inga draperier

eller gardiner. Där sitter en man och talar med en flicka i femtonårsåldern. I ett hörn av

torget porlar vatten och stora växter prunkar. Det är dämpad belysning i rummet. Du går

upp för en trappa och kommer till ett stort rum med bord, stolar och mjuka soffor, där

många ungdomar sitter och arbetar. Rummet kantas av mindre rum med glasväggar.

Även där sitter ungdomar och arbetar. Vuxna och ungdomar rör sig in och ut i dessa

rum.

Tänk dig sedan att du går in genom dörrar med armerat glas och kommer in i en stor

hall. Där finns långa rader av låsta plåtskåp. Mellan skåpsraderna står bordtennisbord

där det råder full aktivitet. Ett stort antal ungdomar spelar rundpingis ivrigt påhejade av

sina kamrater. Vid några sittgrupper av trä sitter ungdomar och pratar med varandra.

Vuxna rör sig genom lokalen. Till vänster om entrén ligger ett kafé. Där sitter ungdomar

och vuxna och pratar och fikar. Du går en trappa upp och finner två långa korridorer

med många dörrar. Vad som finns bakom dörrarna vet du inte eftersom du inte kan se

igenom dem eller komma in genom dem för de är låsta.

Med dessa två bilder av skolan vill vi beskriva hur skolor arkitektoniskt kan se olika ut.

Det har gett oss många tankar och frågor över vilken betydelse skolans arkitektur har

för att vidmakthålla ordningen i skolan. Vi frågar oss också om en öppen arkitektur le-

der till öppna människor och en mer kall och hård arkitektur till kalla och hårda männi-

skor?
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I vår utbildning har vi mött den franske filosofen Michel Foucaults tankar om makt och

maktanalytik1 vilket har intresserat oss mycket. Vi2 kommer att använda oss av hans

idéer för att skapa förståelse av byggnadens betydelse och roll för fostran och discipli-

nering.

Uppsatsens syfte

Vi har genom åren sett ett ganska stort antal skolor, både på vår utbildning till lärare och

på andra sätt, och märkt att skolor som är byggda under 1990-talet och senare ofta har

en helt annan arkitektur än skolor som är byggda tidigare. Det har väckt frågor hos oss

om vilken roll arkitekturen spelar för hur skolans aktörer disciplineras.

Foucault är måhända en kontroversiell filosof och idéhistoriker men han har visat på

makt och disciplinering inom en rad olika fält. Hans tankar om fängelse, mentalvård,

sexualitet, makt och maktutövning har spridit nytt ljus över dessa fenomen. Det har

sporrat oss att analysera skolans rum och dess artefakter utifrån Foucaults maktanaly-

tik. Vår ambition är att ge läsaren en levande och inträngande beskrivning av hur sko-

lans rum och dess artefakter disciplinerar skolans aktörer.

Uppsatsens uppläggning

I kapitel 2 återfinns syfte, bakgrund och tidigare forskning. Kapitel 3 består av teoridel

där vi berör tre traditionella maktperspektiv men betoningen ligger på Foucaults makta-

nalytik. Kapitel 4 behandlar metod och datainsamling. I kapitel 5 presenteras och analy-

seras det empiriska materialet. Kapitel 6 utgör den avslutande diskussionen.

                                                                
1 Maktanalytik är ett uttryck som Foucault använder. Det är inte en teori och inte heller en analysmetod

utan ett sätt att avgränsa ett område för maktrelationer och bestämma vilka verktyg som behövs för att

analysera dem. (Foucault 1980a).
2 Vi har varit två som skrivit uppsatsen. Den har bearbetats av oss båda och vi har lika stor del i hela ar-

betet.
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Kapitel 2

BAKGRUND OCH TIDIGARE FORSKNING

Skolan

Vi har valt att betrakta skolan som en praktik där elever och skolpersonal är verksamma.

Skollagen säger att skolans uppgift är att:

…främja elevernas utveckling till harmoniska människor och till dugliga och ansvarskän-

nande samhällsmedlemmar… (Skollagen: 1 kap §2)

I Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo

94 står det hur det skall ske:

I överensstämmelse med den etik som förvaltas av kristen tradition och västerländsk hu-

manism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och an-

svarstagande. (Lpo 94:5)

Det innebär att eleverna skall anpassas till ett av samhället accepterat beteende. Vilken

roll spelar utformningen och användningen av skolans rum i denna fostran? Patrik Bjur-

ström tillmäter byggnaden stor betydelse på flera plan:

Byggnaden kan ses som pedagogiskt verktyg och kan, i likhet med böcker, datorer och

andra pedagogiska verktyg, också ses som en förmedlare i mötet mellan människor. Varje

möte äger rum i en situation som är bestämd utifrån en mångfald av historiska, sociala

och psykologiska förutsättningar. (Bjurström 2000:19).
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Den obligatoriska skolan

Skolan är en institution som berör, eller har berört, de allra flesta människor. 1842 stad-

gades den allmänna svenska folkskolan. Med folkskolestadgan infördes skolplikt. Re-

dan före folkskolans införande fanns folkundervisning som i huvudsak var inriktad på

läsförmåga. Men industrialismen ställde krav på skrivkunnighet och kunskaper i räk-

ning, och från statsmaktens fanns även en önskan att fostra lojala samhällsmedborgare,

vilket blev starkt bidrog. (Hartman 1995).

Skolan och den värld den representerar är något bekant för de flesta, även om erfaren-

heterna givetvis varierar. Ålder, social klass och kön är faktorer som påverkat vår upp-

levelse av skolan. Samtidigt som erfarenheterna från skolan är privata är de en spegling

av det samhälle och den tid skolan är verksam i. Skolhuset och dess pedagogiska inne-

håll har förändrats genom årens gång och har präglats av sin tids syn på lärande. Idag är

skolplikten nio år, men kommunerna är enligt lag skyldiga att ordna gymnasieskolor

vilket i praktiken förlänger skolplikten. Under sina skolår tillbringar eleverna, tillsam-

mans med skolpersonalen, den mesta tiden i en skolbyggnad.

Skolan som byggnad och för undervisning

Skolans arkitektur återspeglar de strömningar som återfinns i samhället men är också ett

fysiskt uttryck för läroplanerna. Patrick Bjurström (2000) skriver i sin rapport att en

skolbyggnad inte bara är ett skal av en byggnad. Skolans arkitektur är allt från detaljer,

som hur den är möblerad, till helhet, som en del av staden.

Skolans arkitektur är inte fri utan det finns en relativt strikt relation mellan form och

verksamhet. Skolan står inte bara för den verksamhet som den bedriver utan symbolise-

rar även en igenkännbar byggnadstyp. Skolan som institution har enligt Ann Skantze

(1989) och Patrik Bjurström (2000) haft historiska förebilder. I den första svenska sko-

lan går det att spåra likheter med kyrkan. Likt kyrkan var skolsalarna utformade så att

prästen/läraren talade till församlingen från en upphöjd plats, predikstolen/katedern.
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Pojkarna och flickorna var skilda åt och satt på var sin sida i rummet. De duktigaste ele-

verna satt närmast läraren. (Skantze 1989).

Under 1800-talet utvecklades de så kallade Lancasterskolorna vilka hade militära före-

bilder. Eleverna förflyttade sig i samlad trupp och skulle sitta ned eller stå upp på kom-

mando eller ringsignaler. Samtidigt infördes växelundervisning, vilket innebar att en lä-

rare med hjälp av äldre elever undervisade ibland upp till 700 elever samtidigt. Dessa

hierarkiska ordningar kompletterades senare med sundhetsideal, av renlighet och ljus

likt sanatoriet. Syftet var i båda fallen att bota, sanatoriet från sjukdom och skolan från

okunskap. Med drag från kyrka, militär och sanatorier talar man om att arkitektambitio-

nerna var att bygga skolpalats, stilbegreppen lånades från medeltiden, renässansen och

stormaktstiden. Växelundervisningen och dess pedagogik fick hård kritik i mitten av

1800-talet. Kritiken gällde främst att undervisning var så starkt inriktad på katekesen.

Läraren sågs som en uppsyningsman. 1864 avskaffades växelundervisningen och

åskådningsundervisningen tog vid. (Skantze 1989). Det innebar en helt lärarstyrd un-

dervisning där elevernas föreställningar och begrepp byggdes upp med hjälp av åskåd-

ningsobjekt och frågemetodik. Klasserna var stora, en del klassrum hade plats för upp

till 150 barn. Rummen var planerade så att alla elever satt vända fram mot läraren och

dennes kateder. (Hartman 1995).

Fram till 1921 står det uttryckligen i de statliga anvisningarna för skolbyggnader att den

arkitektoniska utformningen skall ta hänsyn till barns sätt att uppfatta den. ” Skolhuset

skall först och främst vara en byggnad för barnen”. (ur Normalritningar till skolanlägg-

ningar 1921 i Skantze 1989:7). Byggnaden skulle ha en enkel och harmonisk form.

Därmed skulle ett lugn och en trevnad infinna sig som hjälpte eleverna att utveckla

prydlighet, ordning och god smak. (Skantze 1989).

Från 1940-talet finns inte de arkitektoniska aspekterna på skolbyggnaden. I stället beto-

nas de organisatoriska och funktionella aspekterna. Verksamheten skall kunna bedrivas

på ett effektivt sätt och det är det utrymmesmässiga och ytmässiga som betonas. (Skant-

ze 1989).

Under 50-60 talen skedde en modernisering och urbanisering i samhället. Demokratibe-

greppet stärktes efter andra världskriget. Skola och utbildning sågs som grunden för
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samhällsutvecklingen och varje ny stadsdel behövde en skola. Under denna period for-

mades en stor del av vad som idag utgör många människors vardagsmiljö. Efterkrigsti-

dens svenska skolor byggdes oftast i tegel, två till tre våningar höga. Längs långa korri-

dorer placerades klassrum för cirka 30 elever. Under 50-talet tillkom grupprum.

(Bjurström 2000)

Under 60-70 talen, när byggtekniken industrialiserades och nya pedagogiska arbetsfor-

mer utvecklades, förändrades skolans arkitektur för att bli mer effektiv för de aktuella

arbetsformerna och organisationerna. I Läroplanen för grundskolan, Lgr 62, infördes

den sammanhållna nioåriga grundskolan. Teoretiska och praktiska linjer skulle nu fin-

nas under samma tak. I Läroplanen för grundskolan, Lgr 69, skulle varierande grupp-

storlekar tillgodoses i arkitekturen. Byggkropparna gjordes bredare, komplementut-

rymmen som går att dela upp eller slå ihop byggdes och möjliggjorde mer generella

lösningar. Skolöverstyrelsen utfärdade rekommendationer på standardrumslösningar. I

och med att statsbidraget var kopplat till skolöverstyrelsens granskning fick deras re-

kommendationer stort inflytande. (Skantze 1989, Bjurström 2000).

I början av 1990–talet fick kommunerna helhetsansvaret för skolans verksamhet gent-

emot nationellt uppställda mål. Även skolbyggnaden som skolöverstyrelsen haft ansvar

för blev kommunernas ansvar. Det finns dock angivet i grundskoleförordningen att lo-

kalerna skall vara ändamålsriktiga och att skolbibliotek skall finnas. (Skolverket 1998).

Synen på lärande förändrades och termer som arbetslag, hemavdelningar och individua-

lisering betonades. Nya arbetsformer krävde förändrade rumsliga avgränsningar och

rumsbildningar vilket avspeglades i arkitekturen. Korridorsytor blir arbetsytor, klass-

rummen delas upp i mindre rum. Det skapades en ökad öppenhet genom att både dörrar

och väggar glasades vilket förändrade kontakt- och tillsynsmöjligheterna. (Bjurström

2000). Resultatet har blivit att skolor som byggts eller byggs om efter 1990-talet har

kommit att se olika ut beroende på skolans organisation. (Skantze1989).
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Skolans fysiska rum

Skolan som byggnad består av rum där det bedrivs undervisning. Förutom undervis-

ningsrummen förekommer ett stort antal andra rum. Det kan vara lärarrum, korridorer,

cafeterior, skåphallar och entréer. I vår studie intresserar vi oss för alla sorters fysiska

rum. Det är inte självklart att skolans aktörer har tillträde till alla rummen. En del rum är

låsta och det är vuxna som bestämmer vem och när elever ska ha tillträde. Lärarrummet

talar till exempel sitt eget klara språk – det är lärarnas rum. Hit krävs ofta nyckel eller

att eleverna ber om att få komma in. Men det är inte bara eleverna som har begränsat

tillträde till rummen. Inte heller alla vuxna har tillgång till alla skolans rum. Rektorsex-

peditionen kräver exempelvis ofta en speciell nyckel.

