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Abstrakt 

I mitt mastersarbete undersöker jag ett mellanrum i tid och rum med en grupp förskolebarn som medforskare. Vi 

utforskar en byggarbetsplats och skapar egna berättelser om platsen. Undersökningen genomförs tillsammans 

med barn från en förskola i området. Syftet är att låta barnens upplevelser leda forskningen. Det är ett sätt att se 

platsen ur barnens perspektiv och synliggöra att det finns oändligt många olika sätt att uppleva plats. I Stockholm 

pågår ständig ombyggnad och nybyggnad och jag ser byggarbetsplatserna som mellanrum i tid och rum. I vår 

undersökning gör vi vandringar i området, samlar föremål, bygger koja, gräver fram insekter, möter byggarbetare 

och poliser. Vi träffas också på förskolan och pratar om vad vi sett och gjort, undersöker materialet vi samlat in 

och bygger nya föremål. Vårt arbete blir en slags utvidgning av det mellanrum vi undersöker. Genom att aktivera 

material och tid sätter barnen platsen i rörelse och de utforskar den med kroppen som redskap.  

Jag använder ett posthumanistiskt perspektiv i min analys och utgår från begreppen intra-aktion, tillblivelse, 

samtidighet och görande. Tillsammans skapar vi ny historia om en plats som är i ständig förändring. Vår praktik 

är ett kunskapande, där kunskap blir till i görandet och i mötet med plats, material och människor.  

För mig är barnens blick en ögonöppnare för vad platsen kan bli och därmed en viktig del i planering och 

förändring av staden. Barnens erfarenhet och kunskap blir en del av samtalet om hållbar stadsutveckling. 

 

Nyckelord 

Mellanrum, Medforskande, Tid, Material, Makt 
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1 Inledning 
 

Stort tack till de härliga medforskande barnen som gjorde min undersökning möjlig och till deras pedagoger 

som generöst släppte in mig i förskolans värld med kort varsel.  Tack Monica Sand och Anette Göthlund som 

med punktlighet och precision handlett mig i konsten att hitta vilse i konstnärlig praktik och teoretiska 

begrepp. Tack Ulla Lind och Anette (igen) för två magiska år på Konstfacks mastersprogram i visuell kultur 

och lärande (BIMA) samt mastergruppens strålande deltagare Linda, Lotta, Anna, Anna, Iryna och Bino!  

 

1.1 Introduktion 
 

På min tomt står ett litet hus byggt år 1923, det luktar fuktskadat trä och används mest som förråd. Här har 

ingen bott på många år, men huset väntar på att bli renoverat och tas i bruk igen. Jag går sällan dit, men ibland 

händer det att jag är där och letar efter något som försvunnit och då kan jag plötsligt minnas hur det var att 

vakna här en kall vinterdag på 1980-talet. Under täcket var det varmt, men i rummet var det knappt 15 grader 

och min näsa var alltid iskall. Väggarna var rosa och på golvet låg en vit heltäckningsmatta som jag lagt in 

nästan helt själv. Jag flyttade in i maj 1985 för att få ett eget rum, och bodde där i knappt tre år. Det händer 

också att jag tänker på dem som bott här före mig, hur livet och platsen förändrats sedan 1923, och vad huset 

kommer att bli i framtiden.  Det ryms många möjliga historier i rummet och när mina barn kommer in där får 

de syn på saker jag inte ens visste fanns. En gammal brödrost, en trumma från Ghana och på en hylla i det lilla 

köket ligger ett stereoskop från början av 1900-talet. Vi undersöker sakerna tillsammans och ännu fler lager 
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skapas, rummet expanderar. Brödrosten berättar om hur elektricitet drogs in i huset 1953 och det 

installerades elspis och lampor. Trumman är en ”talking drum” som min pappa haft med sig hem från 

Ghana där han arbetade när han var ung och i stereoskopets bilder från tidigt 1900-tal får vi ta del av 

tredimensionella bilder från hela världen.  

 

I rummet som inte används, som inte har en tydlig identitet, där det överblivna samlas, blir det lättare att få 

syn på möjliga berättelser som aktiveras i mötet med materialen och föremålen vi hittar.  

Platsen vecklas ut och blir till i mötet med minnen, material och sinnesupplevelser. Jag får syn på olika 

tider och tidpunkter som finns sida vid sida i en slags upplevd samtidighet. Mellan tapeterna i väggen finns 

en brun papperslapp med texten. ”Skrivet av K Karlsson 20 september 1934” och den skapar en särskild 

närvaro, en hälsning från en annan tid som binder ihop nu och då.  Jag blir medveten om att det vi upplever 

som nu snart kommer att vara historia och om någon hittar ett meddelande från oss år 2100 kommer de 

kanske att få en liknande känsla av samtidighet. 

 

Som museipedagog och etnolog har jag intresserat mig för vår relation till plats, tid, föremål och material. 

Som projektsamordnare har jag arbetat med platsers historia och framtid, vem som har makt att definiera 

och påverka plats.  Jag har bland annat arbetat med barn och ungas möjlighet att göra sina röster hörda i 

frågor som rör utvecklingen av deras närområden.  

 

Efter min lilla undersökning av huset och dess föremål funderar jag på om det finns liknande sätt att 

undersöka offentliga platser tillsammans med barn. I närområdet pågår ett stort om- och nybyggnadsarbete 

och under en promenad där hittar jag en skålgropssten från bronsåldern. De är inte helt ovanliga i 

Stockholm, men den här är uppgrävd och ligger på en lastpall. Den vittnar om hur det historiska får flytta 
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på sig när nya byggprojekt ska förverkligas.  Lastpallen skapar en känsla av tillfällighet, det som står 

på en lastpall kan när som helst lyftas i väg och fraktas bort.  Stenens hällristning består av många små 

skålgropar och i nästan varje liten grop ligger ett mynt.  Mynten är från andra delen av 1900-talet och 

anknyter till den forntida ritualen att lämna små offer i skålgropen för att önskningar skulle infrias. Jag 

blir nyfiken på den här platsen som rymmer så många olika tider. Fornfynd grävs upp och äldre 

byggnader rivs, andra renoveras, nya verksamheter och bostäder växer fram.  

 

Idag byggs här den framtida förortsstaden. Själva byggarbetsplatsen är avspärrad, men det går att 

komma nära utmed staketet längs de befintliga kontorshusen. Mitt i området finns en stor grop där den 

gamla fabriken förut stod. Ett par byggnader står inslagna i plast i väntan på renovering. I en del av 

området växer bostadshusen snabbt upp, med nya byggelement varje dag. Det är ett ständigt grävande, 

hamrande och dunkande. Intill området brer skogen ut sig, med fornfynd och gravplatsen från 

vikingatiden. Om ett par år kommer stadsdelen vara inflyttningsklar och platsen återfå en tydlig form. 

Byggtiden blir glömd och locket läggs på de berättelser som platsen skulle kunna rymma. Jag blir 

nyfiken på att utforska platsen som ett mellanrum i tiden. 

 

Liksom i min undersökning av det lilla huset tänker jag att barn skulle kunna synliggöra platsens 

möjligheter på ett annat sätt än jag kan. Därför planerar jag att vända mig till en närbelägen skola för 

att föreslå ett samarbete. Vid en promenad genom området upptäcker jag att det finns en förskola som 

har byggarbetsplatsen som sin närmaste granne och jag kontaktar dem istället och vi bestämmer oss 

för att samarbeta. Förskolan finns i tillfälliga baracker och väntar på att få flytta till nya lokaler. Det 

som kan uppfattas som en nödlösning och en brist blir i undersökningen en tillgång. De är en del av 

förändringen och har på det sättet ett särskilt förhållande till tiden och platsen. Barnen känner till 

 
 
Att vara en del av historien.  
Att se platsen ur olika perspektiv. Att pendla i tiden, mellan 
vikingatidens gravar, bronsålderns skålsten, 1900-talets 
början med industri i stadens utkant till utbyggnad av nya 
bostadsområden. Att se platsens olika åldrar i varandra, att 
lämna en hälsning till framtiden. 
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området och har gångavstånd till den plats som ska undersökas. Varje vecka förändras platsen 

omkring dem, nya gropar grävs och nya stängsel sätts upp.  

För barnen i min undersökning har ombyggnaden pågått hela deras förskoletid och arbetsmaskiner, 

stängsel och gropar kommer allt närmare förskolan. I undersökningen rör vi oss i området strax 

utanför den avstängning som omgärdar byggarbetsplatsen, i en zon som bara besöks av byggarbetare 

och de som arbetar på företag som har lokaler här. Vi går utmed staketet och ser bygget på nära håll, 

besöker en äldre byggnad i området och utforskar även en grönyta. Platsen har förändrats från 

gravplats i forntid, därefter till landsbygd långt utanför staden och sedan till industri- och 

kontorsområde på 1900-talet, för att nu bli bostäder. 

I mitt mastersprojekt inom ramen för Visuell kultur och lärande utforskar jag detta mellanrum i tiden 

tillsammans med en grupp barn. Jag inspireras av konstnärliga metoder och låter jag mig vägledas av 

barnens intresse och nyfikenhet och lär mig av deras metoder för utforskande. Tillsammans skapar 

vi nytt av det vi hittar på platsen. Till vårutställningen på Konstfack bygger jag en ny plats utifrån 

vår undersökning och det jag lärt av barnen.  

Det finns ett stort intresse inom landskapsarkitektur och kulturgeografi för att på olika sätt arbeta 

med barns upplevelse av plats och barns rätt att delta i beslut som rör deras närmiljö. Denna studie är 

ett uttryck för att jag delar det intresset. 

 

 

 

 

 

 

Där borta ska jag bo sen. Ett av barnen pekar och visar. 

 21 februari 2017 
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1.2 Bakgrund 
 

Både i mitt arbete och tidigare studier har jag intresserad mig för tid och plats och jag har bland annat 

inspirerats av Stockholmskällans arbete. Stockholmskällan är ett digitalt arkiv med material om Stockholm 

som startades år 2006 av Stadsmuseet, Stadsarkivet, Stadsbiblioteket och Stockholms 

Utbildningsförvaltning och idag administreras av utbildningsförvaltningen. På Stockholmskällans 

webbplats finns även lektionsförslag och 2016 genomfördes ett pilotprojekt kring elevers egna upplevelser 

av plats tillsammans med Riksantikvarieämbetet och Wikimedia. Projektet vill stärka elevernas 

demokratiska röst genom att de delar sitt material på olika digitala platser.1 

Att utgå ifrån bekanta platser för att utforska dåtid, nutid och framtid ger en djupare förståelse av att historien är ständigt 
pågående. Det skapar också en känsla av att vi alla är en del av historien och att alla är med och skapar den. Bekanta platser i 
elevernas närhet förenar dessutom alla elever, oavsett vilken bakgrund de har.2 

Att vara en del av historien och förstå att vi alla är med och formar den är också temat i Historiska museets 

utställning History Unfolds där konstnärer bjudits in för att skapa nya verk utifrån museets samlingar. 

Konstnärerna gestaltar nya perspektiv, skapar egna tolkningar och synliggör att historien om ett föremål 

alltid är beroende av sitt sammanhang, vem som berättar den och vad som väljs ut och väljs bort. 

Utställningen vill visa hur historia skapas och används. 3  Jag vill att barn och unga får syn på att den 

utställda världen är en konstruktion och att vi alla har möjlighet att vara medskapande i berättelsen om oss 

själva och vår verklighet.  

 
                                                            
1 I projektet ”Välkommen till min plats” delar eleverna sina egna berättelser om plats på www.platr.se och skriver faktatexter om samma platser på Wikimini respektive Wikipedia.  Läs mer om 
projektet på https://se.wikimedia.org och  https://stockholmskallan.stockholm.se, sök på Välkommen till min plats. 2017-05-01. 
2 https://stockholmskallan.stockholm.se, 
3 ”History Unfolds” på Historiska museet i Stockholm 18 nov 2016 – 19 nov 2017. Information på www.historiska.se  under Meny-Utställningar-History Unfolds. 2017-05-01. 

 

Medelhavsmuseet (överst) och Konstfack (under). 
Samling av föremål.  
Skärvor från 1300 f Kr jämfört med skärvor från 
södra Stockholm på temat familj från 2016 e Kr. 

 Hur skapas historia? Vem bestämmer vad som ska 
samlas in? Genom att samla skärvor av nuet kan vi 
få syn på och skapa egna framtida berättelser.  
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Barn har enligt Barnkonventionen rätt att komma till tals och få sina åsikter beaktade i beslut som rör deras 

närmiljö och det är en fråga som uppmärksammas allt mer.4  Boverket har genomfört studier och publicerat ett 

antal rapporter och det bedrivs forskning på temat framför allt i landskapsarkitektur vid SLU och i 

kulturgeografi vid Stockholms universitet.5 Arbetssättet i många studier ligger nära arkitekturpedagogikens.6 

Arkitekturpedagogik bidrar till att barn och unga får möjlighet att tolka sina intryck och erfarenheter av platser 

och delta i förändringsarbeten. Göteborg är en kommun som arbetat med arkitekturpedagogik under lång tid 

och där har barn och unga deltagit i planeringsprocesser i flera stora projekt. Själv inspirerades jag av ett 

projekt i Bergsjön i Göteborg 2002 där elever fick gjuta egna betongplattor med mosaik till busstorget i 

närheten av skolan.7  

Även inom bild- och föreskolepedagogik är plats och det offentliga rummet vanligt förekommande teman, 

särskilt i ett Reggio Emilia-inspirerat arbetssätt där barns medskapande och utforskande står i centrum och det 

demokratiska perspektivet betonas. Jag vill prova ett sätt att arbeta med barns rätt till inflytande inspirerat av 

konstnärliga undersökningar av plats. Jag använder mig av Monica Sands avhandling Konsten att gunga där 

hon utforskar möjliga sätt att aktivera mellanrum.8 Hon beskriver mellanrummet som ett dynamiskt utrymme 

som kan aktiveras av en kroppslig rytm i ett performativt undersökande. Jag låter barnens upplevelse av 

platsen vara vägledande och de visar mig vad platsen kan bli. 

