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Abstract 
 

Detta masterarbete är en artist/researcher/teacher, eller a/r/tography studie av lärande och 

utveckling. Arbetet antar ett posthumanistiskt perspektiv, som medger ett rhizomatiskt 

förhållningssätt till det empiriska materialet som består av minnesberättelser och en 

konstnärlig process och metod. Diffraktion används som övergripande metod tillsammans 

med a/r/toraphy; artist/researcher/teacher, för att öka möjlighetrana att - utforska det vi redan 

vet om lärande för att synliggöra det vi ännu inte vet. Det rhizomatiska förhållningssättet 

präglar och genomsyrar hela arbetet både i analysen av teori, metod, emperi, liksom viss 

disposition av text och bild. Det empiriska materialet består av korta minnesberättelser som 

handlar om spatiala intryck jag upplevt under mitt liv, samt en konstnärlig process vilket är en 

del av masterarbetet, den konstnärliga processen resulterade i en skulptur på Konstfacks 

vårutställning 2017.  

Nyckelord; rhizomatisk, a/r/tography, posthumanism, konstnärlig process, minnesberättelser, 

sinnenas etnografi 
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Förord 
 

Tack alla som varit mig nära och tillåtit mig ta mina egna vägar. Särskilt tack till er som älskat 

mig förbehållslöst, för den jag var och den jag hela tiden blir. Tack till alla barn som jag mött 

under min tid som förskollärare. I ert undersökande och upptäckande har min nyfikenhet för 

livet och lärandet vuxit. Särskilt tack till er som hjälpte mig att dokumentera och berätta med 

hjälp av digitalkamerorna 2011-2012. Tack till alla kollegor som uppmuntrat mig i mina 

försök att komma vidare, och utmanat mina tankar med ert ifrågasättande. Tack till Ulla Lind 

och Anette Göthlund för åren på Konstfack, för alla glada tillrop och positiv feedback. Ni har 

gett mig tron på att ingenting är omöjligt, men att allt kan ta lite tid … Tack till mina kollegor, 

elever och studenter på Tom Tit´s Experiment för att ni delat med er med ert lärande och ert 

kunskapande. Tack mina handledare för ert engagemang och kloka idéer. Jag ÄR ingen 

konstnär, men jag vill gärna uttrycka mig med konstnärliga metoder. Tack Lelle och Seth; 

segla vackert! 

 

Och i solens första strålar 

Flyger svalorna mot skyn 

För att binda sköra trådar 

Tvinna trådar mellan oss 

Till en tross 

Mellan oss 

Så vi når varandra 1 

 

 

Till mina älskade Pelle, Johanna och Kalle för att ni finns. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Ted Gärdestad, I den stora sorgens famn. 
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1. Inledning 
 

Jag har under mina år som yrkesverksam förskollärare intresserat mig för människors vilja att 

kommunicera sitt lärande och sitt kunskapsproducerande. Jag använder ibland begreppet 

kunskapande, med vilket jag menar samspelet mellan det konkreta handlandet och den 

abstrakta reflektionen.2 Mitt eget liv har präglats av att söka kunskap för att komma vidare 

både privat och professionellt. Jag har sökt nya vägar när nyfikenheten tagit slut i det 

sammanhang jag befunnit mig i. Det jag mött och det jag möter har präglat mig och fungerat 

som motor i att söka mig vidare. De små förnimmelserna av känslor kopplade till sinnliga- 

och spatiala intryck har gjort att jag både närmar mig världen och fjärmar mig ifrån den. Det 

är det ögonblickliga igenkännandet av en doft, beröring, ett ljud som väcker liv i minnen som 

skapar länkar mellan dåtid, nutid och framtid. Vi skapar mening i allt vi upplever tillsammans 

i alla situationer vi möter och befinner oss i.  Därför blir vi aktiva medskapare i den värld och 

verklighet vi lever i. Därför vill jag undersöka, (ut)forska och synliggöra det som man redan 

vet för att frigöra det som man ännu inte vet. För att synliggöra lärandets komplexitet och 

många möjligheter. 

 

1.1 Läsanvisningar 
 

Det här masterarbetet har fått titeln Rhizom och sinnenas ontologi. Jag använder mig av ett 

traditionellt sätt att skriva eftersom text som rhizom inte ryms inom vetenskapligt skrivande. 

Men jag presenterar min konstnärliga process mellan kapitlen, för att illustrera att flera 

parallella processer pågår samtidigt. Den konstnärliga processen presenteras i form av bilder 

och fristående text kring det personliga; det som händer med skapandet under processen och 

materialen, samt tankar kring teori och metod i skapandeprocessen. I bearbetning och 

analysdelen presenteras empiriskt material i form av minnesberättelser. I samma kapitel 

analyseras minnesberättelserna. I resultat och analysdelen diskuteras analysen av den 

konstnärliga processen och minnesberättelserna tillsammans. 

 

 

                                                           
2 Johannisson, Bengt, Gunnarsson, Ewa, Stjernberg, Torbjörn, Gemensamt kunskapande. Den interaktiva 

forskningens praktik. Växjö/Kalmar: Linnéuniversitetet, 2008, s. 35. 
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1.2 Introduktion 
 

Jag blev tidigt i min profession som förskollärare uppmärksammad på att barnen hade teorier 

och ställde hypoteser utifrån sin förförståelse och sina upplevelser, om allt som de omgavs av 

och mötte. De handlade både om de små personliga upplevelserna, och de kollektiva. Jag 

fascinerades av barnens sätt att lösa problem och diskutera utifrån sina upplevelser, men även 

hur de uttryckte och kommunicerade sina kunskaper och erfarenheter med hjälp av olika 

uttrycksmedel. De visade ofta hur de lärde och förstod sin omvärld med hjälp av kroppen, 

genom att använda sina sinnen att urskilja nyanser av skillnader och likheter i det de mötte. 

Barnen kunde, och visste så mycket om bara vi vuxna lyssnade och visade att vi tyckte att 

barnens åsikter betydde något för oss. Jag märkte snabbt att barnens sociala relationer och 

förmåga att uttrycka sig ökade i takt med vuxnas intresse för deras liv och verklighet. Nu ser 

jag samma fenomen hos mina vuxna elever; genom att aktivt lyssna på mina vuxna elever får 

jag också reda på hur och vad de vet. Det skapar möjligheter för mig att utforma mina 

undervisningstillfällen så jag kan utmana deras tänkande och reflekterande. Det barnen lärde 

mig på förskolan om lärandets obegränsade möjligheter, blev till en av grundstenarna i den 

barn-, människo- och kunskapssyn som jag har. Jag vet att alla människor utvecklas hela 

tiden, och att lärandet utvecklas och begränsas av det vi möter, på vilket sätt vi möter det och i 

vilket sammanhang. Allt detta tillsammans med fysisk miljö och artefakter. En vanlig syn på 

subjektet är att identiteten är fast, vi växer upp till "stabila" vuxna identiteter/personligheter, 

bara vi fostras i rätt riktning. Lotta Johansson menar med hjälp av Hillevi Lentz Taguchi, 

Gilles Deleuze och Karen Barads teoribildningar att subjektet i sig inte skapar mening, utan 

att det tillsammans med omvärlden omformas och omstruktureras. 3 Jag ser också subjektet 

som i ständig tillblivelse, förnyelse och förändring. Mitt eget förhållande till lärande och 

kunskap utvecklas och omformas sådeles ständigt tillsammans med de och det jag möter. Jag 

blir en pedagog i ständig tillblivelse samtidigt som pedagogik blir till genom mig och de jag 

möter.  I mitt kandidatarbete med titeln Vad gör förskolebarn i sin utomhusmiljö? En 

etnografisk undersökning om barns subjektsskapande i förskolans uterum beskrev jag 

förskolebarns upptäckande och experimenterande med deras egen verklighet och 

uppfattningen av den i den fria lekens mellanrum i utomhusrummet.4 Detta resulterade i en 

                                                           
3Johansson, Lotta, Tillblivelsens pedagogik: om det förgivettagna. En postkvalitativ studie om det ännu-icke-

seddas pedagogiska möjligheter. Lund: Lunds Universitet, 2015, s. 22. 
4 Bergdahl Gustafsson, Anna, Vad gör förskolebarn i sin utomhusmiljö?  En studie om barns subjektskapande i 

förskolans uterum. Kandidatarbete: Stockholm: Konstfack, 2011. 
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fördjupad förståelse och respekt för människans eget lärande och kunskapande, samt ett 

vidgat intresse för hur vi blir till som människor med hjälp av våra kunskaper och upplevelser. 

Jag utgår ifrån att alla människor föds med samma förutsättningar, och att det vi möter i vårt 

liv präglar det vi väljer att ägna oss åt. Det gäller både positiva och negativa upplevelser. 

Människors lärande och förmågor påverkas mycket av de konventioner de möter under livet. 

Ett exempel på det är upprinnelsen till mitt magisterarbete; Med en kamera i hand. En 

fältstudie om hur förskolebarn beskriver sin vardag med hjälp av digitalkamera. Barnen 

”lånade” en kamera för att dokumentera smådjur i skogen.5  Jag och min kollega lät barnen 

använda kameran, eftersom de bad så ihärdigt. Vi upptäckte att barnens kunskaper om 

kamerans olika funktioner och möjligheter, samt deras varsamhet var större än vad vi tidigare 

trott.  Var kom kunskaperna om kameras teknik och konventioner kring bilden och 

fotograferandet från? Nu vet jag att den kom från oändligt många olika håll, och drivkraften 

hos barnen fanns i samhällets sätt att värdera det visuella. Bilden var och är sammanflätad 

med det samhälle vi lever i, som en samhällsfunktion och ett behov och en hjälp att förklara 

samhällets komplexitet med hjälp av visuella media. Bilden kan ses som ett mångsidigt 

verktyg för att ifrågasätta, exponera och presentera verkligheten med och ur andra perspektiv, 

för att försköna, försöka återge en speciell verklighet. Bilden kan också utnyttja och 

exploatera de svaga människorna i samhället, och förstärka deras utanförskap, samtidigt är 

den medskapare till sociala effekter i omvärlden. Bilden bär på multipla funktioner och är 

därför medskapare till den värld och verklighet vi lever i. 6 Barnen i mina arbeten hade lärt sig 

kamerans funktioner genom att iaktta och ibland prova familjens kamera hemma. När de 

tilläts använda kameran och berätta om sina egna bilder hände något med dem. De blev mer 

angelägna om att berätta om sig själva, vad de tänkte om sina verklighet både på och utanför 

förskolan. Artefakterna och det sociala sammanhanget skapade barnens relation till hur de 

kom att använda kameran. När jag 2014 lämnade förskolan för Tom Tit´s Experiment 

hamnade jag i en för mig helt ny pedagogisk roll. 7  Jag behövde återbesöka mina tidigare 

slumrande kunskaper och omforma mina metoder att undervisa så att de skulle passa vuxna, 

vilket visade sig vara helt onödigt! Det aktiva lyssnandet, deltagandet och undersökandet 

                                                           
5Bergdahl Gustafsson, Anna, Med en kamera i hand: En fältstudie om hur barn utforskar sin vardag med hjälp 

av digitalkamera. Magisterarbete: Konstfack: Stockholm, 2012.  
6 Rose, Gillian, Visual Methodologies- An introduction to researching with visual matters. London: SAGE, 

2012, s.11 f. 
7 Tom Tit´s Experiment är ett Science Center i Södertälje söder om Stockholm. Science center är interaktiva 

anläggningar som sprider kunskap om och skapar intresse för naturvetenskap och teknik. De riktar sig både till 

skolan och den breda allmänheten. Skolan erbjuds pedagogiska program och varje år kompetensutvecklas flera 

tusen lärare; https://www.skolverket.se/skolutveckling/statsbidrag/organisationer/science-center-1.68607 
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behövs i undervisningen av alla människor oavsett vad och vem de är. Det blir nödvändigt att 

möta eleverna där de befinner sig, något som kräver lyhördhet och nyfikenhet. För eleverna, 

vuxna som barn medför lyhördheten och nyfikenheten från läraren att meningsskapandet 

intensifieras och blicken riktas mot det som verkligen har betydelse för individen. Att få 

möjlighet att undersöka och utforska det som presenteras i klassrummet i annan kontext än 

skolans blir också meningsskapande för dem som deltar. Det blir till en metod att ifrågasätta 

och reproducera kunskap, för att den ska bli användbar. För såväl förskolebarnen som de 

vuxna eleverna innebär det att utgå från deras vardag och verklighet, för att omskapa och 

omförhandla lärande och kunskap.  

Jag tänker att tillblivelsen som människa är rhizomatisk och att den blir ett sätt att förstå, och 

på något sätt åskådliggöra tillblivelse av oss själva och vår omvärld. För att undersöka och 

åskådliggöra lärande och kunskap som komplexitet utgår jag i master arbetet från mig själv 

och mina egna erfarenheter.  Både det redan upplevda i form avkorta minnesfragment, det 

som upplevs min konstnärliga process, det filosofiska i form av posthumanistisk 

teoribildning, samt den vetenskapliga metoden a/r/tography Begreppet a/r/tography förklaras 

på följade sätt av Rita L. Irwin  

 

To be engaged in the practice of a/r/tography means to inquire in the world through an ongoing 

process of art making in any artform and writing not separate or illustrative of each other but 

interconnected and woven through each other to create additional and/or enhanced meanings. 
8
 

 

 

Rita L. Irwin menar vidare att a/r/tografiskt arbete konstrueras med hjälp av metodologiska 

begrepp samt av  metaforerna som skapas mellan det upplevda och det imaginära. Tankarna 

och idéerna presenteras och representeras i form av estetiska uttryckssätt och förkroppsligade 

förståelser. Där växlingarna mellan konst och text, och mellan de allmänt uttänkta 

identiteterna av att vara konstnär/ forskare/ lärare präglar undersökandet och utforskandet.9 

 

 

                                                           
8 http://artography.edcp.educ.ubc.ca/?page_id=69 
9 Irwin Rita, Sinner Anita, A/r/tography and the Visual Arts' UNESCO Observatory, The University of 

Melbourne's Early Learning Centre Refereed E-Journal, Multi-Disciplinary Research in the Arts, 2013, s. xix-

xxxiii. 
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Process 1 

 

Det var så svårt allt jag läste. Alla begrepp som slingrade sig runt varandra. Jag hade ju läst om rhizom. I förskolans kontext var det 

så självklart för mig. Barnens blivande och görande var så plastiskt. Jag blev en del av det, men när jag ställde mig bredvid kunde jag 

tydligt få syn på det. Så tänkte jag kring det jag läste;  

I employ the principle of multiplicity by way of paying attention to the multiplicities that make up my 

subjectivity, my psychological processes, and the impact these processes have upon my work. /.../ Creative ideas 

reflect different working philosophies; the movement methodology I practise takes the body of the dancer as a 

primary choreographic source, rather than positioning bodies as vessels that can fulfill a pre-inscribedideal of 

dance aesthetic.10  

…. jamen så var det ju, fast svårare och krångligare än jag någonsin kunnat föreställa mig. Anna Hickey-Moody skriver om dans men 

det estetiska rör alla sorters uttryckssätt. För mig skulle det också kunna vara skidåkandet, eller arbetet i min trädgård.  

                                                           
10 Hickey-Moody, Anna, Arts, Pedagogy and Cultural Resistance-New Materialisms. London: Rowman 

&Littlefield International, Ltd, 2016, s. 181. 

Tankar kring materialiteter 

Jag hade en bild i mitt huvud av hur jag 

skulle använda pussel för att illustrera mitt 

kunskapande och lärande. Jag tänkte att 

varje pusselbit skulle symbolisera en 

kunskap som jag bär inom mig. Sedan 

skulle hela min kropp täckas in av 

pusselbitarna. Det skulle bli en skulptur 

som handlade om mig själv, och allt jag 

kan och vet. Samtidigt fascinerades jag av 

Deleuzes och Guattaris begrepp rhizom. I 

mitt arbete som förskollärare och 

lärarfortbildare ser jag hela tiden 

rhizomatiskt tänkande, kunskapande och 

blivande. Därför fann jag begreppet så 

produktivt att jag kände att det blev 

nödvändigt att använda som bas i mitt 

arbete. Jag började experimentera med 

pusselbitarna samtidigt som jag läste mer 

om rhizom, och hur det beskriver 

tillblivelse, kunskapande och livet.  
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1.3 Bakgrund 
 

Kunskapsbegreppet diskuteras ständigt på olika plan i samhället. Frågor om vilken kunskap 

som är viktig för att människor ska kunna leva ett gott liv präglar ständigt samhällsdebatten. 

Inom skolvärlden talar och skriver man om formativ- och summativ bedömning för att kunna 

sätta betyg på barns och ungdomars kunskaper. Man använder begrepp kring bedömning som 

nödvändiga för att kunna skapa framtidens medborgare. Men det finns andra sätt att tänka 

kring kunskap. Om man istället tänker att lärandet och att skapa kunskap är förbundna med 

varandra, via det materiella och den fysiska miljön, och det personella, relationella och det 

kulturella. Att vi blir till, kunskap blir, diskurser blir, allt är ständigt omskapade, nyskapade 

och blivande.  Hillevi Lenz Taguchi beskriver begreppet kunskap och vad det är på följande 

sätt; 

Knowledge is a phenomena that can be viewed as a material- discursive materialisation, that is, 

meanings negotiated in the material world indoors a material and discursively embodied being, 

for example, the child or the student teacher. According to what Barad (1998) calls agential 

realism materialization is understood in terms of the dynamics of intra-action11 

I mina tidigare arbeten syntes det till exempel i att barnens vilja att berätta om sina egna 

tankar och iakttagelser ökade när de gavs möjlighet att själva dokumentera sin egen vardag. 