Sammanfattning

Skolans byggnader återspeglar samhällets sociala och historiska förändringar. Under

1900-talet har det skett en kraftig utbyggnad av skolan. Arkitekturen, och dess innehåll,

har gått från hierarkiska ordningar med inslag av uttalade sundhetsideal. Detta har skett

under en period av urbanisering och modernisering där demokratin stärktes till det sena

1990-talets önskan om flexibla ytor med en ny syn på lärande och arbetsformer.

Skolan består av rum insatta i en social praktik men skolan består även av rent fysiska

rum. I vår undersökning har vi särskilt intresserat oss för de fysiska rummen. Dessa rum

skiljer i öppenhet och möjlighet till tillträde, dels mellan skolor dels för skolans olika

aktörer.

Tidigare forskning om skolan

Skolforskning har bedrivits utifrån en rad olika perspektiv. Bertil Gran och Göte Rud-

vall (1981) har undersökt vilka effekter arbete i växlande elevgrupperingar haft. Horst

Lövfgren & Sören Tellenback (1984) har närmare studerat trivsel i skolmiljön. Det har

även forskats om skolans rum. Ann Skantze (1998) har studerat skolans fysiska
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miljö ur ett elevperspektiv. Bengt-Erik Andersson (1983) har studerat skolstorlek, klas-

storlek och utrymme. Patrick Bjurström (2000) har tittat på hur skolbyggnader anpassas

fysiskt till nya arbetsformer. Också skola, makt och disciplinering är ett beforskat om-

råde. Anders Persson (1991) har undersökt maktutövningens interna dynamik i skolan

och i lönearbete och Eva Österlind (1998) har skrivit om hur elever disciplineras via

planering av sitt eget arbete. Vi saknar dock forskning som knyter an till Foucaults

maktanalytik och som berör skolans rum och dess artefakter och tycker därför att det är

av intresse att belysa dessa frågor.
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Kapitel 3

MAKT UR ETT FOUCAULTDIANSKT PERSPEKTIV

Traditionella maktperspektiv

Det går att studera hur makt tar sig uttryck från olika perspektiv. Begreppet makt är inte

ett entydigt begrepp som alla är överens om hur det skall tolkas. Vi redogör här nedan

för tre traditionella maktperspektiv. Följande redogörelse är hämtad ur Stefan Svenings-

son (1999) och Mats Beronius (1986).

Det första perspektivet beskrivs som endimensionellt och framfördes av Robert A Dahl

(1957). ”A has power over B to the extent that he can get B to do something B would

not otherwise do” (Dahl i Sveningsson 1999:65) Makt innebär i detta fall att den personen

som kan få en annan person att göra det han inte annars skulle göra har makten. Poäng-

en är att As beteende orsakar Bs beteende. De som använder sig av detta perspektiv för-

söker identifiera maktens subjekt –vem och hur många som har makt – och på så sätt

lista ut var individer eller grupper får mer makt än andra. Beslutsfattande är ett bra ex-

empel på detta.

Peter Bacharach och Morton Barats (1972) har kritiserat detta synsätt. Med deras per-

spektiv kan makt ses som tvådimensionell och innebär att det inte endast är den perso-

nen som lyckas genomdriva sin vilja i en konflikt som har makt. Även den person som

hindrar att beslut kommer till stånd har makt. Med detta synsätt fästs uppmärksamheten

på hur aktörer kan utnyttja och manipulera strukturer, beslut och regler för att förhindra

att någon annans vilja förverkligas.

...an A devotes his energies to creating or reinforcing social and political values and in-

stitutional practice that limit the scope of the political process to public consideration of

only those issues which are comparatively innocuous to A” (Bachrach & Baratz i Sven-

ingsson 1999:66)
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Steven Lukes (1974) representerar ett tredje synsätt, ”the back-stage decision process”.

Det centrala temat ligger på utnyttjandet och manipulerandet med symboler, myter, ide-

ologier och språk i förändringsprocesser. Lukes lyfter fram hur aktörer utnyttjar sym-

boler och andra kulturverktyg i syfte att förändra individers beteende. Lukes menar att

A kan utöva makt över B och få honom att göra det han inte vill göra. Men genom att A

påverkar, formar och förutbestämmer får A B att vilja uppfylla As önskningar. B får de

önskningar A vill att B ska ha.

Utgångspunkten för förståelsen av makt i dessa tre perspektiv är att den utgår från ind i-

vider eller grupper, alltså från aktörer som vill genomdriva sina intentioner eller intres-

sen trots att det finns motstånd.

Ett annat sätt att se på makt har Foucault – den disciplinära makten.

Foucaults maktanalytik

Att läsa Foucault

Michel Foucault (1926-1984) representerar en radikal relativism och låter sig inte place-

ras i en bestämd tradition. Beronius menar att ett huvudprojekt för Foucault var att ana-

lysera och beskriva, att skriva ett slags vetandets historia. Som ett grundtema genom

hans arbeten går relationen makt – vetande. (Beronius 1986). Det är inte alldeles enkelt

att förstå vad Foucault avsåg med begreppet makt därför att han inte gav läsaren en tyd-

lig definition av begreppet. Claes Ekenstam (1993) med flera menar att svårigheten med

att förstå Foucault har flera orsaker. Ofta kräver Foucaults arbeten en omfattande bak-

grundskunskap, framställningsformen är svårtillgänglig och rik på metaforer och hans

resonemang är egensinnigt och okonventionellt. Foucaults texter är dessutom radikala,

komplexa och polemiska. Han ändrade sig över tid, bytte perspektiv och ifrågasatte sig

själv. Ekenstam påminner om att en del av Foucaults arbeten mer skall ses som hypote-

ser som är öppna för kritik än som slutsatser. För att få en bild av Foucaults tankar har

vi läst hans egna texter men även texter där andra har tolkat honom. Vi kommer att lig-

ga nära Foucaults resonemang i vår framställning men vi

väljer utifrån vårt syfte, att studera skolans rum, vad vi vill återge respektive utelämna i

hans arbeten.
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Att förstå makt som relationer

I traditionella teorier och analyser är makt ett ting eller ett objekt som skulle kunna ägas

eller erövras. Någon har makten, vilket utgör ett hot eller är en möjlighet och det går att

sträva efter makt. Makt blir en möjlighet eller en potential. Ett sådant resonemang anty-

der att makt skulle kunna låta bli att uttryckas, att det skulle vara möjligt för makt att

inte utövas. När makt ses som ett objekt eller ett ting, letar forskaren efter den punkt där

makt finns och kommer ifrån. Frågorna blir: var är makten, vem har makten och var-

ifrån utstrålar den? Makt är något som sprider ut sig, har ett centrum, kan bytas, eller

något man kan äga. Man kommer att leta efter någon ansvarig innehavare av makten,

eller att beskriva den som om den kan spåras, erövras eller förgöras så som krigsmateri-

al eller arbetsmedel. (Foucault 1980a).

Följande redogörelse om Foucaults maktperspektiv bygger på Alvesson & Sköldberg

(1994), Ekenstam (1993) och Foucault (1980a). För Foucault var det viktigt att se makt

som relationer. Makt är inte ett eget väsen eller en abstrakt egenskap. Den existerar bara

i relationer och när den tar sig uttryck i handling. Makt är något som utövas. Den har

ingen central mittpunkt från vilken den sprider sig neråt i samhället. Makten kan där-

med inte isoleras och studeras i sig. Det är inte intressant att fokusera på vem som ”har”

makten, det vill säga en överlägsens makt över någon. För Foucault är makt relationer,

som är mångfaldiga och flerformiga, och utgör en viktig del i alla relationer mellan in-

divider och grupper. Den återfinns överallt såväl i ekonomiska processer, i vanliga be-

kantskapsförhållanden som i sexuella relationer.

Den uttrycks i ett växelspel mellan ojämnlika och ständigt rörliga styrkeförhållanden.

Att spåra upp makt är en analys av relationerna mellan föränderliga krafter inom ett

samhälleligt och historiskt bestämt fält. (Beronius 1986).

Foucault (1980a) förnekade inte att maktutövandet kan vara målinriktat men menade att

det samtidigt är icke-subjektivt. Utövandet är målinriktat i den mening:
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…att de är helt igenom genomsyrade av beräkning: ingen makt utövas utan en hel rad av-

sikter och mål (Foucault 1980a:120).

Foucault (1980a) poängterade att det inte finns ett subjekt, varken kollektivt eller indi-

viduellt, som dirigerar samhället. Däremot finns det en mängd subjektiva taktiker som, i

växelspel och relationer, hakar i varandra, samspelar och bildar mönster – ett maktnät.

Dessa nät av styrkeförhållanden kan vara ostadiga, lättrubbade och olikartade.

Makt är enligt Foucault relationer som uttrycks i styrkeförhållanden. Han säger också

att det inte finns något subjekt som innehar makten däremot finns det subjektiva taktiker

eller tekniker. Skolan är en plats där detta speglas tydligt. Lärarna, eller de vuxna, har

tillgång till, och kontroll, över en rad olika tekniker. Teknikerna understöds också av att

eleverna befinner sig i flera praktiker, familjen, föreningar etcetera, där förhållandena är

likartade. Det är därmed lätt att uppfatta det som att makten innehas av ett subjekt. Men

för att verkligen förstå makten ska man titta på de tekniker som används och det mot-

stånd som bjuds.

Makt och motstånd

Även Foucaults syn på motstånd skiljer sig från ett traditionellt synsätt. Foucault säger:

…att där makt finns, finns motstånd och att likväl, eller kanske just därför, motståndet

aldrig står i utanförställning i förhållande till makten. Måste man i så fall också erkänna

att man med nödvändighet är ”i” makten, att man inte ”slipper undan” den, att det inte

finns något absolut ”utanför” i förhållande till den, därför att man osvikligen står under

lagen? Eller att makten, eftersom historien är förnuftets list, i sin tur skulle vara historiens

list – den som alltid vinner? Nej, det vore att bortse från maktförhållandenas strängt rela-

tionella karaktär. De kan bara existera som funktion av en mångfald motståndspunkter:

dessa spelar i maktrelationerna rollen av motpart, måltavla, stöd, utsprång att få ta tag om.

Dessa motståndspunkter finns överallt i maktnätet. (Foucault 1980a:121f).

Med Foucaults maktanalys blir en frigörelse från makten betydligt mer komplicerad än

med andra maktteoretiska perspektiv. Det går till exempel inte att bygga en frigörelse på

att en klass bekämpar en annan. Foucault menade att vi bär makten i våra kroppar. Det
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leder till att även med de bästa avsikter kan kampen vändas till sin motsats om inte de

maktmekanismer som fungerar på en mer vardaglig nivå också ändras. Det gäller till

exempel sociala hierarkier, familjeliv och sexualitet. Men Foucault menade inte att mo t-

stånd mot makten inte finns eller inte skulle löna sig, utan snarare tvärt om. Det tycks

alltid finnas en opposition mot makten. Människor finner sig inte alltid i vad de blir ut-

satta för utan de protesterar, förändras och därigenom misslyckas en del av maktens åt-

gärder. (Ekenstam 1993).

Motståndet är inte alltid synligt och kan inte heller knytas till en antagonist, till en be-

stämd plats eller några speciella individer. Det kan vara dolt och oavsiktligt. Motståndet

står inte heller utanför maktrelationen och utgör ingen ”icke-makt” utan ”makt mot” en

motmakt. (Beronius 1986). Foucault (1980a) menade att maktförhållande, när man be-

traktar deras tydliga relationella karaktär, bara kan existera som funktion av en mång-

fald motståndspunkter. I dessa spelar maktrelationerna olika roller – som motpart, må l-

tavla och stöd. Motståndspunkter finns överallt i maktnätet. Foucault skriver:

Det finns alltså inte- i förhållande till makten – en plats för den stora Vägran – revoltens

själ, alla upprors centrum, revolutionärernas rena lag. Istället finns det många motstånd

av olika slag: möjliga, nödvändiga, osannolika, spontana, vilda, isolerade, samordnade,

smygande, våldsamma, oförsonliga, kompromissvilliga, egennyttiga eller beredda till of-

fer; definitionsmässigt kan de bara existera inom maktrelationernas strategiska fält (Fou-

cault 1980a:121).