”Stadens rum och platser kan berätta. Men vi är inte så vana vid att lyssna på vad byggnader, torg och 
parker har att säga om livet, kulturen och tidens gång.”9 

                                                            
4 FN:s deklaration om barns rättigheter, www.unicef.se  2017-05-01. 
5 de Laval Suzanne, Bygga stad för barn. En kunskapsöversikt om barn och ungdomar, täta stadsmiljöer och metoder för delaktighet och barnkonsekvensanalys, Arkus #73, 2015. 
6 Om arkitekturpedagogik och www.arkitekturpedagogen.se 
7 Svennberg, Mie ”Betongen lever i Bergsjön” i Mie & Teimouri Mania Barns rätt till staden. Om arkitekturpedagogik som demokratisk metod i Göteborg, Movium, Stad & Land nr 178, 2004. 
8 Sand, Monica, Konsten att gunga: experiment som aktiverar mellanrum.  diss Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm, 2008. 
9 Ur Petter Åkerbloms förord till Svennberg, Mie & Teimouri Mania Barns rätt till staden. Om arkitekturpedagogik som demokratisk metod i Göteborg, Movium, Stad & Land nr 178, 2004.  
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1.3 Syfte 
 

Syftet med undersökningar är att låta barns röster och blickar påverka forskningen och på det sättet 

skapa nya och fler bilder av plats än de vi vanligtvis möter. Jag vill undersöka en byggarbetsplats som 

ett mellanrum där tiden blir synlig - nutid, historia och framtid. Jag vill göra min undersökning med barn 

som medforskare.   

För mig är barnens blick en ögonöppnare för vad platsen kan bli och därmed en viktig pusselbit i 

samtalet om hållbar stadsutveckling. Genom att se platsen ur barnens perspektiv synliggörs att det finns 

oändligt många sätt att uppleva plats. 

Jag vill att barnen ska få möjlighet att vara producenter istället för konsumenter. Genom att få syn på hur 

historia och framtid konstrueras kan vi se vår egen och andras delaktighet och möjlighet till förändring.  

 

1.4  Frågeställning 
 

På vilka sätt kan jag undersöka plats som ett mellanrum i tiden med barn som medforskare?   

Vad synliggörs när jag undersöker platsen med barn som medforskare? 

Vad kan jag och andra lära av barnens undersökning av platsen? 

Vi går genom byggområdet, ser staden växa fram, 
möter de som bygger, lyssnar till skramlande och 
larmande maskiner.  

17 februari 2017 
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2 Empiri 
 

Mitt forskningsmaterial består av bilder och ljudupptagningar. Det omfattar även de föremål vi samlade in 

och sedan använde som byggmaterial på förskolan, och som ställdes ut på Konstfacks vårutställning. 

Undersökningen omfattar 10 möten på förskolan. Vi ses ca 1,5 till 2 timmar per gång, en eller två tillfällen 

per vecka under februari och mars 2017 samt en gång i april och maj. Sex barn födda 2011 deltar i 

projektet, men det är ofta någon frånvarande vid varje tillfälle. Vid första träffen, när jag presenterar mig 

och arbetet vi ska göra, är alla barnen närvarande. En av pedagogerna följer med på våra vandringar och 

vid möten på förskolan deltar pedagogerna i olika omfattning.  

Vi undersöker platsen och samlar föremål som vi sedan använder som byggmaterial och som delar i en 

utställning på Konstfack. Vi diskuterar tillsammans hur vi kan skapa nya minnen som vi gräver ner för 

framtida utforskare att upptäcka.  Det empiriska materialet omfattar ca 10 timmars ljudinspelning och 350 

bilder, samt mina fältanteckningar och det fysiska materialet vi samlat in. 

 

 
 

 

 

 

Vi samlar föremål, spår och upplevelser. 
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3Urval och avgränsning 
 

 

Eftersom en plats kan undersökas på många olika sätt, behöver jag göra en avgränsning. Jag har valt att 

begränsa min undersökning till en grupp förskolebarn eftersom jag är särskilt nyfiken vad vi kan lära av 

barn som medforskare. Jag tror att de har färre förutfattade meningar om hur plats vanligtvis definieras och 

därför kan bidra till att upptäcka det ännu inte sedda. Undersökning skulle kunna kompletteras med ett 

arbete tillsammans med äldre i området, med de som planerar de nya byggprojekten eller de som bygger 

det. Det skulle ge olika perspektiv på platsen och synliggöra ännu fler berättelser. 

Tillsammans har vi genomfört vandringar på platsen och samlats på förskolan för att reflektera över det vi 

erfarit. Barnens intresse för material och för utforskandet på plats har fått avgränsa undersökningen som 

därmed kom att handla om material och kroppsligt erfarande. Mitt intresse för mellanrum och samtidighet 

utgör också en avgränsning. Jag valde att fokusera på hur tid aktiveras i vår relation till material.  

  

 

 
 

 

 

 

 

Runt förskolan står höga stängsel. En morgon 
när jag kommer dit kör lastbilar in med 
byggbaracker som ska placeras ut. Innanför 
staketet pågår förskoleverksamheten på 
innergården, utanför grävs marken upp och 
lyftkranar möblerar om landskapet. 

16 mars 2017 
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4 Teori 
 

En utgångspunkt för mitt arbete är poststrukturalistiska teorier och då särskilt det posthumanistiska 

perspektivet.10  Posthumanismen är en uppgörelse med synsättet att människan har en position i 

världen som är överordnad natur, djur, ting och all materia.11 Istället för ett tänkande baserat på 

fasta kategorier, dikotomier och ett överordnat subjekt betonas rörelse, relation och tillblivelse.12 

Mellanrum ses som en möjlighet att sammankoppla det som hållits isär och undersöka det som blir 

till. 

Michel Foucault betonade språket som den konstituerande kraften och beskrev hur olika diskurser 

skapas, upprätthålls och omprövas13, men posthumanismen lyfter fram materialiteten, hur vi 

skapar och omskapar världen tillsammans. Fysikern och filosofen Karen Barad har introducerat 

begreppet intra-aktion för att beskriva människans samspel med materia. Hon menar att språket 

har dominerat i det vetenskapliga utforskande av kunskap och förståelse och att denna språkliga 

dominans innebär att ord blir mer verkliga för oss än den materialitet som vi själva och världen 

består av.14   

. 

                                                            
10 Gilles Deleuze och Felix Guattari har introducerat begrepp och teorier som är centrala i det posthumanistiska perspektivet, de presenteras i Åsberg, Hultman & Lee (red) Posthumanistiska 
nyckeltexter, Studentlitteratur, Lund, 2012. 
11 Johansson,Lotta ”Rörelsens pedagogik: att tillvarata lärandets kraft” i Bergstedt, Bosse (red), Posthumanistisk pedagogik, Gleerups, Malmö, 2017, s. 136.    
12 Ibid, s. 139. 
13 Winther, Jørgensen & Phillips, Diskursanalys som teori och metod. Studentlitteratur, Lund 2000, s. 19. Foucaults teorier utgör grunden i diskursteorier, han menade att det vi håller för sanningar är 
diskursiva konstruktioner. 
14 Barad, Karen ”Posthumanistisk performativitet: mot en förståelse av vad materia betyder”, i Åsberg, Hultman & Lee (red) Posthumanistiska nyckeltexter, Studentlitteratur, Lund, 2012, s 77-88. 

 

”Vi är materia, våra minsta beståndsdelar är i ständig 

rörelse. Ingenting försvinner, det formas bara om och vi 

består av samma materia som dinosaurierna.  Det 

posthumanistiska perspektivet öppnar för 

tvärvetenskapliga synsätt, ett upplösande av dikotomier 

som kultur-natur, subjekt-objekt, vetenskap-konst. Genom 

att skifta positioner och perspektiv kan vi även undersöka 

vår samexistens med miljö och material.” 

Martin Hultman, Föreläsning på Konstfack 23 okt 2015. 
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I det posthumanistiska perspektivet på lärande betonas tillblivelse och hur vi gör 

kopplingar och skapar förståelse ur en oändlig mängd möjliga verkligheter. Lotta 

Johansson, forskare i pedagogik, utvecklar det i sin avhandling Tillblivelsens pedagogik. 15 

Hon diskuterar även den icke-linjära tidsuppfattningen som är en del av ett 

posthumanistiskt tänkande.  

Posthumanismen tillämpas idag inom vitt skilda områden.  I min studie har 

posthumanistisk pedagogik varit ett användbart perspektiv. ”Vi tänker oss oftast att 

lärandet uppstår mellan individer, men vad händer om vi i stället ser det som något som 

finns i relationen i sig.”16 Hillevi Lenz Taguchi, forskare i pedagogik har utvecklat tankar 

kring det posthumanistiska perspektivet i förskoleverksamhet och bland annat behandlat 

samspelet med material och miljö.17  

I min undersökning av plats har jag ett a/r/tografiskt förhållningssätt som baseras på 

posthumanistiska idéer och jag tar fasta på vår relation till material och miljö, 

kunskapande genom kroppsligt erfarande och diskussionen om en icke-linjär 

tidsuppfattning. Jag fokuserar på det materiella och det performativa samt ett utforskande 

av vad som kan bli, istället för vad som är.18 

 

 

                                                            
15 Johansson, Lotta, Tillblivelsens pedagogik: Om att utmana det förgivettagna. En postkvalitativ studie av det ännu-icke-seddas pedagogiska möjligheter, diss, Lunds Universitet, avdelningen för 
pedagogik, Lund, 2015. 
16 Bergstedt, Bosse, ”Inbjudan till posthumanistisk pedagogik” i Bergstedt, Bosse (red), Posthumanistisk pedagogik. Teori, undervisning och forskningspraktik, Gleerups, Malmö, 2017, s. 12. 
17Lenz Taguchi, Hillevi, Pedagogisk dokumentation som aktiv agent: Introduktion till intra-aktiv pedagogik, Gleerups, Malmö 2012.  
18 A/r/tografi diskuteras under rubriken Metod s. 28. 

 

”Deleuze använder begreppet virtual för att beskriva de oändliga 
kombinationsmöjligheter som ligger latent i varje situation och 
sammanhang.” Det virtuella innehåller det ännu inte sedda eller 
hörda.  

Ur Monica Sand, Konsten att gunga, s. 198. 
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4.1  Begrepp 
 

Här följer en kort genomgång av begreppen plats, mellanrum, tid och material ur ett posthumanistiskt 

perspektiv. Här ryms även andra begrepp som återkommer i min analys som intra-aktion, samtidighet, 

tillblivelse och görande. 

4.1.1 Plats  
 

Det finns många definitioner av plats. 19  Tim Cresswell, forskare i kulturgeografi har behandlat 

begreppet i flera böcker och beskriver ett poststrukturalistiskt perspektiv på plats som en social 

konstruktion där undersökningar handlar om vad platsen berättar om sociala, kulturella processer.20 I ett 

mer posthumanistiskt perspektiv ser jag också platsen som en performativ agent och frågar mig vad 

platsen kan bli och vad den kan göra.  

Doreen Massey har skrivit om plats ur ett feministiskt perspektiv och hon menar att platsers identitet  

inte bara är lokal utan att de hör samman med andra platser på jorden.21Antropologen Mark Augé för en 

diskussion om platser och icke-platser i sin bok non-places.22 Med icke-plats avser han flygplatser och 

stora köpcentrum som ser likadana ut över hela världen. Byggarbetsplatser påminner om icke-platser i 

brist på lokal identitet, men när man undersöker dem ryms istället många olika historier, med den 

skillnaden att de är osorterade jämfört med platser vi känner igen. 

                                                            
19Cele, Sofia, Communicating Place. Methods for Understanding Children´s Experience of Place.  
Diss Institutionen  för Kulturgeografi Stockholms Universitet, 2006,  Här finns en genomgång av olika definitioner av plats. s. 35.  
20Cresswell Tim, Place. A short introduction, Blackwell, Oxford , 2004, s. 51. 
21 Massey, Doreen, Space, Place, Gender, University of Minnesota Press, Minneapolis, 1994. 
22 Augé, Marc, Non-places. Introduction to an anthropology of supermodernity, Verso, London, 1995. 

 

En sorterad, färdigbyggd plats (ovan) jämfört 
med en plats i förändring. 
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I studien utgår jag från platsen som ett geografiskt område som rymmer många dimensioner. Det vi 

undersöker är vår gemensamma upplevelse av området och platsens avlagringar av tid. En konkret plats 

som rymmer många dimensioner är ett platsbegrepp som presenteras av Emma Göransson i Platsen 

Poetik: 

En plats i ett naturkulturlandskap är aldrig ett tidsrum isolerat från vad som hänt här tidigare. Precis som jordlagren byggs 
av aktiviteter som avsätts över tid, så är platsens meningsskapande betydelser något som produceras och reproduceras om 
och om igen när nutidsmänniskor, djur, växter, klimat och dygnsrytmer möter vad som hänt här förr. Upplevelsen av en 
plats är mångfacetterad och inbegriper tankar, känslor, associationer och även fantasier, tillsammans med det planerade och 
formgivna landskapet, både i forntid, samtid och framtid.23  

Byggarbetsplatsen saknar den etablerade platsens egenskaper som ett område med överenskommen 

mening. Det är en plats som få känner till, endast tillgänglig för de som arbetar där. Det är en plats som 

har varit och kommer att bli. Jag ser den som ett mellanrum i tid och rum.  