Barnens dokumenterande förändrades också av vuxnas intresse för deras utforskande och 

undersökande på ett annorlunda sätt än de var vana vid. När det barnen valde att berätta 

behandlades med mer respekt, värdighet och omsorg än det annars brukande, blev de också 

mer angelägna att berätta mer fördjupat om deras tankar och idéer om deras liv och 

verklighet. 12 Bronwyn Davies beskriver kunskap som spaces of learning. 13 För att skapa 

lärandeprocesser skriver hon också att det behövs en mångfald av förnimmelser. Hon 

beskriver pedagogiska rum som multisensoriska. I mina arbeten omformades rummen med 

tillgången till kameran, tillgången till rummet och tiden, tillgången till det egna berättandet 

och någon som dokumenterade det.14 Hur olika arenor för lärande konstrueras är en viktig del 

                                                           
11 Lenz Taguchi, Hillevi, Going Beyond the Theory/Practice divide in early childhood education.- Introducing an 

intra- active pedagogy. London: Routledge, 2010,s. 37.ur ; Barad, Karen,  Getting real :technosothic  practices  

and the materialization of reality; Difference : A Journal of feminist  Cultural Studies, 10 (2): 87-126, 1998.   
12Bergdahl Gustafsson, Anna, 2012, s .34. 
13 Jfr. Davies, Bronwyn, Gannon, Susanne, Camden, Pratt, Catherine, Pedagogical Encounter. New York: Peter 

Lang Publishing Inc, 2009, s. 5. 
14 Ibid. s 7.   
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av vad, hur och varför kunskap uppstår. Inom Reggio Emilias 15 pedagogiska filosofi 

använder man bland annat det aktiva lyssnandet för att förnya förändra och utveckla sätten att 

tänka kring och se på världen och att samtidigt bli till som människa., ett pedagogiskt 

föränderligt arbete i tillblivelse.16  Alla människor behöver känna att de tillåts bli 

medkonstruktörer och medaktörer i den verksamhet de befinner sig i. Det blir ett sätt att göra 

lärandet meningsskapande och meningsfullt. Makten över hur lärandemiljöer konstitueras 

finns sällan hos de som verkar i pedagogiska miljöer, varken av elever eller pedagoger. Jag 

menar att genom att tillåta mer delaktighet i utformningen av pedagogiska verksamheter 

skulle de bli mer meningsskapande och göra omvärlden mer begriplig för dem som ingår i 

dem. Det skulle ge det omvärlden nya perspektiv på samtiden, och hopp om framtiden. Att se 

på lärande och kunskaps produktion med andra ögon, där också personliga och estetiska 

värden tas tillvara som metoder att uttrycka kunskapande och lärande borde vara mer rättvist, 

meningsskapande och meningsfullt. Därför vill jag åskådliggöra delar av det som påverkar 

lärandet. Mitt arbete har inte ambitionen att presentera några sanningar om verkligheten, 

eftersom jag utgår ifrån att det varken finns ett subjekt eller ett objekt, eller både och, i mitt 

undersökande. Jag använder mina egna minnen som empiriskt material. Minnens betydelse 

för lärande och kunskapsproduktion beskrivs av Karen Barad på följande sätt; 

 

Memory does not reside in the folds of individual brains; rather, memory is, the enfoldings of 

space-time- matter written into the universe, or better, the enfolded articulations of the universe 

in its mattering. Memory is not a record of a fixed past that can never be fully erased, written 

over or recovered /…/ And memory is not a replay strong of moments, but an enlivening and 

reconfiguring of past and future that is larger than any individual. Re-membering and re-

cognizing do not take care of, or satisfy, or in any other way reduce one´s responsibilities; rather 

like all intra-actions, they extend the entanglements and responsibilities of which one is part. 

The past is never finished. 17 

Minnen är flexibla och vi förhåller oss till dem utifrån vad vi hela tiden upplever och möter i 

våra liv, minnen lämnar spår av lärande och utveckling och omskapas hela tiden utifrån nuet. 

                                                           
15  En bärande idé inom Reggio Emilia pedagogiken är att utveckla barnens alla uttrycksmöjligheter. Att barn har 

hundra språk är ett vedertaget förhållningssätt. Barnets lekfulla förundran tas till vara genom att pedagogen ser 

sig själv som medforskande i livets alla delar som är nya för barnet. Pedagogen bör helst inte ge färdiga svar på 

frågor, utan istället finnas med som ett stöd för barnet när det funderar på hur det kan lära sig förstå det som det 

funderar på. Skapande, observation och dokumentation har stor betydelse i verksamheten. Barnet ses som rikt, 

kompetent och nyfiket. 
16 Lenz , Taguchi, Hillevi, Åberg, Ann, Lyssnandets pedagogik-etik, demokrati i pedagogiskt arbete. Stockholm: 

Liber, 2005, s. 5-16:  Davies, Bronwyn, Gannon, Susanne Camden Pratt, Catherine, 2009, s 34. 

17 Barad, Karen, Meeting the universe halfway. Quantum Physics and the Entanglement of Matter and Meaning. 

Durham & London: Duke University Press, 2007, s. 240. 



12 

 

Process 2 
  

Tillslut insåg jag att det inte gick att sammanföra materialet pusselbitar med begreppet rhizom. Pusselbitarna var stela och 

förutbestämda. Jag hade sett det rhizomatiska blivandet som något flyktigt, lätt och otroligt expansivt. Därför lämnade jag 

pusselbyggandet, och började försöka hitta mer ändamålsenliga material. Jag hade en annan vision om att använda mina lamm och 

fårskallar från Rågön. Jag tänkte att det kartografiska rhizom som Deleuze och Guattari beskriver, i mina ögon är något levade, 

eftersom det expanderar och minskar i en aldrig uppstannande rörelse. 18 Jag tänkte också att min kropp inte behövde representeras 

helt och hållen i verket. Det kunde vara delar av den. Jag beslutade mig för att det fick bli mina armar, efter att ha gjort snabba 

skisser på otillåten tid. Jag tänker kring det som omgärdar a/r/tography, att förstå med hjälp av det som berör oss. Det 

meningsskapande som talar om för oss vad vi vill uttrycka. Där det dualistiska spelar roll, och avgör vad som spelar roll. Både det 

personella, relationella, det familjära, kommunala och globala.19 Karen Barad skriver om diffraktion, jag känner igen begreppet från 

naturvetenskapen, men nu förstår jag hur hon menar.20 Att ljuset sprids ut åt olika håll. Som en av mina tankar kastas ut åt olika håll 

och får nya betydelser som skapar nya idéer. 

 

 

                                                           
18 Deleuze, Gilles, Guattari, Félix, A Thousand Plateaus. London: Bloomsbury Academic, 2013, s. 1-27. 
19 Springgay, S., Irwin, R. L., Leggo, C. & Gouzouasis, P. (Eds.), Being with a/r/tography. Rotterdam: Sense 

Publishers, 2008, s. xxi. 
20Barad, Karen, 2007, s. 71-93. 

En skiss under arbetsmöte i helt fel 
kontext, då tankarna befann sig någon 
annan stans ……. ”Science” 

-Ja och så kan ni se 
…………………………………………
…...... 

Jag ser inte, hör inte. Så växer den 
fram.Jag tänkte på sommaren på Rågön. 
De varma klipphällarna på Bergö och 
kvällsseglingarna. När vi hörde räven 
ropa på natten och jag blev så orolig för 
katterna. Hur vi vandrade runt planlöst 
och hittade de där lamm- och fårskallarna 
långt ifrån slaktplatsen. Som ett nytt 
väsen kan allt bli, fast med det där 
flyktiga rhizomatiska, när tankarna 
vandrar. Det döda och det levande vävs 
samman. 

Dåtid, nutid och framtid! 

-…………………………………… Anna, 

hur ser du på saken? 
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1.3 Syfte 
 

Syftet i den här studien är att få kunskap om och synliggöra förgivettaganden om det lärande 

som sker i vardagen genom kroppsligt utforskande, gestaltat/återgivet i forskarens 

minnesberättelser. Vidare syftar undersökningen till en fördjupad diskussion om utformandet 

av nya lärandearenor och hur kunskap konstrueras och konstitueras som sammankopplade 

rhizom. 

1.4 Frågeställning 
 

Syftet uppnås genom följande frågeställningar:  

 Hur sker lärande med kroppsliga sinnen i vardagen?  

 Hur kan lärandets komplexitet och rörlighet undersöka och kommuniceras med hjälp 

av begreppet rhizom? 

 Hur kan jag (ut)forska med ambitionen att synliggöra, det som man redan vet, för att 

frigöra det som vi ännu inte vet, eller tror oss veta? 

2. Empiri  
 

Det empiriska materialet består dels av korta minnesberättelser med kommentarer från 

forskaren, jag själv, från min barndom till vuxen ålder. Alla minnesberättelser består av 

minnesfragment som bevarats inom mig tills nu.  De är aldrig tidigare nedtecknade. Jag har 

valt att dela in minnesberättelserna i olika teman som handlar om de klassiska fem sinnena; 

syn, hörsel, känsel, lukt, och smak, samt de spatiala förmågorna som jag kallar känsel och 

rumslighet. Parallellt med skrivandet producerade jag en skulptur med min dotter. Bilderna av 

den konstnärliga processen presenteras kronologiskt i uppsatsen, i den ordning processen 

skett. Varje bild kompletteras med en textruta med tankar av mer personlig karaktär, samt en 

ruta som handlar om skapandeprocessen, materialet och dess relation till teori och metod. 

Analysen av den konstnärliga processen sker dels under hand i anslutning av processdelarna, 

samt i slutdiskussionen.   

 

 



14 

 

Process 3 

 

Det var svårt att komma på vilket material jag skulle använda till stommen. Jag ville att det skulle vara transparent. Jag frågade flera 

om råd, men alla förslag verkade vara så krångliga. När jag tilldelades mina handledare lossnade allt. Jag blev föreslagen att använda 

vanlig tejp och göra en form av det, precis som konstnären Mark Jenkins. Jag hade redan tidigt bestämt mig för att använda lintråd 

som material till själva rhizomet. Rullen med vävmaterial från faster Louise på Rö, skulle äntligen få bli något. Mitt första försök 

skedde vid ett tillfälle av frustration, ilska och sorg, då jag hade fått ett negativt besked i en antagningsprocess till en doktorandtjänst. 

Jag blev väldigt nöjd med skulpturen av min hand; den fick namnet Fuck The World! Ja så slingrar allt in sig; var började det 

egentligen? Materialet talar till mig, materiella minnen vävs samman med nutid och framtid. 

This movement, the emerge of the second skin, undoes the binary that separates individual subjects from others- both animate and 

inanimate /…/The artwork that forms the second psychic skin, is not just an extension of already established individualized subjects, or 

representation of those subjects, or a representation of  those subjects or  of others external to them, but is an other in relation, and 

generative of new relations and becomings. 21 

                                                           
21Davies, Bronwyn, Gannon, Susanne, Camden, Pratt, Catherine, 2009, s. 7. 

Att umgås med materialen på otillåten 

tid. 

Jag sitter vid mitt skrivbord. Axlarna sjönk 

just ner till knäskålarna känns det som.- 

Du är bra, men vi valde en annan. 

 Hur kan jag bli så besviken? Jag är ju 

vuxen. Jag tänker att livet faktiskt går 

vidare, då och nu och sen. Jag tänker på 

vad Daniel sa om materialen, om att vara 

kaxig. 

 -Så fuck the world, just nu.  

Men det är bara en material test. Elin 

kommer in, hon suckar tungt när hon ser 

mitt verk och säger; - Du är verkligen en 

tävlingsmänniska! Jag skrattar och mina 

kollegor ser generade ut. Elin har position 

och makt, men det betyder inget just nu. 

Jag är i ett annat sammanhang; i min 

personliga sfär. 
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3. Urval och avgränsning 
 

Jag har valt ut sex berättelser eller minnesfragment med fem olika teman. Lika många inom 

alla teman för att det inte ska bli någon obalans i materialet. Berättelserna skulle kunna bli fler 

men jag behöver begränsa materialet.  Berättelserna är minnesfragment från min barndom till 

nutid. De har stor betydelse för mig eftersom de dyker upp i mitt huvud när jag utsätts för 

olika yttre stimulans av mina sinnen. Till exempel kan en doft frambringa minnen från 

tidigare, som i sin tur skapar aversion eller motstånd inom mig mot något speciellt.                                                      

Berättelserna är inte kronologiskt ordnade och det finns ingen ålder, inga datum eller årtal 

angivna, eftersom tid inte har någon betydelse i Deleuze och Guattaris postmoderna 

filosofiska teorier som jag använder i arbetet. Berättelserna illustreras i vissa fall med bilder, 

för att förstärka upplevelsen om vad som händer inom oss eller mig då minnen väcks till liv, 

och korta visuella fragment dyker upp i våra huvuden. Bilderna har valts utifrån att jag vill 

förstärka berättelserna ytterligare, personerna eller djuren i dem, artefakterna och 

sammanhanget. 

Att jag använder mig själv som informant är ett sätt för mig att förhålla mig till och beskriva 

lärande som något personligt och individuellt. Det finns också etiska aspekter med i mitt val. 

Det handlar om att barnen i mina tidigare undersökningar tillåtits att delta i mina 

undersökningar om de själva velat, men att förväntningarna från vuxna i omgivningen, både 

personal och föräldrar, skapat underliggande förhoppningar om barnens engagemang och 

deltagande.  Något barnen levt upp till, men kanske inte kunnat tacka nej till.  

Min dotter blir en deltagare i mitt arbete, hon bidrar med att exponera sin kropp. Hon säger; 

- Jag gör det här för att det är så konstigt för mig. …..och du vet …. allt för konsten! 

Jag gör det för dig också, för att du ber mig, och för att jag vet att du inte skulle be mig 

om det inte var på allvar. 
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Process 4 

 

 

 

 

 

Eftersom det var omöjligt för mig att själv tejpa in mig var jag tvungen att hitta en modell. Jag och min dotter har periodvis haft en 

rätt komplicerad relation, särskilt kring tiden då hon flyttade hemifrån. Jag berättade vad jag tänkte kring konstverket; varför jag ville 

göra det och att jag valde att fråga henne. För mig var det självklart eftersom hon finns med överallt i de assemblage som utgör det 

som blir jag. Hon tackade omedelbart ja. Jag blev så lycklig! Så allt verkar lösa sig med tänkandet och processen. Jag tänker kring 

lärandeprocesser, och vem som egentligen lär av vem? Vi kanske alltid lär av varandra i alla situationer, men om olika saker. Simon 

Ceder skriver att läranderelationer kan se ut hur som helst så fort det är lärande inblandat.22 Jag tänker att lärandet pågår i alla 

situationer. Lärande beror på vad, om och hur vi kallar olika processer för lärande. Deleuze och Guattari kallar det för att 

tillblivelsens assemblage. Hur allt kombineras som skapar nya kombinationer och nya kombinationsmöjligheter. De skriver också att 

det skapar kognition, delvis tänkande, känsla och vilja. 23Mitt masterarbete präglas av tvivel, vilket hela tiden hotar att förgöra och 

utplåna delar av mitt arbete. Men jag drivs av viljan att få ett slut och av att mina tankar drivs framåt i den konstnärliga processen 

och i mötet med andra människor. 

 

                                                           
22 Ceder, Simon, Cutting Through Water Towards a Posthuman Theory of Educational Relationality. Lund: 

Lunds Universitet, 2015, s. 95. 
23 Deleuze, Gilles, Guattari, Félix, 2013, s. 283. 

Från tanke till handling. Glädje och närhet.  

Hur kan någon vara så stark och självklar? tänker jag. Hon är ju vuxen nu, med ett eget liv, fast ändå är hon min lilla dotter. Jag minns när hon 

föddes; en alldeles fjunig liten minibebis som styrde mitt liv med järnhand. Det var bara hon och jag mot världen! 
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4. Metod och metodologi 
 

I mitt arbete väljer jag att skilja på metod och metodologi, eftersom de båda uttrycken bär på 

olika betydelser. Metod betyder hur jag går tillväga eller tillvägagångssätt, medan Metodologi 

handlar om det visuella i mitt arbete24, där jag undersöker och utforskar mina egna 

upplevelser för att analysera dem med hjälp av diffraktion.25 

4.1 Metod 

 
Jag använder mig av eller a/r/tograpy eller artist/researcher/teacher, för att analysera mitt 

empiriska material, och som ett förhållningssätt till allt som presenteras och representeras i 

undersökningen. Att använda a/r/tograpy som metod medger ett flertal aspekter på i det här 

fallet lärande och utveckling, där olika undersökningsfält frigörs samtidigt för att fördjupa 

individen och de olika kulturer den befinner sig i.26 Individen blir till i skiftet mellan det som 

finns centralt och det som befinner sig i periferin. Det handlar om att man inte kan separera de 

olika delar som medverkar till att vi blir till, utan se dem alla som tillblivelser av helheter som 

inte går att separera.27 Vi bär alltså alla på multipla identiteter, där vi använder olika 

kunskaper och kommunikationssätt beroende på vem/vilka, var/när i vilken situation vi 

befinner oss i.28 För mig handlar det om att jag till exempel blir till som människa, kvinna, 

mor, hustru, berättare, student eller lärare. 