Disciplinär makt

I forna tiders kungamakt var makten koncentrerad och utgick från härskarens fysiska

person. Kungen stod överst i hierarkin och ägde makten i en gudomlig suveränitet. Den

absoluta makten var väl synlig och upprätthöll sin oinskränkta makt med arkitektoniskt

överdåd, ceremoniell och fysisk övermakt. Personer som opponerade mot det kungliga

enväldet ställdes till personligt ansvar och straffades offentligt och hårt. Sedan 1600-

talet har det vuxit fram en ny typ av makt –den disciplinära makten (Ekenstam 1993).

Foucault (1993) menade att man under 1700-talet nådde en punkt där makt och kunskap

förstärkte varandra. Disciplinen överskred en ”teknologisk” tröskel.
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Karaktäristiskt för den disciplinära makten är att den är relativt osynlig och diskret. Den

verkar i skymundan och tolereras bara om den kan döljas. Där kungamakten var expo-

nerad och tydlig verkar den disciplinära makten i det fördolda och det är snarare de som

utsätts för makten som exponeras. Den disciplinära makten hos Foucault är mer allom-

fattande och genomträngande än den tidigare kungamakten och betydligt flexiblare.

Dess mekanismer har fått stor spridning och antagit många former. Det gör att makten

kan vara svår att få syn på eftersom den inte ser lika ut överallt eller följer samma

mönster. Men den verkar likväl överallt. Som exempel har Ekenstam tolkat Foucault så,

och vi är böjda att instämma, att olika aspekter av makt har blivit en del av barnuppfost-

ran. Det innebär inte att barn utsätts för samma slags disciplinering som till exempel ar-

betare i produktionen men den övervakning som sker i fabrikerna förutsätter att arbetar-

na som barn fostrats till foglighet. Det vill säga – olika maktmetoder stödjer varandra.

(Ekenstam 1993).

Ett annat centralt begrepp hos Foucault är biomakt som också kallas mikromakt. Genom

ett komplext system med betingning och manipulation har makten fått tillgång till indi-

vidernas fysiska jag. En makt har vuxit fram som riktar in sig på människors livsproces-

ser. Det innebär att man har börjat reglera och kontrollera själva livet. Sune Sunesson

skriver i förordet till Övervakning och straff, (Foucault 1993) att Foucault till och med

menade att själen har blivit kroppens fängelse. (Alvesson & Sköldberg 1994, Ekenstam

1993, Foucault 1980a). Maktens existensformer, dess fysik kan inte enbart beskrivas

som något som utgår från lagen, kontraktet eller institutionen. Denna maktens makrofy-

sik är i allra högsta grad reell, men visar koncentrerade former av makt. Makt existerar

även i det lilla. Foucault refererar till maktens mikrofysik. Han menade att maktens me-

kanismer verkar i och genom individen ända ner i vardagslivets rutiner och som till sitt

förfogande har en rad makttekniker och maktteknologier. Mikromakten har som syfte

att forma fogliga och läraktiga individer, objekt som är möjliga att manipulera. Uppgif-

ten består i att reglera, forma, ordna och kontrollera individer genom normalisering och

träning. Det går att peka ut en mängd personer, fångvaktare, lärare, chefer och före-

tagsledare som aktörer som verkställer och igångsätter disciplinära procedurer men des-

sa är själva objekt för disciplineringstekniker. Med andra ord – individer har inte disci-

plinär makt utan är platsen där makten uttrycks. (Dreyfus & Rabinow 1982).
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Makt, kunskap, vetande

Ända sedan upplysningen har det funnits en föreställning om att kunskap leder till fri-

het. Foucault vände på begreppet och menade att kunskap/vetande används för att kon-

trollera och undertrycka människor. Som ett grundtema i Foucaults arbeten, som vi sa

tidigare, finns relationen makt – vetande. Foucault menade att makt och vetande är pa-

rallella begrepp om än inte identiska. Det finns inga maktrelationer utan motsvarande

vetande och tvärtom. (Beronius 1986) Vi ser konsekvenserna av detta bland annat inom

skolan, psykiatrin, kriminalvården och arbetslivet. Genom att klassificera, kodifiera,

ange normalkurvor och indelningar får vi kunskap om olika fenomen. Kunskapen utgör

sedan grunden i maktutövandet. (Alvesson & Sköldberg 1994, Dreyfus & Rabinow

1982).

Foucaults analyser är i hög grad ”sociala” i det han insisterar på att relatera vetandefor-

mer till social praktik och organisation. För honom är allt vetande oupplösligt förbundet

med makt och sociala relationer. Vetandet får därför karaktären av ett strategiskt och po-

litiskt fält, och hans problem blir att försöka analysera relationen mellan makt och makt-

strategier å ena sidan och utformningen av speciella kunskapsområden eller vetandefält å

den andra. (Beronius 1986:12).

Genom att göra kopplingen mellan maktmekanismer och kunskap synlig menade Fou-

cault att makt och politik inte bara påverkar vetandet utifrån utan att de även är beroen-

de av varandra. På så sätt har en vetenskap, och en identitet, för västvärlden skapats.

Karaktäristisk för denna västerländska identitet är tudelningar, kategoriseringar och an-

vändandet av dikotomier som rätt – fel, normalt – onormalt, rationellt – irrationellt, fö r-

nuft – icke förnuft. Tänkande blir möjligt på grund av maktstrukturer där vetenskapen

tagit monopol på att ha rätt. Men enligt Foucault är detta bara ett av många möjliga sätt

att tänka. Det leder till att vetenskapen och objektiviteten kan ifrågasättas. (Beronius

1986).

Foucault menade att vetenskapen inte bör ha monopol på att äga sanningen, utan låta en

mer differentierad syn komma till uttryck. Sanningen skall ses som ett föränderligt be-

grepp som är beroende av sitt historiska sammanhang. Därför bör vi fundera över hur vi

ska förhålla oss till sanningen. Inte genom att negligera vetenskapen utan genom att ac-
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ceptera metoder som har luckor och brister, och som på grund av dessa, kan leda oss till

nya övervägande och se nya fenomen. (Beronius 1986).

Makttekniker

Disciplin är en makttyp som omfattar en hel mängd tekniker, instrument, procedurer

och angreppsmål det vill säga den är en teknologi. Teknologin används av institutioner

och andra auktoriteter som ett instrument för att nå önskade mål. Det finns inte någon

speciell institution som kan vara eller är de disciplinära teknikernas källa. Även om in-

stitutioner har tillgång till tekniker, väljer ut och förfinar dem så är det inte institutio-

nerna som står i centrum utan det är istället framväxten av de disciplinära maktteknolo-

gier som används. (Dreyfus & Rabinow 1982). Foucault menade därför att det är hur

makt utövas som ska studeras – inte vem eller varför utan hur.

Foucault lägger stor vikt vid tids- och rumsfördelningen i sina analyser av disciplinär

makt. Han menade att kontroll över rummet och tiden är en väsentlig förutsättning för

att nå kontroll över individer. Ju mer tid och rum planeras och manipuleras desto högre

grad av disciplin nås. (Beronius 1986).

Skolor, likväl som fabriker, fängelser och sjukhus, kan ses som en rumslig social kon-

struktion. Genom rumslig avskiljning, genom att ha särskilda platser som är olika andra

platser och som avgränsas från andra platser, sammanbinder den disciplinära makten

människor. Återigen utgör skolor, fängelser och andra institutioner exempel på hur

människor avskiljs men också binds samman. (Beronius 1986).

Foucault menade att de disciplinära teknologierna inte bara skiljer olika verksamheter

åt. De delar också rummet efter hur många individer som finns där. Det kan ske på olika

sätt, människor kan ges enskilda rum eller verka i öppna kontorslandskap, mer eller

mindre tydligt avgränsade platser. Men hur man än väljer att göra motverkas individens

möjlighet att göra motstånd på olika sätt men även möjligheten till närvarokontroll un-

derlättas. (Foucault, 1993).
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Panoptismen

En viktig maktteknik som Foucault har behandlat är panoptismen. Genom ett väl ut-

vecklat system kontrollerar individerna sig själva.

Jeremy Bentham (1748-1832) lade på 1700-talet fram en idé om hur ett fängelse skulle

kunna konstrueras. Runt ett övervakningstorn i mitten av en cirkelrund byggnad skulle

fångarnas celler placeras. Varje cell skulle ha två fönster, ett in mot övervakningstornet

och ett vänt utåt så att det släppte in ljus. Tack vare motljuset skulle övervakaren hela

tiden se fången som inte kunde se övervakaren. Fången blir synlig för övervakaren men

övervakaren osynlig för fången. Enligt Foucault är ett sådant tänkt fängelse, Panopti-

kon, ett paradigmatiskt exempel på disciplinär makt. (Ekenstam 1993). Det hela följer

en viktig motsatsprincip som bygger på att vara sedd och att se. Det gör makten auto-

matisk och avindividualiserad. Makten blir inbyggd i en apparat vars processer blir de

förhållande som omfattar individerna. Den blir därmed avindividualiserad eftersom i

princip vem som helst kan vara den som kontrollerar. (Foucault 1993).

I Benthams panoptikon var principen att makten skulle vara synlig men okontrollerbar.

Genom att se övervakningstornet vet fången att han kan iakttas men han kan aldrig veta

när han är iakttagen. Det uppstår ett faktiskt underkuvande ur en fiktiv relation. Inget

våld behöver tillgripas för att fången ska visa gott uppförande, och överfört till andra

områden, att få eleven att arbeta flitigt eller få den sjuke att följa läkarens ordinationer.

(Foucault 1993).

Ett sådant arrangemang garanterar ordning. Eftersom cellerna är skilda åt kan inte

brottslingarna planera nya brott eller kollektiva rymningsförsök. Men säger Foucault

panoptismen är inte bara tillämpbar på fängelser. Överallt där man önskar ha kontroll

kan den användas, det kan vara på en fabrik, i en skola eller på ett sjukhus. (Foucault

1993).
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Men principen föder inte bara ordning och disciplin den har också ekonomiska fördelar.

Färre personer kan övervaka fler, produktionen ökar, undervisningen sprids, den offent-

liga moralen höjs. (Foucault 1993).

Panoptikon blir ett sätt att se maktens förhållande till människors dagliga liv. Foucault

menar att den disciplinära makten blir som en maskin som fångar alla, både de som ut-

övar makt och de på vilka makten utövas. (Foucault 1980b).

Kritik av Foucaults maktanalytik

Varje människa har en föreställning om vad fenomenet makt har för innerbörd. Att, som

Foucault, vara oprecis när det gäller makt och disciplinering kan som vi ser det vara en

tillgång. Vi är benägna att hålla med Foucault att det ger möjligheter att betrakta makt

och disciplin som öppna arrangemang eller strukturer som utövas i sociala fält under

olika former och endast kan preciseras genom analys av dess utövande, dess tekniker.

Foucault har mött kritik för sina ståndpunkter. Följande kritik är hämtad ur Alvesson &

Sköldberg (1994). De menar att Foucaults starka betoning av maktens mikrofysik kan

medföra problem. Foucault menade att makten inte har ett centrum och ifrågasätter

därmed ideologiers betydelse. Det blir svårt att förstå Thatchers eller Reagans betydelse,

för att inte tala om kommunism och nazism, om man inte väger in ideologiers betydelse.

Mot det kan man ställa att Foucaults syfte var att utforska mikronivån.

Ett annat problem menar en del kritiker är att Foucault så starkt och pessimistiskt kriti-

serade kunskap – vetande – teknologi. Allt blev en fråga om makt och normalisering

och inte något identifieras som mindre ”negativa” former av makt. Han tycktes inte ur-

skilja några positiva drag i exempelvis teknologiska, medicinska eller juridiska fram-

steg. Allt är problematiskt och Foucault gav ingen vink om vad som skulle vara extra

problematiskt. Utan en normativ ståndpunkt från vilket det problematiska framträder

kan det lika gärna beskrivas som dess motsats. Därmed riskerar en analys som borde

tolkas som både kritisk och politisk att ses som okritisk och apolitisk. Men Alvesson

och Sköldberg menar att det är ett medvetet val av Foucault då det är mikromaktens

motstånd mot maktens strategier och lokaliseringar som står i centrum.
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Sammanfattning

I traditionella teorier och analyser är makt ett ting eller ett objekt som kan ägas eller er-

övras. Makt blir en möjlighet eller en potential. Ett sådant resonemang antyder att makt

skulle kunna låta bli att uttryckas och att det skulle vara möjligt för makt att inte utövas.