 

4.1.2 Mellanrum  
 

Platsen vi undersöker är ett mellanrum som befinner sig mellan skogen och den etablerade bebyggelsen. 

Området förändras från dag till dag och har ingen egen identitet, det befinner sig i omvandling och väntan 

på en ny form. Det är öppet för förhandling om vad det kan bli. Filosofen Elisabeth Grosz behandlar 

mellanrummet i sin essäsamling Architecture from the Outside.24 Hon definierar mellanrum som det som 

ännu inte är, men rymmer möjligheter att bli:  ”The position of the in-between lacks a fundamental 

                                                            
23 Göransson, Emma ”Konstnärlig forskning, ekologi och kulturhistoria” i Göransson, Emma (red), Platsens poetik, ett konstnärligt forskningsprojekt om gröna platser och tillhörighet, ArkDes, 
Stockholm, 2015,  s. 29. 
24 Grosz, Elizabeth Architecture from the Outside. Essays on Virtual and Real Space , MIT press, Cambridge Massachusetts, 2001. 
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identity, lacks a form, a givenness, a nature. Yet it is that which facilitates, allows into being, all identities, all 

matter, all substance.”25  

 

Mellanrummet är en möjlighet att koppla samman det som brukar hållas isär och upptäcka nya berättelser. 

Inom stadsplanering uppfattas mellanrum i staden som restytor och syftar t.ex. på markremsor mellan 

bostadsområden eller utmed vägar, mark som blivit över eller mark avsatt för framtida byggande. De anses 

ofta formlösa och det finns en rädsla för formlöshet inom arkitekturen, en rädsla för det okontrollerade.26 

Sand menar att det handlar om behov av kontroll och ordning. Det odefinierade uppfattas som hotfullt och 

hon hänvisar till kulturantropologen Mary Douglas teorier om renhet/orenhet, ordning/oordning som hålls 

åtskilda genom symboliska gränsdragningar.27 Tim Cresswell beskriver en liknande relation, att det är först 

när någon/något befinner sig på ”fel” plats som vi får syn på ordningen, vad som inte passar in.28 Vi rör oss i 

dessa mellanrum som snart ska tas i bruk, områden utanför den kontrollerade ordningen i staden. Här samlas 

det som blivit över, rester av tid och liv, människor och byggnader. Platsen tydliggörs av vår närvaro eftersom 

vi är på ”fel” plats.   I ett posthumanistiskt perspektiv möjliggör mellanrummet sammanblandningar och 

samexistens, också av tid. I det temporala mellanrummet blir många olika tider synliga. 

 

 

 

                                                            
25 Ibid, s. 91. 
26 Sand 2008, s. 85. 
27I bid, s. 89f. 
28 Cresswell 2004, s. 102ff. 

 

 

Får man vara här? Jag går genom den 
öppna grinden in till området. Här går 
ingen som inte arbetar härinne och det 
känns avstängt. Det visar sig vara allmän 
mark och efter många telefonsamtal får jag 
besked att vi kan vara där.  

Innanför stängslet runt själva 
byggarbetsplatsen får man inte vara. 
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Temporala mellanrum 
 

Det området jag undersöker har omvandlats många gånger sedan den senaste istiden. Från havsvik till insjö, 

från forntida boplats och gravfält till skog och odlingsmark, från tidig industri till arbetsplatsområde. Nu är 

stora delar av fabriksområdet uppgrävt, rester av det gamla står kvar och skelett av det nya växer upp. 

Monica Sand beskriver temporala mellanrum som områden med oklar användning, i omvandling, i väntan på 

att bli till.29 Byggarbetsplatser befinner sig i omvandling och förändringarna pågår under kortare eller längre 

tid. Under tiden är platserna ofta avstängda och okända, det är svårt att känna igen både det som varit och det 

som ska bli. Det blir ett mellanrum i tiden, en tid som sällan återberättas i historien om platsen. I ett 

historiskt perspektiv pågår ombyggnaden av ett område under en kort tid, men för barnen på förskolan har 

det aktuella bygget pågått en evighet och genom vår undersökning blir det temporala mellanrummet 

förevigat. Vi aktualiserar en av många berättelser om platsen. Sand beskriver det som att: ”Aktivering och 

expansion av ett temporalt mellanrum avslöjar att andra rytmer och situationer ligger latent i 

mellanrummet”30 

 

 

 

                                                            
29 Sand 2008, s. 120. 
30 Ibid, s. 174. 

 

Ekarna har vuxit har här långt innan marken 
togs i bruk och sett området förändras många 
gånger. Marken är täckt av ekollon från samma 
eksläkte som nu väntar på att gro igen. 
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4.1.3 Tid  
 

Tid är ett tema i vår undersökning. Tiden aktiveras tillsammans med plats och material och i det korta 

mellanrum vi besöker utvidgas tiden. Genom vår dokumentation blir mellanrummet även förevigat som 

en tid i platsens historia. I det posthumanistiska perspektivet ifrågasätts en strikt linjär tidsuppfattning 

och i min analys utgår jag från begreppen samtidighet och tillblivelse. Forskaren Lotta Johansson 

beskriver hur olika perioder har uppfattat tid. Sedan upplysningstiden råder en linjär tidsuppfattning som 

lägger grunder för framstegstro och utvecklingsoptimism.  

Den har baserats på en särskild organisation av temporaliteter, där framtiden varit det öppna och där händelser realiserats i 
nutiden för att sedan arkiveras i det förflutna. Linjäriteten har emellertid varit som allra tydligast i moderniteten vilket ges 
uttryck i tilltron till progression, framsteg och successiv förfining.31 

 
Johansson menar att ett ifrågasättande av den linjära tidsuppfattningen skapar utrymme för det nya, det 

ännu inte sedda och ett tänkande bortom modernitetens logik.32 Det finns många sätt att beskriva tiden, 

men hon hänvisar till Gilles Delueze och delar in tid i ”den levande tiden”, den tid som är pågående och i 

ständig rörelse. Den innehåller en rörelse från det förflutna och en från framtiden. ”Minnen” är det som 

varit, som just passerat och som återkommer till oss och förändras över tid. Vi återskapar ständigt det 

förflutna i minnen. På det sättet kan vi också minnas det som inte skett. Vi skapar nya minnen. ”Det nya” 

skapar utrymme för tillblivelse, ”framtiden består av virtualiteter, det vill säga händelser som inte har 

aktualiserats men som ändå är lika verkliga som det som sker.”33  

 

                                                            
31 Johansson, 2015, s. 26. 
32 Ibid, s. 26. 
33 Johansson 2017, s. 145, citat och resonemang om tid enligt Deleueze. 

 

Stenblocket med skålgropar från ca 1000 
f.Kr. får sällskap av en hundra år 
gammal tegelsten från den första 
fabriksbyggnaden. Barnen hittar den 
fastfrusen i marken och kämpar för att få 
loss den. Den får ligga bredvid den stora. 
”Så kan man lägga pengar på den 
också,” säger ett barn. 
 Tillsammans vilar de på en lastpall från 
förra året. 
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Vi kan också tänka tiden som plats. Platser vi varit på omges av minnen, men när vi återkommer har 

platsen alltid förändrats. Återvändandet är minnet. Framtiden är platser vi inte besökt, men som ändå 

finns. Dessa platser är virtualiteter tills de aktualiseras genom att bli besökta. Platsen är därför samtidigt 

både det förflutna och framtiden som vi når genom rörelsen. ”Rörelsen skapar minnen och väcker 

platser till liv.”34 

Jag väljer att använda begreppet samtidighet i min analys som beteckning för denna samexistens av 

olika tider. Byggarbetsplatser synliggör ofta äldre material och delar av byggnader sida vid sida med 

byggställningar och halvfärdiga kontors- eller bostadshus. Överallt finns fragment av historia, nutid och 

framtid och allt kan aktiveras samtidigt. Eftersom platsen i sig kan ses som ett mellanrum i tiden tycker 

jag att det blir intressant att se tid som något vi kan aktivera på en plats och som expanderar rummet i 

tiden. Elisabeth Grozs skriver om samtidighet som varaktighet, en varaktighet som kopplar ihop 

framtiden med det förgångna.35 

Den icke-linjära tiden öppnar för förändring och rörelse, att se tillblivelser istället för fasta positioner. 

Tillblivelse är ett begrepp som återkommer i relation till plats och material. 

 

4.1.4 Material  
 

Barnen aktiverar platsen genom att sätta material i rörelse, och genom att låta sig aktiveras av material 

och miljö. Tillsammans med stenar, byggmaterial och insekter blir platsen en annan. I min 

undersökning använder jag begreppet intra-aktion för samverkan mellan människa, miljö och material. 

                                                            
34 Ibid, s. 146. 
35 Grosz, 2001, s. 124. 

Han trodde på eviga serier av tid, i ett växande, 
svindlande nät av divergerande, konvergerande 
och parallella tider. Denna väv av tider, som 
närmar sig varandra, förgrenar sig, klipps av 
och under sekler är ovetande om varandra, 
innesluter alla möjligheter.  

Ur novellen ”Trädgården med gångar som 
grenar sig” av Jorge Luis Borge. 

 

 

 

 

Snön skapar rörelse. 
”Det ser ut som en fjäril!” 
21 februari 2017 
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Jag ser det materiella som medskapande. Karen Barad har introducerad begreppet intra-aktion för samspel 

mellan människa och materia.36 Intra-aktion beskriver reaktioner mellan vilken organism eller material 

som helst. Gränsen går inte att tydliggöra eftersom de är beroende av varandra för sin existens.37 Det 

skiljer intra-aktion från interaktion som bygger på föreställningen om klart avgränsade kroppar som 

påverkar varandra i avgränsade möten. 

Barad vänder sig mot den antropocentriska föreställningen att materia är passiv och oföränderlig och 

föreslår en materialistisk performativitet ”som låter materia bli en aktiv deltagare i görandet av värden, i 

dess pågående intra-agerande.”38 Hon baserar sitt resonemang på kvantfysik och den naturvetenskapliga 

grundförutsättningen att allt är i rörelse och samexistens. Det innebär ett ifrågasättande av fasta kategorier 

som subjekt och objekt. Allt är medskapande och vi är del i världens tillblivelse och det går inte att skilja 

den som lär från det som lärs.  

Elizabeth Ellsworth beskriver också relation till platser och material i sin bok Places of learning. Hon 

beskriver kunskap som något som blir till i vår respons på det vi möter, något vi skapar genom upplevelser 

och det hon kallar ”knowledge in the making”, istället för ”knowledge already made”.39 Det är ett lärande 

baserat på kroppligt erfarande, som öppnar dörrar till det ännu inte sedda och tar tillvara den egna 

erfarenheten. I min undersökning blir samspelet mellan barn, material och plats tydlig. De undersöker 

platsen med sina kroppar och tillsammans med nya material uppstår ny kunskap. Att sker i görandet, det 

                                                            
36 Barad, 2012, s. 81.  
37 Lenz Taguchi, 2012, s. 15.  
38 Barad, 2012, s. 78. 
39 Ellsworth, E. A. Places of learning: media, architecture, pedagogy, Routledge, New York, 2005.  
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performativa erfarandet. Barnen pratar inte så mycket om det som sker och jag gör mina tolkningar genom att 

delta och dokumentera. 

Författaren och forskare Mara Lee menar att konsten kan erbjuda alternativa kunskapsvägar och metoder 

genom att betona den erfarande kroppens betydelse i kunskapsprocesser. I det performativa blir andra 

berättelser tydliga och det är viktig att de får höras.”För det kanske är lyssnandet – inte uttrycket – som 

vittnar om att något har ägt rum.”40  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
40 Lee, Mara, När andra skriver:skrivande som motstånd,ansvar och tid. Diss Göteborgs universitet, 2014, s. 41, s.118. 

 

16 mars 2017 
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I genomförandet av mitt mastersprojekt har jag inspirerats av konstnärliga undersökningar av 

plats.  Monica Sand utforskar i sin avhandling spatiala och temporala mellanrum. Genom att 

montera en stor gunga under Älvsborgsbron i Göteborg aktiveras och synliggörs mellanrum och 

genom olika gå-praktiker undersöks temporala mellanrum i Stockholm.  Att prova alternativa sätt 

att uppleva staden öppnar nya perspektiv. Sand har också skrivit en handbok i konsten att gå vilse 

där läsaren inspireras till att upptäcka sin vardag på nya sätt till exempel genom att gå i cirklar, 

undersöka detaljer eller utforska platsen resonans.45  

Ett annat konstnärligt forskningsprojekt som jag tagit del av är Platsens poetik under ledning av 

Emma Göransson, konstnär och arkeolog. Här undersöks hur gröna platser i staden kan 

synliggöras med konstnärliga metoder. Projektet utgår från en plats i Botkyrka och syftar till att ta 

reda på hur gröna platser kan bidra till upplevelse av tillhörighet och stärka hemkänsla på nya sätt, 

som en inre dimension av hållbar samhällsutveckling.46  

Som teoretisk inramning har jag använt forskning inom posthumanistisk pedagogik med fokus på 

material och plats och använder mig av Lenz Taguchis forskning i pedagogik och didaktik. Hon 

utgår från barn som medkonstruktörer av kunskap och presenterar Karen Barads teorier om intra-

aktion, vår samverkan med miljö och material, i boken Pedagogisk dokumentation som aktiv 

agent.47  Lenz Taguchi väljer att se alla material som performativa agenter – föremål, artefakter , 

                                                            
45Sand, Monica, Gå vilse med punklighet och precision: en guidebok A-Ö, Arkitekturmuseet, Stockholm, 2011.  
46 Göransson, Emma (red), Platsens poetik, ett konstnärligt forskningsprojekt om gröna platser och tillhörighet, ArkDes, Stockholm, 2015.   
47 Lenz Taguchi, 2012.  