Jag kommer att använda a/r/tography som metod till att väva samman teori och metod med 

min egen konstnärliga praktik, med minnesfragment/texter. Undersökningen formar ett 

assemblage av teorier, metoder, empiriskt material och den konstnärliga processen. Som ger 

en bild av hur kunskap kan konstrueras och konstitueras. Kunskapande och lärande är präglat 

                                                           
24 Metodologi handlar om urval, representativitet/ generaliserbarhet, reliabilitet och validitet. Åsberg, Rodney 

(2000) Ontologi, epistemologi och metodologi -En kritisk genomgång av vissa grundläggande 

vetenskapsteoretiska begrepp och ansatser. Göteborg: Göteborgs universitet: Institutionen för pedagogik och 

didaktik: Nr 2000:13, s.61. 
25 Diffraktion (latin diffractio, av diffringere, sönderbryta) är böjning av ljus. Om parallellt ljus får falla på en 

öppning i en ogenomskinlig vägg, kommer strålarna att breda ut sig så att den bild av öppningen som uppfångas 

på en skärm blir större än den skulle vara om strålarna fortplantade sig helt rätlinjigt. Det verkar alltså som om 

ljusstrålarna skulle böjas vid kanterna av öppningen. Förklaringen till detta fenomen hämtas ur teorin om ljusets 

vågnatur. Enligt Huygens princip kan varje partikel inom en ljusvåg betraktas såsom medelpunkt för ett nytt 

vågsystem, som sänder ut strålar i alla riktningar, och strålar utgår från öppningen.: https: // 

sv.wikipedia.org/wiki/Diffraktion 
26 Roth, W-M. (Ed.), Auto/biography and auto/ethnography: praxis of research method. Rotterdam: Sense 

Publishers, 2005, s. 4. 
27 Ceder, Simon, 2015, s. 20. 
28 Roth, W-M. (Ed.), 2005, s. 403; Ceder, Simon, 2015,  s. 18-19. 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Ljus
https://sv.wikipedia.org/wiki/Huygens_princip
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av den kultur vi omges av och är en del av. Det sociala är aldrig skilt från kulturen och tvärt 

om.29 

To be engaged in the practice of a/r/tography means to inquire in the world 

through an ongoing process of art making in any artform and writing not 

separate or illustrative of each other but interconnected and woven through each 

other to create additional and/or enhanced meanings. 30 

 

Det traditionellt akademiskt sättet att skriva är nödvändigt för att masterarbetet ska kunna 

bidra till forskningsfältet, men det blir också en metod att dela in arbetet för att göra den 

komplexa väven eller härvan av uttryck och intryck i mitt arbete linjärt och mer läsarvänligt.31  

 

4.2 Gestaltande metod  

 

Jag positionerar mig själv som en ickekonstnär i arbetet med mitt examensverk till Konstfacks 

Vårutställning, vilket får en del att undra varför jag befinner mig där; mitt i en 

skapandeprocess till en utställning. Jag inser att det är just det jag blir när jag skapar; en 

konstnär som använder olika slags text för att uttrycka mina tankar för att väcka nya tankar 

hos andra människor. Kanske är det på samma sätt som Annika Hellman beskriver fenomenet; 

att tvivlet föds i rädslan för att uppfattas som oseriös och kanske till och med oakademisk. 

Med hjälp av min skulptur viskar jag fram mitt budskap, då jag inte vågar visa min skulptur 

för andra. Jag inte vill befinna mig i centrum eller märkas som konstnär. 32 Jag är en nomad 

som hela tiden vandrar mellan det självklara och det otänkbara. Jag vandrar mellan 

ambivalensen att tvivla på min egen förmåga och känna det som en självklar position. 

Tänkandet kring och i den konstnärliga processen är rhizomatisk och svävar fram och tillbaka. 

Den a/r/tografiska metoden hjälper till att frigöra och blottlägga nya möjligheter att se på 

lärande och dess komplexitet, där det empiriska materialet och materialet kring den 

konstnärliga processen skapar nya kopplingar mellan det redan sedda.33 

Den konstnärliga processen pågår under våren 2017, medan minnesberättelserna i arbetet 

består av minnen från min uppväxt till nu när jag snart är 50 år. De är berättelser som aldrig 

                                                           
29 Roth, W-M. (Ed.), 2005,  s. 3 
30 Irwin Rita, Sinner Anita, A/r/tography and the Visual Arts. UNESCO Observatory, The University of 

Melbourne's Early Learning Centre Refereed E-Journal, Multi-Disciplinary Research in the Arts, 2013, s. iii. 
31 Springgay, S., Irwin, R. L., Leggo, C. & Gouzouasis, P. (Eds.), 2008, s. 27. 
32 Hellman, Annika, Intermezzon i medieundervisningen. Gymnasieelevers visuella röster och 

subjektspositioneringar. Göteborg: Göteborgs Universitet: Art monitor, 2014, s. 141. 
33 Springgay, S., Irwin, R. L., Leggo, C., Gouzouasis, P. (Eds.), 2008, s. XV. 
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tidigare varit nedtecknade. Eftersom det betyder och betytt så mycket för mig i mitt liv, valde 

jag att använda dem som empiriskt material i mitt masterarbete. Minnesberättelserna blir 

också till gestaltningar, fast i skriven text. 

 

4.3 Studiens genomförande 

Minnena i mina minnesberättelser dyker upp med jämna mellanrum i mitt liv när jag ser, hör, 

känner, känner dofter eller smaker, eller känner rumsliga begränsningar eller möjligheter. De 

utgör sinnenas etnografi. Sarah Pink skriver att om man använder sensory ethnography får 

man möjlighet att se bakom det som synliggöras med traditionella etnografiska 

undersökningsmetoder. 34 Det är också undertiteln på detta masterarbete; - att utforska det vi 

redan vet om lärande för att synliggöra det vi ännu inte vet. 

Jag har analyserat minnesberättelserna med hjälp av diffraktion, det innebär att jag använt 

teori; poststrukturalism och metod; a/r/tography för att belysa dem, för att därefter synliggöra 

det som framträder i analys texter. Analystexterna är uppdelade i en maskinisk- och en 

uttrycksdel. De maskiniska delarna behandlar kopplingarna mellan kroppen och tingen i 

världen, delvis hur sinnesintrycken påverkar oss utan att vi tänker eller relaterar det till något 

annat. I uttrycksdelarna diskuteras relationen mellan sinnesintrycket och de valmöjligheter de 

ger mig. Jag agerar med hjälp av mina sinnen och skapar sanningar och förståelse för 

omvärlden på ett medvetet sätt med dem. Deleuze och Guattari skriver om intrycket som 

skapar uttrycket, eller artikulationen.35 Den maskiniska delen och uttrycksdelen är beroende 

av varandra, uttrycken och intrycken böljar fram och tillbaka och bildar nya assemblages. 

 

4.4 Metodologi 
 

Som övergripande metod har jag att använt mig av diffraktion. Karen Barad skriver om hur 

hon använder begreppet för att se på omvärlden med ett vidare perspektiv och större 

möjligheter. Med hjälp av diffraktion skapas nya flexibla frågor om omvärlden och om att 

leva;  

Like the diffraction patterns illuminating the indefinite nature of boundaries—displaying 

shadows in “light” regions and bright spots in “dark” regions—the relation of the social and the 

                                                           
34 Pink, Sarah, Doing sensory ethnography. London: SAGE, 2009, s. 9. 
35 Deleuze, Gilles, Guattari, Félix, 2013, s. 584. 
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scientific is a relation of “exteriority within.” This is not a static relationality but a doing—the 

enactment of boundaries—that always entails constitutive exclusions and there for requisite 

questions of accountability.36  

 

Med hjälp av diffraktion synliggörs olika intryck. Det innebär att jag från olika 

ämnesområden belyser jag flera olika aspekter. I den konstnärliga processen där arbetet 

resulterar i det direkt personliga tänkandet, och reflekterandet, de vetenskapliga, pedagogiska 

och filosofiska tankarna, relationen till materialet och relationen till min dotter. I mina 

minnesberättelser där det spatiala minnet möter filosofisk teoribildning, naturvetenskapliga 

teorier, mina relationer till andra människor och mina relationer till det materiella. 

 

För att kunna synliggöra ett skeende i forskningsprocessen behöver man stanna upp i ett 

skeende för att få syn på enskilda händelser. Karen Barad kallar det för ett agentiskt snitt. 37 

Mina berättelser är alla agentiska snitt ur min tillvaro. De beskriver och ger en bild av hur jag 

uppfattar mina upplevelser som jag gjorde då, för en tid sedan. Det agentiska snittet beskriver 

vad som händer just då, i ett speciellt skeende.38 Som mina egna minnesberättelser, eller 

skapandet av skulpturen. Jag blir till i mötet med omvärlden och för att kunna se på det 

ögonblicket med hjälp av metoderna och teorierna behöver jag begränsa materialet med hjälp 

av ett agentiskt snitt. Jag tänker att jag i mitt arbete skapar de avenyer som åskådliggör 

krafterna vilka skapar undersökande. Anna Hickey-Moody beskriver det som att skapa breda 

möjlighetsvägar med hjälp av teoretiskt undersökande, förkroppsligande; kreativa praktiker 

och akademiska kontext.39 Jag utgår från mina personliga upplevelser och berättelser av 

samma anledning som Carl Leggo skriver om; att vi måste skriva personligt eftersom vi lever 

personliga liv, vilket alltid kopplas till våra andra sätt att leva; yrkesmässigt, akademiskt, 

konstnärligt, administrativt, socialt och politiskt. I mångfalden av förnimmelser skapas 

lärande och utveckling.40 Kombinationerna skapar rhizomatiska kopplingar; som är och blir 

mitt arbete och masterprojekt.41 

 

                                                           
36 Barad, Karen, Posthumanist Performativity: Toward an understanding of how matter comes to matter. I Stacy 

Alaimo & Susan Hekman (Eds.), Material Feminisms. Bloomington & Indianapolis: Indiana University Press, 

2008, s. 135. 
37 Bard, Karen, 2007, s 148. 
38Lenz, Taguchi, Hillevi, Pedagogisk dokumentation som aktiv agent- introduktion till intra aktiv pedagogik. 

Malmö: Gleerups förlag, 2012, s. 59-62. 
39 Hickey-Moody, Anna, 2016, s. 181. 
40 Davies, Bronwyn, Gannon, Susanne, Camden, Pratt, Catherine, 2009, s. 5. 
41 Springgay, S., Irwin, R. L., Leggo, C., Gouzouasis, P. (Eds.), 2008, s. 5. 
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Process 5 
 

 

 

 

 

Vi arbetade snabbt med formen, på tre timmar var den färdig. Som genom en metamorfos skapades skelettet det som skulle bli en 

illavarslande och tilltufsad rhizom varelse på Johannas armar. Vi pratade om hur jag tänkt kring funktion och praktiska detaljer då 

jag planerade för arbetet. Någon sa att det handlar om seglandets pragmatik, kring slitstyrka och låg vikt, det var rätt. Jag tänkte 

kring tid, logistik, kostnad och plats förutom allt annat när jag gjorde mina val. Barbara Bickel skriver om det rituella i skapandet och 

vad det producerar och reproducerar, i mitt arbete handlar det om att plocka bort och plocka fram, fotograferandet efter arbetet och 

frågorna från Pelle; - Är du klar? – Ska jag hjälpa dig? 42 Mitt arbete behöver min modell som också samverkar. Jag bjuder in 

Johanna till att hänga mitt verk när det är dags. Hon får därmed stor betydelse för hur saker planeras och genomförs. Barbara Bickel 

skriver om betydelsen av medskaparna, hur man tillsammans skapar lärande, innovation och kreativitet i konstnärliga processer. 43 

Skapande processen har blivit motorn i mitt arbete. 

 

                                                           
42 Springgay, S., Irwin, R. L., Leggo, C. & Gouzouasis, P. (Eds.), 2008, s. 87 f. 
43 Ibid. s. 88. 

Nyförlösta och hopfogade. 

-När ska vi käka de där semlorna. 

Kalle kommer hem och kollar på vårt verk och knackar på Johannas armar. – Låter som gips! Hm, Johanna har du svart nagellack? Annars måste vi 
KLIPPA NU! (Kalle är sjuksköterska) 

Nagellacket är svart, men vi klipper upp ändå. Allt skinn finns kvar och armarna är tvärrandiga. 
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5. Teori och tolkningsram 
 

För att synliggöra, undersöka och lyfta fram arbetets empiriska material, har jag använt ett 

poststrukturalistiskt perspektiv. Det materiella, det kroppsliga och känslorna kring mina 

minnesberättelser och sinnesförnimmelser, arbetet tillsammans med min dotter i den 

konstnärliga processen, läsandet och skrivandet. Allt tillsammans skapar en mångfald av 

sammanflätade tillblivelser. De posthumanistiska teorierna och perspektiven, tillsammans 

med metoden och det empiriska materialet sammanflätas med det assemblage, i vilket mitt 

subjekt hela tiden produceras och reproduceras. Jag blir till genom och i mitt eget 

subjektskapande, i min relationalitet till både det materiella, personella, universella och 

genom mina relationella nätverk. Jag synliggör komplicerade processer med multifunktionella 

medel. Mina minnesberättelser som fungerar som sinnenas etnografi. 44Där ingår förutom det 

rent sinnliga, berättelser om sociala sammanhang, relationer och konventioner, berättelser om 

det materiella och vad det gör oss till liksom rummets och platsens betydelse. Det egna 

konstnärliga skapandet av både rhizomet och den vetenskapliga texten verkar tillsammans och 

bygger upp rhizomet kring masterarbetet tillsammans med bilder och minnesberättelserna. 

5.1 Rhizom  
 

Detta arbete har fått namnet rhizom eftersom det begreppet bär med sig metoder som 

undersöker och synliggör lärandets och kunskapandets komplexitet. Filosoferna Gilles 

Deleuze och Félix Guattari använder begreppet rhizom för att förklara vår tillblivelse som 

människor;  

A Rhizome has no beginning or end; it´s always in the middle, between things, interbeing, 

intermezzo.  The tree is filiation, but the rhizome is alliance. The tree imposes the verb “to be”, 

but the fabric of the rhizome is the conjunction, “and... and… and…” 45 

Deleuze och Guattari skriver om att den traditionella allegorin kring utveckling; som trädets 

systematiska utveckling och växande från rot till topp inte stämmer överens med 

verklighetens tillblivelse. Det betyder att det linjära egentligen inte existerar, utan bara är ett 

medel att reglera och systematisera verkligheten46;  

                                                           
44 Pink, Sarah, 2009, s. 8-11. 

45 Deleuze, Gilles, Guattari, Félix, 2013, s. 26. 
46 Ibid. s. 4, 6, 11. 
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Between things does not designate a localizable relation going from one thing to the other and 

back again, but a perpendicular direction, a transversal movement that sweeps one and the other 

away, a stream without beginning or end that undermines its banks and picks up speed in the 

middle.47 

Det handlar inte bara om sociala mänskliga relationer, utan även relationerna mellan rummet, 

artefakterna, det personella och det materiella. Att skapa kunskap med hjälp av att se helheter 

i det som skapar kunskap är allt annat än kontraproduktivt. Kan det vara så att vi är rädda för 

att lärande och tillblivelse ska bli kaotiskt? Därför blir det relationella och meningsskapande 

så viktig i all undervisning. Rhizomatiskt tänkande kring lärande medger ett flexibelt sätt att 

förhålla sig till olika ämnesområden, där det ges fritt spelrum att komplettera dem med 

varandra om det behövs. Rosi Braidotti skriver att ett sådant förhållningssätt inte bara är 

positivt, det skapar ibland förvirring eftersom det kan vara svårt att urskilja vad som utgör 

gränser mellan till exempel det vetenskaplig och ickevetenskapliga.48 Karen Barad citerar 

Donna Haraway som menar att istället för att oroa oss för att leta efter det autentiska och 

sanna borde vi undersöka hur diffraktionerna kan skapa nya sätt att se på världen. Diffraktion 

är, menar Haraway, ett medel för att nå konsekventa meningar inom alla ämnesområden.49 Jag 

tycker mig se att diffraktion och rhizom likar varandra på så sätt att de fortplantas och sprids 

från en punkt i oändliga strålar eller rhizomtrådar. Begreppet har lånats från läran om hur ljus 

fungerar och bryts; optik. Om parallellt ljus får falla på en öppning i en ogenomskinlig vägg, 

kommer strålarna att breda ut sig så att den bild av öppningen som uppfångas på en skärm blir 

större än den skulle vara om strålarna fortplantade sig helt rätlinjigt.50 Så Barad och Haraway 

menar att det vi är nyfikna på och vill undersöka skapar multipla möjligheter att förstå 

omvärlden. Med hjälp av diffraktion uppstår skillnader och nyanser. Lentz Taguchi beskriver 

det med utgångspunkt från Deleuze och Guattari; som ett sätt att beskriva skillnad i sig istället 

för skillnad från något annat. På samma sätt som man kan skilja på positiv skillnad; där 

skillnader ses som en tillgång och något som berikar, och negativ skillnad; där avvikelser eller 

utanförskap produceras. 51 Som att skilja det identiska jaget från det som det som skiljer sig 

från mig. Som med mina egna identiteter, där jag till exempel ser mig som förskollärare, 

konstnär, författare, mamma, hustru, vän eller pionsamlare. Där jag sammanflätas med 

                                                           
47 Deleuze, Gilles, Guattari, Félix, 2013, s. 27. 
48Braidotti, Rosi, Nomadic Subjects - Embodiment and Sexual differencein contemporary feminist theory. New 

York: Columbia University Press, 2011, s. 58. 
49 Donna Haraway i Barad, Karen, 2007, s.71. 
50 Barad, Karen, 2007, s.71-94. 
51 Lenz Taguchi, Hillevi, 2012, s. 53 f. 
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materialitet som producerar självet i immanensplanet52, tillsammans med materialiteterna. 

Som att konstnären skapas med hjälp av konstverket, materialet och den konstnärliga 

processen, eller att läraren skapas med hjälp av bland annat eleverna, klassrummet och 

kunskaperna.  

5.2 Assemblage  
 

Assemblage är ett nyckelbegrepp och tankeredskap inom Deleuze och Guattaris filosofiska 

idéer. Det är både fyllt av materiellt innehåll och immateriella uttryck.53 

Assemblagebegreppet utgår ifrån tanken att alla fenomen byggs upp av såväl språket, det 

materiella och affektiva aspekter, delvis att vi blir till utifrån det vi möter med hjälp av den 

fysiska miljön, tingen, det personliga, relationella och det emotionella. Idéerna om 

assamblagets struktur och innehåll används som hjälp för att få syn på det som betecknar 

assemblaget; de materiella egenskaperna och hur assemblaget kopplas ihop med andra 

assemblage som en rhizom. Assemblage och rhizom är sådeles samma sak.54 Barad skriver 

om begreppet apparatus som fenomen som hela tiden skapar nya betydelser.55Apparatus är 

ungefär samma begrepp som Deleuze och Guattaris assemblage.56 I Barads teorier spelar allt 

också någon roll, men Barad kopplar tillblivelsen till det materiella. Hon menar att det 

materiella skapar mening och multimodala funktioner, vilka blir till identitetsskapande, som i 

sin tur skapar maktförhållanden och positionsförändringar.  