Frågorna man ställer sig här blir: var är makten, vem har makten och varifrån utstrålar

den?

För Foucault var det viktigt att se makt som relationer. Makt är något som alltid utövas.

Makten kan därmed inte isoleras och studeras i sig. För Foucault är makt mångfaldig

och flerformig, och utgör en viktig del i alla relationer mellan individer och grupper.

Foucault förnekade inte att maktutövandet kan vara målinriktat men menade att det

samtidigt är icke-subjektivt. Frågan man ställer sig blir: Hur utövas makten?

Foucault menade att fram till 1600-talet var det den absoluta makten, väl synlig och som

upprätthöll sin oinskränkta makt med arkitektoniskt överdåd, ceremoniell och fysisk

övermakt, som var rådande. Sedan växte det fram en ny typ av makt –den disciplinära

makten. Den disciplinära makten hos Foucault är mer allomfattande och genomträngan-

de än den tidigare kungamakten och betydligt flexiblare. En makt som riktar in sig på

människors livsprocesser. Makt existerar även i det lilla. Foucault refererar till maktens

mikrofysik.

Genom att analysera de tekniker som används, och det motstånd som bjuds, kan man

enligt Foucault ringa in hur makten uttrycks. Detta leder fram till följande frågor som

blir utgångspunkten i vårt arbete:

Hur uttrycks den disciplinära makten i skolors rum?

Med vilka disciplinära tekniker uttrycks makten i skolors rum?

Vilket motstånd möter makten?

Vilken roll spelar arkitekturen?

Vad innebär den disciplinära kontrollen?
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Kapitel 4

METOD OCH DATAINSAMLING

Arbetets ansats

Vår studie syftar till att visa hur skolans rum och dess artefakter disciplinerar skolans

aktörer. Vårt forskningsperspektiv är förankrat i Foucaults syn på disciplinär makt. Det

vill säga att fokus ligger på de tekniker som används vid maktutövandet och inte på

subjektens agerande.

För att få svar på vårt syfte har vi använt oss av observationer som metod. Vi har dels

observerat skolans fysiska rum och dels händelser som speglar det motstånd som asso-

cieras med disciplinär makt. Det visade sig att observationer inte gav en tillräckligt tyd-

lig bild av de fenomen vi studerat därför har vi kompletterat med samtal och studerat

relevanta dokument.

Vår empiriska undersökning har en kvalitativ och komparativ ansats. Utmärkande för

kvalitativa metoder är att forskaren söker de kategorier som bäst beskriver de under-

sökta fenomenen. (Larsson 1986). Vid kvalitativa studier sker ofta resultatanalysen pa-

rallellt med datainsamlingen. Det finns flera metoder som visar hur det kan gå till, men

inte hur det skall gå till. (Carlsson 1990). Metoderna inriktar sig på att tolka materialet

på olika sätt snarare än att peka på entydiga mönster. (Alvesson & Sköldberg 1994).

Deduktion, induktion eller abduktion som forskningslogik

När man talar om forskningslogik är det ofta begreppen deduktion och induktion som

används. Kvantitativa undersökningar bygger ofta på deduktion. Teori eller hypotes

prövas genom empirisk data. Kvalitativa undersökningar bygger ofta på ett induktivt

förfaringssätt. Empiriska data ger underlag för teori eller hypotes. (Carlsson 1990). Det
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finns ett tredje tillvägagångssätt, abduktion, som Birgitta Qvarsell beskriver på följande

sätt:

Utgångspunkten för forskning är i det här fallet en ganska allmän teoriram, som främst

riktar in forskningen mot vissa situationer och sammanhang. När så forskaren utifrån

denna teoretiska ram möter oförväntade händelser i den empiriska verkligheten formule-

ras den hypotes som just då kan bidra till att det oförväntade och överraskande kan förstås

eller förklaras. (Qvarsell 1984:38).

Utifrån ovanstående citat vill vi beskriva vårt arbetssätt. Vi har en allmän teori om

makt, vi använder tekniker utifrån Foucaults betraktelsesätt för att söka nya samman-

hang och som grund för att analysera våra data.

Datainsamlingsmetod

Avgörande för metodvalet är vad man vill undersöka samt vilket teoretiskt synsätt man

kommer att använda. (Carlsson 1991). Då vi vill veta hur makten tar sig uttryck och inte

vem som har makten anser vi att observationer kompletterat med samtal och dokument-

studier är en relevant metod. Vi anser också att denna metod stämmer väl med Fouca-

ults maktanalytik.

Ett annat angreppssätt kunde ha varit att se skolornas arkitektur utifrån Foucaults mak-

tanalytik genom att studera ritningar av skolbyggnader. En fördel med en sådan metod

hade varit att vi kunnat undersöka ett stort antal skolor. Men metoden har den nackdelen

att vi inte kunnat se hur lokalerna används och inte heller kunnat upptäcka det motstånd

som enligt Foucault alltid finns där makt utövas.

Observationer

I det vardagliga livet är observationer det främsta medlet för att få information om om-

världen, men den är även en vetenskaplig teknik för att samla datamaterial. (Patel &

Davidsson 1994). Syftet med att använda observationer är att försöka se verkligheten
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som aktörerna själva ser den. Observation är särskilt lämpligt att använda när man vill

studera ett fenomen som är tämligen okänt både för forskarna och för allmänheten, eller

om ett fenomen är dolt, till exempel när man studerar riter eller familjeliv. (Henriksson

& Månsson 1996).

Vi är väl medvetna att det finns fallgropar i detta metodval. Kritik mot observationer

som lyfts fram är att de visar hur, men inte med säkerhet varför någon uppför sig på ett

visst sätt i en viss situation. Vi menar att motiv och intention är omöjliga för forskaren

att komma åt enbart genom observationer. Då syftet i detta arbete är att ta reda på hur

och inte varför, drabbas vi inte av denna kritik. Ytterligare kritik är att all mänsklig var-

seblivning är selektiv. Observatören väljer vad den vill observera, då den inte kan regi-

strera allt som händer runt omkring. Vad som observeras blir beroende på vem som ob-

serverar. (Carlsson 1990). Vi är medvetna om att vi som observatörer är färgade av vår

tid och den kontext vi befinner oss i och att det är svårt att frigöra sig från den. Då vi i

vårt arbete styrs av Foucaults maktanalytik berörs vi inte i så stor utsträckning av denna

kritik.

För att göra metoden så tillförlitlig som möjlig valde vi att göra en noggrann planering

och en pilotstudie, se nedan, för att få erfarenhet och därmed få ut så mycket som möj-

ligt av observationerna. Ett annat sätt att få ett mer tillförlitligt material är att använda

flera observatörer. (Henriksson & Månsson 1996). I stor utsträckning har vi varit två vid

observationerna och allt material har bearbetats av oss båda. Vår erfarenhet är att det

finns ett stort värde i att vara två vid observationerna, eftersom man då ser mer och kan

jämföra sina tolkningar. Det resulterade i att observationerna blev mer utförliga och de-

taljrika vilket gör att reliabiliteten ökar.

Pilotstudier

Patel & Teblelius (1987) visar hur man kan använda sig av pilotstudier för att pröva om

valet av insamlingsteknik kommer att fungera i huvudundersökningen. I vår undersök-

ning började vi med att göra en pilotstudie på alla de skolor som vi valt ut. Det visade

sig vara klokt då det hjälpte oss att strukturera upp våra observationer när det
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gäller vad som skulle observeras. Vi är medvetna om att vi som ”främmande” personer

kan påverka situationen i rummet men förstudien gjorde också att skolans olika aktörer

fick se oss, vilket gjorde att vi under själva huvudundersökningen inte var helt främ-

mande för dem.

Urval och genomförande

Skolor

Som vi tidigare sagt är skolornas rum en spegling av den tid då de byggdes. För att ge

vårt arbete det djup som vi önskar har vi begränsat oss till fyra skolor. De är alla skolor

avsedda för skolans senare år. Vi valde skolorna utifrån arkitekturen. Tanken var att vi

skulle dela upp skolorna i två grupper, nya och gamla skolor för att sedan jämföra dem.

Vi fann emellertid att det inte var möjligt. Skolorna visar inte entydiga skillnader och

likheter utifrån arkitekturen. Därför har vi analyserat och behandlat skolorna var och en

för sig eller tillsammans utifrån de likheter och olikheter vi funnit. Två av skolorna är

iordningställda under sent 1990-tal och har stora likheter i arkitekturen. De två andra

skolorna är byggda på sent 60-tal och tidigt 70-tal och visar sinsemellan likheter i arki-

tekturen. Det är viktigt att framhålla att på den ena skolan påbörjades en ombyggnation

under vår studie. Vi har valt att behålla skolan i studien men begränsat våra observatio-

ner till de delar som ännu inte är ombyggda. Trots det kan rummen möjligtvis ha påver-

kats av den pågående ombyggnationen. 3

Genomförande

Våra observationer är gjorda under hösten 2001. Vi besökte skolorna vid ett flertal till-

fällen. Vi har dels observerat rummen, hur de ser ut, vad de används till och vilka arte-

fakter som finns. Vidare har vi ringat in olika tekniker som används för disciplinering-

en. Detta har vi kompletterat med att till viss del studera ritningar och annat material,

som scheman och regler för att förtydliga rummens betydelse. Dels har

                                                                
3 Det är intressant att notera att det som syns av ombyggnaden pekar på att man bygger öppna och glasade ytor.
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vi observerat det som händer i rummen framförallt för att kunna ringa in det motstånd

som bjuds. Vid observationstillfällena använde vi inte något strukturerat observations-

schema, utan tillämpade fria observationer av specifika situationer och händelser utifrån

vår teori. För oss har det varit intressant hur ett fenomen tagit sig uttryck och inte va r-

för. Genom vår pilotstudie fick vi hjälp att avgränsa våra iakttagelser.

Då rummens arkitektur, dess möblering och artefakter spelar en stor roll i vår undersök-

ning har vi även valt att fotografera. Detta för att ge en tydlig bild för oss själva men

även för läsaren.
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Kapitel 5

RESULTAT OCH ANALYS

Presentation av skolorna

Nedan följer en kort presentation av våra fyra skolor.

Ektorpsskolan

Ektorpsskolan stod klar 1972

Byggnaden är uppförd i rött tegel och

i två plan. Skolans har knappt 500

elever i år 7 - 9. Det finns två

entrédörrar att välja mellan som båda

leder in i kapphallen. Mellan

entrédörrarna ligger en cafeteria som

sköts av elever tillsammans med en fritidspedagog. I kapphallen finns elevernas skåp,

toaletter, två bordtennisbord och några sittgrupper av trä som mest används av eleverna.

På det nedre planet finns även salar för trä- och textilslöjd och bild. Längst bort i ena

hörnet, lite skymd ligger expeditionen och rektorernas rum. Två stentrappor leder upp

till det övre planet. Där finns lärosalar som ligger på rad i två långa korridorer. På övre

plan ligger även lärarrum, arbetslagsrum, bibliotek och datasal.

Nyhemsskolan

Nyhemsskolan stod klar 1965. Skolan är en

stor röd tegelbyggnad på två plan. Skolan

har 280 elever i år 7-9. Vårt utgångsläge för

beskrivningen är hur skolan såg ut i början
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av höstterminen innan ombyggnationen av skolan påbörjades.

När man kliver in i entrén finns elevskåp på höger sida och rakt fram finns en trappa

som leder upp till en kapphall. Denna kapphall stängdes och började renoveras efter att

vi börjat våra observationer. I andra änden av skolan ligger salar där man bedriver un-

dervisning i de naturorienterade ämnena. På andra våningen löper två långa korridorer. I

den ena korridoren ligger lektionssalar på rad, här finns också elevskåp utplacerade. I

var sin ända av korridoren, som är ca 30 meter lång, ligger arbetslagsrum. I den andra

korridoren ligger lärarrum, bibliotek, expedition och rektorernas rum. För att ta sig till

de olika våningarna eller till de olika korridorerna måste man passera glasdörrar.

Kunskapsskolan.

Kunskapsskolan har inlett sitt andra år.