 

 

Platsen förändras under vårt projekt. När vi avslutar har 
det blivit vår och vitsipporna blommar. 

20 april 2017 
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rum och platser.48 Jag använder mig av hennes tolkningar i min undersökning av plats och 

material.  

Även Lotta Johansson bidrar till att utveckla det posthumanistiska perspektivet på 

pedagogik i sin avhandling Tillblivelsens pedagogik: om att utmana det förgivettagna. Hon 

utgår bland annat från Deleuze och Guattaris teorier om tid och diskuterar den icke-linjära 

tiden i sin studie av gymnasieungdomars samtal om framtid.49 

I antologin Posthumanistisk pedagogik har Bosse Bergstedt samlat flera forskare som 

utvecklar de posthumanistiska teorierna i pedagogisk forskning.50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
48 Ibid, s. 19. 
49 Johansson, 2015. 
50 Bergstedt, Bosse (red), Posthumanistisk pedagogik. Teori, undervisning och forskningspraktik, Gleerups, Malmö, 2017. 

 

Barnen hittar ett bildäck som de vill bära med sig. De provar olika 
sätt. När alla går framåt kommer de ingenstans, de går i cirklar.  

7 mars 2017 
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6 Metod 
 

Jag gör en fältstudie med barn som medforskare. Jag har rollen som forskare och pedagog, men också som 

deltagare i gruppen. Undersökningen är ett examensarbete inom visuell kultur och lärande där jag 

använder etnografiska och konstnärligt inspirerade metoder i form av en platsundersökning och en 

utställning på Konstfack. 

6. 1 A/R/Tografi 
 

 A/r/tografi står för Artist, Researcher, Teacher och betonar en process där det går att skifta mellan de 

olika rollerna i pedagogisk forskning med konstnärliga metoder. A/r/tografi beskrivs som ett 

förhållningssätt, och inte en teori eller metod.51 Det handlar istället om att söka forskningsmetoder som 

öppnar upp för ny kunskap inom praktikbaserat lärande, metoder som följer processer istället för att styra 

enligt färdiga modeller. Forskning kan inte vara objektiv och den egna erfarenheten är en tillgång och 

nödvändighet i undersökningar. A/r/tografi handlar om att förstå världen utifrån egna och kollektiva 

erfarenheter och använda konstnärliga, praktikbaserade metoder. Lärandet ses som en relationell process, 

där kunskaper blir till i mötet med miljö, material och människor. Mellanrummet ses som en möjlighet att 

tänka bortom traditionella dikotomier och arbeta med processer för att upptäcka det som ännu inte är.52 

 

                                                            
51 Springgay, Irwin, Leggo & Gouzouasis (red.) Being with A/r/tography. Sense Publishers, Rotterdam, 2008. 
52 Pourchier & Holbrook “A/r/tography as a Disruptive Methodology” i Brown, Carducci & Kuby (red) Disrupting Qualitative Inquiry. Possibilities and Tensions in Educational Research , Peter Lang, 
New York, 2014, s.110. 

”Vi skulle hålla hand!” 
 Ett av barnen vill hålla mig i handen och jag 
försöker samtidigt fotografera. Jag ingår och står 
vid sidan om samtidigt. 

7 mars 2017 

 

 

 

”Artography as practice-based research is situated 
in the in-between, where theory-as-practice-as-
process-as-complication intentionally unsettles 
perception and knowing through living inquiry.”    

Ur A/r/tography s. xxi
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I min studie väljer jag att utforska ett mellanrum i tiden, en plats i förändring eller tillblivelse.  Jag använder 

mig av konstnären och forskaren Monica Sands avhandling Konsten att gunga, för att prova tankar om hur 

mellanrum kan aktiveras.53 Det handlar om att med konstnärliga metoder få nya perspektiv på tid och plats, 

att försöka få syn på det som blir till, det ännu inte sedda. I undersökningen aktiveras mellanrummet genom 

att tid och material sätts i rörelse och kunskap blir till i en gemensam process.  

Det är viktigt att tydliggöra sig själv och sin position eftersom det påverkar materialet och resultatet. Som 

forskare är man en del av sin undersökning och gör många olika val, det finns alltid andra sätt att samla in 

och analysera material.54 I denna undersökning har jag flera olika roller, jag är pedagog, forskare, besökare 

och deltagare. Att skifta position och perspektiv, att flytta blicken från närhet till distans, att vara den som 

lär och den som leder lärande och att röra sig däremellan, utgör också grundtankar i a/r/tografi. Metoden 

innebär att jag rör mig mellan de olika positionerna genom att initiera, möjliggöra, delta och dokumentera. 

Även barnen intar de olika positionerna i projektet, och jag är också den som lär mig.   

 

 

 

 

                                                            
53 Sand, 2008. 
54 Rose, Gillian, Visual Methodologies. An Introduction to Researching with Visual Materials, 3d. ed. Sage, London, 2012, s. 222. 

 

 

 

Skifta positioner.  

Vi bygger tillsammans. Ett av barnen vill tejpa, ett 
annat tar hand om kameran och dokumenterar. 

 23 mars 2017 

 



30 
 

 
6. 2 Performativ etnografi   
 

Undersökningen genomförs som en fältstudie, en deltagande observation med barn som medforskare. 

Tillsammans lär vi om platsen genom att vara där och uppleva den, genom görandet, i en performativ 

etnografisk undersökning. Arbetssättet är användbart för att studera det som är i rörelse, det vill säga det som 

blir till i det pågående, vilket också ger möjlighet för forskaren att växla mellan olika positioner, att vara mer 

deltagare än observatör.55 Det etnografiska arbetssättet bygger på insamling och dokumentation som metod i 

undersökningar av plats, människor eller fenomen. Inom a/r/tografin kan det etnografiska materialet ta olika 

form och omfatta både praktiskt och konstnärligt arbete. I min undersökning blir det performativa viktigt och 

jag väljer att kalla studien en performativ etnografi. Det etnografiska arbetssättet används ofta i konstnärligt 

arbete. I ”Fieldwork as Artistic Practice” beskriver forskaren och konstnären Tatsuo Inagaki olika projekt där 

han i samarbete med människor på en plats sammanställt material till utställningar.56 Min studie innehåller 

visuellt material som dokumentation, och i uppsatsen har jag valt att ta med bilderna för att kunna berätta om 

vårt performativa arbete.57 Bilderna är ett urval baserat på de händelser jag analyserar och det jag vill lyfta 

fram. Sarah Pink skriver i sin bok Doing Visual Ethnography att bildanvändningen utvecklas inom varje 

projekt efter förutsättningar och behov och så har det varit i min undersökning.58 Jag undersöker inte barnens 

egna bilder, men det var självklart att de fick låna kameran när de ville eftersom de var mina medforskare i 

projektet. Pink påpekar att det är viktigt med ömsesidighet och inflytande i etnografiskt arbete.59 

                                                            
55 Göthlund, Anette “On location: visual ethnography and a performative approach in art education.”i EDGE: 20 Essays on Contemporary Art Education, Multivers Academic, Köpenhamn, 2015, s.96. 
56 Inagaki, Tatsuo “Fieldwork as Artistic Practice” s 75-82 i Schneider & Wright (red), Between Art and Anthropology. Contemporary Ethnographic Practice, Bloomsbury, London, 2012. 
57 Rose, 2012,  Om bilder som dokumentation s. 301 och bildessä s. 327. 
58 Pink, Sarah  Doing Visual Ethnography, 3 ed Sage, London, 2013, s. 52. 
59 Ibid. 

 

 

 

 

Överallt hittar barnen material och de bygger 
tillsammans. 

21 februari 2017 
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6. 3 Barns medforskande som metod 

 

Jag provar olika metoder i samarbetet med barnen för att ta reda på hur de kan bli medforskare. Jag 

inspireras av Pat Thomsons bok Doing visual research with children and young people som beskriver 

fördelar med att arbeta med barn som medskapare i forskningsprojekt:  ”the perspectives of children and 

young people are of interest to contemporary social scientists precisely because they offer specific and 

unique insights – about their everyday lives at home and school and their view and hopes for their futures”.60 

Inom arkitekturpedagogiken finns flera metoder för att inkludera barn i olika planeringsprocesser och en av 

de vanligaste är Gå-tur - att tillsammans med barn gå en rundtur i det område som ska studeras. Suzanne de 

Laval har arbetat länge med metoden och konstaterar att yngre barn ofta börjar leka och visa hur de använder 

miljön.61  

I min studie innebär medforskande att barnen får möjlighet att välja vad vi undersöker och med vilka 

metoder.  Jag har valt platsen, men var vi stannar och hur länge vi stannar avgörs av barnens intresse. Om de 

väljer att bygga så bygger vi, om de väljer att gräva så gräver vi. Vi har turats om att hålla i kameran och de 

har ibland föreslagit vad som ska dokumenteras. Jag har inte haft några förutbestämda frågor till barnen utan 

vill istället upptäcka vad platsen kan bli när jag möter den tillsammans med barnen. I vårutställningen på 

Konstfack, som avslutar projektet, tar jag fasta på barnens idéer och intressen när jag skapar en gestaltning 

av det material vi samlat in.  

                                                            
60 Thomson, Pat “Young peoples voices in visual research” i Thomson, Pat (Ed.) Doing visual research with children and young people, Routledge, London, 2008. s 1. 
61 De Laval, Suzanne, 2015, s.  60. 
 
 

 

 

Barnen bygger och tittar på hur staden byggs. 

 
21 feb 2017 
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Projektet handlar om att forska med barn och inte på eller om barn, något som betonas av Thomson.62 Ibland är 

detta svårt att hålla isär. När jag iakttar och lyssnar är det lätt att rikta fokus mot hur barnen lär istället för vad 

de lär mig, eftersom det delvis är samma sak. Min avsikt är att se dem som producenter av kunskap och 

undersöka på vilket sätt deras upplevelse av plats kan bli mer synlig i samtalet om den framtida staden. 

Thomson påpekar att det är viktigt att fråga sig hur väl man lyckas med att bidra till att barns röster blir hörda och 

lyssnade till och föreslår ett antal kriterier för barns medforskande. Det ska vara frågor som är viktiga för barnen och 

lyfter marginaliserade perspektiv och röster, man kan till exempel använda barns erfarenhet i stadsplanering och göra 

positiv skillnad.63 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
62 Thomson, Pat “Young peoples voices in visual research” i Thomson, Pat (Ed.) Doing visual research with children and young people, Routledge, London, 2008. s. 7. 
63 Ibid, s. 7f. 

 

 

 

Vi gör en utgrävning under jord och hittar 
daggmask och gråsuggor. 

16 mars 2017 
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6. 4 Etik 

Jag har iakttagit forskningsetiska principer enligt de riktlinjer som tagits fram på Konstfacks institution 

för bild- och slöjdpedagogik.64 Informations- och samtyckeskravet tillgodoses genom att förskolechef, 

pedagoger och deltagande barn informeras om projektet och tackar ja till deltagande. Deltagandet är 

frivilligt och jag lägger upp arbetet i samråd med förskolan. Föräldrarna till de barn som medverkar har 

fått information och gett sitt medgivande. Konfidentialitets- och nyttjandekravet tillgodoses genom att 

inga deltagare namnges och inga bilder där barnen kan identifieras kommer att användas. Inga 

personuppgifter kommer att användas i något sammanhang. 

Det a/r/tografiska förhållningssättet inkluderar etiska ställningstaganden framförallt genom att betona 

deltagande och gemensamma processer istället för en överordnad forskarroll som undersöker det/de 

andra.65 Att arbeta med barn som medforskare blir också ett etiskt val, men det uppstår ändå praktiska 

frågor.  

 

Föräldrarna lämnar sitt godkännande när det gäller barnens deltagande, men hur ska frågan om barnens 

egna medgivanden hanteras?  De måste anpassa sig till de aktiviteter som förskolan planerar samtidigt 

som projektarbetet ska vara frivilligt. Jag bestämde mig för att vara öppen för barnens önskemål och jag 

hade inte bestämt att vi skulle slutföra en särskilt uppgift eller svara på färdiga frågor. Jag ville att barnen 

skulle känna att de deltog som aktörer och inte bara genomförde en förutbestämd uppgift.  

                                                            
64 Anvisningar för skriftliga arbeten vid Institutionen för bild- och slöjdpedagogik (IBIS) VT 2017.  
65 Springgay, Stephanie ”An ethics of embodiment” i Springgay, Irwin, Leggo & Gouzouasis (red.) Being with A/r/tography. Sense Publishers, Rotterdam, 2008, s. 153-165.   

 

 

Vi skapar en egen väg och allt vi hittar är 
användbart. 

 
16mars 2017 
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Det är viktigt för mig att de inte används som redskap utan att vårt arbete är ömsesidigt, att de tycker att 

det ger dem något tillbaka och att vi har roligt. Jag vill också att förskolans pedagoger ska tycka att 

projektet bidrar positivt till deras verksamhet och att det kan skapa något mervärde genom nya intryck, 

metodutveckling, tips på material och handledning kring barn och plats. Det är något vi pratar om inför 

projektet och som pedagogerna välkomnar. Det innebär också att jag håller kontakten med förskolan 

efter att arbetet avslutats och att vi diskuterar på vilket sätt projektet kan användas i framtiden. 