Apparatuses are the material conditions of possibility and impossibility of 

mattering; they enact what matters and what is excluded from mattering. 57 

Klassrumskontexten, både det institutonella och personella som tillexempel elevernas kön, 

kultur, socioekonomiska bakgrund blir till materiella aktörer i klassrumsassemblaget mellan 

eleven/läraren, men också i skolan i samhället, i politiken och i utbildning för lärare.  

Bronwyn Davies skriver om det pedagogiska (ut)forskandet som något som har ambitionen att 

synliggöra det som man redan vet för att frigöra det som vi ännu inte vet.58  

                                                           
52 Immananta; det inneboende, till skillnad från tracendens; det själsliga. 
53Deleuze, Gilles, Guattari, Félix, 2013, s. 385. 
54 Davies, Bronwyn, Gannon, Susanne, Camden, Pratt Catherine, 2009, s. 9. 
55 Barad, Karen, 2007, s.141 f. 
56 Deleuze, Gilles, Guattari, Félix, 2013, s. 357. 
57 Barad, Karen, 2007, s.148 f. 
58 Davies, Bronwyn, Gannon, Susanne, Camden, Pratt Catherine, 2009, s. 12.  
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I inledningskapitlet till Tusen Platåer ges rhizom- modellen sex huvudprinciper eller 

kännetecken; Kopplingsförmåga, Heterogenitet, Multiplicitet, Icke-betecknande brott,  

Kartografi, Dekalkomani.59 Här försöker jag förklara och tolka dessa kriterier i anslutning till 

begreppen lärande, utveckling, kunskapande och tillblivelse, utifrån mina val av metoder, 

teorier och empiriskt material.  

 

5.2 Kopplingsförmåga (connectivity)  

 - egenskapen att kunna skapa nya bindningar i varje punkt på och inuti sig själv.60      

                                                                                  
Rhizom växer, men det måste finnas meningsskapande för att processer ska kunna expandera. 

Det vi inte har någon som helst kunskap om lägger vi över huvud taget inte märke till. 

Deleuze och Guattari menar att sammankopplingarna mellan olika resonemang och tankar är 

viktiga eftersom de omförhandlar och förnyar gamla kunskaper och gör dem produktiva.61 

Ulla Lind skriver till exempel om bildens potentiella kraft att skapa nya kopplingar och skapa 

kraft och rörelse i det redan upplevda. 62 I mitt arbete utgörs det empiriska materialet av 

minnesfragment som präglas av sinnliga intryck, och den konstnärliga processen då jag skapar 

mitt verk till Konstfacks vårutställning. Precis som med att bilderna i Ulla Linds text behöver 

allt relateras till något för att de ska bli meningsskapande. I Ulla Linds text blir det 

nedtecknandet av barnens berättande som blir motor i deras vidare berättande. Hon skriver att:  

Den visuella potentialen i möte med bilderna på väggen (som ”visual event”) 

blir också en virtuell kraft, som förmår sätta innebörder i rörelse och uppnå 

intensitet i de betydelsekedjor som upprättas. 63 

Det empiriska materialet och den konstnärliga processen i masterarbetet relateras till 

skrivandet om teorierna med hjälp av analysmetoden diffraktion, och metoden a/r/tography. 

Tillblivelser blir till ständiga rörelser mellan subjektet och objekt, förnuft och känsla, 

mänskligt och ickemänskligt.64 Kunskap är en relationell praktik, som konstitueras av dem 

och det som ingår i sammanhanget. Anniina Suominen Guyas menar att kunskapen är 

                                                           
59 Deleuze, Gilles, Guattari, Félix, 2013, s. 1-27. 
60 https://sv.wikipedia.org/wiki/Rhizom_(filosofi) 
61 Deleuze, Gilles, Guattari, Félix, What is Philosopy?  London: Verso, 1994, s. 108: Hickey-Moody, Anna, 

2016, s. 177. 
62 Lind, Ulla, Blickens ordning. Bildspråk och estetiska läroprocesser som kulturform och kunskapsform. 

Stockholm: Stockholms Universitet, 2010, s. 203-204. 
63  Ibid. s. 204. 
64 Johansson, Lotta, 2015, s. 24 f. 
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relationell och beroende av kontext och filosofisk teoribildning och att det aldrig kan 

separeras från det personella eller det relationella.65 Kunskapsutveckling och lärande sker 

samtidigt som nya kunskaper omskapar kunskaperna om omvärlden. Skiftandet av subjekts 

positioner blir en del av det som konstituerar nya lärandesituationer och ny kunskap. Som när 

elever skapar nya sätt att använda sig av det som presenteras; till exempel Newtons 

rörelselagar till att förstå sin verklighet. Jag jämför mitt resonemang med Lotta Johanssons 

skrivning om lärarens och forskaren som får kunskaper om elevernas liv och verklighet, och 

med hjälp av detta kan designa en meningsskapande lärandemiljö för eleverna.66Olika 

kunskapsområden bär på multipla sammanflätningar av olika betydelser. Anna Hickey Moody 

använder stillbilden som exempel på en artefakt som är sammanflätat med seendet, 

materialitet och kultur. Bilden bär på betydelser tillsammans med åskådaren och samtalen 

kring bilden.67 Lotta Johansson reflekterar kring Deleuze och Guattaris tankar och teorier om 

skapande av begrepp; att möten och begrepp skapas i konfrontationer mellan vilka 

sammanstötningar som helst, som i sin tur skapar affekter. Affekten skapar kroppsliga 

förnimmelser av en känsla. Som blir till begreppen för och därmed kunskaperna kring 

omvärlden.68 

5.3 Heterogenitet (heterogenity)  

- egenskapen att kunna associera och länka element av helt olika art till varandra69. 

Med hjälp av begreppen skapar vi mening i tillvaron. Begreppen gör omvärlden begriplig och 

möjlig att kommunicera med andra. Det redan vedertagna skapar tröghet i det nyupplevda, 

Som i sin tur skapar begränsningar i det nyaupplevda som måste kopplas till det tidigare 

upplevda.  Deleuze och Guattari skriver; 

/.../ any point of a rhizome can be connected to anything other, and must be. This is very 

different from the tree or root, which plots a point, and fixes an order.70 

I kopplingarna mellan gamla och nya erfarenheter skapas nya begrepp och betydelser.71 Jag 

liknar detta vid en ickelinjär progression, där mina erfarenheter skapar nya sätt att tänka kring 

verkligheten. Men rhizomatisk tillblivelse handlar inte bara om det språkliga, är en av många 

                                                           
65 Guyas i ; Springgay, S., Irwin, R. L., Leggo, C. & Gouzouasis, P. (Eds.), 2008, s. 25. 
66 Johansson, Lotta, 2015, s. 72 f.  : Ceder, Simon, 2015, s. 107 f. : Barad, Karen, 2007, s. 377. 
67Hickey-Moody, Anna, 2016, s. 177 ff.  
68 Johansson, Lotta, 2015, s. 49. 
69 https://sv.wikipedia.org/wiki/Rhizom_(filosofi) 
70 Deleuze, Gilles, Guattari, Félix, 2013, s. 5 f. 
71 Johansson, Lotta, 2015, s. 251. 
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delar i rhizomet. Deleuze och Guttrai liknar spridandet av begrepp vid olja som sprids 

okontrollerat åt alla håll. 72 Ruth Nicole Brown skriver om a/r/tografens ambition att skapa 

kunskap via kroppen, det som kallas embodiment, eller förkroppsligat lärande. Med det menar 

hon att konstnärer använder förkroppsligande av konst för att förstå sin omvärld. 73 Det är 

också det jag gör i det här arbetet. I mina minnesberättelser ryms tankar om hur jag förstår 

omvärlden och hur jag använder det jag möter i form av sinnesintryck som en del av mitt eget 

lärande och min egen utveckling.  

Jag vet att jag måste känna hur det är att rida på en ko. Du har sagt att man inte kan rida på dem 

eftersom de har en så utstående ryggrad.74 

Metodiken och de filosofiska teorierna möter det empiriska materialet, och den konstnärliga 

processen i mitt arbete. Det som blottläggs är mitt eget subjektskapande, men också bilden av 

hur lärande pågår och hur kunskap skapas, med hjälp av kroppen, genom olika händelser och 

sammanstötningar och sammankopplingar av det materiella, personella och relationella i olika 

assemblage. Det materiella innehåller också text i form av materialen som jag som konstnär 

eller författare använder och talar om för mig vem och hur jag ska bli. Utan kopplingar mellan 

det materiella och det mänskliga skapas inget lärande eller någon kunskap.75   

 

5.4 Multiplicitet (multiplicity)   

                                                                                                         
- en helhet med unika och specifika egenskaper som inte kan förklaras genom att lägga ihop de 

enskilda delarnas egenskaper var för sig.76 

 

Deleuze och Guattari skriver att det multipliciteten varken har något subjekt eller objekt. Det 

kan bestämmas, men det får olika styrka och dimension beroende på vad det kombineras med. 

Möjligheterna till kombinationer ökar hela tiden okontrollerat. 77 Jag ser det i min egen 

förmåga att dra slutsatser och att kunna förstå det jag möter från olika perspektiv. Det finns 

aldrig en enkel bild av verkligheten. Deleuze och Guattari beskriver nomadlivet som mjukt 

                                                           
72Deleuze, Gilles, Guattari, Félix, 2013, s. 6 f.  
73 Brown, R.N., Carducci, R. & Kuby, C.R. (red.), Disrupting qualitative inquiry: possibilities and tensions in 

educational research. New York: Peter Lang, 2014, s. 112. 
74 Se sid. 40. 
75Hickey-Moody, Anna, 2016, s. 180. 
76 https://sv.wikipedia.org/wiki/Rhizom_(filosofi) 
77 Deleuze, Gilles, Guattari, Félix, 2013, s. 7: Hickey-Moody, Anna, 2016, s. 180. 
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och böljande utan skarpa gränser. 78 Det kan handla om att använda ett språk som är relevant, 

känna till och kunna använda kulturella koder i rätt sammanhang. Jag blir till som mamma 

under mina barns uppväxt, då jag färdas nomadiskt mellan spädbarns-, småbarns-, 

förskolebarns-, skolbarn-, tonårs-, vuxen mamma identiteterna. Samtidigt som barnen 

utvecklas och växer upp. Deleuze och Guattari skriver om metamorfosen som förändrar det 

multiplicita; delvis hur jag och mitt förhållande till omvärlden förändras till sin natur i takt 

med rhizomets variationer, expansioner, erövringar och utlöpare. 

 

79 

 

                                                           
78 Deleuze, Gilles, Guattari, Félix, Nomadology; The War Machine. New York: Columbia University: 

Semiotext(e), 1986, s. 50 f. 
79 Metamorfos 
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5.5 Icke-betecknande brott (asignifying rupture)   

-förmågan att överleva, till och med att växa med ny kraft och 

riktning, trots lokala sammanbrott.80

 

Anna Hickey-Moody beskriver det som att vi är sammanväxta med våra kroppar och att 

skapandet av subjekt hela tiden är sammanvävt med föreställningar om det vi möter; som till 

exempel konventioner kring kön, utbildningsnivå, social status också vidare.81 Hickey-Moody 

skriver vidare om att det sker en ständig återkomst av avbrutna rhizomtrådar, och att det 

bildas av nya assemblage trots sammanbrott och avbrott i dem.82 Det finns risker i att bli 

människa och att positionera sig som tillhörande olika grupperingar. Det blir både en fara i att 

försöka tillhöra något man inte vill vara en del av, eller något man tillskrivs att vara en del i. 

Det kan skapa förnekande av identiteter, eller en känsla av utanförskap. Människors 

generaliseringar av olika grupper kan sätta stopp för möjliga yttre och inre begränsningar. 

Som tillexempel i förintelsen där människor fråntogs sin personliga identitet, för att istället bli 

                                                           
80https://sv.wikipedia.org/wiki/Rhizom_(filosofi)  
81 Hickey-Moody, Anna, 2016,  s. 185. 
82 Ibid. s.190 f. 

Rhizomet kan påverkas av brott och avbrott, 

men det fortsätter att växa, omformas och 

utökas från någon annan punkt.1 Rhizomet 

skapas parallellt, som mina berättelser skapas 

parallellt med mitt skrivande, mitt arbete 

som utställningspedagog, min dators tangent- 

bord och Sigge som snarkar i sin korg. Jag 

blir till som Sigges kattälskande människa i 

mellanrummet mellan hans snarkningar och 

blicken genom mobilkamerans öga. Vi 

skapar våra identiteter tillsammans samtidigt. 

Jag som sökande efter en bild, tittande ömt 

och kärleksfullt genom mobilkameraögt. 

Sigge som en mycket trött, äldre katt 

drömmande om något just då blir till en bild 

av en tufsig röd katt på en röd filt. 
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en grupp av människor som skulle utplånas, som Judarna, romerna eller de homosexuella. 

Primo Levi skriver om mänskligheten och om antisemitismen; 

För att intolerans ska uppstå krävs det att det råder en märkbar skillnad mellan två grupper som 

har beröring med varandra. Det kan handla om en fysisk skillnad (som mellan svarta och vita 

eller mörkhåriga och ljushåriga), men vår komplicerade civilisation har gjort oss känsliga för 

finare skillnader, exempelvis sådana som gäller språket eller dialekten eller rent av bara uttalet.83 

 

5.6 Kartografi (cartography)  

- ett rhizom har ingen början eller slut, utan alla punkter kan tjäna som startpunkt – det handlar bara 

om hur man orienterar sig utifrån den. Deleuze och Guattari ställer kartan mot det för-ritade spåret 

("tracing") för att illustrera skillnaden.84 

 

Kartografi kan beskrivas som om världen är föränderlig på många olika plan vilket innebär att 

kartografi definieras av Deleuze & Guattari som en kombination av det inneboende och det 

yttre i verkligheten.85 Precis som vindlingarna i en hjärna eller ett tarmsystem är ytan och 

möjligheterna till dynamisk förändring oändligt stora. Deleuze och Guattari menar att det 

kartografiska återskapar omedvetna.86 De menar också att det kartografiska skapar multipla 

ingångar, vilket skapar kopplingar mellan olika fält och utplånar låsningar. Det kartogarfiska 

är öppet och kopplingsbart i alla typer av dimensioner; det är löstagbar, vändbar, mottaglig för 

ständig modifikation.87  Rörligheten rhizomet skapar också rörlighet mellan det inneboende 

immanenta och det själsliga tracendenta.  Tillsammans med handlingar som till exempel att 

kommunicera med hjälp av tal och skrift, får det immanenta och tracendenta nya betydelser. 

Nya diskurser uppstår och ger nya möjligheter till nya till blivelser. 88 Lentz Taguchi 

beskriver trancendensontologin med hjälp av begreppet jaget som en kropp, som att tänka och 

att bli.89 Subjektet är ointressant som fenomen för Deleuze. Istället är det modus som har 

betydelse. Modus betyder hur det som man talar om förhåller sig till verkligheten, alltså det 

som blir effekterna av allt handlande och tänkande.90 Subjektet existerar inte, utan måste hela 

tiden produceras och reproduceras. Subjektet är en idé som skapas utifrån det vi möter. 

                                                           
83 Levi, Primo, Tre böcker. Stockholm: Albert Bonniers Förlag, 2013, s. 232.   
84 https://sv.wikipedia.org/wiki/Rhizom_(filosofi) 
85 Deleuze, Gilles, Guattari, Félix, 2013, s 11 f. 
86 Ibid. s. 12. 
87 Ibid. s. 12. 
88 Lenz Taguchi, Hillevi, 2010, s. 137, 178: Lenz Taguchi, Hillevi, 2012, s. 51 f.  
89 Lenz Taguchi, Hillevi, 2012, s. 53 f. 
90 Spindler, Fredrika, Deleuze -tänkande och blivande. Munkedal; Glänta Produktion, 2013, s. 125-143. 

http://www.synonymer.se/?query=talar
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Deleuze menar att subjektet skapar sammanhang och identiteter med hjälp av tiden och vårt 

förhållande till den; dåtid, nutid och framtid.91 Rosi Braidotti menar att vi hela tiden måste 

använda oss av det ickelinjära för att förstå alla intryck vi möter i vår samtid. Det blir det 

rhizomatiska.92  Rosi Braidotti skriver även att för att använda sig av transdiciplinära sätt att 

tänka, behöver vi använda oss av strikt av transdiciplinära metoder för att kunna förhålla sig 

kartografiskt noggrant; för att kunna förhålla sig till etisk ansvarigt. Transdiciplinäritet 

innebär nödvändigheten av att kombinera kritiskt förhållningssätt med kreativt skapande; den 

ickelinjära principen; minnenas kraft och fantasin samt strategier för att handskas med det 

annorlunda.93 Anna Hickey-Moody beskriver den rhizomatiska kartan som uppmanar till ett 

experimentellt förhållningssätt mot det som är verkligheten och hur den beskrivs. 94 Som att 

utmana samtiden för att kunna bygga för framtiden Jag anser att Braidottis kritik mot att 

förhålla sig kartografiskt och synliggöra de många aspekter som ingår i kritisk granskning, är 

befogad. Eftersom vetenskaplig forskning ifrågasätts, och till och med förnekas. Det finns en 

fara i att vilka sanningar som helst skulle kunna vara giltiga. Till exempel att evolutionen inte 

finns och hela tiden pågår i vår värld och natur.  Eller att förintelsen eller slavtransporteran 

från Afrika till Amerika aldrig skulle ha ägt rum. Men det gäller inte sinnenas etnografi 

eftersom det personligt upplevda alltid bär på sanningar om verkligheten.95 Minnen är flexibla 

och vi förhåller oss till dem utifrån vad vi hela tiden upplever och möter i våra liv, minnen 

lämnar spår av lärande och utveckling och omskapas hela tiden utifrån nuet. 