Skolan är inrymd i lokaler som tidigare

användes för industriändamål. Skolan ska,

när den är färdigutbyggd, ha 400 elever i år

6 –9. För närvarande har skolan 340 elever.

Man kliver in i skolan genom stora

glasdörrar och kommer in i ett stort rum med

flera funktioner. Till vänster finns en

bemannad reception. Bredvid den en garderob för elevernas ytterkläder. Till höger ligg-

er rektorns rum som har glasväggar ut mot rummet. Till höger finns det även bokhyllor

vilka utgör skolans bibliotek. Den största delen av rummet är café. Ett stort antal bord

och stolar finns utplacerade i rummet. Det används både till att sitta och fika vid, att

bara sitta och prata eller för att göra sitt skolarbete. Kaféet är även till för lärarna som

inte har ett eget personalrum. På detta plan ligger också en föreläsningssal som är fri

från insyn. Från cafeterian leder dörrar vidare in i huset. En halvtrappa upp ligger

”Tysta rummet”. Det är ett studierum för elever som vill ha tyst när de arbetar. Om man

fortsätter vidare upp i huset kommer man till redaktionen. Det är ett större rum som är

arbetsplats för många elever. Runt redaktionen ligger basgruppsrum. På detta plan finns

även arbetsrum för lärarna. Dessutom finns det ett antal grupprum.
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Bildningscenter Prins Wilhelm

Bildningscenter Prins Wilhelm,

BCPW4 är en skola för år 6-9 i

grundskolan, gymnasiet och

KOMVUX med ca 550 elever i

grundskolan. Skolan har genomgått en

omfattande ombyggnad och har funnits

i sin nuvarande form sedan 1999.

När man kommer in genom entréns

stora glasparti möts man av ett stort rum som har tre huvudfunktioner. Till höger ligger

en bemannad reception och skolans administrativa avdelning. Till vänster ligger skolans

cafeteria som är gemensam för alla skolans elever och personal. Den är även öppen för

allmänheten. Rakt fram ligger kreativa stråket som är en gång genom skolan. Från detta

stråk går trappor upp till basenheter, föreläsningssalar och till elevernas skåp. Längs

kreativa stråket rinner vatten och stora växter finns utplacerade. På nedre plan finns

även en stor aula, matsal, lektionssalar för de naturorienterande ämnena och bibliotek.

Det är helt öppet mellan nedre och övre planet.

Grundskolan har sina lokaler på plan två. När man kommer upp på andra planet löper en

loftgång längs med ena sidan, därifrån ser man ner över kreativa stråket, cafeterian och

entrén. Utefter loftgången ligger en datasal. På detta plan ligger också basenheterna,

mellan två basenheter ligger en mindre föreläsningssal. Till basenheterna hör ett antal

grupprum. Arbetslagsrummen ligger bakom basenheterna och har även de glasdörrar.

Mittemot arbetslagsrummen finns grupprum som även de har glasdörrar.

                                                                
4 Vi kommer fortsättningsvis att kalla Bildningscenter prins Wilhelm för BCPW.
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Sammanfattning

Det går att dela in våra skolor i två grupper efter arkitekturen, det finns en tydlig skill-

nad i öppenhet respektive slutenhet mellan skolorna. Gemensamt för Kunskapsskolan

och BCPW är att det finns många glasväggar, öppna ytor och att föreläsningssalen är

helt fri från insyn. Det finns även gemensamma drag i hur rummen är möblerade.

Genomgående används möbler som ger utrymme för en stor flexibilitet.

Nyhemskolan och Ektorpsskolan visar likheter i sin arkitektur. De har även stora likhe-

ter i hur man möblerat de olika rummen. Men det finns också en del som skiljer skolor-

na åt. På Ektorpsskolan är alla dörrar låsta något som gör att rummens tillgänglighet be-

gränsas. Biblioteket däremot har en mycket större tillgänglighet på Ektorpsskolan än på

Nyhemsskolan. På Nyhemsskolan är lektionssalar och lärarrum olåsta. Utanför lärar-

rummet sitter en ringklocka som eleverna förväntas använda för att släppas in i rummet.

På Nyhemsskolan finns det dörrar i början och slutet av korridorerna. Det gör bland an-

nat att den korridoren med lärarrum och expeditioner avskiljs från resten av huset.

Hur uttrycks makten i skolan

Skolan har till uppgift att främja elevernas utveckling till harmoniska människor och

dugliga och ansvarskännande samhällsmedborgare. Genom skolplikten tvingas alla barn

att vistas i skolan i minst 9 år. Skolan är en del av samhället och kan inte ses isolerad,

samtidigt som skolan är en egen plats med en egen kontext. När det gäller hur makten

uttrycks i de olika skolorna vill vi poängtera att det inte är skolan som institution eller

praktik som vidmakthåller den disciplinära makten, utan det är dess aktörer som är med

och skapar maktnätet och dess strukturer. När vi ringar in olika tekniker och motstånd

för att se hur maktnätet är strukturerat så kan det se ut som om makten är ett subjekt,

men så är inte fallet.

Vi kommer nu att lotsa er genom skolan från arkitekturen till schemat
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Arkitekturen

Vi har sett att arkitekturen används som en dominerande teknik för hur disciplineringen

och hur kontrollen skapas på de olika skolorna.

På Ektorp- och Nyhemsskolan dominerar avgränsningarna av rummen av massiva väg-

gar och dörrar, det vill säga man kan inte se in eller ut ur rummen. Genom dessa rumsli-

ga avgränsningar skapas det särskilda

platser som sammanbinder den disciplinära

makten och individerna. Det skapas en vi -

härinne de – därute känsla. På detta sätt vet

de i rummet vem som kontrollerar vem. Vi

har sett att det blir lätt att kontrollera vilka

som är i rummet och vilka som har tillträde

dit och vad som sker i rummet. Vi såg

exempelvis att när elever blir lämnade utan någon vuxen uppstår det snabbt småprat, på

ett ställe skojbråk, men så fort någon tog i dörrhandtaget satte sig eleverna ned blev

tysta och började arbeta. Om det då var en annan elev som kom in i rummet fortsatte

pratet och rörelserna i rummet, om det var en vuxen som kom in i rummet fortsatte de

att arbeta. Vid några tillfällen förklarade eleverna varför det var ”stökigt”. Genom att

bara de som är i rummet ser vad som händer ger det individerna kontroll över rummet.

Det går inte utifrån att veta vad som händer eller vilka som är i rummet. Genom att

kontrollen blir tydlig och begränsad bryter det delvis mot panoptismen.

På de andra två skolorna dominerar

avgränsningarna av rummen av glas både i

väggar och i dörrar. Det ger en känsla av

öppenhet. Rummen är inte avgränsade på

samma sätt som ovanstående skolors rum.

Genom att ha glasade avgränsningar har alla

som vistas i skolan insyn i de olika rummen.

Detta innebär att man har kontroll över dem som vistas i rummen. Lärare kan enkelt
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övervaka eller ha kontroll över elever. Elever kan enkelt kontrollera andra elever, elever

kan kontrollera lärare, lärare kan kontrollera andra lärare. Även annan personal och be-

sökare utifrån kan ha kontroll. Ett system där kontrollen eller övervakningen sker åt alla

håll blir enligt Foucault mycket effektiv. Detta innebär även att man som individ är

kontrollerad och att man kan ha känslan av att vara kontrollerad. Här blir den disciplinä-

ra kontrollen diskret och osynlig i den mening att man inte vet om eller när man är kon-

trollerad. Det är enligt Foucault en av den disciplinära maktens karaktäristikum.

Vi har sett olika exempel på hur denna kontroll tar sig uttryck. Elever som såg när kom-

pisar gick ut från ett annat rum reste sig och

gick med kommentaren nu tar vi lunch. Vi-

dare har vi sett hur lärare utnyttjar

glasväggarna genom att ta ”rundor” och titta

in i de olika rummen. En konsekvens av

denna teknik är att alla personer blir

offentliga i någon mening. Som exempel får

enligt eleverna de elever som misskött sig gå

till rektor för samtal. Eftersom rektorns rum är innanför glasväggar kan alla se att en

elev är där för samtal även om man inte vet vad de pratar om. På så sätt anser vi att

”straffet” delvis blir ett offentligt straff, något som vi tror bidrar till att eleverna undvi-

ker situationer som kan leda till ”bestraffning”. Den osynliga disciplinära kontrollen

verkar.

En av panoptismens poänger är att övervakningen skall vara osynlig. Man skall inte

veta när man är iakttagen bara att man kan iakttas. På detta sätt blir övervakningen ef-

fektiv och kontrollen hamnar hos individen själv, kontrollen sitter i själen. Arrange-

manget i sig garanterar enligt Foucault ordningen.

På BCPW har man satt upp gardiner, lappar eller planscher på rutorna, i de rum som de

vuxna har tillträde till såsom expeditionen, rektorernas rum och arbetslagens rum, vilket

gör att möjligheten att se in och ut begränsas och i vissa fall försvinner helt. På så sätt

bygger man upp det som det massivt avgränsade rummet erbjuder och tar på så sätt
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kontrollen över kontrollmöjligheten över rummet. Detta motstånd är som vi har sett bara

möjligt för de vuxna vilket kan visa på status oavsett vilket motiv som ligger bakom

handlandet. På Kunskapsskolan är det inte tillåtet att sätta upp något på väggarna eller

dörrarna. Detta är som vi ser det ett medvetet sätt, teknik, för att ha kontrollen över alla

individer i skolan.

Regler

En analys av skolornas regler kan tyckas ligga utanför uppsatsens ram. Men vi har valt

att betrakta regler som en maktteknik och kan därmed användas för att synliggöra arki-

tekturens betydelse för hur makten uttrycks i rummen. Reglerna är både allmänna och

specifika. Det vill säga det finns regler som reglerar vad du får göra och inte göra och

som gäller hela tiden. Sedan finns det regler som gäller på speciella platser och under

vissa omständigheter. Vi har även sett att det finns både uttalade och outtalade regler i

skolan.

BCPW, Ektorpsskolan och Nyhemsskolan5 har sina regler nedtecknade på papper och alla

som är i skolan får dem. Reglerna har utformats av lärarna och visar och reglerar vad

man får göra och inte göra. Nyhemsskolan och BCPW talar också om vad konsekven-

serna blir om man bryter mot reglerna. Det är inte svårt att betrakta de nedtecknade, ut-

talade reglerna som en maktteknik.

Reglerna på Nyhemsskolan ska skrivas under av eleven och elevens målsman. Genom

att be om underskrift menar vi att man både förankrar och binder eleverna vid reglerna.

Det går att peka på att eleverna vet om reglerna och att de faktiskt har skrivit under.

Man förstärker också disciplineringen genom att göra målsman delaktig och få deras

godkännande av reglerna. På det sättet låter man, precis som Foucault säger, flera prak-

tiker, hemmet och skolan, samspela med varandra och bilda ett maktnät. Alla elever har

samma regler men man gör reglerna individuella genom att göra dem till kontrakt och

knyter på så sätt dem till individen.

                                                                
5  Nyhemsskolans regler håller på att omarbetas. Tillsvidare utformar varje arbetslag sina egna regler men de är
inte helt officiella och hur man hanterar regler kan skilja mellan olika arbetslag på skolan.
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På BCPW och Ektorpsskolan förankras inte reglerna på samma sätt som på Nyhems-

skolan. Här finns reglerna och skolan har bestämt dem. Vilket gör att det blir en mer ab-

solut makt mot Nyhemsskolan mer disciplinerande.

På Ektorpsskolan sitter skolans regler uppsatta på många ställen i skolan. De sitter uppe

i alla rum, ofta flera anslag i ett rum. Det är svårt att undvika dem för i vilket rum man

än är i så finns skolans regler uppsatta. De är snyggt utskrivna och monterade i en ram.

Anledningen till att man lagt mycket arbete på att sätta upp reglerna är att man menar på

att det ytterligare skall betona reglernas värde och de sitter uppsatta för att ständigt på-

minna eleverna om vad som gäller.