Även fysiska risker måste övervägas. Eftersom jag tog med barnen till en byggarbetsplats var det olika 

frågor som jag var tvungen att hantera. Frågor om tillstånd, vägval och risker på platsen. 

Byggarbetsplatser omfattas av stränga regler och vi har inte varit innanför de stängsel som avgränsar 

området. Vi har istället undersökt den zon som ligger närmast intill bygget och som delvis utgörs av en 

gångväg genom arbetsplatsen. Jag tog reda på att platsen var allmän mark där vi kunde vara utan 

tillstånd och jag valde att utgå från platsen kring den skålgropssten som ligger en bit ifrån 

arbetsmaskiner och byggställningar. När vi gick genom området gjorde vi det tillsammans och jag hade 

god hjälp av en riskmedveten pedagog.  

 

6. 5 Genomförande  
 

Undersökningen genomfördes mellan februari och maj 2017. Antalet gånger, hur lång tid varje träff 

varat och det exakta innehållet har arbetats fram tillsammans med barnen genom att deras frågor, val 

och intressen har fått vara avgörande. Vi möter platsen med alla sinnen och jag följer med barnen i deras 

utforskande av plats och material. Här följer en genomgång av vårt arbete. 

 

 

Vi samlar skatter på förskolan och lägger i en 
burk som vi gräver ner på vår 
undersökningsplats. 

20 april 2017 
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1. Jag träffar barnen och presenterar mig och det kommande arbetet. För att beskriva platsen har jag med 
mig tyg och klossar för att berätta om platsen historia. Barnen lyssnar och frågar. När jag är klar börjar de 
genast bygga själva. 16 februari 

2. Vi går en rundtur i snön och upptäcker platsen tillsammans. Barnen sätter igång ett kojbygge och vi hittar 
till skålgropsstenen. Vi går genom byggarbetsplatsen och in i det gamla kontorshuset där barnen upptäcker 
ett stengolv fullt av fossil. 21 februari 

3. Vi tittar på bilder från vår första promenad och på material vi hittat på marken. 24 februari 

4. Vi återvänder till platsen i snö, möter flera byggarbetare, återser skålgropsstenen 
och samlar material vi hittar på marken. 7 mars 

5. Vi undersöker det vi samlat in på platsen och börjar bygga med materialet. Vi provar också att göra små 
gipsavgjutningar för att skapa egna fossiler. 14 mars 

6. Vi besöker vår plats igen. Idag är det sol. Vi gör en övning med förbundna ögon, där vi lyssnar till 
platsen. Vi undersöker ytor, men upptäcker istället en myllrande liv av insekter under ytan. 23 mars 

7. Vi samlar in framtidsminnen och meddelanden till framtiden som vi ska lägga i en plåtburk och gräva 
ner på platsen. 28 mars 

8. Vi gräver ner våra framtidsfynd, hittar fina daggmaskar och plockar vitsippor. 20 april 

9. Vi besöker Konstfacks vårutställning tillsammans. 16 maj 

 

 

 

I kontorshusets stengolv möter vi djur från en 
annan tid.  
21 feb 2017 
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6. 6 Analysmetod 
 
Jag analyserar det empiriska materialet med hjälp av de teoretiska begrepp som jag valt efter hand och med 

utgångspunkt i min frågeställning och det praktiska arbetet. Projektet bygger på ett ständigt omprövande och 

har utvecklats ur rörelsen mellan det praktiska arbetet på plats med barnen och teoretiska begrepp och 

perspektiv.66 Inom a/r/tografin beskrivs arbetssättet som en process där teorier utforskas i praktiken ”theory 

is understood as a critical exchange that is reflective, responsive and relational”.67 Analysen genomförs som 

närläsning av materialet i de delar där barnens medforskande blir tydligt och där jag hittar exempel på hur 

mellanrummet aktiveras. Jag väljer att se analysen som ett assemblage, en sammansättning av oväntade 

delar.68 Det finns oändligt många olika kopplingar att göra och jag belyser några sammansättningar som jag 

ser. Assemblage är inom konsten ett arbetssätt som kan liknas vid collagets, där föremål byggs upp av 

upphittat, tredimensionellt material vilket motsvarar det vi gjort av material vi hittat på platsen.69 Jag utgår 

från en händelse (från engelskans event) där barnen styrt vad vi ska undersöka och hur, och genom min 

dokumentation och analys visar jag hur det sammansatta kan förstås. Jag vecklar ut möjliga betydelser 

istället för att leta efter en sanning. De händelser jag väljer ut kan jämföras med ”visuella händelser”, eller 

visual events, inom visuella kulturstudier, en situation eller utsnitt som man väljer att beskriva och utveckla. 

Ulla Lind visar i sin avhandling hur visuella händelse erbjuder möjlighet att utveckla nya berättelser och 

sammansättningar. Händelsen blir som ett scenrum att studera och analysera.70 Men istället för att analysera 

olika sätt att se har jag fokuserat på intra-aktion och görande. Det performativa blir framträdande med 

                                                            
66 Jmf Grounded theory eller Grundad teori i Denscombe, Martyn Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna. Studentlitteratur, Lund 2009, s125ff.  ”En 
metod som betonar vikten av empiriskt fältarbete och behovet av att koppla samman förklaring med det som sker i praktiska situationer.” s 126. 
67 Irwin & Springgay ”A/r/tography as practice-based research” i Springgay, Irwin, Leggo & Gouzouasis (red.) Being with A/r/tography. Sense Publishers, Rotterdam, 2008, s. xx (i inledningen). 
68 Lind, Ulla Blickens ordning. Bildspråk och estetiska lärprocesser som kulturform och kunskapsform. Diss Stockholms Universitet 2010, s. 280; Colebrook Claire, Gilles Deleuze. En introduktion, 
Korpen, Göteborg 1999, s. xxvii beskriver Sammansättning (av franskans assemblage). ”Allt liv är en process av sammankopplingar och interaktion.” 
69 Lind, 2010 s. 280f. 
70 Ibid, 2010, s. 20ff. 

 

 

Ulla Lind beskriver hur arbetet med att skapa 

skulpturer av skräpmaterial blir ett överskridande 

av gränser. Objekt omvandlas och byter skepnad i 

en performativ praktik.  Skapelserna skapade nya 

sammansättningar, som assemblage.  

Ur Ulla Lind, Blickens ordning s. 280-281 
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barnen som medforskare och jag har valt att kalla det ”performativa händelser” i min analys. Här följer ett exempel på dokumentation av en 

performativ händelse, den när barnen upptäcker fossiler i golvet: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observation Ljudupptagning Bilder Reflektion 1 Återkomster, 

reflektioner 2 

Fortsatt arbete, vi bygger av det vi hittat, 

idéer till utställningen  

Teoretiska 

perspektiv  

Jag visar det fint målade 
taket och barnen 
upptäcker istället golvet 
fullt av fossiler. 

Kolla, Åse, ett 
skelett! 
Ta kort! 
Å här! 
En räka! 

 

 

Jag ser taket 
och barnen 
ser golvet. 
Närheten till 
golvet, 
marken. 
Fossilerna 
får liv, ligger 
som 
sprattlande 
fiskar på 
golvet och 
man vill 
nästan inte 
trampa på 
dem. 

Fossilerna 
återkommer i 
våra samtal.  
Exempel från två 
månader senare: 
”Jag har sett såna 
där skelett..” 

Jag tar med fossiler jag hittar hemma. 
Vi gör gipsavgjutningar av föremål vi hittat 
och föreställer oss hur rester av dem kommer 
att se ut som fossil i framtiden. 

  
 
I utställningen gör jag ett golv med spår, bla 
fossil. 
 

 
 
 

Tankar om 
material och  
intra-aktion 
 
Om tid 
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7 Analys  
 

För att analysera mitt material fokuserar jag på ett antal performativa händelser där barnens medforskande roll 

blir tydlig. Här visar barnen vägen och deras val av vad som ska undersökas, och hur det ska göras, överraskar 

mig och ger mig nya perspektiv. Det är också här som det temporala mellanrummet aktiveras och expanderas.   

Analysen görs i tre steg där den första är en inledande diskussion kring platsen som ett temporalt mellanrum. 

Sedan följer analysen av hur vi tillsammans aktiverar mellanrummet genom att sätta material och tid i rörelse 

i olika performativa aktioner. Avslutningsvis diskuteras processen med att omformulera det insamlande 

materialet till en utställning och barnens möte med det utställda. I analysen använder jag begreppen intra-

aktion, tillblivelse, görande och samtidighet.  
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7.1 Platsen som ett mellanrum i tiden  
 

Området vi undersöker ligger mellan en genomfartsled och den stora gropen där det byggs en ny stad. Här 

passerar bara de som ska till eller från byggarbetsplatsen. Vi går från förskolan som ligger ett par hundra meter 

bort. Byggarbetsplatsen expanderar och förskolans område krymper för varje vecka, vägen till skogen stängs av, 

fotbollsplanen grävs upp och högarna av jord och grus växer runt om förskolan.  Det är ett landskap i ständig 

förändring. Barnen har inga förutfattade meningar om platsen som oanvändbar. De gör hela tiden platsen till 

något, de aktiverar ett perspektiv av många. Här diskuterar jag de olika mellanrum vi upptäcker. Alla barnens 

citat i det här avsnittet är från den 21 februari 2017 och hämtade från ljudupptagningen. 

Vi går över en idrottsplats och utmed en parkering bort till byggarbetsplatsområdet. Det är en restyta, en 

markremsa utan funktion.71 Här går aldrig någon och det ligger skräp i gräset. Varken barn eller pedagoger har 

varit här tidigare, det är en öppen plats utan minnen eller erfarenheter.   Det är ett mellanrum som kan fyllas med 

innehåll och barnen är uppmärksamma och nyfikna. Första gången undersöker vi vägen noggrant, hittar skopor 

till en grävmaskin, en baklykta att ta med, taggbuskar att fastna i. Mellanrummet fylls med minnen och 

erfarenheter. Efter ett par gånger har vägen vi går blivit till vår promenadväg, och alla vet var det finns hål i 

marken och taggiga buskar. 

 

                                                            
71 Sand, 2008, s. 85. 
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Det första området vi kommer till är en rest av ett grönområde, en remsa med träd och gräs intill den gamla 

fabriksbyggnaden.  Här ligger skålgropsstenen på sin lastpall i väntan på ny placering. Här står tiden still, 

grävskopor arbetar en bit bort, men just här är det lugnt. Platsen ska bevaras och rustas upp, men än händer 

ingenting. Vi ser en gammal uteplats i förfall intill en rododendronbuske som påminner om att platsen haft en 

funktion tidigare. 

Vi fortsätter in mot byggarbetsplatsen och vägen går mellan gamla byggnader och sedan vidare utmed 

byggstängslet.  ”Det är som en labyrint”, påpekar ett av barnen.  Det är helt riktigt, vi går på en smal gångväg 

med den växande staden på ena sidan och de befintliga kontorshusen på den andra. Vi ser staden rivas och 

byggas upp samtidigt. Vi ser höga byggkranar och fimpar på marken. Det pågår parallella tankar och samtal. 

”Pappa har målat klart väggen och golvet” Efter en stund kommer vi fram till kontorshuset som är en 

ytterligare ett temporalt mellanrum, som en rysk docka av tid.  Vi kliver in från den bullrande arbetsplatsen till 

ett tyst rum där allt är stilla. Huset är från 1920-talet, men tillbyggt senare. I mellanrummet mellan det gamla 

och den nya finns stora fönsterväggar ut mot gården och mot gatan. Vi är innanför det välkända och ser allt 

från ett nytt håll. Barnen står i fönstret och betraktar världen utanför. I den gamla delen av huset finns valv som 

får barnen att tänka på spökhus och fängelsehålor och efter en stund här inne har vi tappat bort tiden. Barnen 

fascineras av alla rum som finns här så nära deras vanliga vardag, men ändå så långt bort. Vi är vilse i det 

välkända, som i en parallell värld, en parallell tid. ”Ingen visste att vi skulle gå in i det här huset.” ”jo, jag vet 

vem som visste..” (och pekar på mig.) 

Bilder av platsen skapar också mellanrum i tiden. På stora skyltar ser vi kartor över hur det ska bli när det är 

”klart”. Ett av barnen ska flytta in här sedan och försöker hitta rätt. I det gamla kontorshuset ser vi bilder av   

”Där ute är vägen vi brukar gå”  

”Bussen som vi brukar åka hit med” 

21 februari 2017 
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området som det såg ut runt 1930. Perspektivet påminner om den bild vi sett tidigare av den blivande 

staden. Platsen olika tider är närvarande i nuet.72  Barnen försöker orientera sig på den gamla 

översiktsbilden: 

”Någonstans här måste ju finnas vårt land. Men undra var mitt land är..”  

Det finns en känsla av igenkänning, men ändå inte.  