 

5.7  Dekalkomani (decalcomania)                                                                                            
 

- efter den metod att överföra tryckta bilder från ett föremål till ett annat, som givit upphov till 

ordet "dekal". I det här sammanhanget har det att göra med en slags experimentell hållning till 

omvärlden, att prägla sig själv och omgivningen i takt med sin utveckling och framväxt. En 

rhizomatisk organisation anpassar sig hela tiden efter de rådande villkoren, försöker hitta 

framkomliga vägar i samspel med dem, istället för att påtvinga omvärlden sina egna villkor och 

organisation.96 

 

Detta kan jämföras med hur alla intar positioner. - Jag är förskollärare;  brukar jag inleda 

mina föreläsningar, eller första lektionstillfällen med. Det gör att de jag står inför har en aning 

om vad jag är och vad det jag presenterarar kommer att handla om. Det är också ett sätt att 

avdramatisera; att jag befinner mig i det naturvetenskapliga sammanhanget, men jag vet vilka 

                                                           
91 Ibid. 133 f. 
92 Braidotti, Rosi, The posthuman. Cambridge: Polity Press, 2013, s. 165. 
93 Ibid. s 163. 
94 Hickey-Moody, Anna, 2016, s. 189. 
95 Pink, Sarah, 2009, s. 8 f. 
96 https://sv.wikipedia.org/wiki/Rhizom_(filosofi) 
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mina elever är och vilken värld ni verkar i, så de inte behöver vara oroliga. Jag anpassar mig 

till mina elevers behov av att känna igen sig själva i mig, vilket gör min undervisning 

meningsskapande för dem.  Anna Hickey-Moody beskriver deaklkomani med hjälp av det 

materiella; hur något kan ha samma betydelse men med olika material. Med hjälp av att spåra 

betydelser kan ett preparerat pappersark beskriva samma sak som porslin eller glas. Det blir 

till olika sätt att representera, fast utifrån det materiella.97 Hickey-Moody skriver vidare att 

vitsen med Rhizom (och rhizomatiskt tänkande) är att hitta det som finns mitt emellan de 

olika skillnaderna. Som exempel anger hon att använda metoder och teorier utifrån det egna 

skapandet, för att relatera och för att undersöka.98 

5.8  Att bli tillfredsställd, men aldrig nöjd 

Begärets krafter och hur de påverkar vårt handlande, och att bli och få vara tillfredsställd; 

mätt på mat, sex, materialitet. Begäret som ett tillstånd och känsla av att alltid vara 

tillfredsställd. Begäret som får oss att önska mer eller annat när det första är uppnått. Det 

ständigt pågående begäret efter tillfredsställelse och tillståndet att det alltid finns något annat; 

mer tillfredsställande i något annat, fungerar som en evig på gående rörelse. En maskin eller 

en organism.99 Det kanske är därför jag hela tiden drivs någon annanstans, till nya 

arbetsplatser, till nya studier. Det är det andra jag söker, det ännu inte upptäckta eller frilagda, 

som det jag drömmer om att bli och vara. Men känslan av instängdhet och rastlöshet är större 

än den av tillfredsställelse. Då jag inte vill vidare är ett tecken på sammanbrott och 

ödeläggelse, men kanske också ett sätt att helt byta riktning, mot okända jaktmarker. Det finns 

ett hopp i det, att det alltid finns något bakom eller framför som hjälper till att få rhizomet att 

växa och expandera igen. De stora misslyckandena bär med sig nya vägar och nya 

anknytningar till det redan mötta. Som att kunna handskas med någon annans rädslor när jag 

redan mött min egna, eller att ha sett döden i dina ögon och insett att det inte är så farligt, bara 

fruktansvärt sorgligt.100  

 

 

   

                                                           
97 Hickey-Moody, Anna, 2016, s.189. 
98 Ibid. s.190 f. 
99 Spindler, Fredrika, 2013, s. 77-99. 
100 Se sidan 45. 
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Process 6 
 

Så började arbetet med att klä varelsen med lintråd. För att få till mer struktur och illustrera begreppet assemblage använde jag också 

andra trådar och snören av hampa och bomull, som var av annan struktur, tjocklek och i andra nyanser än lintråden.  Om man 

skulle ta bort trådarna från formen skulle min rhizom bli kartografisk. För att fästa materialet använde jag bokbindarlim som ger ett 

mer naturligt utseende. Varelsen är tänkt att hänga från taket. Men hemma hos mig fanns inte de möjligheterna. Katterna Sigge och 

Nisse slog lovar kring mitt verk. De skulle förstöra det på ett ögonblick. Jag skapar relationer till materialen när jag beslutar mig för 

att använda dem och när jag använder dem i min skapandeprocess. Karen Barad skriver om materialen blir performativa när vi 

använder dem. 101  Som när jag skyddar mina trådar mot jagande katter och trassel.  

 

 

 

 

 

                                                           
101Barad, Karen, 2007, s. 33 f.  

Rädslan för att misslyckas. Att vara eller att inte vara ……… 

Jag är så rädd. Hur ska jag kunna visa det här för andra. Texten är en sak, något bekant, något jag känner igen. Men den här illavarslande varelsen. Jag har fått 
en plats i utställningen; det första man ser när man kommer in.  Först säger jag nej, och hänvisar till fladdrande trådar. Sen säger jag ja, för att jag måste lita på 
de som vet. Men jag vill inte visa den egentligen … Jag fylls av en känsla av skam; jag är ju ingen konstnär. Men det är något jag ofta säger om mig själv. Inte 
ditt och inte datt.  Jag måste hela tiden positionera mig med det jag inte är. Vad blir kvar då? Inte ett skit! 
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6. Tidigare forskning 
 

I sin avhandling beskriver Simon Ceder relationen mellan undervisning och teoretisk filosofi. 

102Ceder använder sig av begreppet diffraktion103 för att vidga perspektiven avhandlingens 

empiriska material. Med hjälp av posthumanistisk metodologi analyserar han berättelser om 

lärande situationer, berättelser om hundar och augmented reality. I avhandlingens empiriska 

material använder Ceder berättelser och minnen för att diskutera och skapa nya idéer kring 

lärande, utbildning och pedagogisk filosofi.104 Simon Ceder skriver i sin slutsats att hans 

avhandling mer handlar om att se framåt än att titta bakåt. På liknande sätt snärjs metod, teori 

och praktik och empiriskt material; minnen och händelser ihop i en rhizom i mitt arbete. I mitt 

arbete är lärande och utveckling och förändring centrala begrepp. Simon Ceder 

problematiserar kring skolsystemet och lärande; 

 
For example, learning is considered a process that appears as a transformation of the learning 

subject in accordance to measurable standardized knowledge goals. Teaching is considered a 

process that appears when a teacher prepares and delivers knowledge for one or several students 

to understand. From a variety of educational relations perspectives, students, teachers, and 

knowledge are seen as pre-existing entities that interact in various ways with the goal of 

transforming the student. What would a theory of educational relations look like if it did not 

focus on entities but instead on relationality?105 

 

Det är det jag också vill, använda det relationella och relationalitet, vilket innefattar 

materialitet, för att undervisningen ska bil meningsskapande för mina elever. Något som får 

ämnesområdens möjligheter till utforskande att expandera, vilket skapar ett fördjupade och 

användbara kunskaper för mina elever. De får också möjligheter att hitta verktyg till och hur 

man kan använda kunskap för att utvecklas och för att komma vidare. Resultatet i Ceders 

undersökning visar att elever och lärare ofta positionerar sig utifrån traditionella roller inom 

skolans diskurs, och att det blir problematisk när man vill utveckla skolan.106 Ceder använder 

också begreppet diffraktion som en användbar metod att angripa teoretiskt material. Med 

                                                           
102 Ceder, Simon, 2015.  
103Inom optiken; Diffraktion (latin diffractio, av diffringere, sönderbryta) är böjning av ljus Om parallellt ljus 

får falla på en öppning i en ogenomskinlig vägg, kommer strålarna att breda ut sig så att den bild av öppningen 

som uppfångas på en skärm blir större än den skulle vara om strålarna fortplantade sig helt rätlinjigt. Det verkar 

alltså som om ljusstrålarna skulle böjas vid kanterna av öppningen. Förklaringen till detta fenomen hämtas ur 

teorin om ljusets vågnatur. Enligt Huygens princip kan varje partikel inom en ljusvåg betraktas såsom 

medelpunkt för ett nytt vågsystem, som sänder ut strålar i alla riktningar, och strålar utgår från öppningen.: Inom 

filosofin; Karen Barad citerar Donna Haraway som menar att istället för att oroa oss för att leta efter det 

autentiska och sanna borde undersöka hur diffraktionerna kan skapa nya sätt att se på världen. Diffraktion är, 

menar Haraway ett medel för att nå konsekventa meningar inom alla ämnesområden.103 
104 Ceder, Simon, 2015, s. 187. 
105 Ibid. s. 18-19 
106 Ibid. s. 198. 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Ljus
https://sv.wikipedia.org/wiki/Huygens_princip
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hjälp av diffraktion synliggörs kontraster och skillnader mellan teorierna, vilket frigör nya sätt 

att tänka kring lärande och undervisning i Ceders undersökning. Skillnader som inte skulle ha 

framträtt utan diffraktion.107  

 

I Lotta Johanssons avhandling, gör avstamp i Deleuze och Guattaris filosofiska i deér, och 

därmed utmanar bilden av det statiska subjektet, den kronologiska tidsuppfattningen och 

etablerade dikotomier i allmänhet, med syftet att synliggöra det ännu- inte-sedda, men alltid 

så betydelsefulla.108 Det empiriska materialet utgörs av så kallade konfabulativa 

konversationer, vilket innebär att omedvetet eller omedvetet uppdiktade historier och 

ofullständiga minnen försöker återge en händelse. Lotta Johansson skriver att hon på detta sätt 

kan frigöra det verkliga och möjliga och därmed ge drömmar, fantasier och spekulationer 

vetenskapliga betydelser.109 Hon menar att konfabulationer frigör och tillåter 

sammankopplingar, rörelser och tillblivelser. Det i sin tur producerar nya tankar och idéer.110  

Metoden att använda de olika slags empiriskt material, teorier och metoder för att förstärka 

och synliggöra, extrahera och inkludera. Detta blir också viktigt i mitt arbete. Lotta Johansson 

beskriver att dagens utbildning och dess omkringliggande retorik handlar om det mätbara. 

Hon menar att genom att använda pedagogiken för att visualisera det ännu icke sedda skapar 

visioner, drömmar och fantasier om framtiden, vilket både ifrågasätter de samtida 

utbildningskontexten, och möjliggör förändringar inom utbildning som bättre fungerar med en 

alltmer globaliserad värld.111 Jag tänker att barnens verklighet är här och nu. De lever i samma 

värld vi ofta inte vill utsätta dem för, därför måste vi känna hopp och tilltro till vår 

gemensamma framtid. Visionen om en bättre värld för varje enskild individ och för oss 

tillsammans. 

 

Jag undersöker mitt framtida jag med hjälp av länkarna mellan det personella och det globala, 

samt nutid och dåtid. I Annika Hellmans avhandling beskriver hon att gymnasieelevernas 

möjligheter att undersöka och utforska sitt samtida jag med hjälp av visuella media, vilket 

möjliggör och utmanar förflyttningar av subjektspositioner. Dessa verkar som en medskapare 

till deras framtida jag.112 Jag läser mina egna minnestexter (text och bild) och tänker att jag 

                                                           
107 Ceder, Simon, 2015, s. 200. 
108 Johansson, Lotta, 2015, s. 48 ff. 

109 Ibid. s. 179 f. 
110 Ibid. s. 181. 
111 Ibid. s. 287.  
112 Hellman, Annika, 2017, s. 106. 
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skapar ett framtida jag, där jag har bidragit till att förskjuta blicken mot något annat än det 

materiellt mätbara i alla former av utbildning. Det handlar om att skapa en framtid, istället för 

att visualisera och mäta det historiska. Hellman skriver att; 

/…/ det i en lärarposition är viktigt att vara medveten om komplexiteten  i hur maktstrukturer 

både verkar ordnande och begränsande samtidigt som undervisningen innebär möjligheter, 

kontingens  och transformativt lärande.113 

Det gäller också alla andra positioneringar vi intar där någon befinner sig i beroendeställning 

till oss. Att vara medveten om komplexiteten kring maktstrukturer hjälper oss att få en mer 

humanistiskvärldsbild. Med ökad förståelse för hur mänskliga handlingar uppstår. Men också 

ett verktyg för att förhindra negativa strömningar i samhället. 

Jacquelyn Allen-Collinson och John Hockey har forskat kring hur sinnena påverkar hur vi ser 

på och verkar i vår omvärld. De undersöker vad det är som påverkar vad vi väljer att rikta 

blicken mot och varför? Vi gör val utifrån det vi möter, inte minst våra spatiala intryck och 

våra tolkningar av dem. Allen-Collinson och John Hockey skriver; 

What is actively seen, and importantly, what is interpreted as “seen” is thus dependent on the 

stock of knowledge we have accumulated, largely via direct lived experience but also by 

transmission via others. Ways of seeing are thus structured by specific kinds of knowledge, 

which are in turn informed by the act of seeing itself. 114 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
113 Hellman, Annika, 2017, s. 115. 
114 Allen-Collinson, Jacquelyn, Hockey, John, From a Certain Point of View: Sensory Phenomenological 

Envisionings of Running Space and Place.  SAGE: Journal of Contemporary Ethnography, 2015, Vol. 44(1) 63–

83, s. 67. 
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Process 7 
                                               

Det jag upplever kommer tillbaka och lämnar mina tankar oregelbundet. En bild, ett ljud, en smak, en doft en känsla skapar 

tillbakakopplingar till dåtiden. Det planlösa vandrandet i skogen är så meningsskapande för mig. Där kan jag känna igen men ändå 

hitta det nya. De nya infallsvinklarna och idéerna. Det skapas nya bilder om hur materialen blir till något annat under mina händer. 

Materialen som talar till mig när de möter det där andra, som skogen eller havet, eller livet. Mina minnen skapas och återskapas hela 

tiden, Karen Barad skriver att minnen hela tiden återskapas.115 Som minnet av letandet efter rhizom i min skog, eller mina minnen 

från barndomen eller ungdomen som hela tiden förvandlas i takt med att jag möter världen och skapar ny kunskap och nytt lärande. 

                                                                                                

 

 
 

 

 

                                                           
115 Barad, Karen, 2007, s. 240. 

Så som det började. 

Jag vandrade planlöst genom skogen med kameran i handen. Jag skulle fotografera nära bilder, precis som barnen gjorde i kameraprojektet i min 
magisteruppsats. Blicken sökte efter det där andra. Det som jag som vuxen sällan funderade över, som hur ljuset bryts i daggdropparna i gräset, 

eller hur kontraster uppstår mellan olika nyanser av naturens färger. Vad kunde jag urskilja genom kamerans öga, eller med hjälp av kamerans 

blick? De blottlagda rottrådarna från storgranens vindfälle, var det en rhizom, eller var det något annat, något kontrollerbart? 
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7. Bearbetning och analys 

 
Här presenteras mina minnesberättelser icke kronologiskt och med så lite personlig 

information som möjligt. Varje rubrik behandlar ett av våra kroppsliga sinnen. John Wynne 

beskriver det han kallar the sensory turn inom antropologin. Det betyder att de sensoriska 

förnimmelserna har kommit att få en allt större betydelse för att sammanföra etnografiska 

fältarbeten med konstnärlig forskning och konstnärlig praktik.116I slutet av varje kapitel 

presenteras en Analys, vilken är uppdelad i en Maskinisk del och en Uttrycks del. De båda 

delarna utgör två sidor av assemblaget; de maskiniska delarna behandlar kopplingarna mellan 

kroppen och världen, samt hur sinnesintrycken påverkar oss utan att vi tänker eller relaterar 

det till något annat. I uttrycksdelarna diskuteras relationen mellan sinnesintrycket och hur 

assemblagets olika kopplingar möjliggör specifika tillblivelser.  

  

7.1 Känsel och rumslighet 
  

Jag sitter på huk på golvet i köket på Rönngatan. Den nedersta av de smala lådorna i köket har 

jag dragit ut helt och hållet. Nu håller jag på att tömma lådan på dess innehåll. Det är en 

mödosam procedur eftersom lådan används som verktygslåda. Där finns hammare, tång, 

rörtång, skiftnyckel, morakniv ock så vidare. Allt man kan behöva om man behöver laga eller 

justera något i ett kök.  Verktygen är tunga och jag lyfter en del av dem med båda händerna ur 

lådan. Tyngden från verktygen gör dem svåra att balansera. Jag är inte ensam i köket, någon 

sitter vid köksbordet och läser en tidning. Det är antagligen någon som har ett minst sagt 

avspänt förhållande till vad som är lämpligt att syssla med. Personen säger ingenting utan 

låter mig hållas. När lådan är tömd sätter jag mig i den. Eftersom lådan är mycket smal passar 

min lilla rumpa perfekt i den. Benen kan jag precis sträcka ut och fotsulorna når ända fram till 

bakkanten. Jag sitter och mäter min kropp mot kanterna tills jag är nöjd. Sedan reser jag mig 

upp och går iväg.  Jag minns känslan av att fylla ut ett utrymme. Att ta plats på ett alldeles 

lagom sätt.  

 

                                                           
116 Schneider, A. & Wright, C. (red.) Between art and anthropology: contemporary ethnographic practice. 

Oxford: Berg, 2010, s. 50. 
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Jag springer tidigt på morgonen samma sträcka som alltid. Det är vinter och mycket kallt. 