På dessa skolor kan man se att reglerna syftar till att disciplinera och få kontroll över

eleverna. Reglerna kan delas i tre kategorier med några exempel

• Regler som talar om hur eleven ska uppföra sig

Att komma i tid

Att ha material med sig till lektionerna

Att inte svära

• Regler om hur man förhåller sig till skolans rum

Att inte klottra

Att inte skräpa ner

Att veta i vilka rum man får bära ytterkläder och keps i

• Regler om att respektera sig själv och andra

Att inte uppträda kränkande

Att inte tala illa om andra

Att inte stjäla

Kategorierna behandlar hur elevernas ska uppföra sig, hur de ska förhålla sig till rum-

men och hur de ska förhålla sig till sig själva och andra. De täcker därmed flera disci-

plinära nivåer både rumsliga och nivåer som når in i eleven.

BCPW och Nyhemsskolan anger konsekvenserna vid regelbrott. Genom att skriva ner

konsekvenserna på samma papper som reglerna vidmakthålls och förstärks discipline-
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ringen. Eleverna blir inte bara påminda om vad som är tillåtet eller otillåtet de får sam-

tidigt veta vad som händer om de bryter mot en regel.

Kunskapsskolan har valt ett annat förhållningssätt när det gäller skolans regler. Här

finns inga nedskrivna regler som skolans aktörer kan ta del av. På vår fråga om det finns

några regler på skolan svarar rektorn skämtsamt att skolan inte har några regler. Men

förklarar sedan raskt att visst har man regler, men de finns inte nedtecknade och lämnas

inte ut till elever och föräldrar. Man räknar med att eleverna skall ta efter beteenden

som de ser är accepterade eller bli tillsagda om vad som gäller. De skall lära sig ”känna”

vad som är rätt och vad som är fel.

Vi menar att det är ett tydligt exempel på hur man etablerar och utvecklar biomakten

hos eleverna. På detta sätt vet inte eleverna vilka regler som finns på skolan, utan fö r-

väntas ha det i sig eller känna det. Att inte riktigt veta vad det finns för regler gör också

att man inte vet vad det blir för konsekvenser om man skulle bryta mot de osynliga

reglerna. Enligt några elever på Kunskapsskolan kan en påföljd om man bryter mot en

regel vara att få tala med skolans rektor. Vi menar att det delvis blir ett offentligt straff

eftersom det är helt glasade väggar in till rektorsexpeditionen så alla kan se att man är

hos rektor på samtal. Även om man inte vet vad de talar om kan de andra eleverna

misstänka vad de talar om och den elev som är där vet att de andra kan misstänka.

Om Ektorpsskolan och BCPW har ett mer absolut maktutövande i den bemärkelsen att

de ger ut regler som skolan har bestämt närmar sig Nyhem en mer disciplinerande makt

genom att förankra reglerna hos både eleven och hemmet. Så har Kunskapsskolan tagit

steget fullt ut till disciplinär makt. Reglerna är osynliga men ändock följs reglerna.

Vi har sett motstånd mot reglerna på alla skolor. Tydligast blir det på de skolor där man

har regler nerskrivna, man vet vad man bryter mot eller gör motstånd mot. Nyhemssko-

lan får stå som exempel när det gäller klotter. På nästan alla skåp fanns klotter, vem som

klottrat är svårt att veta och därför blir det svårt att låta det följas av en

konsekvens. Vi har sett att elever kommer försent till lektioner och inte har med sig

material de behöver. Även lärare gör motstånd mot reglerna genom att inte följa upp

med konsekvenser vid ett regelbrott. På Nyhemsskolan skall man få en prick vid försen
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ankomst, och efter tre prickar blir det kvarsittning i 40 minuter. Detta följer en del lärare

andra inte. På BCPW är det förbjudet att ha tuggummi på lektionerna, konsekvensen

skall vara att läraren muntligt eller skriftligt meddelar hemmet om du bryter mot regler-

na. Ingen lärare tar kontakt med hemmet för tugummituggande. Fast det finns tydliga

regler så är det inte självklart att de gäller för skolans olika aktörer. Här blir det tydligt

att motståndet alltid står i förhållande till makten och att det finns motståndspunkter

överallt i maktnätet. Det är alla som är med och skapar dessa maktförhållanden.

På Kunskapsskolan är det svårare att ringa

in motstånd mot regler som en disciplineran-

de teknik. Eftersom det inte är tydligt uttalat

vilka regler som gäller är det också svårare

att veta när man mot dem eller att välja att

bryta mot dem.

Skolans rum

Skolan består av olika rum. I följande text ska vi lotsa er genom några av skolans olika

rum: entrén, lektionssalen, biblioteket och cafeterian. Rummen har i de flesta fall sam-

ma funktioner på skolorna men hur kontrollen, makten och vilka som har behörighet till

rummen skiljer sig åt. Vidare har varje rum sina egna regler dels beroende på arkitektu-

ren men också för ordningen i rummet.
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Entrén

Vi börjar i det rum som vi möts av när vi kliver in i skolan. Entrén

På Kunskapsskolan och BCPW har man bemannade receptioner vid entrén. På BCPW

ligger den i blickfånget när man kliver in och vi får veta att man som besökare ska an-

mäla sig och sitt ärende i receptionen genom ett anslag på entrédörren. När man gjort

det och fått ”godkänt” av receptionisten får man en bricka, där det står besökare, som

man ska bära synlig så att alla kan se att man har fått tillträde till skolan. På Kunskaps-

skolan ser man inte receptionen direkt då den ligger alldeles till vänster om entrén och

på så sätt hamnar bakom besökaren när man kommit in i skolan. Men man 6 blir snabbt

uppsökt av receptionisten som erbjuder sin hjälp. När man har redogjort för sitt ärende

och fått det sanktionerat kan man röra sig fritt på skolan.

Receptionisterna blir en maktteknik ur Foucaults perspektiv. De kontrollerar vem som

får tillträde till skolan. Godkänner receptionisten besökaren, antingen med en bricka el-

ler muntligt, får denna vistas i skolans lokaler. Som besökare upplever man att man blir

väl bemött och får en god service

På Ektorpsskolan och Nyhemsskolan finns ingen reception eller något liknande system.

Här kommer man in i ett rum med elevskåp. Man behöver inte motivera varför man är

på skolan och man får själv leta sig fram dit man ska. Här är det ingen utsedd person

som kontrollerar vem du som besökare är.

På BCPW och Kunskapsskolan läggs kontrollen över vilka besökare som vistas i skolan

initialt på några få personer. Genom besöksbrickan kan alla skolans aktörer ha kontroll

över besökaren. På Ektorps- och Nyhemsskolan har vi inte sett exempel på att det sker

någon kontroll och i den mån den sker, ligger den inte på någon särskild person. Där-

emot ger de stängda rummen en stor kontrollmöjlighet över vilka som vistas där.

                                                                
6 Hon har betydligt fler arbetsuppgifter än att vara receptionist, bland annat fritidsledare och caféansvarig.
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Nu vandrar vi vidare in i skolan och ägnar oss åt skolans olika rum. Men först måste vi

kanske ta oss igenom ett antal dörrar.

Dörrar som teknik

Som vi ser det har dörrar flera funktioner dels för att stänga ute ljud dels att stänga ute

människor, men också som gränsmarkerare. Under våra studier har vi sett att dörrar

fyller dessa funktioner.

Vid ett flertal tillfällen såg vi att man

stängde dörren till lektionssalar när det blev

livligt i eller utanför rummet. Vi menar att

detta inte behöver vara en maktteknik men

lika väl kan vara det. Dörren kan stängas för

att möta motstånd i detta fall i den protest

som finns i eller utanför rummet.

Vi har sett att den stängda dörren vanligtvis signalerar stopp. Genom att stänga dörren

finns en outtalad regel att inte öppna dörren om man inte har behörighet till rummet.

Annars förväntas det att den som vill in knackar på dörren och på något sätt får tillstånd

till rummet. Tillståndet till tillträde kan vara tämligen outtalat men finns ändå. Inte på

någon skola är det en skriven regel att man ska knacka utan det förväntas finnas inuti

människors medvetande. På en skola är inte dörren till lärarrummet låst men utanför

finns en ringklocka. Vi anser att alla personal som tillhör skolan har tillträde till det

rummet, tillhör man inte skolan eller är elev har man inte automatiskt tillträde till lärar-

rummet utan man förväntas använda ringklockan. Detta görs av de flesta men vi såg

elever som klev in genom dörren utan att knacka eller ringa på klockan.

Ifrågasättande av den stängda dörren och dess outtalade regler som vi observerat är att

knacka på dörren och sedan springa därifrån, att öppna dörren och sticka in huvudet och

skrika något för att sedan rusa därifrån och att inte knacka utan bara kliva rakt in i rum-

met. Intressant är att notera att dessa motstånd har vi bara sett i de rum där det bedrivs
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lektioner och inte i de rum som är de ”vuxnas” rum som lärarrummet eller arbetslags-

rummet.

Foucault menade att det finns flera olika slags motstånd de kan exempelvis vara nöd-

vändiga eller spontana. Vi tycker att exemplen vi gett är tydliga uttryck för spontant

motstånd men är ändock starkt riktade mot den relation mellan individerna som finns

innanför och utanför dörren.

Genom att låsa dörrar maximeras uteslutningen och kontrollen över vem som har tillträ-

de till rummet. Alla skolor har låsta dörrar i men olika hög grad. Arbetslagsrummen är

låsta när ingen lärare finns i rummet och på någon skola ska dörren alltid vara låst även

om någon lärare finns i rummet. En skola bryter av mot de övriga genom att i stort sett

alla rum är låsta.

Som vi sagt tidigare signalerar den stängda dörren att man ska markera och söka till-

stånd till rummet, genom att låsa förstärks den avsikten. Den som har nyckel är den som

har kontrollen över vem som får tillträde till rummet. På så sätt har makten koncentre-

rats hos ett fåtal aktörer i skolan. Den som har makten är väl synlig. Vi ser det som en

kvarvarande rest av den absoluta makten till skillnad mot den disciplinära makten som

Foucault menade är osynlig och diskret. Vidare kan den bara verka i skymundan och

bara kan tolereras om den kan döljas.

Rumsnamn

Andra tekniker för vem som har tillträde till skolans rum har med namn att göra. Det

tydligaste exemplet är lärarrummet. Detta rum finns på två av skolorna och är tydligt

markerat. Namnet markerar vem som har tillträde till, eller är utesluten ur, rummet.

På Ektorpsskolan markeras lektionssalarna med lärarnas namn. Det visar vem som har

tillträde till rummet, läraren och hennes elever. På de övriga tre skolorna knyts man som

elev till ett rum, hemklassrummet, basenheten och basgruppsrummet. Storleken på

grupperna av elever varierar men principen är den samma. Däremot skiljer sig de tre

skolorna åt ifråga om hur man har tillträde till övriga rum. I hemklassrummet på Ny-
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hemsskolan och i basenheten på BCPW ska bara de elever som tillhör gruppen vistas

medan det är friare på Kunskapsskolan där i stort sett alla skolans rum är tillgängliga för

eleverna men eleverna tillhör en basgrupp som har ett eget rum. Detta står inte skrivet

någonstans utan det är något som eleverna upplyses om när de börjar på skolan. Genom

ett sådant förfaringssätt verkar den disciplinära makten. Det är inte tydligt utan eleverna

”vet” vad som gäller, de har det i sig.

Namn på rum symboliserar inte bara vem som har tillträde till rummet utan också vilken

funktion rummet har som till exempel bibliotek. Ett annat exempel är Tysta rummet

som finns på en skola. Namnet uttrycker tydligt hur aktörerna förväntas uppträda i

rummet, de ska vara tysta. När vi vid ett observationstillfälle klev in i rummet var det

mycket livligt och högljutt därinne. Så fort eleverna fick syn på oss, som var relativt

okända för dem, blev det lugnt och de började förklara hur man förväntas uppträda i

rummet. Här har vi ytterligare exempel på motstånd och hur kontrollen finns i eleverna.

Kontrollen gjorde inte att eleverna lät bli att vara livliga däremot fann de det nödvändigt

att förklara för oss hur det ska vara.

Lektionssalar

Ektorpsskolan och Nyhemsskolans lektionssalar visar stora likheter och ligger utefter

långa korridorer. Rummen är fyrkantiga och där finns en whiteboardtavla längst fram,

ett bord eller en kateder och en stol vänd ut mot lektionssalen. Det är lärarens plats och

visas genom att de lägger sina saker på den eller använder som sittplats. Framför läraren

finns ca 25 stolar och bord. Möbleringen kan vara olika i klassrummen men oftast är det

möblerat med borden två och två så att elevernas ansikten är vända mot whiteboardtav-

lan. Genom att placera eleverna med näsorna framåt och läraren rakt framför ser läraren

hela tiden allas ansikten och vad de sysslar med samtidigt som eleverna bara ser var-

andras ryggar. Vi har sett motstånd genom att elever vänder sig om, möblerar om så

man sitter bredvid den man vill.
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På Ektorpsskolan ska mentorerna 7 göra upp en placeringslista över hur eleverna ska

vara placerade i lektionssalen. Den

placeringen ska sedan gälla på alla lektioner.