 

Temporala mellanrum kan vara övergivna platser eller restytor, men också platser i väntan på förändring. 73  

Ofta går förändringen långsamt, men det här är inte ett stillastående mellanrum, här pågår ständig aktivitet 

bakom stängsel. Det är som en annan värld, ett rum utanför tiden, befolkad av människor och maskiner som 

är här tillfälligt under byggtiden. Barngruppen är ett oväntat inslag på platsen. I kontrasten synliggörs 

mellanrummet. När vi befinner oss på ”fel” plats får vi ett nytt perspektiv.74  Sand beskriver hur vi kan 

träna upp förmågan att orientera oss i det okända och på vilket sätt det kan öppna våra sinnen för nya 

erfarenheter:  

Metoder av det här slaget är inte enbart nödvändiga för att förstå vad som pågår i stadens undermedvetna, utan aktualiserar 

lekfull på fullt allvar stadens problematik. Att vara på rätt plats på rätt tid ger enbart en begränsad möjlighet medan 

kombinationer av plats och tid – fel plats på rätt tid, rätt plats på fel tid samt fel plats på fel tid – är oändliga.75 

 

 

                                                            
72 Johansson,  2017, s. 145. Om det förflutna och framtiden som närvarande i nuet. 
73 Sand, 2008, s. 120 och s.171. 
74 Cresswell 2004, s. 102f.   
75 Sand, 2011, s. 12. 

 

 

Vi går nära byggarbetsplatsen och vänder 
blicken åt olika håll. 
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Vi ser människor som arbetar högt upp i luften, på översta våningen av höga hus, i lyftkranarna.  

”Skulle ni vilja jobba där uppe?”  

”Näää, när jag blir vuxen vill jag bara jobba som en vanlig person.” 

Vi ser den stora gropen där fabriken stod förut. Vi möter några byggarbetare.  

”Hej, hej” 

 ”Hallå, är ni ute och går?”  

”Ja, vi är på expedition.”  

 

Vi skapar viss munterhet, det är inte många barn som passerar här. Vi blir synliga för dem vi möter, vilket 

pedagogen kommenterar: ”Ja, det är lite exotiskt, som – oj, en giraff!” 

Stängsel och gropar, halvfärdiga byggnader och rester av det gamla har länge varit självklara inslag i 

stadsbilden, men när vi berättar platsers historia är det färdiga resultat vi fokuserar på, byggarbetsplatser blir 

mellanrum i tiden. Om man tittar närmare på den uppgrävda platsen går det att upptäcka alternativa berättelser 

om staden. Det kaos som uppstår påminner om alla möjligheter som finns i varje situation. Det är genom att 

vara på platsen och inta utrymmet med våra kroppar och vara en del av händelserna som vi kan aktivera 

mellanrummet.76 När vi dokumenterar processen synliggör vi mellanrummet för andra och barnen blir 

medproducenter till en egen historia om platsen. 

 

 

                                                            
76 Sand, 2008, s. 212. 

 

Två världar som möts i snöyra. 

7 mars 2017 
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7.2 Aktivera mellanrum genom att sätta material och tid i rörelse 
 

Barnen aktiverar platsen genom att sätta material i rörelse.  Deras metod bygger på att utforska platsen 

performativt, med kroppen som redskap, och de gör det i samspel med omgivningen, i intra-aktion, där 

material och miljö blir performativa agenter.  Jag har valt att fokusera på hur material och tid synliggörs 

genom den metoden.  Analysen bygger på händelser där barnen stannat upp, engagerat sig och hittat 

material att utforska. Ibland är det intra-aktionen med materialet som synliggörs tydligast, som när vi 

bygger en koja eller gräver upp maskar, och ibland är det tiden som blir synlig och mer närvarande, som när 

vi undersöker fossiler och en skålgropssten. Jag undersöker tid som samtidighet.  

 

7.2.1 Snö  
 

Ett material som omedelbart sätts i rörelse, och sätter oss i rörelse, är snön. Samma morgon som vi ska 

besöka platsen första gången har det snöat och jag blir stressad och tänker att vi inte kommer att se 

någonting, att vi kommer att frysa och inte kunna genomföra projektet. Men barnen är obekymrade, de är 

glada att det äntligen finns snö. Förskolegården blir en helt annan plats när de rullar stora snöbollar, bygger, 

gör snöänglar och tillsammans ser vi massor av spår i snön. Tillsammans med snön aktiveras platsen. 

Barnen provar och utforskar materialet med sina kroppar. De rullar en stor snöboll i den mjuka kramsnön 

och sedan hjälps de åt att baxa den uppför en liten kulle innan den rullar ner och antingen går sönder eller 

håller ihop.  
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När vi går mot byggarbetsplatsen ser vi vattenpölar i snön. Barnen provar att lägga i snö. ”Kolla, det blir 

osynlig snö, allt som landar i vattnet blir osynligt…” Barnen fokuserar på det som blir, vad händer när man 

gör. Överallt på vägen ser vi spår. Barnen upptäcker spår av grävmaskiner, snowracern som en av dem körde 

till förskolan, sina egna skor och andras. Allt finns samtidigt.  

Monica Sand skriver om spår: ”Varje fotspår avslöjar inte bara den som lämnat det utan även hela 

sammanhanget där det ingår.” 77 Där vi går samlas spår av djur, grävmaskiner och människor. Spår 

återkommer som tema i vår undersökning, som spår av urtidsdjur och spår av människor.  

 

7.2.2 Byggmaterial 
 

Det är när barnen överraskar mig som jag tydligast får syn på hur de aktiverar platsen. När vi går in genom 

stängsel till arbetsplatsområdet tror jag att jag ska visa vägen till den gamla fornstenen, men plötsligt har 

barnen upptäckt något annat. De har upptäckt en planka under snön och på några sekunder är ett kojbygge 

igång. Intill staketet finns en gammal lastpall som genast blir utgångspunkten för kojan. Barnen är överallt 

och trots snötäcket hittar de byggmaterial som släpas till platsen. Snart får vi vuxna vara med och lyfta, bära 

och bygga. Det utspridda byggmaterialet skapar en händelse. Lenz Taguchi beskriver performativa agenter 

som upphov till förändring eller händelser: 

                                                            
77 Sand, 2011, s. 38. 

 

Snöbollen lämnas intill vägen som vi går 
och varje gång vi kommer förbi pratar 
barnen om den. ”Där låg snöbollen 
förut.” 
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”Genom att vara upphov till någon slags händelse eller förändring förstår vi att vi har att göra med en 

performativ agent, vare sig det handlar om en icke-mänsklig eller mänsklig agent.”78 Byggmaterialet 

blir till i samspel med barnen. Barnen ser byggmaterial överallt, deras blickar ser förbi oss och letar 

material. Jag får flytta på mig: ”Det är något under dina fötter.” De hittar fler plankor och en bit bort 

ser de en till lastpall. Vi hjälper till med lastpallen och den blir en vägg i konstruktionen. Kroppen är 

det självklara redskapet i den här situationen. Ingen av dem nämner att de får syn på en planka – 

plötsligt är de igång, det är ett arbete som måste göras. De provar materialets tyngd genom att försöka 

lyfta, de ser när någon behöver hjälp för att en planka är för tung. Både Ellsworth och Sand betonar det 

kroppsliga erfarandet i relation till plats, kroppen som redskap för att undersöka och lära. “to be alive 

and to inhabit a body is to be continuously and radically in relation with the world, with others, and 

with what we make of them.”79 

Jag deltar också i byggandet och upplever hur mycket mer angeläget det känns när man är en del av 

arbetet.  Terrängen känns tydligare, hela kroppen aktiveras, vi funderar tillsammans på konstruktionen. 

I samspelet med byggmaterial realiserar de en möjlighet bland oändliga, ur det som ännu inte är blir 

det en koja. I det mellanrum som väntar på att bebyggas, städas upp och tas i bruk ingriper barnen och 

bygger en koja, ett rum i mellanrummet och ett sätt att skapa rum i tiden. Nästa gång vi kommer ska vi 

se om allt är kvar. Varje gång vi besöker platsen återkommer vi till kojan.   

 

 

                                                            
78 Lenz Taguchi, 2012, s. 40. 
79 Ellsworth, 2005, s. 4. 

 

 

Här hittar de blixtsnabbt en planka och börjar utan 
tvekan att bygga. De skapar ett eget nybygge, ett eget 
minnesmonument, ett eget konstverk, en koja.  

”Vi kan bära den dit bort.” 

”Vi har samman bete.” 

”Samarbete”, förtydligar pedagogen. 

21 februari 2017 



46 
 

7.2.3 Restmaterial 
 

Jag uppfattar byggandet som ett sätt för barnen i gruppen att utforska, prova, lära och leka. Det är en aktivitet 

som hela tiden återkommer. Första gången vi ses presenterar jag projektet och bygger upp platsen vi ska 

undersöka med enkla material. När jag är klar tar de över och bygger om den. Jag har på det sättet erbjudit ett 

arbetssätt som barnen tar med sig. När vi samlas för att reflektera över våra vandringar är det materialet och 

byggandet som intresserar barnen. När vi är ute på byggarbetsplatsen söker de efter material att ta med hem. De 

omformulerar materialet, det som varit skräp och slängts bort eller tappats av någon blir nytt byggmaterial, som 

kemiska bindningar som löses upp och ombildas. Varje gång vi är ute samlar vi saker som vi hittar och på 

förskolan packar vi upp det för att prata om det:  

Jag har packat upp sakerna vi hittade, de ligger på bordet och barnen hugger in, vänder och vrider, pillar och 

känner. Vi pratar om vad de kan ha kommit ifrån, används till. Men barnen har inte mycket att säga, de vill 

känna, lukta, bygga, rasa, bygga om.80  

Det är inte i via språket vi upptäcker och beskriver plats, det är i intra-aktion med materialen. Barad menar att 

språket fått för stort inflytande över vetenskapen om tänkande och lärande och i arbete med barnen är det 

görandet som skapar nya berättelser om platsen.81 Vi bestämmer oss för att bygga av det vi hittat på platsen, som 

en expansion av rummet som också blir en del av dokumentationen . Mellanrummet i tiden växer till ett eget 

dokumenterat rum, vilket också blir ett uttryck för makten att skriva historia om ett tidrum som annars 

försvunnit i glömska. 

                                                            
80 Ur anteckningar 24 feb 2017. 
81 Barad, 2012, s.77.  
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Barnen väger materialen i handen och jämför: frigolit, järn, plåt, plast. När vi kommer igång med att bygga 

väljer de sina arbetsuppgifter: Ett barn vill fotografera och ett annat vill tejpa, ett tredje undersöker mina 

verktyg, provar hur tunga de är, hur de känns att bära.82 Allt görande och kroppsligt erfarande är också ett 

lärande. Ellworth skriver om  “the embodied sensation of making sense”.83 Genom att uppleva och känna med 

vår kropp skapar vi kunskap i görandet.  

 

 

7.2.4 Skålgropsstenen och andra stenar 
 

I området vi ska undersöka finns flera fornminnen och redan när jag presenterar arbetet för barnen är de 

intresserade av Stenen. Då har de aldrig mött den, men de känner andra stora stenar i skogen runt omkring. 

Barnen fascineras av stenen och alla mynt i groparna och skapar genast kontakt med den. Ellsworth skriver om 

platser för lärande och hur de talar ett annat språk än det vi möter i skolan eller förskolan. Vi erfar stenen med 

våra kroppar och den förändrar oss.84  

Alla står nära stenen, den är stor och de sträcker sig över och vill klättra upp för att se mynten och känna på groparna. Stenen 
är som en lägereld som återuppstår där barnen står runt den, tätt intill. Här stod människor för 3000 år sedan. Vi ser oss 
omkring och tittar på de stora träden som funnits här länge, länge. ”i tusen år..” kommenterar något av barnen.  
Tid är svårt att formulera.85 

                                                            
82 Ur anteckningar 23 mars 2017. 
83 Ellsworth, 2005, s. 1. 
84 Ibid, s. 10. 
85 Ur anteckningar från den 21 februari 2017. 

 

 

“We don´t have experiences, we are experiences.”  

Ellsworth, 2005, s. 26 
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Vi upplever något av historien i nuet. Vi förnimmer det träden och stenen minns. Elisabeth Grozs beskriver 

det förflutnas närvaro i nuet: “/…/the virtual coexistence of the past at each moment of the present/…/86 

 

Stora stenar bär ofta på en historia och i Plats, Identitet, Lärande beskrivs hur arbetet med att upptäcka 

närmiljön och lära sig mer kan förvandla stenen från att bara vara ett lekredskap till ett föremål som kan 

berätta för dem om andra tider.87 När vi ses på förskolan nästa gång talar vi mycket om stenen. Ett av barnen 

har varit där med sin mamma och lagt ett mynt. ”Mamma önskade att hon skulle sluta va förkyld…men hon 

har inte lyckats.”88 Nästa gång vi kommer dit har vi med ett mynt och vi har kommit överens om att vi 

önskar oss vår eller sommar. Vi granskar mynten. Där är det som ett av barnen lade dit med sin mamma. De 

flesta är gamla femöringar. Vad kan människor ha önskat? Barnen börjar önska. Tillsammans med stenen har 

barnen aktiverat eller aktualiserat en ritual, de frågar sig vad stenen ska användas till och tar den i bruk igen. 

Barnen skapar ny kunskap i relation till stenen, ”knowledge in the making”89 När vi möter stenen utan snö 

upptäcker vi att mynten i groparna är många fler än vi trodde.  De lyser i solen och det är som om stenen 

förnyats. Flera av mynten har barnen en relation till nu. ”Där är en ny 10:a. Den är min pappas. Och där är 

vår peng. Nej, den är mammas.  Just det, där är vår. Den här är från 1964..Och här är en 2-öring. O vilken 

liten! Ja, det är en 10-öring. Va sööt!”90  

 

                                                            
86 Grosz, 2001, s. 124. 
87 Sanderoth, 2009, s. 16. 
88 Från ljudupptagning 24 feb 2017. 
89 Ellsworth, 2005, s. 1. 
90 Från ljudupptagning 16 mars 2017. 