Svetten rinner mellan skulderbladen, nedför ryggkotorna och ner mellan skinkorna. Där är 

svetten avkyld och isande kall. Den obehagliga känslan manar på mig och jag tar ut längre 

steg i den snötäckta backen. Hjärtat dunkar innanför bröstkorgen och andningsfrekvensen 

ökar. När jag når backkrönet saktar jag ner för att sänka pulsen. Jag kan inte stanna, då fryser 

jag. Sedan är det samma lilla nedförslut, där vadmusklerna sträcks ut så bra. Jag skjuter ifrån 

vid varje löpsteg. Sen kommer mellan bergen rakan. Varannan lampa är alltid nersläckt, jag 

ökar tempot och hjärtat dunkar lite extra av rädsla. Lite uppför och sen mellan lilla och stora 

berget, kuperat och nära slutet. Öka tempot i den sista 300 meters spurten. 

 

Jag står framför foderrännan i Fälldins laggård. Det doftar gott av hö. Framför mig står kon 

Svea fjättrad med en kätting i sitt bås. Hon stirrar på mig med sina bruna vänliga ögon. Svea 

är en svart och vitfläckig fjällko. Vi får inte gå in till korna bakifrån när de står i båsen 

eftersom vi kan bli klämda mellan korna och metallbalkarna som skiljer båsen åt. Jag vet att 

jag måste känna hur det är att rida på en ko. Du har sagt att man inte kan rida på dem eftersom 

de har en så utstående ryggrad. Ordet Inte väcker behovet av att prova och känna efter hos 

mig. Jag klättrar över foderbåset, genom foderoket upp på Sveas huvud. Svea som är ett 

mycket milt och snällt kreatur står blixtstilla fast jag drar mig upp över hennes huvud genom 

att hålla mig i hennes stora öron. Hon rör sig inte förrän jag hamnat rättvänt på hennes knotiga 

och breda rygg. Då vänder hon sig om och stirrar på mig med sin milda blick. Det är som du 

har sagt; kor är väldigt obekväma och har en riktigt benig ryggrad. Jag lägger mig med 

huvudet mot Sveas varma manke. Hon doftade underbart sött av mjölk, rent och gott. Inte alls 

som skiten i gödselrännan.   
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Jag sitter i tvättstället i badrummet på Rönngatan. Badrummet har vita kakelplattor på 

väggarna och en golvbrunn framför det inbyggda badkaret. Jag har smugit in i badrummet 

utan att någon märkt det. Jag har klättrat från toalettsitsen upp i tvättstället. För att komma 

upp har jag klivit på en toarulle som jag ställt på högkant. Jag sitter i botten av tvättstället som 

känns kallt mot mina bara ben. Jag sträcker tårna över kanten. Det känns obekvämt. Jag aktar 

mig noga för kranarna. Den ena kranen bränns bara man rör vid den. Den andra är iskall, 

kallare än tvättstället. Det gör ont i knävecken efter ett tag. Benen böjs ju åt fel håll i det 

konkava handfatet. Jag börjar snyfta. Någon kommer och lyfter ur mig, jag lägger mitt huvud 

mot en varm axel. Jag hör upprörda röster i bakgrunden.  

                                                              

Vinden viner över klipphällarna och snön piskar träden i skogen. Jag hör alfåglarna ropa på 

varandra. Nyss stod jag i sanden på stranden och skrek. Nu finns det inga tårar kvar längre. 

Jag ligger i en urholkning i klippan. Där får jag precis plats om jag ligger i fosterställning. Jag 

har krupit in i jackan så jag inte fryser alltför mycket. Här känner mig trygg här, trots kylan 

och blåsten. Trots ilskan, rädslan och sorgen. Berget omfamnar mig och ger tröst, trots att det 

är så hårt och kallt.  

 

Min näsa lägger jag alltid i groparna vid dina nyckelben. När du håller om mig känns din 

värme och doft bäst här. Min näsa passar så bra på den här platsen. Du säger ofta att det är 

såhär vi hör ihop mest och bäst; när våra kroppar blir till en organism. Näsa och 

nyckelbensgrop. Ibland säger du att min nästipp är för kall, då värmer du den under din haka. 

 

Alla pratar om luften och friheten här ute. Jag hatar den här platsen för att den stänger mig 

inne och kväver mig. Varje dag går jag upp i mörker, varje dag kommer jag hem i mörker. 

Bara ljuset från en ensam lampa lyser upp mörkret. Som ett ljust hål i allt det kolsvarta. Det 

lilla husets väggar lutar nästan inåt när jag vistas i det. Som om väggarna ger vika för det höga 

trycket utanför.                                   



41 

 

 

7.1.1 Analys 
 

Maskinisk del 

Allt jag möter mäter jag med hjälp av mina kropps fysiska begränsningar. Plötsligt har jag fått 

upp ögonen för barnens upptäckande och undersökande på förskolan, trots att det är ett tag 

sedan jag arbetade där. Barnen utforskar kraft och rörelse med sina kroppar, när de 

undersöker och upptäcker sin omvärld genom att åla, krypa, rulla, hasa, gå, springa, hoppa, 

snurra. De kroppsliga förnimmelserna skapar kunskaper om fysiken och dess lagar. Det blir 

till assemblage av händelser som uppstår genom sammanstötningar mellan kroppen och andra 

”element” i världen. När vi undersöker och utforskar Newtons lagar om kraft och rörelse med 

kroppen upptäcker vi, utan att göra matematiska beräkningar, med hjälp av våra kroppar och 

deras begränsningar, men även med annat som rummet och dess begränsningar, och 

konventioner som rör hastighet och utrymme. Jag förhåller mig till rörelselagarna i mina 

minnesberättelser, men också annat. Så mitt kroppsliga förhållande mot tröghetslagen117, 

bildar assemblage tillsammans med känslan av att göra något otillåtet kanske till och med 

något farligt, behovet hos mig att undersöka och mäta, klättrandets konst och den inre 

vetskapen om att jag kommer att bli räddad om något farligt händer.118När jag sitter stilla i 

den smala kökslådan i köket, med alla verktyg runt omkring mig, mäter förhåller jag mig 

också mot tröghetslagen, samtidigt som jag undersöker och mäter med min kropp. Men här 

utforskar jag med en åskådare som accepterar och tillåter mina aktiviteter. Det blir en annan 

del av assemblaget kring Känsel och rumslighet. En annan del blir och ligger i min grop i 

klipphällen, då jag är ensam, ledsen och arg. Jag blir omsluten av den kalla klipphällen, men 

uppfattar den som varm och trygg, eftersom den omsluter mig. Kraften ändrar form, och 

utseende beroende på den givna fysikaliska situationen. Eftersom min kropp inte rör sig i 

någon riktning, uppstår det ingen rörelse, ingen acceleration. Jag är stilla mitt i mellan två 

motverkande krafter, tyngdkraften och normalkraften. När jag löptränar i samma spår, 

påverkas jag av accelerationslagen; Två kroppar påverkar alltid varandra med lika stora men 

motriktade krafter. Mina muskler som producerar energi som driver mig framåt. Friktionen 

mellan mina löparskor och underlaget skapar acceleration eller retardation beroende på det 

lutande planets riktning. Jag drivs samtidigt framåt av de platser jag namngivit för att mäta 

                                                           
117 Då resultantkraften är noll så är alltså även accelerationen noll och vice versa. 
118 Jag sitter i tvättstället i badrummet på Rönngatan. s. 41. 
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hur lång sträcka jag sprungit. Jag förändrar också takten beroende på sinnestillstånd; rädsla, 

trötthet och glädje över att snart vara framme. När jag när jag häver mig upp över Sveas 

huvud i Fälldins laggård, utför jag ett nästan omöjligt konststycke. Jag är inte rädd eftersom 

jag mött Svea vid ett flertal tillfällen och vet att hon aldrig skulle göra mig illa. Jag vet också 

hur Svea är kroppsligt konstruerad framtill; att hennes öron är starka och tål att grabbas tag i 

och att hennes platta ansikte tål att ta spjärn mot kliva och klättra på. Driven av att undersöka 

hur det känns att rida på en ko handlar jag, men utan att någon vet om det.  

Uttrycksdel 

Mötet, kopplingarna, händelserna eller sammanstötningarna är det centrala i min 

sammanflätade tillblivelse.  Det är intryck och uttryck, det fysiska; artefakter och det 

psykiska; mina tankar, samhället staten, världen, vetenskapen, historien som flätas samman 

med det som blir jag. 119  Deleuze och Guattari kallar det för; dealing with the forces.120 Hur 

jag handskas med det jag möter, och hur jag bringar ordning i det kaos av intryck och uttryck 

jag möter. Det blir ingredienser i det kluster av assemblages som skapar min tillblivelse. 

Kopplingen mellan det kroppsligt upplevda och de konventioner som präglar mitt blivande. 

Jag experimenterar med det förbjudna för att drivkraften i min vilja att utforska är så stark. Så 

jag bryter mot reglerna kring hur man använder lådor; - Lådor är inte gjorda för att man ska 

sitta i dem. Vad man gör i lagården med stora djur; -Djuren kan vara farliga och skada en 

människa. Hur man förhåller sig till det som alla andra tycker är fantastiskt och fritt; Jag 

tycker inte som andra, eftersom jag vet, -Prova på att bo där själv, i det ständiga mörkret, i 

det hemska huset. Det motsägelsefulla skapar ny kunskap.  När jag springer samma sträcka 

varje morgon ”skapar jag” platser; som lilla och stora berget och långa rakan. Det skapar 

också relationer till platser där jag till exempel känner rädsla, hopp eller glädje. 121 Som 

platsen vid gropen vid ditt nyckelben, eller mot axeln på den som lyfter upp mig ur tvättstället 

på Rönngatan, där jag känner trygghet, värme och tröst. 

 

 

 

 

                                                           
119 Barad, Karen, 2007, s. 143. 
120 Davies, Bronwyn, Gannon, Susanne, Camden, Pratt, Catherine, 2009, s 7. 
121 Allen-Collinson, Jacquelyn, Hockey, John, 2015, s. 77. 
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7.2 Syn  
 

Jag ligger i mörkret i min säng. Lampan är släckt och alla har sagt god natt. Ljuset från en 

gatlykta lyser in mellan lamellerna i persiennen. Jag ser den vita sladden till sänglampan 

framträda ur mörkret. Jag tänker att ström måste vara som strömmingar som ligger packade i 

trälådor i fiskdisken på Konsum, eller på fiskarens mopedflak hos farmor och farfar i 

Smörbrunn. 

 

 

- Ser du? Du väser fram orden och pekar med dina stadiga fingrar mot bäcken. De små 

bäckforellerna rusar i selvattnet i skogsbäcken. Först är de svåra att urskilja, men när solen 

ligger på och jag lyckas smyga nära bäck kanten ser jag deras gråfläckiga kroppar mot den 

kopparfärgade sanden på bottnen. Vi följer bäcken uppåt i skogen. Vi är tysta och smyger en 

bit från bäcken eftersom forellerna känner av vibrationerna i marken. De är så många, men 

innan du visade mig hur jag skulle få syn på dem, såg jag inget liv alls i bäcken. Du berättar 

hur man kan meta dem; utan sänke med magra maskar på en nyhuggen slana med barken 

kvar. Forellerna är väldigt misstänksamma och nappar aldrig om något avviker för mycket i 

deras strömmande värld. Jag lär mig snabbt att fånga dem. Jag smyger som en älg mellan 

mosstuvorna vid bäckkanten. 

 

Det är en kolsvart stjärnklar kväll. Här uppe ser man till och med vintergatans mjölkvita stråk 

på himlavalvet. Jag försöker orientera mig utifrån stjärnkartan, men pannlampans ljus 

påverkar mitt mörker seende så det blir svårt att se stjärnorna på himlavalvet. Nu syns den 

orange färgen på Betelgeuse tydligare än hemma. Jag rabblar alla fakta om den i mitt huvud. 

Riegel; isande blå. Aldebaran, oxens öga. Sirius, egyptiernas stjärna. Vega i lyran. Castor och 

Pollux som egentligen är flera stjärnor. Altair i örnen. Planeterna såg vi när vi skidade hemåt i 

skymningen; Venus och den röda Mars precis ovanför horisonten. Det är otroligt 

tillfredsställande att hitta stjärnorna och pricka av dem i mitt diagram. Som att vinna på 

lotteri, fast utan tur. Jag ser dem! 
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Något har förändrats. Jag ser inte det jag läser längre. Bokstäverna liksom flyter samman och 

är omöjliga att urskilja. Jag frågar dig; - När hände det? Du säger att det händer hela tiden. Jag 

ber att få låna dina läsglasögon för att se bokstäverna i min bok. Det fungerar inte heller. Jag 

provar att läsa lite olika texter med olika textstorlek. Stor text funkar rätt bra. Du säger till mig 

att prova på olika avstånd. Det går bra att läsa på långt håll, men då är det nästan omöjligt att 

få ett sammanhang i texten. Jag känner irritationen växa; jag ser ju allt annat än text som 

vanligt. På eftermiddagen åker vi till Optikern. Allt är normalt för min ålder!  -Vadå jag kan 

ju inte se! 

 

Jag ser dina havsblå ögon på långt avstånd. Vi har visst den förmågan du och jag; att drunkna 

i varandras blick på långt håll. Från läktaren över planen till avbytarbänken, sekretariatet och 

tvärt om. Vi är nära med våra blickar. Ibland träffas vi på närmare håll, men då är vi mest 

generade av varandras närvaro. Du är UPPTAGEN och jag seglar ogenerat mellan olika 

famnar. Så går åren, jag lämnar sporthallarna, vi får båda var sin dotter. Jag tror att jag 

skymtar dig ibland på olika ställen i staden. Så sent en kväll möter jag din blick i 

tunnelbanans rulltrappa. Våra blickar följer varandra och vi vänder oss båda om. Dina ögon 

brinner i ditt bleka ansikte ditt hår ser tufsigt ut, som svinto. Någon har berättat att du är 

mycket sjuk, ja döende. Jag tänker att du inte kan ha så långt kvar, samtidigt som jag kliver av 

rulltrappan. Det är som om något som griper tag kring mitt hjärta. Jag tänker att jag ska 

minnas dig. Dina havsblå ögon som når mina genom tid och rum. En månad senare är du död. 

  122 

                                                           
122 Bild; https://www.pinterest.se/selimbaydar/the-eye/ 
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7.2.1 Analys 
 

Maskinisk del 

Ljuset vi ser består vågor, där vågorna är som tätast urskiljer vi det vi ser. Ljuset passerar 

pupillen. Det bryts genom hornhinnan och fortsätter genom linsen. När det når näthinnan 

framträder en bild som bearbetas och filtreras innan den skickas vidare till hjärnans syncentra. 

Min förändrade syn gör att syncentra skickar en suddig och oskarp bild till syncentrat. Jag 

upptäcker en förändring i mitt seende. Jag vill inte acceptera att min syn förändras och att 

optikern talar om för mig att det är ett normalt tillstånd för min ålder. Assemblaget kring min 

försämrade syn, skaver och irriterar till en början, men tillslut accepterar jag det faktum att det 

inte går att göra något åt, jag skaffar istället mängder av glasögon som också ingår i 

synförändrings assemblaget.                                                                                                        

Det som känns igen blir också lätt att urskilja, som dina blå ögon som jag stirrat in i så många 

gånger, de känner jag igen. Jag avläser också ditt tillstånd i dina ögon utifrån vad jag hört från 

de andra som träffar dig och umgås med dig och din familj. Tillsammans med känslan av att 

vi aldrig riktigt nått (eller fått varandra), den kala rulltrappan i tunnelbanan skapar ytterligare 

känslan av att vi är distanserade från varandra. För mig är det en relation som utvecklats med 

hjälp av distanserad ögonkontakt, vad det är för dig får jag aldrig veta. Sarah Pink skriver om 

att det erfarenhetsbaserade, kunskaperna och den kroppsliga placeringen blir centrala delar 

inom sinnenas etnografi. 123 Så bäckforellerna lär jag mig känna igen med hjälp av ditt 

pekande finger som hjälper till att fokusera och urskilja det som ska urskiljas; nästan osynliga 

fiskar. Du fungerar som min mentor, bestämt och sakligt beskriver och berättar du om det 

materiella och hur jag ska använda det för att fånga forellerna. Jag lyssnar noga på dina 

instruktioner och dina kunskaper; jag vill ju lyckas! För att äta bäckforellerna och för att du 

ska bli stolt över mig. Som erfarenheten, kunskapen och placeringen. 

Uttrycksdel 

Karen Barad använder optikens olika delar för att förklara vilka olika metoder man kan 

använda för att undersöka och utforska omvärlden; Diffraktion som är vågors sätt att 

framträda med hjälp av distanser mellan topp och dal; intensitet. Reflektion som är en spegling 

av verkligheten.124 Jag vet att reflektionerna kan bli fel på grund av fel information, därför är 

                                                           
123 Pink, Sarah, 2009, s. 25. 
124 Barad, Karen, 2007, s. 71-94. 
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utbildning viktig. Men det är alltid det runt omkring som bestämmer hur verkligheten 

konstitueras. Jag får bilder i huvudet om hur ström och strömmingar är samma sak. Jag hade 

inte den språkliga kunskapen om de olika begreppens betydelse och hur ordens 

böjningsformer ser ut. Nu, när jag blivit äldre och vet att ström består av ett flöde av 

elektriska laddningar, som medför en annan bild av verkligheten; 

125 

Karen Barad citerar Donna Haraway som menar att istället för att oroa oss för att leta efter det 

autentiska och sanna borde undersöka hur diffraktionerna kan skapa nya sätt att se på världen. 