I praktiken visar det sig att många lärare

låter bli att göra placeringslistor. En lärare

uttryckte att det blir så mycket ”tjafs” så hon

tycker inte att det är mödan värt att lägga

kraft på att göra listorna. Det tolkar vi som

motstånd både från läraren och från

eleverna. Eleverna uttrycker att de vill sitta som de själva vill och protesterar mot pla-

ceringarna. Protesten framförs både muntligt och genom att eleverna sätter sig där de

själva vill. Lärarna låter ofta bli att göra placeringslistor för att slippa ”tjafset” och för

att tiden behövs till annat. I praktiken blir det så att eleverna inte har bestämda platser.

Lärarnas tanke med placeringen av eleverna i rummet är målinriktat och avsiktligt, vil-

ket allt maktutövande är enligt Foucault.  När lärarna möter motstånd från eleverna mäts

deras styrkeförhållande och skapar de förhållanden som råder i rummet. En del lärare

har placeringslistor andra har det inte, men det ska finnas. Genom att inte göra placer-

ingslistor bjuder också lärarna motstånd vilket visar att motståndet finns på flera nivåer i

organisationen.

Ett annat exempel på motstånd är regler i lektionssalen som säger att stolarna ska ställas

upp på bänkarna efter ett visst schema för att underlätta städningen. Inte heller den re-

geln följs så noga. Både elever och lärare glömmer att ställa upp stolarna. Att bryta mot

den regeln följs inte av några konsekvenser. Golven blir städade ändå.

I lektionssalen finns det andra regler som är mer outtalade. Man ska vara tyst, jobba och

räcka upp handen om man vill något.

På Nyhemsskolan är lektionssalen även hemklassrum för en klass och är öppen för dem.

Salarna pyntas och sköts delvis av eleverna. I hemklassrummen ska inga andra elever än

                                                                
7 En lärare som är ansvarig för ca 10-12 elever. Ersätter den gamla klassläraren.
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de som tillhör klassen vara under rasterna. På Ektorpsskolan är lektionssalarna låsta och

man har alltså bara tillträde till rummet när man är schemalagd dit och om man har

nyckel.

På BCPW är lektionssalen ett stort rum som benämns basenheten. Rummet är delat i

övre och nedre basen. Det kan man utläsa av schemat, i praktiken finns inget som mar-

kerar vad som är vad eller var gränsen går förutom att en del av rummet har trägolv och

den andra korkmatta. För oss blev det en naturlig

tolkning att övre basenheten är delen med trägolv och

undre är delen med korkmatta. Rummet är möblerat med

bord och stolar som är flyttbara och ger utrymme för

flexibilitet. Det finns ungefär 70 arbetsplatser var av 40

fanns i den nedre basen när vi är där. I rummet finns det

10 datorer, alla placerade i övre basen där det också finns en hörnsoffa och tre stoppade

bänkar. Det finns två whiteboardtavlor, en i nedre och en i övre basen. I nedre basen har

man placerat skåp i en cirkel med ett grupprum i mitten. Bakom grupprummet, vid

kortväggen står arbetsbord.

Det finns ingen kateder i rummet. Däremot finns det en arbetsbänk som ser ut som en

köksö i den övre delen där lärarna placerar sina saker.

De som har tillträde till basenheten är de som är med i det arbetslaget. Inga andra elever

ska vara där. Under våra observationer såg vi inte mer än någon enstaka gång elever

som bröt mot regeln men de blev genast tillsagda. Lärare som inte tillhör basenhetens

arbetslag får dock vara där. Till den basenhet vi studerat är det cirka 140 elever som har

tillträde. Det står ingenstans vilka som har tillträde till basenheten, detta får eleverna

reda på muntligt från lärarna. Basenheterna används till lektioner, där tre klasser kan

vara schemalagda samtidigt, som uppehållsrum på raster och där finns även elevskåp.

Dörrarna in till basenheten är alltid öppna. Ena väggen är helt glasad med utsikt över en

innegård men ger också insyn i en annan basenhet. Likaså är väggen mot utgången gla-

sad. Detta ger tillträde till rummet om än inte i fysisk mening. Under våra observationer

så rör sig eleverna fritt mellan övre och undre basen när de har lektion.
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På Ektorpsskolan och Nyhemsskolan står läraren framför klassen och har elevernas an-

sikten vända mot sig. Läraren kontrollerar eleverna. På BCPW kan eleverna placera sig

som de vill. De kan till och med sitta så att de inte är synliga för övriga i rummet om de

sätter sig bakom skåpspelaren. De kan tyckas ha en större frihet än eleverna på Ektorps-

och Nyhemsskolan men å andra sidan kan alla i rummet kontrollera alla.

Vidare är det vanligt att två klasser har lektion samtidigt i basenheten. Detta gör att det

också finns fler vuxna i rummet. Klasserna är schemalagda antingen i nedre eller övre

delen. Schemat för den bas vi tittat på är extra intressant då år 9 är schemalagd till den

nedre basen två gånger men 14 gånger till den övre basen under en vecka. Medan år 7 är

schemalagd tre gånger till den övre och sex gånger till den undre. Här blir discipline-

ringen som vi ser det åldersmässig. De som är äldst får tillgång till soffa, datorer osv.

Det är oklart om man medvetet schemalagt klasserna på detta sätt.

På Kunskapsskolan är alla skolans rum lektionssalar eller arbetsrum, så även biblioteket

och cafeterian, så till vida att det är meningen att eleverna kan sitta var de vill och ar-

beta. Kontrollen ligger därmed i hög grad hos eleverna själva. Det finns däremot både

på Kunskapsskolan och på BCPW små aulor, eller föreläsningsrum, som är helt stängda.

De har massiva väggar och dörrar och inte heller några fönster. Dessa slutna rum är av-

sedda för genomgångar där läraren vill ha elevernas fulla uppmärksamhet. Dessa rum

ser vi som en parallell till traditionella klassrum.

Biblioteket

Biblioteket, som rum, är intressant ur den aspekten att det är det enda rum som det finns

krav på att det ska finnas i skolor. Kravet leder dock inte automatiskt till att rummet är

tillgängligt för eleverna.

På Nyhemskolan är biblioteket inte bara bibliotek utan också datasal. Dörren är låst och

på utsidan finns bokningslistor. Som vi tolkade det var det inte biblioteket som bokades

utan rummet bokades för att få tillgång till datorerna. Rummets huvudsakliga funktion

har gått över från bibliotek till datasal. För att få tillträde till rummet krävs dels att du

har nyckel eller att någon som har det släpper in dig, men också att du har bokat tid.
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På Ektorpsskolan är dörren till biblioteket oftast öppen och alla har tillträde till rummet.

Men för att vara i biblioteket så måste man som elev vara tillsammans med någon vux-

en. Detta står på de regler som gäller för biblioteket och som finns uppsatta på väggen i

rummet. Finns det ingen vuxen i rummet stängs biblioteket.

Gemensamt för Ektorpsskolans och Nyhemsskolans bibliotek är att det sitter regler uppe

på väggarna. På Ektorpsskolan finns det åtta regler som talar om hur du ska uppföra dig

och vad du får använda biblioteket till. Bland annat ska biblioteket användas till tyst en-

skilt arbete och boklån. När man lämnar rummet ska använda böcker sättas tillbaka på

rätt plats i hyllan och man ska ställa in stolen efter sig. Under en av våra observationer

satt det 12 elever där inne utan någon vuxen. De stojade och pratade högt. När de gick

låg böcker de använt kvar på borden och stolarna stod huller om buller. Trots att regler-

na sitter uppe på väggarna så bjuder dessa elever motstånd mot reglerna. Där makt finns

finns motstånd och det kan ta sig i uttryck på många olika sätt. I detta fall blir motstån-

det synligt, inte i den bemärkelsen att det är våldsamt eller vilt utan för att det är möj-

ligt. Vem vet hur de skulle ha betet sig om det varit någon lärare där?

BCPWs biblioteket är bemannat med personal och alla skolans aktörer har tillträde dit.

Där finns arbetsplatser och sex datorer. Datorerna får bara användas för bibliotekssök

och till skolarbete. Ovanför datorerna hänger det skyltar med vilka regler som gäller för

datorerna. Bland annat innehöll de ett förbud mot att chatta. Trots det satt några elever

och chattade. Bibliotekets anställde såg detta och poängterar det även för oss, men sa

inget till eleverna. Den anställde berättade för oss under samtalet att det inte finns några

regler för hur man ska bete sig i biblioteket. Men under samtalets gång visar det sig att

det finns en hel del regler som även finns nedskrivna och sittande i en pärm. Besökarna

i biblioteket vet inte om dessa regler. Här förväntas det av skolans aktörer att de ska

veta vilka regler som gäller i ett bibliotek, att det ska vara tyst, att man läser eller arbetar

där etcetera. Vi finner också att dessa outtalade regler fungerar. Det pratas tyst och när

någon elev höjer rösten så hyssja de andra eleverna åt henne och hon börjar åter viska.

Att förvänta sig att den kunskapen finns i individen och kollektivet är en disciplinär

teknik. Det är lätt att hänvisa till att det som råder i samma rum i övriga samhället också

ska råda i detta bibliotek.
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Genom att ha en anställd så kan alla få tillträde till biblioteket. Bibliotekarien blir, fö r-

utom att erbjuda de tjänster en bibliotekarie vanligtvis erbjuder, en teknik för att kon-

trollera och disciplinera. Bibliotekarien ser inte sig själv som en teknik men vi menar att

det ändå är så.

Cafeterian

Nu har vi kommit fram till det sista rummet. Hit har alla skolans aktörer tillträde

På alla fyra skolorna finns en cafeteria som är öppen för alla. På Nyhemskolan byggdes

cafeterian om under vår studie och var därför stängd. På BCPW och Kunskapsskolan

finns inte något lärarrum. Avsikten är att elever och skolpersonal ska dela cafeterian.

Kunskapsskolans cafeteria sköts av 4 elever

under en dag. Att delta i de arbetsuppgifter

som finns i en cafeteria, till exempel

planering servering och inköp, ingår i ämnet

hemkunskap. Efter dagen får därför eleverna

ett omdöme över hur de har arbetat. Öppetti-

derna är från 7.30 – 10.30. och 11.30 –

15.00. Inget godis får säljas under första

passet. Under denna tid ser vi, och får så bekräftat av vårt samtal med receptionisten, att

eleverna går ut och handlar godis i kiosken på andra sidan gatan.

BCPW har anställd personal som sköter servicen i cafeterian. Öppettiderna är 8-15.30

måndag till torsdag och 8 – 15 på fredagar. Det är även öppet för allmänheten. Själva

serveringen är rund så personalen kan överblicka hela rummet. Under våra observatio-

ner var det mest gymnasieelever och lärare som fikade. Men många andra elever satt i

cafeterian men valde att sitta en bit bort från själva serveringen.

Cafeterian blir en mötesplats för alla som vistas inom skolan och får ersätta elevrum och

lärarrum. Genom att blanda vuxna och ungdomar förstärks disciplinen. Det behövs inte
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några rastvakter, det finns alltid vuxna i närheten. Alla rör sig hemvant i cafeterian och

elever slår sig ner bredvid lärare. Det ökar gemenskapen men det ökar också kontrollen.

På Kunskapsskolan kunde vi se motstånd. Lärarna går in innanför disken och hämtar sitt

kaffe. Det som är intressant är att de inte går ut och sätter sig vid något av cafeterians

bord utan oftast stannar kvar innanför disken och dricker sitt kaffe och syftet med att ha

en gemensam cafeteria rubbas.

På Ektorpsskolan ligger cafeteria i skåphallen och har en tydlig markering mot denna

med en halvvägg som sedan öppet ovanför. Man ser in i cafeterian från skåphallen.

Själva serveringen sköts av elever och en anställd fritidspedagog. På cafeterians väggar

finns skolans regler uppsatta i en ram. Under våra observationer var det inte många som

var i cafeterian.