 

”Jag önskar att krigen ska ta slut.”  
”Jag önskar att min mamma ska lyssna på mig.” 
”Jag önskar att jag fick godis varje dag.” 

 7 mars 2017 
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Mynten är från olika tider, de blir tidpunkter som svävar fritt i tiden. Det blir ytterligare ett sätt att aktivera 

samtidighet. Det är också en särskilt spänning med mynt, eftersom pengar betyder möjlighet och önskningar. Det 

är som att hitta en skatt och varje mynt bär på en önskan inför framtiden, en framtid som kan vara passerad. 

Stenen med alla mynt finns kvar i oss alla. Barnen pratar om den och återkommer dit med sina föräldrar, hittar 

andra stenar som de tänker ha som egna önskestenar, återkommer till önskningar för framtiden och önskebrunnen 

som tema när vi bygger. Lenz Taguchi skriver om varaktighet som en del av lärande. Att återkomma till 

händelser och möta materialen på nytt. I mötet med det materiella aktiveras även tid och vi kan veckla ut olika 

tider, tankar och praktiker. Lärandet består av dels den cirkulära rörelsen som saktar ner, återkommer och 

reflekterar samt den horisontella som riktas mot det okända och hittar nya spår.91  

 

7.2.5 Fossil 
 

När vi besöker det gamla kontorshuset överraskar barnen mig igen. Ute är det snö och kallt, byggställningar och 

bullrande maskiner – här inne är det tyst och varmt. Vi får ny energi av värmen och den nya miljön.  Barnen blir 

förväntansfulla. Vi förändras av byggnaden och den förändras av oss. Barnens röster ekar i valven när jag visar 

vägen in i den gamla delen av byggnaden. Någon tycker att det känns som ett spökhus. Jag har varit här tidigare 

och vill gärna visa det vackert målade innertaket, men de upptäcker istället golvet. Fossil. Djur från 

dinosauriernas tid -snäckor, en bläckfisk, eller är det en tand?` ”Där, en liten räka…!!” Allt måste fotograferas. 

Barnen blir uppspelta och entusiastiska. ”Ett skelett, jag har hittat ett skelett! Hallå, Åse, jag har hittat ett skelett!” 

Kolla, här, ta en bild…!!92  

                                                            
91 Lenz Taguchi, 2012, s. 92f. 
92 Från ljudupptagningar 21 feb 2017. 

 

”Anledningen till att spöken är så sällsynta 
är att de på ett påtagligt sätt visar på tidens 
och rummets relativitet.”  

 Ur Bengtsson & Malmsten (red.), Tiden är: en 
antologi om det vi kallar tid s. 80 

 

 

Vi undersöker rummet ur barnens 
perspektiv. 

21 februari 2017 
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Tillsammans sitter vi på golvet, förflyttar oss nära kalkstenen och följer spåren av liv. 

Fossilen blir närvarande, golvet vibrerar av levande fossil. Barnens entusiasm och intresse 

överraskar mig och får mig att se rummet ur ett helt nytt perspektiv. Forskaren Noora Pyyry 

skriver om att överraskas och förtrollas av upptäckter i stadsrummet som en del i lärandet: 

”Rethinking the world via the surprising experience of enchantment”93 

Rummet har fått andra dimensioner och jag upplever hur olika tider samverkar. Jag ser 

männen från fotografierna i svarta kostymer i det nybyggda kontorshuset, urtidsdjuren i havet 

och trafiken som passerar utanför. Rummet avslöjar tiden på ett annat sätt än naturen.  

Ryckigare och mer direkt kopplat till händelser. Det blir tydligt på fotografier, varje detalj blir 

viktig och betydelsefull, berättar något om rummet, händelser, relationer. ”Kanske är det inte 

invånaren i rummet det handlar om, utan tiden. Tiden är den som bor här.”94  

Sand beskriver hur de stiger ned i ett skyddsrum och hur tidsuppfattningen förändras.   

Det är som om varken den cirkulära (dygnets och årstidernas rytm) eller den kronologiska tiden (från det 
förflutna till framtiden) är relevant här inne. Snarast materialiserar sig ett helt annat tidsbegrepp. Vi rör oss 
ner och upp genom olika skikt av tid i en pågående friktion mot underlaget tillsammans med visioner av 
framtiden, kroppsliga erfarenheter, minnen, fantasier, ljud och skuggor. Skikten av tid har dock ingen likhet 
med geologiska lager av tid, där man kan avläsa en kronologisk ordning i lagrens uppbyggnad, utan allt 
pågår ”into a kind of simultaneity” (Grosz 1999:25) Samtidigheten i de utrymmen vi besöker framträder inte 
i huvudsak som visuella fenomen, utan snarast som komplexa sammanställningar av levda, upplevda och 
framtida erfarenheter. 95  

                                                            
93 Pyyry,  Noora, “Learning with the city via enchantment: photowalks as creative encounters.” i 
 Discourse:Studies in the Cultural Politics of Education 37:1, 2016, s. 102. 
94 Tiden är. En antologi om det vi kallar tid, Prisma, Stockholm, 1999, s. 80. 
95 Sand, 2008, s. 165. 
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Nästa gång vi ses har jag tagit med fossiler och barnen känner på dem: ”Det ser ut som en tand… en 

dinosaurietand..Vi måste undersöka dem..Jag har en snäcka med mig idag.”96 Vi provar också att göra 

avgjutningar av de föremål vi hittat på platsen för att skapa våra egna fossil, rester av vår egen tid, och 

kopplingarna till fossiler återkommer under hela vår undersökning. 

 

7.2.6 Jord 
 

Tredje gången vi besöker platsen skiner solen och vi kan undersöka mark och byggnader utan snö. Vi väljer 

ut ett område på ca två-tre kvm som vi ska undersöka närmare. Jag tror att vi ska undersöka ytor, torra löv 

och mossa. Det finns en stenläggning i marken just här och vi sopar undan fjolårslöven för att se hur den ser 

ut, var den börjar och slutar. Intill stenarna ligger brädor som har börjat multna. Nu blir barnen intresserade, 

här fanns något spännande. Barnen gräver bokstavligen fram mening ur den här situationen. Att sopa undan 

löv, att undersöka brädorna är kul, med det kan finnas mer att upptäcka i grävandet. Genom att inte stanna 

vid det jag trodde skulle hända utan låta barnen fortsätta sitt utforskande får jag syn på det som kan bli till. 

Ett av barnen lyfter på en brädbit och där hittar de småkryp. När insekterna är upptäckta är det självklart att 

det är dem vi undersöker idag. Barnen visar mig ytterligare ett sätta att aktivera mellanrummet, att gräva 

under ytan, att undersöka djur och natur och få syn på deras livsmiljö.  

De aktiverar jorden som vi så konkret samexisterar med. ”Kolla! Det är såna där! Ja, det är gråsuggor.”97 

Insekterna skapar rörelse, engagemang och känslor av lust, intresse, avsmak och ansvar. Vi närmar oss 

varandra försiktigt, insekterna aktiveras av ljus och uppgrävda livsmiljöer. Vi samverkar i intra-aktion. 

Gråsuggorna liknar fossilerna i golvet och påminner om att historien lever under marken.  

                                                            
96 Från ljudupptagning den 24 februari 2017. 
97 Från ljudupptagning den 16 mars 2017. 
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Naturen är också tid, men vi har svårare att få syn på den. I forskningsprojektet Platsens poesi undersöks en 

park i Fittja och en del av arbetet handlar om att synliggöra spår från det förflutna och naturens aktivitet i 

jord och landskap över tid.98 Grävandet blir ett sätt aktivera platsen. En liten bit ifrån oss gräver en maskin 

grus och längre bort är en enorm grop. Grävandet är en ständig aktivitet på byggarbetsplatsen. Vi utforskar 

platsen med våra kroppar, blir en del av platsen, förändrar den, förändras av den och tar med en del av livet 

på platsen hem i en burk som minne. På det sättet skapas relationer till platsen och tiden, marken och jorden. 

Jorden påminner om odling och gravar, liv och död.   

 

Sista gången vi besöker platsen har vi gjort i ordning en burk med minnen till framtiden. Barnen har samlat 

småsaker från förskolan som de vill att vi ska gräva ner. Burken blir en performativ agent med makt att 

påverka framtiden. Jag tänker på pappret från 1934 som jag hittade i det lilla huset. Från att vara en brun bit 

papper blev den en sammanlänkning av tid och rum. Tiden omformar kraften i materialet. Det är en tradition 

att lämna ett mynt eller meddelande i byggnader. Nu lämnar vi ett minne i jorden. Marken mjukare, jorden 

varmare och det går lättare att gräva. Vi hjälps åt med olika spadar och hittar nästan genast massor av 

daggmask. Varje gång vi kommer till platsen upprepar barnen någon aktivitet, samtidigt som de alltid hittar 

något nytt. Nu har det blivit vår och det nya den här gången är att marken är täckt av vitsippor. Det är länge 

sedan vi såg platsen första gången. Alla möten och aktiviteter finns kvar i oss och delar av platsen har vi 

burit tillbaka till förskolan. Nu har vi också lämnat ett minne kvar som en påminnelse om att vi har funnits. 

Vi är historia och framtid samtidigt. 

 

                                                            
98 Göransson , Emma, ”Projektet platsens poetik; process.” i Göransson (red)Platsens poetik, ett konstnärligt forskningsprojekt om gröna platser och tillhörighet, ArkDes, Stockholm, 2015, s. 70. 

 
 
Alla fynd packas ner i plastlådan vi 
har med – en murken bräda, torrt 
gräs, löv, ett par gråsuggor, en larv, 
två daggmaskar.  
16 mars 2017 
 

 

Vi gräver ner ett framtidsminne 20 april 2017 
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7.3 Materialen berättar en historia 

 

Att skapa nytt av det material vi hittat blir ytterligare ett sätt att aktivera materialet och expandera 

mellanrummet. Från att vara ett mellanrum i tiden får platsen ett rum i tiden genom nya berättelser med 

samma material.  Vi samlar, paketerar och ställer ut. När vi är ute samlar vi i påsar och jag hjälper till att 

bära samtidigt som jag dokumenterar. Det samlade materialet blir något konkret att återkomma till, ett 

gemensamt minne, förpackad tid. Till vårutställningen på Konstfack bygger jag upp en miljö som består av 

det barnen byggt och gjort. Jag gör en egen gestaltning utifrån hur jag förstått deras upplevelse, liksom i 

uppsatstexten.   

Samlandet är en av de performativa handlingar genom vilka barnen utforskar platsen och det sker i intra-

aktion med materialen. Restmaterial som ligger slängt blir skatter i barnens händer. Varje kapsyl, 

tuggummipaket eller snusdosa är viktig, men mest intressant är restbitar av tegel, metall eller frigolit som 

ska bli vad som helst. En bit isolering är en ost i samma sekund som barnet får syn på den och sen heter den 

Osten. 

När vi packar upp materialet på förskolan blir det som en återkomst, ett minne. Osten är fortfarande en ost, 

men spänningen i själva upptäckandet är borta. Nu handlar det om hur det känns i handen, tyngden, lukten 

och framförallt – vad det kan bli. Byggandet är en återkommande handling, ett sätt som engagerar både barn 

och material. 

 

 

 

 

 

På återseende. Konstfacks vårutställning  
16 maj 2017 
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7.3.1 Att forma en berättelse 
 

På förskolan bygger vi en rund skräpskulptur tillsammans och barnen bygger själva två mindre 

konstruktioner. Bildäcket som de burit hem vill de göra till en önskebrunn. Allt vårt material, ljud, bilder 

och upplevelser från platsen har blivit till en samling och nu ska den formas till en utställning. Det är en 

process som sker hela tiden när vi skapar våra kollektiva minnen, det blir särskilt tydligt i museernas 

praktik. De har till uppgift att samla, vårda och visa och det sker hela tiden ett urval som avgör vad vi 

kommer att minnas. Berättelserna som produceras där är situerad kunskap som är beroende av sin kontext. 

Utställningen på Konstfack synliggör för barnen att de kan vara delaktiga i skapande av historia.99  

 

Formandet av utställningen blir min tolkning av våra gemensamma upplevelser på plats. Jag utgår från det 

material vi har och de idéer vi pratat om tillsammans. Byggandet på Konstfack är en kamp med materialen 

och ett ständigt omprövande och utforskande av möjliga vägar. Tunga spånskivor och långa reglar kämpar 

emot mina försök att bygga en vägg. Vita färgfläckar på golvet får mig att se fossiler och fundera på om jag 

kan göra avtryck av spår i vår utställning. Lastpallen måste finnas med och jag samlar flera stycken i mitt 

hörn. Sakta växer utställningen fram och jag väljer bort att ha förklarande bilder på väggarna eftersom jag 

vill att den ska vara för och av barnen och inte om dem. Istället gör jag en folder med bild och text vid sidan 

om.100 En kväll kommer jag på att jag kan hämta plankan som barnen upptäckte i snön första gången vi var 

där och den blir till hyllplan och inredning i utställningen. 

                                                            
99 History Unfolds öppnar för nya tolkningar av museets föremål. Historiska museet i Stockholm 18 nov 2016 – 19 nov 2017. 
100 Bilaga 1. 

 

 

 

Barnen undersöker utställningen med sina 
händer  

16 maj 2017 
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7.3.2 Här är våra saker! 
 
Nu är materialen omformulerade från skräp på marken, till skatter, till grejer i en låda, till utställningsföremål. 

När utställningen öppnar och besökare passerar blir materialen återbruk för en del av de som går förbi. Men när 

barnen kommer för att hälsa på är det ett återseende, även det tar ett par sekunder för dem att känna igen 

materialet i den nya förpackningen. Men sen provar de sig igenom allt, känner och håller, pekar och ropar. De 

vänder sig till mig och visar, som de gjorde när vi var ute. När de upptäcker sina händer i golvet börjar de prova 

vilken av dem som passar. 