Diffraktion är, menar Haraway ett medel för att nå konsekventa meningar inom alla 

ämnesområden.126Jag urskiljer stjärnorna på himlavalvet. Min glädje över att finna dem gör 

att jag vill undersöka vidare. Mitt undersökande blir ett med mina sinnen och jag urskiljer fler 

och fler stjärnbilder ju längre jag letar efter dem. Liksom när jag urskiljer bäckforellerna i 

selvattnet. Precis som att Karen Barad skriver om att de finkorniga detaljerna spelar roll och 

att engagemang kring detaljerna förändrar sättet att se på omvärlden och göra det 

meningsskapande.127 Skillnaderna i seendet påverkas av det man möts av, det jag känner igen 

i dina ögon kompletteras av min bild av död och sjukdom. Det grå runt omkring de havsblå 

ögonen får dem att se ännu blåare ut. Liksom det onåbara i de parallella liven. Lucien Taylor 

menar att det visuella används snarare för att illustrera den antropologiska forskningen än att 

konstituera den. Han menar vidare att det visuella är en kraft som skapar konflikter inom 

fältet.128 Det är en viktig erfarenhet att ta tillvara för att förstå hur det kommer sig att olika 

saker blir viktiga för olika personer. 

 

                                                           
125 https://sv.wikipedia.org/wiki/Elektrisk_str%C3%B6m 
126 Barad, Karen, 2007, s. 71. 
127 Ibid. s. 90. 
128 Schneider, A. & Wright, C. (red.), 2010, s. 2. : Taylor, Lucien, Iconophobia: how Anthropology lost it at the 

movies. Transistation 69. 64-88. Chicago: University of Chicago, 1996. 
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7.3 Smak 
 

Det värker i mina läppar. Smaken av blod finns i hela min mun och i halsen. Det smakar 

järnaktigt, metalliskt och salt. Jag känner försiktigt på mina tänder. En är lite lös. Någon ger 

mig en våt och kall handduk att hålla mot mitt ansikte. Jag andas med öppen mun och då 

intensifieras smaken av blod. - Hur känns det?, frågar någon. Jag gurglar fram; - Bra! Blodet 

smakar mer än när jag skurit mig lite och stoppar fingret i munnen. Det är fylligare och 

kraftfullare. Någon kommer med en ispåse. Smaken av blod förändras när mitt ansikte kyls 

ner. Smaken blir saltare och den fylliga blodsmaken avtar. 

 

Vi har precis baxat upp allt på hyllorna i ostkylen. Nu är det dags! Vi hjälps åt att lägga den 

gigantiska osten på ostdelaren. Vi har precis bytt tråd för att den ska klara att ta sig igenom 

kolossen som ligger framför oss. Jag skär ett litet snitt i paraffinkanten där skärtråden ska 

läggas an. Du delar osten och ställer den ena halvan på högkant. Vi hyvlar halvmeterlånga 

ostskivor. Smaken! Wow! Vilken smak, osten smakar svagt av gräddkola och salt, sen blir 

smaken stark nästan djurisk ….. Vi stönar av vällust och hyvlar varsin halvmeter till. 

 

 

 

Vi bakar tunnbröd i fabrikens bagarstuga, det doftar av vedeldning och kornmjöl. Alla har sin 

roll; gamm-momma Elin och tant Maria styr alla med järnhand. Några hugger ved för 

brinnande livet. Det måste vara fin späntved för att hålla värmen jämn och varm i bakugnen. 

Redan innan baket satte igång knorrade chefsbakerskorna över veden, att den är för 

grovhuggen och att den inte kommer att räcka till. Vi har alla viktiga uppgifter i bagarstugan. 

Några är kavlerskor, någon degberderska, vedhuggrana finns utanför vid huggkubben. 

Grädderska är bara till för de duktigaste. Jag är pinnpojke, fast jag är en flicka. Jag skickas 

med små famnar späntved fram till eldningsluckan. Grädderskorna tar emot och visar var jag 

ska lägga veden. Jag klänger och klättrarar bakom ugnen för att få fram torrved. Det är 
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brinnande hett, men inte farligt. Det luktar nybakt tunnbröd överallt. Så plötsligt är degen slut. 

Nu bakas det sladdkakor och mjuktunnbröd till kaffet. Smöret rinner utefter armarna när vi 

äter av brödet utanför bagarstugan. Jag slickar upp det, det smakar salt, mjukt och varmt; 

underbart!  

 

 

Vi är så hungriga, nästan så vi inte kan vänta på maten. Hela dagen har vi tagit oss fram 

mellan kobbar och skär. Vi har haft mycket att hålla reda på byiga vindar och byten av 

vindriktningar. Navigeringen med myriader av grynnor, kobbar och skär. Vi åt var sitt äpple 

när vi kryssade över Mysingen i den krabba sjön. Så kommer maten; kött och sås och 

pommes. Vi äter nästan utan att tugga till en början. - Sjön suger! säger våra bordsgrannar och 

skrattar. – Du ber om ännu mer pommes och sås utan att bli generad en andra gång. Så gott, så 

underbart! Vilka smaker! (Vilka var det?) Så mediokert läser vi i om restaurangen i en 

matrecension några veckor senare. Så underbart gott säger vi till varandra. 

 

Vi vandrar över din ö i soldiset. Vi bär på var sin hink och korg. Dem ska vi fylla innan vi går 

tillbaka bestämmer vi, när vi vandrar iväg i den kuperade terrängen. Vi plockar dimmiga 

blåbär i de branta sluttningarna. När det slutar att skramla i hinken när jag släpper ner bären 

vet jag att jag är en bit på väg. Vi plockar under tystnad, du för och till dig, jag och för och till 

mig och de mina. Ibland ropar jag till av glädje när jag hittar gyllene kantareller i sluttningen. 

Du plirar mot mig och ler; - Det är bra, det är bra! Så fort det gick, jag vandrar efter dig över 

stock och sten i den oländiga terrängen. Så kommer vi fram där våra båtar ligger sida vid sida 

i den trånga viken. Senare äter vi blåbär tillsammans allihop på berget med utsikt över fjärden. 
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Blåbär och mjölk med socker på. Så underbart sött och gott. Våra tungor blir illande lila. Du 

plirar och säger; - Vad mulligt! Här finns världens bästa och godaste blåbär! 

 

7.3. 1 Analys 
 

Maskinisk del 

Grundsmaker är smaker som människan kan känna med hjälp av smaklökar på tungan, 

i gommen och i svalget. Grundsmakerna är salt, surt, beskt och umami. Tillsammans med 

luktsinnet och känselsinnet uppstår den totala smakupplevelsen. Därför går smaksinnet ofta 

inte att särskiljas från andra sinnesupplevelser. När andra sinnen samverkar med luktsinnet 

kan vi känna; metallsmak, torrhet/strävhet, brännande/bedövande, kylande/kall, temperatur.129 

När jag blöder näsblod är det antagligen det först bedövade och sedan värkande och 

känselsinnet som samverkar med smaksinnet. Något doftsinne känner jag inte just då, 

eftersom alla näshålor är igen svällda eller fyllda med blod; kroppsliga funktionerna är utom 

all kontroll, mina sinnen har helt tagit över, det jag förnimmer, tillsammans med smärtan i 

min näsa och rädslan över min sönderslagna tand blir ett assemblage av fotbollsspelandet, där 

skadorna blir till vardag, men aldrig helt accepterade.                                                                     

När vi hyvlar av de halvmeterlånga ostskivorna i ostkylen känner vi smaken av sött, salt och 

gräddkola. Att vi delar osten tillsammans efter att ha väntat länge på rätt tillfälle, skapar 

spänningar kring själva ätandet av osten. Här kommer vi att njuta ytterligare; av smakena, 

stunden, väntan tillsammans. Det blir tillsammans ett assemblage av njutningsfullt ost ätande.  

Att äta handlar till viss del om att tillgodogöra sig näring, som när vi glupskt kastar i oss 

maten utan att reflektera över hur den smakar efter vår kryss över Mysingen; vårt handlande 

är styrt av hunger. Vi blir så nöjda med måltiden för att vi blir mätta, men också över att vi får 

påfyllning när du ber om det och att vi längtat efter lyxen att sitta vid ett dukat bord i värmen 

inomhus. När vi njuter av sladdkakorna och mjuktunnbödet utanför bagarstugan förvandlas 

och förstärks smörets salt och feta smak av värmen från brödet, brödets textur och solen, 

nöjda över vårt arbete tillsammans. 

 

 

                                                           
129 https://sv.wikipedia.org/wiki/Grundsmak 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Smakl%C3%B6k
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tungan
https://sv.wikipedia.org/wiki/Gom
https://sv.wikipedia.org/wiki/Svalg
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Uttrycksdel 

Vi tillagar eller skaffar maten tillsammans. Det blir både en social handling och livsnödvändig 

central aktivitet. Sedan äter och njuter vi tillsammans, måltidens funktion är både estetisk och 

praktisk, vi njuter tillsammans130, samtidigt får vi näring till våra kroppar. Vi deltar i 

varandras liv genom att införskaffa, tillaga och äta mat tillsammans. Smaker får oss att 

minnas; precis som jag gör i mina berättelser.131 Smaken är en del av alla människors 

berättelser, det blir också en gemensam upplevelse mellan dem som är inblandade. I ätandet 

och måltidens apparatus, samverkar diskursiva praktiker kring mat, måltider och ätande, 

tillsammans med maten i sig, servisen och allt fysiskt materiellt som ingår.132 De blir 

tillsammans intra-aktiva, och hjälper till att reproducera omvärlden. 133Som min relation till 

ansträngningen i tunnbrödsbaket och blåbärsplockandet och njutningen när vi äter 

tillsammans efteråt. Vi konstitueras eller blir till, filosofiskt, av maten, som vi sedan äter. Som 

när vi äter efter den långa seglatsen, där längtan och hungern, gör oss glupska, sedan nöjda. 

En minnesvärd måltid! Trots mediokra recensioner. Maten är den del av vår kultur som 

präglas av och präglar det samhälle vi lever i. Som det ”otillåtna” och ”onyttiga” i ätandet och 

i smakerna, eller det njutningsfulla och kollektiva ätandet. Terese Anving skriver att familjen 

blir till som familj med hjälp av aktörers olika situationsbundna handlingar och aktiviteter, 

och att familjernas struktur och måltidens upplägg förändrats parallellt, tillsammans med 

samhällets förändring.134 Vi drivs inte bara av hunger då vi äter, utan gemenskap, tröst, och 

tillfredsställelse men också genom att positionera oss socialt med hjälp av måltiden, av vad vi 

äter, hur och när. Att äta tillsammans förstärker smaken, med hjälp av den kollektiva 

samhörigheten, vilken gör ätandet till en gemensam handling.135 

7.4 Doft 
 

Jag stryker med näsan över ditt mjuka huvud. Du doftar speciellt som bara en mycket ung 

människa kan göra. Doften är sötaktig utan att vara påträngande. Du kryper ihop i min famn 

och sträcker på dig som om du vill bjuda mig mer på din doft. Tänk att jag har glömt hur det 

                                                           
130 I det engelska språket finns ett begrepp för det; Commensality; att äta tillsammans. 
131 Pink, Sarah, 2009, s. 73. 

132 Barad, Karen, 2007, s. 141 f. 
133Ibid. s. 184. 
134Anving, Terese, Måltidens paradoxer Om klass och kön i vardagens familjepraktiker. Lund: Media-Tryck, 

Lunds universitet, 2012, s. 18 f. 
135 Pink, Sarah, 2009, s. 73. 
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doftade. Det är ju inte så länge sedan sist. Så underbart milt, innan du luktar som oss andra, 

din familj. Välkommen till världen min prins! 

 

 

 Det doftar starkt när jag rör vid dina blommor i fönstren i Smörbrunn. De med röda blommor 

luktar värst. Den kväljande doften heter pelargon har du lärt mig. Du frågar om jag inte tycker 

att de är fina. Jag säger – Jo. Jag berättar inte att jag tycker att de luktar äckligt, då skulle du 

kanske bli ledsen. 

 

Jag sitter i ditt knä, du talar om ”koppra” och ”partiet”. Jag lutar mitt huvud mot bröstlappen 

på dina snickarbyxor. Du vänder bort ditt huvud för att dricka en slurk kaffe så att du inte 

spiller på mig. Det doftar så gott. Du sörplar och smackar med läpparna. Så säger du; - Inget 

är bättre än kokkaffe. Det luktar annat också, sjukdomen, som man viskar om. Om socker och 

så ….. Doften av kaffe blandas med lukten av desivon och något annat, kemikaliskt. Lukten 

skrämmer mig men doften av kokkaffe tar överhanden. 

 

 

Jag tror nästan att jag är du. Vi har samma doft, som om vi, utan att veta om det blivit samma 

person. Vi ligger i mörkret nära varandra. Du snusar i mitt hår och säger att vi aldrig behöver 

vara rädda för varandra, eftersom vi luktar likadant. 

 

 På morgonen tassar jag ut i bara nattlinnet. Just när solen börjar värma trädgården är doften 

som bäst. Jag har 10 olika sorter just nu. De som blommar bäst just nu luktar svagt av the, 

vanilj och jasmin den här morgonen. Doften gör mig lugn och sprittande glad.  
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7.4.1 Analys 
 

Maskinisk del 

No two individuals smell alike. Determinants of body odor are diet, age, hormonal status , 

parasite load , and foremost and pertinent to this study, genetic factors. The major 

histocompatibility complex (MHC) is a gene cluster that constitutes the main factor in 

determining immunological individuality. It also contributes to an “odor print” that is unique to 

each individual.136 

Inom medicinsk forskning har man fastställt det ovan skrivna. Det är det jag upplever när jag 

sitter i knät vid kaffebordet. Sjukdomen bär på flera speciella dofter, liksom människans olika 

åldrar. Du är inte svårt sjuk, men din sjukdomsdoft tilltar, tills du slutligen doftar död, men då 

är det redan för sent … Din dofts förändring skapar ett assemblage av vem du är; min trygga 

punkt, sjukdomen du bär på och hur den försämras samtidigt som din doft förändras och du 

tillslut dör. Min prins fjuniga huvud som doftar sötaktigt och underbart gott. Det kanske är en 

biologisk nödvändighet att dofta så underbart; jag vill vara nära dig hela tiden, mycket nära. 

Vi kan inte lämna dig med vare sig näsan eller blicken.  Sedan blir du större och du antar 

andra dofter, som en pojke och nu, som en vuxen man. I moderskapets assemblage är du alltid 

min son, din doft förändras med parallellt dina olika stadier av utveckling.                                          

När vi ligger nära varandra tänker jag att vi doftar likadant, men det gör vi inte. Det är det 

manliga feromonet androstadienon som påverkar mig positivt, precis som med andra 

hetrosexuella kvinnors sinnesstämning omedvetet påverkas positivt av manlig hormondoft. 

Jag dras till dig för att jag är ett hondjur.137 Men det är också för allt det andra tillsammans 

med din doft; dina händers beröring, våra samtal som slingrar sig in i och omkring varandra 

och våra gemensamma minnen av passion, kärlek och föräldraskap. Manlig hormondoft 

kanske väcker lustar men dofterna jag känner då jag vandrar kring i min trädgård den där 

sommarmorgonen skapar lugn och ro i min kropp, tillsamman med det varma daggvåta gräset, 

de rosa kronbladen, humlornas surrande och koltrastarnas sång. Det tänker inte på när jag 

stoppar ner näsan mellan kronbladen och andas in, och jag fylls med lugn och eufori.  

Uttrycksdel 

De gemensamma dofterna skapar gemensamma identiteter. Vi doftar likadant och därför hör 

vi ihop. Kanske är det så att banden mellan oss stärks när våra dofter blir till en ny gemensam 

                                                           
136Alho, Laura,  Soares , Sandra C, Ferreira, Jacqueline, Rocha, Marta, Silva, Carlos F, Olsson, Mats J. 

Nosewitness Identification: Effects of Negative Emotion. US National Library of Medicine National Institutes of 

Health, 2015. 
137 Olsson Mats. J; http://ki.se/forskning/lukten-sinnet-som-arbetar-i-tysthet 
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lukt? 138 Det sociala sammanhanget skapar den doft som konsituerar och förstärker vår 

relation när vi ligger där i vår säng.139 Vi skapar gemensamma minnen som hela tiden 

rekonstrueras med hjälp av nya sinnesintryck och när vi kommunicerar med andra.140 Jag blir 

till som din mamma när mina doftorgan möter din underbara bebisdoft. Lenz Taguchi 

beskriver kroppens funktioner som materialiteter, vi påverkas av dem. Hon menar att det vi 

möter påverkar vår kropp som glädje, välmående, stress eller ilska. De lämnar spår i vår kropp 

och påverkar våra organ, och jag sniffar mig till moderskap för att du behöver mig, för alltid. 

141 Jag talade inte om att jag inte tyckte om doften av dina pelargoner. jag inte tyckte om då, 

Mina sociala kunskaper talade om för mig att jag inte borde göra det. Kunskaper om vad man 

kan uttala eller vad som är tabu är kulturellt betingat. Lukt skapar sensoriska meningar om hur 

vi ska vara i olika sammanhang. När jag tränat hårt är det okej att lukta svett, men inte när jag 

anländer som föreläsare, eller undervisar på min arbetsplats. 142 

 

7.5 Hörsel 
 

Bara en gång till ………. Jag övar och övar. Etyder, små stycken av Purcell, Mozart, Bach 

och Hayden. Jag vill aldrig spela för någon annan än mig själv. Den perfekta tonens vibrato i 

mitt huvud får mig att fortsätta. När det inte stämmer börjar jag om, och om igen. Hela jag 

dras med och min kropp är ett med mitt instrument. Adagio, Largo, Andante …….. Mina 

fingrar löper över klaffarna. Jag har ingen bländande fingerteknik säger du, men en otroligt 

skön ton. Så nu spelar jag så huvudet och kroppen vibrerar av toner, tills munnen och 

läpparna nästan krampaktigt ………………. 

 

 

                                                           
138 Pink, Sarah, 2009, s. 18. 
139 Hickey-Moody, Anna, 2016, s. 12. 
140Ibid. s 12. 
141Lenz Taguchi, Hillevi, 2012, s. 10 f. 
142 Pink, Sarah. 2009, s. 12-13, 66. 



54 

 

Vi ror i skymningen över älvfåran. Jag ligger på en stickig yllefilt i fören på bomekan. 

Årtagen gnisslar i tullarna, när läderskoningen på årorna gnids mot metallen. De rytmiska 

rörelserna och det regelbundna gnisslande ljudet vaggar mig i skymningen jag slumrar lätt. 