Vi vet att lärarna är ombedda att gå ner i cafeterian. Detta säkerligen med samma motiv

som skolorna ovan dvs att det skall stärka kontrollen. Vissa lärare går också in i cafete-

rian och tar en kopp kaffe, men vi såg även lärare som går in i cafeterian och ställer sig

och bara tittar. Känslan infinner sig att de övervakar.

I de skolor där alla delar cafeterian blir övervakningen, kontrollen inte lika synbar som

på Ektorpsskolan. Återigen görs disciplineringen nästan osynlig och stärks därmed.

Schema

I samhället ser vi att tids- och rumskontroll delvis har luckrats upp då man på många ar-

betsplatser har infört flextid. Teknikens utveckling har vidare medfört att det är möjligt

att arbeta från olika platser och inte fysiskt behöver närvara på sin arbetsplats. I skolan

är detta inte lika utbrett. Här använder man som vi ser det just tids- och rumsfördelning-

en som en teknik för att ha kontroll över individerna. Detta gör man i form av scheman.

Att schemalägga individer till olika rum ger alla en stor kontrollmöjlighet att veta var

skolans olika aktörer befinner sig. Schemat talar om för aktörerna i vilket rum de ska

vara och har tillträde till, vilka elever eller lärare man ska ha och visar vilket ämne man
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ska ha. Det talar även om för andra var vissa personer befinner sig i skolbyggnaden un-

der en speciell tid. Är man inte där man är schemalagd så är man på fel plats. Schemat

styr när elever och lärare ska vara på en viss plats och även hur länge man ska vistas i

de olika rummen. Schemana kan givetvis se olika ut och gör så också på de olika sko-

lorna.

På tre av skolorna har eleverna ett schema som ska följas där är tid och rum markerat.

De vet till vilket rum de ska gå och hur lång tid de ska spendera där.

På Kunskapsskolan är eleverna inte styrda tids- och rumsmässigt av ett schema. Varje

morgon träffas klassen i sitt basrum ca 40 minuter. Resten av dagen lägger eleven själv

upp sitt schema och bestämmer själv i vilket rum han eller hon ska vara. De får fritt röra

sig mellan rummen oavsett vilken grupp det tillhör. De är dock begränsade i den mån att

de har en start och sluttid och de ska vara i skolans rum.

Men man ska inte låta sig luras att dessa elever är mer fria än sina kollegor på andra

skolor,  men kontrollen är av ett annat slag.

Sammanfattning

De skolor vi har studerat har olika arkitektur. Två av skolorna har en öppen arkitektur

med glasväggar och glasdörrar. Genom att ha glasade avgränsningar har alla som vistas

i skolan insyn i de olika rummen. Detta innebär att man har kontroll över dem som vis-

tas i rummen. Lärare kan enkelt övervaka eller ha kontroll över elever. Elever kan en-

kelt kontrollera andra elever, elever kan kontrollera lärare, lärare kan kontrollera andra

lärare. Även annan personal och besökare utifrån kan ha kontroll. Ett system där kon-

trollen eller övervakningen sker åt alla håll blir enligt Foucault mycket effektiv. Den

öppna arkitekturen ger också alla skolans aktörer tillträde till rummen. Även om du inte

vistas i rummet kan du se in eller ut ur rummet. Det leder till att det blir relationen och

styrkemätningen mellan aktörerna som skapar maktnätet i skolan. Skolans kontroll och

disciplinering blir på så sätt likartad i skolans alla rum. Kontrollen ligger hos alla men i

synnerhet hos individen själv.
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De andra två skolorna har en mer sluten arkitektur, med massiva väggar och dörrar. Lä-

rare kan enkelt övervaka eller ha kontroll över eleverna och kontrollen ligger i huvudsak

på läraren. Elever kan kontrollera andra elever i rummet och elever kan kontrollera lära-

re. Det är de relationer och styrkemätningar mellan personerna i rummet som skapar det

maktnät som finns där. Här kan kontrollen och disciplineringen uttryckas på mer olika

sätt i olika rum än i de skolor som har en öppen arkitektur. Genom att låsa dörrar maxi-

meras uteslutningen och kontrollen över vem som har tillträde till rummet.

En annan teknik att disciplinera är regler.

På alla skolor finns regler som reglerar vad du får göra och inte göra och som gäller hela

tiden. Sedan finns det regler som gäller på speciella platser och under vissa omständig-

heter. Vi har även sett att det finns både uttalade och outtalade regler i skolan. Tre sko-

lor har sina regler nedtecknade på papper och alla som är i skolan har fått dem. Ny-

hemsskolan och BCPW talar också om vad konsekvenserna blir om man bryter mot

reglerna. Reglerna syftar till att disciplinera och få kontroll över eleverna men också att

få kontroll över skolan rum.

Kunskapsskolan har valt ett annat förhållningssätt när det gäller skolans regler. Här

finns inga nedskrivna regler som skolans aktörer kan ta del av. Reglerna är osynliga

men likväl följs reglerna. Här blir det också svårare att bryta mot reglerna då man ska-

pat ett system där reglerna byggts in i individen, genom att eleverna ska lära sig känna

vad som gäller, och individen därmed själv står för kontrollen.

Som besökare på BCPW och Kunskapsskolan upplever vi stämningen på skolorna som

mycket lugn och trevlig. Vi är övertygade om att den öppna arkitekturen, och den där-

igenom tillämpade disciplinära makten, starkt bidrar till detta. Eleverna arbetar under

stor frihet på båda skolorna, även om Kunskapsskolan har drivit friheten längre än

BCPW. På Kunskapsskolan förstärks dessutom den disciplinära maktens effekter av det

sätt på vilket skolans regler fungerar. Ektorpsskolan och Nyhemsskolan utövar en mer

direkt kontroll av eleverna. De som kontrollerar blir därmed färre och ansvaret läggs

inte på individen på samma sätt. Därmed infinner sig paradoxen att det som synes öppet

och fritt är betydligt mer kontrollerande.
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Kapitel 6

AVSLUTANDE DISKUSSION

Vi tycker att det har varit både intressant och givande att tränga in i Foucaults tankar om

makt och hur den uttrycks i skolans arkitektur. Det har för oss inneburit ett nytt sätt att

se på makt. Det nya är att inte betrakta makt som ett ting eller något som kan innehas

utan att se makt som relationer och uttryckt i handlingar. Makt är relationer. Ett sätt för

att förstå dess innebörd är att betrakta makt som ett styrkeförhållande mellan en männi-

ska och en annan eller mellan en grupp och en annan. Styrkeförhållandet kan spegla

särdrag hos en individ, den som är verbalt duktig, tekniskt kunnig eller har fysisk styrka.

Det kan också spegla förhållandet mellan olika samhälleliga grupper till exempel den

ekonomiskt dominerande klassen eller det manliga könet. Dessa relationer prövas och

ifrågasätts ständigt. I det spelet blir makttekniker och motstånd viktiga be-

grepp/fenomen.

Vi är medvetna om att det ibland i vår studie kan upplevas som om makten vore ett ting

eller som något som innehas men vi vill än en gång påpeka att det är alla skolans aktörer

som är med och skapar det maktnät som återfinns på respektive skola. Det är just rela-

tionerna mellan dessa aktörer, men även till samhället i stort, som skapar styrkeförhå l-

landet och därmed det som upplevs som maktförhållanden.

Samhället kan inte ses som statiskt utan det sker ständigt förändringar. Detta syns också

i skolan, både i dess innehåll och i dess arkitektur. Skolan är, liksom andra praktiker,

kontextuellt bunden till tid och plats. Skolans uppdrag, att förmedla kunskaper och fost-

ra goda samhällsmedborgare, har inneburit att det har funnits olika förebilder genom ti-

derna. Vi har sett att skolan har haft likheter med kyrkan – att lära, sanatoriet – att bota

och det militära – att disciplinera. Idag tycker vi att vi sett att skolorna görs öppna som

kontorslandskap, kanske med IT-världen som förebild. Vilka människor, och med vilka

kompetenser, fostras i den öppna skolan?
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Enligt Foucault är ett sätt för att förstå maktens uttryck att studera de tekniker som an-

vänds. Vår ambition var att se vilken betydelse skolans arkitektur och dess artefakter

spelade. Vi valde därför skolor som representerade två olika typer av arkitekturer. Kun-

skapsskolan och BCPW representerar en arkitektur som är öppen och flexibel, om än i

olika grad. Ektorpsskolan och Nyhemsskolan representerar en mer sluten arkitektur.

Dessa olika arkitektoniska stilar får som vi har sett en stor betydelse för hur kontrollen

och den disciplinära makten uttrycks.

På Ektorps- och Nyhemsskolan är den hierarkiska ordningen tydlig och lätt igenkänn-

bar. Elever och lärare är tydligt skilda åt. Dels genom arkitekturen, det finns lärarrum

och låsta rum, och dels genom att den disciplinära kontrollen till stor del givits till lärar-

na. På Kunskapsskolan och BCPW kan vi inte se denna ordning. Den disciplinära kon-

trollen omfattar alla aktörer i skolan. Foucault menade att alla är med och skapar och

godkänner maktnätet och dess strukturer. Skillnaderna vi ser på skolorna är ett yttryck

för de olika tekniker som används.

Den öppna arkitekturen ger som vi upplevde det en känsla av ett lugn och frihet som

inte finns på de andra skolorna. Givetvis finns det många förklaringar till det. Men en

bidragande orsak tror vi är öppenheten och att man är synlig hela tiden. Alla skolans

aktörer har tillträde till alla rum, om än inte alltid fysiskt, och rör sig också hemtamt i

alla rum. Öppenheten föder möten mellan alla skolans aktörer. Att det inte heller finns

något lärarrum utan alla använder cafeterian bidrar säkerligen även det till stämningen

på skolan. Vuxna och elever blandas på ett naturligt sätt. Om alla känner sig lugna och

trygga i skolan byggs en bra stämning byggs upp. Det intressanta blir här att detta är

som vi sett ett bra kontroll- och disciplinerande system. Alla övervakar alla, ett riktigt

panoptikon. Disciplinen byggs in i människornas kroppar och man disciplinerar sig

själv. Längst i detta går Kunskapsskolan där eleverna planerar sitt eget schema, arbetar

var de vill och där eleverna ska lära sig känna vilka regler som gäller. Detta ger säkerli-

gen en känsla av frihet.

På skolor där väggarna är massiva och dörrarna stängda råder en helt annan kontroll och

disciplinerande makt. Här ges en mer vi- och dom- känsla. Samtidigt som det är lättare

att upptäcka tekniker som används för att uppehålla kontrollen. Teknikerna blir synliga-

re, de tydliga reglerna som talar om vad man får göra och inte göra, de massiva väggar-
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na, de stängda och låsta dörrarna, och makten omförhandlas innanför varje dörr beroen-

de på vilka som vistas i rummet. Om man inte har nyckel infinner sig känslan av att

man bara har tillträde till en väldigt begränsad del av skolan. Skolan tillhör inte alla

skolans aktörer.

Genom att synliggöra olika tekniker visar man hur disciplineringen sker men även ge-

nom att ringa in motstånd.

På Ektorpsskolan och Nyhemskolan var det lättast att upptäcka motstånd. Man bankar

på dörrar, klottrar på väggar eller skåp, kommer för sent till lektioner. Det är säkerligen

så att det är lättare att göra motstånd här än på de andra två skolorna. Här har man något

att förhålla sig till man vet vad man gör motstånd mot. På de andra två skolorna var det

svårare att upptäcka motstånd. Vad skall man göra motstånd mot, friheten?

Vi har givetvis inte upptäckt allt motstånd då det kan vara, och ofta är, dolt. Men det

finns där likväl. Det skulle vara mycket intressant att studera motståndet ytterligare.

Under studiens gång påbörjades en ombyggnad på Nyhemsskolan till en större arkitek-

tonisk öppenhet. I dagarna har det beslutats att även Ektorpsskolan skall genomgå en

ombyggnad där önskemålen är större öppenhet och flexibilitet. Vi ser det som ett tidens

tecken.

Benthams Panoptikon från 1700-talet får idag på 2000-talet stor genomslagskraft i sko-

lorna i den bemärkelsen att den disciplinära kontrollen byggs in i individerna genom att

veta att man kan vara ständigt övervakad. Vilka individer skapar dessa skolor, klarar

alla av ”friheten” och vad händer med dem som inte gör det?
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