 

 - Vad var det? Något låter som ett pistolskott när vi hoppar över diket vid mossberget. Det 

känns som om det rinner blod utefter mitt ben. Jag skriker av smärta. Har jag blivit skjuten? 

Något är väldigt fel med min fot. Den håller inte emot när jag försöker gå mot dig för att visa 

min vad för dig. Det var ingen som sköt. Du ömsom bär och släpar mig in i bilen. Jag skriker 

av smärta och rädsla. Det var något som gick av! 

 

Jag sitter i lovart med rorkulten i handen. Vi har seglat 10 distans. Vi seglar i halvvind, det 

blåser måttligt från babord. Du säger hela tiden; Faan, vad bra det går, medan du trimmar 

genuan. Vattnet sprutar över skarndäck när båten accelererar, samtidigt kluckar vattnet mot 

skrovet. – Hör du, lyssna ….? säger du. Hon är som en stradivarius ………… 

Jag lyssnar njutningsfullt till ljudet. Det blir som en symfoni av susanden, Vindens vinande i 

seglen, båtskrovets kluckande resonans när den accelererar i halvvinden, knarret från skoten 

när vinden avtar och ökar lite ibland, loggens tickande vid ruffluckan.  
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Vi märker inte att kvällen gör luften svalare runt omkring oss. Vi är uppslukade och 

inneslutna i musiken. Vi rör oss alla som en oändlig organism i takt med musiken, med 

varandra ……… Vi sjunger eller skriker med i låttexterna;  

Du ska va president 

Du ska va president 

 

Nånstans nere under jorden på botten av ett hål 

I en gruva i Hell city värker muskler av stål 

Där barndomssånger botar ånger läker sår 

Där skyltfönsterögon lägger pussel-letar spår 

 

Alla föddes lika nakna utan stygn på sin kropp 

Tio-tusen ton stenar där städer växte opp ………………143 

 

7.5.1 Analys 
 

Maskinisk del 

Ljud är rörelser eller vibrationer i luften som orsakar skillnader i lufttrycket som brer ut sig 

som vågor Man kan säga att ljud uppstår genom att något sätts i rörelse som sedan fortplantas 

genom luften. När årorna i bomekan gnids mot årtullarna skapas vibrationer i luften. 

Vibrationerna uppfattar min hjärna som knarrande ljud, vars rytmiska rörelse jag förknippar 

med trygghet och gemenskap där jag ligger på bomekans durk, under den stickiga filten. Det 

smällande ljudet från min söderslitna hälsena, tror vi först är ljudet av ett avlossat vapen, 

eftersom det är höst och jakttider, och vi befinner oss i skogen. När den starka senan i benet 

brister bildas en hastig våg i luften som våra öron tolkar som smäll, som en avlossad bössa 

med kulhagel på träffavstånd. Sarah Pink skriver om begreppet soundscape 144, som blir 

samma sak som assemablaget kring skogens ljud på hösten; frånvaron av fågeläten, ljuden 

från avlossade skott ibland, ljudet från vädrets växlingar; vindens sus, regnets ökande eller 

avtagande.  Kluckandet mot båtens skrov ökar när båten accelererar, när hastigheten ökar, 

ökar också intensiteten i ljudet från friktionen mellan skrovet och vattnet. Accelerationen går 

att höra! Vi uppfattar det som något positivt när vi seglar, eftersom ljudet förknippas med 

                                                           
143 Imperiet. Synd 
144 Pink, Sarah, 2009, s. 17. 
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båtens optimala läge i vattnet, balansen i den tekniska konstruktionen (båtens), vår förmåga 

att segla effektivt och strategiskt genom att skota, eller att falla av eller lova145. Det är också 

rörelsen i mina läppar, och vibrationerna från min flöjt som ger en sådan lust att fortsätta öva 

och öva på mina etyder i timmar på mitt rum. Jacquelyn Allen-Collinson och John Hockey 

menar att det visuellt upplevda är djupt sammanvävt med andra sinnen och perception. Den 

fysiska kroppen och sinnena samverkar för att förbättra och effektivisera rörelsen och den 

fysiska aktiviteten.146  

Vad är ett öra? 147 

Uttrycksdel 

Om det inte finns något subjekt eller objekt 148 får då de sinnliga upplevelserna ännu större 

betydelse? Ur ett lärandeperspektiv har de stor betydelse, en elev som kommer från en annan 

kultur eller en annan del av världen uppfattar och relaterar till ljud på andra sätt. Jag höll en 

planetarievisning för ensamkommande flyktingbarn i gymnasieåldern. Eftersom jag glömt att 

stänga av tryckluftsaggregatet till Blåshålet, uppstod mitt i visningen ett plötsligt högt ljud. 

Några av eleverna började gråta och alla blev oroliga över det ljudet. Jag och läraren försökte 

lugna eleverna och jag visade dem vad det var som lät. Eleverna blev lugna men visningen 

och syftet med den att se likheter och skillnader mellan olika stjärnbilder och relationer 

mellan olika kulturer och stjärnhimlen försvann direkt. Under konserten med Imperiet är 

lyssnandet och deltagandet som en organism. Vi var unga och i vår krets var det den musiken 

man skulle lyssna på. Vi rörde oss tillsammans som en ljudvåg, för att det var bra och för att 

musiken strömmade igenom oss. 

 

 

                                                           
145 Förändra läget mot vinden. Falla av; gira från vinden (vindögat). Lova; Gira upp mot vinden (vindögat) 
146 Allen-Collinson, Jacquelyn, Hockey, John, 2015, s. 67. 
147 https://www.gamereactor.se/blog/petter/155613/ 
148 Deleuze, Gilles, Guattari, Félix, 2013, s. 7. 
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Process 8  
 

Varelsen hängs från taket, som en solitär, belyst så det bildas skuggor av rhizomtrådarna som ökar visionen av expansion och 

förändring. Ensam för att vi hela tiden blir till som subjekt; ensamma solitärer stadda i ständig förändring och tillblivelse. Nu är den 

klar, och jag är redan på väg mot något annat. Karen Barad skriver att dynamik handlar om förändring.149 Jag har förändrats under 

mitt arbete. Det som tidigare var viktigt för mig spelar inte längre någon roll. Jag hade sådana ambitioner med mina studier, nu 

betyder de inte längre någonting. Jag vill bara vara med dig hela tiden, för att leva på riktigt. Vägen hit var lång, och klättringen var 

svår på slutet. När jag kommit upp sa jag; - Jaha, jag har sett bättre. Sedan klättrade jag ner. 

 

                                                           
149 Barad, Karen, 2007, s. 179. 

Så i sista stund ……. 

Vi har hängt upp henne efter mycket 
möda. Jag tänker att jag klipper ner allt 

och skiter i det här. Vilken dag, tur att 

Johanna kunde och ville hjälpa mig. Vi 
har skruvat i taket utan verktyg, dragit i 

fiskelinor för att få rätt avstånd och 

placering. Jag känner mig 

diskriminerad för att jag tvingas tala 

om att jag inte kan vara på plats hela 

tiden, och hur det bemöts. Var här 

eller skyll dig själv om det inte blir 
något! Jag känner mig illamående av 

stressen och pressen. Vi har skickas 

mellan olika människor med våra 

frågor, utan att få hjälp. Jag ringer till 
dig och ber om hjälp med det som 

det behövs verktyg till. Du är 

dödstrött, det hör jag, men du 

kommer ändå på kvällen. Du tar med 

dig maskiner och hopp. Du säger att 
vi fixar det här tillsammans, och det 

gör vi ju faktiskt. Ändå tänker jag att 

jag skiter i det här, all energi håller 

på att ta slut. 
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8. Resultat och slutdiskussion 
 

Allt tog sin början med de där minnena som då och då poppade upp i mitt huvud då mina 

sinnesorgan mötte sinnesintryck. De har alltid väckt en drift att berätta om mig själv och den 

jag hela tiden blir utifrån de här små sekvenserna av tillsynes betydelselösa fragment. Men när 

jag kopplat ihop dem med allt det andra som präglar min tillblivelse blir sinnesintrycken 

kunskaps assemblage som knyts samman i oändliga nätverk. De kroppsliga förnimmelserna i 

vardagen blir alla till betydelsebärare i mitt lärande. Det kroppsliga exponerar en annan värld 

av kunskaper för mig, än det som traditionellt ingår i begreppet lärande. 

The antropology of the senses is characterised by tree main issues/debates. It explores the 

question concerning the status of vision and its relationship to the other senses, and demandes a 

form of reflexivity that goes beyond the irrigation of how culture is “written” to examine the 

sites of embodied knowing.150 

 

Om seendet förändras beroende på vad som är bestämt, eller vad konventionerna bestämmer, 

är det inte så konstigt att jag tvivlar på mig själv, som konstnär eller som människa. Jag tänker 

allra mest på att jag inte vill positionera mig som konstnär och vad det beror på. Jag kan se att 

jag är fast i icke fastställda regler kring estetik och vad konst i en personligt skapande kontext. 

Medan och det sätts ur spel då jag positionerar mig som lärare, och mitt seende fokuserar på 

bilders narrativa och beskrivande funktioner, och jag söker efter lärande och reflektion i mina 

elevers bilder och texter. Inom nomadfilosofin beskrivs visionen om kroppen som 

multifunktionell. Som en transformator som omvandlar alla intryck och uttryck till något 

annat. 151 Hela mitt arbete är som en gigantisk transformationsapparat där delar av det som är 

personliga upplevelser, berättelser, och tolkningar används tillsamman med filosofisk 

teoribildning och vetenskaplig metod. Det är också det som komplicerar och utmanar 

producerandet och presentationen av texten (text och bild). Det betyder att jag blir till som till 

exempel rumsutforskare, iakttagare, njutare och forellfiskare i det sammanhang, i den miljö, 

med de artefakter, med de konventioner, kulturer och människor jag möter just där och då.152  

Jag stapplar och famlar bland minnen, teoretisk filosofi, bilder, metoder, metodik och 

görande. Om allt hör ihop, varför måste man då skilja det åt? Jag tänkte mig något helt annat 

från början, att synliggöra och förtydliga allt så det skulle bli totalt exponerat. Men det var 

omöjligt. Strukturen i skrivanvisningarna skapade problem. Vad fick ingå, vad fick inte finnas 

                                                           
150 Pink, Sarah, 2009, s. 15. 
151 Braidotti, Rosi, 2011, s. 25. 
152Se Kap. 7. Bearbetning och analys.  
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med. Jag tänker kring det som när jag positionerar mig på olika sätt. Hur problematiskt det 

blir med allt. Som vad en konstnär är, eller ett barn eller en vuxen, eller en 

kunskapsproducent. Är det därför jag gärna profilerar mig genom att berätta vad jag inte är. 

Det kanske symboliserar mina innersta drömmar och visioner om det andra, det som finns 

bakom det jag redan vet.  Vilka risker tar jag när jag färdas mellan det osäkra i att arbeta med 

naturvetenskap utan att ha en adekvat utbildning, eller att verka som konstnär utan att 

profilera mig som det. Vad blir jag, och var är jag på väg?  

Samtidigt som rhizomet expanderar bryts det också ner. Lika okontrollerat som det byggs 

upp. 153Jag blir en annan i spåren av förstörelse, utan styrning eller mål. Är det därför jag 

känner mig så vilsen i ett tillstånd fyllt av olika identiteter.  

 

Hela mitt arbete är fyllt av motsägelsefulla känslor, intryck och uttryck. Det har vuxit fram ur 

det säkra och igenkännande som utan allt jag gjort tidigare i förskolans kontext. Jag har gömt 

mig bakom min profession som förskollärare. Samtidigt har jag lämnat bryggkanten och 

begett mig ut på djupare mörkare vatten. Skrivandet av mina minnen som skaver och irriterar; 

vad gör de med mig? De är så viktiga för mig, och skrivna i text är de inte lika besvärande 

som de är inuti mitt huvud. Teorierna och metoderna som jag hela tiden försöker tolka utifrån 

det jag har att berätta och visa. De äter hål i min rhizom och skapar slut på trådar och utplånar 

ibland ett assemblage. Ibland söker sig trådarna tillbaka, eller bildar nya tankar kring fenomen 

som omgett och omger mig, då blir det till korta stunder av tillfredställelse. Jag tänker på vad 

curatorn för vårutställningen hela tiden påpekar; - Man kan inte visa allt.154 Men vad är inte 

allt, vad är nonsens och vad är essentiellt? Jag famlar runt bland minnen, teorier och metoder. 

                                                           
153 Spindler, Fredrika, 2013, s. 185. 
154 Curatorn för Konstfacks vårutställning; Marti Manen 

Jag tänker på när du låg i mitt knä. Vi satt på golvet på den runda gröna mattan. Ditt huvud låg mot mitt bröst. Som ett mycket litet barn 
ligger i famnen när vi vill att det ska somna. Men du var så stor, fem år. Du pressade hela din kropp mot mig, som om du ville att jag 
skulle släppa dig och gå, samtidigt kurade du ihop dig som ett litet spädbarn som söker värme och trygghet. Det var smärtsamt att se och 
känna det här. Jag höll mina läppar mot ditt hår och blåste lite lätt, precis som jag gjorde på Karl och Johanna. Du vände dina ögon mot 
mina. Jag såg hur du led, hur plågad du var. Du frågade mig; - Varför ville hon dö? Jag svarade; - Hon var så sjuk. Då sa du; - Men vill 
du dö från dina? Det vill och ville jag inte, jag svarade dig inte, utan var bara tyst. Du säger; -Du ska inte vara ledsen, det går nog över. 
Då vet jag att det ALDRIG kommer att gå över för dig, och att du ALLTID kommer att vara ledsen. Kanske kommer du att lära dig att 
leva med allt det smärtsamma. Så sprattlade du upp ur min famn, du bad om att vi ska mäta upp världens största- och världens farligaste 
djur innan du blev hämtad. 
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Det rörliga och komplexa i lärandet exponeras med hjälp av begreppet rhizom, men det kan 

aldrig förklara hur lärande går till och hela tiden pågår, inte hur. 

Om det inte finns något typiskt, om allt eller inget alltid har en betydelse eller spelar någon 

roll, varför gör jag det här? Skapandet av skulpturen är motorn och det som får allt att växa. 

Deleuze och Guattari beskriver rhizomet som en karta; en död men expanderande organism. 

155Min rhizom är en figur som blir levande tillsammans med min masteruppsats. Skapandet av 

den får mig att fortsätta. Den lever fast den är till synes död. Den bärs upp av delar av mig; 

min vuxna dotters armar, de transparenta materialen och arbetet med händerna. Bronwyn 

Davies beskriver skapandet av konst som något som är livsnödvändigt det innehåller både 

glädje och tillfredsställelse, men det är också mobilt och oförutsägbart och dess förmåga att 

avgränsa den etablerade ordningen kan hota vår uppenbara känsla av sammanhållning, och 

mening.156 Det kanske är det som gör att jag känner sådant motstånd; allt som tycks ligga 

uppfläkt framför mig skapar en slags dissonans i mitt inre. Är det kanske där visionen eller 

drömmen om framtiden finns? Visionen om en skola som synliggör kunskaperna med hjälp av 

det som just då är meningsskapande och relevant för dem jag möter när jag positionerar mig 

som lärare och pedagog. I skolan förväntas alla prestera samma saker på samma sätt. Det ses 

som en mänsklig rättighet att göra precis som andra. Denna enkel- och likriktning skapar stora 

skillnader i människors utbildning. Mellan förskolan och skolan skapas ett glapp, där 

kunskaper och förmågor från förskolan inte tas tillvara av skolan. Från att ha ansetts vara 

utforskande och undersökande individer med drivkraft att förändra och påverka sin omvärld i 

förskolan, gäller det att i grundskolan rätta in sig i ledet och anpassa sig till de kollektiva och 

statliga förväntningarna. Att bli det som någon annan bestämt, något som behövs i samhället 

just då. Varken mer eller mindre. Var förlorade eleverna intresset för att engagera sig i 

skolan?  Kanske var det just när de lämnade förskolans möjligheter och klev in i 

konventionernas skola. Att döda möjligheterna till kreativitet och till att tänka fritt, skapar en 

värld där barndom och vuxenvärld blir två separata tillstånd med olika samhälleliga 

rättigheter. Barn och ungdomar blir betraktade som något annat; något problematiskt istället 

för att utforska det vi redan vet för att synliggöra det vi ännu inte vet, för att kunna skapa 

verklighet av våra barns drömmar om framtiden.  

 

                                                           
155 Deleuze, Gilles, Guattari, Félix, 2013, s.23-27. 

156 https://www.bankstreet.edu/occasional-paper-series/31/part-i/the-affective-flows-of-art-making/ 
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Process 9 

 

Klar för att bedömas och beskådas 

Nu är sanningens ögonblick inne. Allt ska 
bedömas. För mig är det att också att 

fördömas. Allt jag inte är och kan 

exponeras med strålkastare. Scenario efter 
scenario spelas upp i mitt inre. Ord som 

ekar; amatörmässigt, obegripligt, fel 

teknik, fel material, fel, fel, fel …… Jag 
vill inte! Verkligen inte. Men jag går dit 

ändå. För att det tillhör min utbildning. 
För att jag ska bli godkänd …. Till vad? 

Det vet jag egentligen inte. 

Valet av material möjliggjorde mina visioner. Det handlade om hur ljuset kunde hindras och bilda mönster genom 

rhizomtrådarna. Med hjälp av diffraktionen expanderar rhizomet i skuggorna som skapas när man belyser det. Jag vet vem som 

finns bakom och i min rhizom. Det är både jag själv och er jag berättar om i mitt arbete. Men det finns många, många fler som 

lämnat era spår i mitt verk och min skapandeprocess, både det och de som inte finns, eller det och de jag inte minns.  
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Så till sist ………….. 

Flyktighet och transparens som påverkas av hastigheter. Vad är visuellt förnimbart, och vad passerar 

osett förbi.  
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