”Känner ni igen er?” Tyst tvekan en kort stund. Materialet är samma med ändå helt annat, nu på en konstutställning. 
”Det är ju vårt, det är ju den här lysgrejen.” Provar att snurra på den. 
”Här är våra saker. Det är vatten här. Här är våra saker. Kolla! ” 
”Känner ni igen sakerna?”  
”Ja, men. Men är det vatten på golvet. Det ligger en peng där.” 
 
”Titta vad jag ser här.”(pedagogen pekar på golvet)” Ja, titta där är fossilerna.”(bestämd form) Inte vilka fossiler som 
helst. ”Kolla, Åse, här är den där. Här är den smälta snön. Var är maskarna?”  
 
”Har ni sett era händer i golvet?”  
”Den här passar inte mig. Nej, den är inte min. Det här är inte heller min. Den här är min! Och den här är min! 
Åse, vi har hittat!” 
 
”Å, den där gången när vi gick i snöstorm och samlade all den där metallen.” 
 
”Vi letar efter maskarna. Här. Men de kan ju inte andas. Jo, det är ett nät här uppe. Men var är gråsuggorna? 
Jag tror att de gömmer sig.” 
”Alla de här grejerna sitter fast, utom  stenarna, man kan ju bygga lite av stenarna. Ja, det kan man ju”101 
 
 

                                                            
101 Ur ljudupptagning på Konstfack 16 maj 2017. 
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7.3.3 Att känna igen och bygga nytt 
 

Vår undersökning präglas av återkomster och nya upptäckter. Varje gång vi kommer till platsen återser 

vi kojan och stenen, men barnen söker sig alltid vidare, och lägger till något nytt. När vi packar upp 

materialen är det ett återseende som de tar vidare genom att börja bygga. Även när vi besöker vår 

utställning på Konstfack söker de sig vidare, letar efter något nytt att utforska.102 

 
De går noggrant igenom hela utställningen och alla delar. När de undersökt allt konstaterar de att det 

enda de kan bygga med här är stenarna jag lagt kring deras byggen på landskapet av tyg. De bygger en 

stund. Det blir små skeppssättningar kring bygget. Jag tänker på forngravarna i skogen runt 

byggarbetsplatsen.  

Men på Konstfacks vårutställning finns mycket att upptäcka och nya berättelser sätts i rörelser. Barnen 

undersöker ett konstverk som är en båt med uppmaningen ”Sätt mig i rörelse”. I båten finns en låda med 

småsaker, bilder och texter och en torr, glaserad munk som någon tagit en tugga av. Barnen luktar och 

pillar, fantiserar om munken och de andra sakerna i lådan, sätter materialet i rörelse och skapar nya 

historier. 103 

 

                                                            
102 Lenz Taguchi, 2012, s.92f. Om varaktighet och cirkulära rörelser i lärandet som leder vidare till ett upptäckande av det som ännu inte är. 
103 Vilde Lee Stampes verk Att ställa till med en scen, Konstfacks vårutställning 11-21 maj 2017. Vilde arbetar med temporära rum, skenbart övergivna rum. ”Platser med spår av tidigare aktivitet och 
inspiration till framtida händelser.” www.konstfack2017.se  2017-05-16. 
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8 Resultat och diskussion - Barn skapar rum i tiden 
 

Undersökningen visar att barnens medforskande innebär att utforskandet blir ett sökande efter något okänt 

med metoder som jag inte i förväg tänkt ut. Det innebär en utmaning som pedagog, men samtidigt ett 

spännande upptäckande av det okända. Den visar också att barnen utforskar platsen genom att göra – klättra, 

gräva, ligga, springa, känna, lukta och bygga, samt att utforskandet sker i intra-aktion med materialen. Här 

diskuterar jag resultatet av undersökningen utifrån mina frågeställningar. 

 

8.1 Barnens upplevelse visar vägen 

 

Min första fråga handlade om hur plats kan undersökas med barn som medforskare. Barnen blir medforskare 

genom att visa vad de vill undersöka, vad som väcker deras intresse och hur det kan utforskas och utvidgas 

till berättelser i och om mellanrummet. Platsen är en oskriven historia och här kan vad som helst bli till. 

Barnens undersökningar blir djupdykningar på olika platser i platsen, i olika teman och material. Det finns 

ingen bestämd plan som barnen ska följa eller frågor att besvara.   

Vi vuxna tvingas hålla oss i bakgrunden och följa barnens aktiviteter, samtidigt som vi givetvis har ansvar 

för att de inte skadar sig eller någon/något annat. Jag har planerat arbetat och vet var vi kan gå och att 

kontorshuset är öppet för besök. Jag har en idé om vad vi ska göra som barnen omformulerar och ofta 

kommer det upp helt andra idéer medan utforskandet pågår. De låter sig fascineras av något, stannar upp och 

undersöker det just där och då. Vi blir medskapare i metoder som barnen väljer. Eftersom det inte finns 
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några färdiga frågor söker barnen inte efter rätt svar, utan hittar efter egna frågor att utforska.104  

Jag dokumenterar undersökningen genom ljudupptagningar, bild, text och byggandet av en utställning. 

Barnen deltar i dokumentationen genom att låna kameran när de vill och genom att samla in och bygga 

föremål till utställningen. Med barnen som medforskare blir undersökningen relevant för barnen och de blir 

intresserade och engagerade.105 

Barnens medforskande är tydligast utomhus i det mellanrum vi undersöker. Här är allt möjligt och de skapar 

nya berättelser varje gång. Det är svårare inne på förskolan. Där råder tysta regler och samförstånd, där 

känner barnen till det som finns i hyllorna och utforskandet uteblir. Även det material vi samlat in förlorar 

det nyupptäcktas glans och attraktion när vi packar upp det ur lådorna. Både rummet och materialet är aktiva 

agenter och samspelar med barnen.106 När barnen börjar bygga får de fart och idéer, där blir deras 

medforskande roll tydligare igen. De skapar kunskap genom att göra.107 

Att barnen är delaktiga märks i hur de gör platsen till sin och materialet till sitt. Redan andra gången vi är på 

platsen hittar barnen dit och de kommande gångerna springer de i förväg för att kolla in kojan eller hälsa på 

skålgropsstenen. De har gjort platsen till sin och sista gången vi är där gräver vi ner en hälsning från barnen 

till platsens framtid. De har lämnat spår på platsen och platsen har lämnat spår i dem. De har upptäckt och 

skapat spår i snön och i jorden. De har upptäckt liv i stenar och samlat skräp som de omskapat till konst. Att 

göra plats är att äga rum. 

 

                                                            
104 Ellsworth, 2005, s. 174. 
105 Thomson, 2008, s 7f. 
106 Lenz Taguchi, 2012, s. 23. 
107 Ellsworth, 2005, s.1.  

 

 

 

Barnen dokumenterar vår undersökning. 
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8.2 Att aktivera tid, rum och material 

 

Den andra frågan handlade vad som synliggörs när barnen får agera medforskare. I vår undersökning synliggör 

barnen möjliga berättelser genom att sätta material i rörelse. Jag får samtidigt syn på hur tid aktiveras på olika 

sätt.  De visar vad materialen kan göra med dem och vad de kan göra med materialen genom intra-aktion. Vid 

våra besök på platsen upptäcker de hela tiden nya användningsområden. Skyltfundamenten blir en 

klätterställning, skräp omformuleras till fynd, fossiler får liv. Metoden de väljer är i första hand görandet och 

lekandet– de bygger, gräver, plockar och springer. Det är kroppsligt erfarande där barnen deltar aktivt i 

kunskapandet med sina erfarenheter och associationer. Monica Sand skriver om att uppleva platsen med sin 

kropp och hur upplevelsen skapar platsen: “knowing the world through the body and the body through the 

world. “ 108 

Barn och material samverkar och visar oss möjligheter vi inte visste fanns, som ett kojbygge av restmaterial. 

De påminner oss om det vi lätt glömmer - att det finns en värld under markytan, full av liv med maskar och 

gråsuggor och att det förflutna lever i nuet. Barnen aktiverar även olika tider i vår undersökning vilket gör att 

det temporala mellanrummet som kan betraktas som en icke-tid istället blir fylld av olika tidpunkter som 

aktiverar en samtidighet och utvidgar rummet.  I det äldre kontorshuset upplever vi tiden när huset var nytt, 

tiden utanför där bussen går förbi, framtiden som byggs runt omkring och fossilerna i stenen som känns 

levande och närvarande när man ligger på golvet. Tiderna upplevs som samtidiga.109 I mötet med 

skålgropsstenen aktiverar barnen en ritual och återvänder flera gånger med mynt och önskningar. Årtalen på 

mynten och skålgroparna som funnits där i tretusen år skapar svindlande känsla av samhörighet och 

                                                            
108 Sand, 2008, s. 184. (Citat av Rebecca Solnit, Wanderlust- A history of walking, Verso, London 2001, s. 29.) 
109 Grosz, 2001, s. 124. 
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samtidighet. När vi gräver i jorden synliggörs liv och död. 

 

Tillsammans gör vi en berättelse som handlar om kojbygge, önskningar, möten med fossiler, insekter, 

byggarbetare och stenar. Byggandet pågår även i vårt lärande och tänkande. Vi utvecklar händelser och bygger 

nya kopplingar och tankar kring det vi gjort och när vi återkommer nästa gång gör vi nya upptäckter.  Barnens 

utforskande synliggör på det sättet en arbetsmetod av återvändande och tillblivelse.110 I utställningen 

sammanfattas vår undersökning i gestaltad form och blir en möjlig historia om platsen vi utforskat. Genom att 

skapa en utställning och text kring platsen utvidgas mellanrummet och görs synligt, det är inte längre en okänd 

restyta. Tillsammans har vi omformulerat material, tid och plats och skapat historia. 

Att ta barns perspektiv på allvar kan bidra till en mer inkluderande stadsplanering där maskar och fossiler har en 

röst, där trädens historia tas på allvar, fornminnen får ta plats och det gamla får finnas i det nya. Forskaren i 

landskapsarkitektur Maria Kylin skriver i Den lärande staden att barn utvecklar en känsla för platsen. Genom att 

lära av barn och barns sätt att nyfiket och med sina sinnen upptäcka plats kan stadsplaneringen bli bättre på att 

tillvarata barns perspektiv.111  Barnen som medforskare har synliggjort material och tid, samt metoden att 

utforska platsen med kroppen som redskap. Att använda barnens material till en utställning visade att det utställda 

alltid är insamlat och utvalt av någon och att vi alla kan vara en del av historieberättandet. Barnens medforskande 

har framförallt visat på ett omvänt lärande, där barnen visat mig vad platsen kan bli. 

 

                                                            
110 Lenz Taguchi, 2012, s. 92f. 
111 Kylin Maria, ”Stadsplanerarens dilemma” i Lieberg, de Laval, Åkerblom (red) Den lärande staden. s.181f. 

 

 

Tillsammans bygger vi kojor och ny 
kunskap. Knowledge in the making. 

16 mars 2017 
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8.3 Omvänt lärande 

 

Redan när jag träffar barnen första gången och presenterar projektet tänker jag att de kommer att lära mig och inte 

tvärtom. De känner skogen och vikingarna som funnits här, de börjar genast bygga om platsen som jag visar dem 

och de hämtar kameran för att visa mig hur den fungerar. Den tredje frågan handlade därför om vad barnens 

medforskande kan lära mig och andra. 

I Plats, identitet och lärande beskrivs hur blivande lärare arbetar med att försöka inta barns perspektiv på plats 

och en student uttrycker det som att barn ingår i sin omgivning, medan den vuxne tittar på den. Barn analyserar 

inte, utan deltar i situationen. Barn har inte frikopplat sig från omvärlden vilket gör att de känner sig meningsfulla 

och nödvändiga för sammanhanget.112 De pekar även på fördelarna med att utforska närmiljön i undervisningen. 

”Barn sitter inne med detaljkunskaper om sitt närområde. De är specialister.”113  

Min undersökning har inte handlat om barns lärande, jag har istället undersökt vad jag kan lära av barnens 

metoder. Som pedagog kan jag öppna upp det redan kända, det jag tror mig veta, för nya perspektiv genom att 

erfara något nytt. Lenz Taguchi skriver att vi befinner oss i ”ett ömsesidigt beroendeförhållande med det som 

samtidigt redan strukturerar vårt tänkande och handlande, och med det som kan komma att bli möjligt i 

perspektivet av en kreativ oändligt utsträckt möjlighet som vi i detta nu kanske bara kan föreställa oss i fantasin 

om vi försöker.”114 

                                                            
112 Sanderoth, 2009, s. 103 f. 
113 Ibid, s. 110. 
114 Lenz Taguchi, 2012, s. 93. 

 

 

 

Jag får syn på mig själv i barnens 
undersökning. Vad kan jag lära av deras 
metoder och upplevelser? 

16 mars 2017 
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När jag låter barnen fortsätta sitt utforskande, utanför det jag känner till, öppnas för nytt kunskapande.115  Jag vill 

visa dem det målade taket i kontorshuset och de upptäcker golvet med fossiler som är så mycket mer spännande. Jag 

tror att vi ska undersöka markytan, men de visar att det är under marken som det händer något.  De visar mig att 

byggande är ett intressant sätt att utforska plats, alla material fungerar som delar i nya skapelser.  

Det är också ett relationellt lärande där vi tillsammans upptäcker platsen på ett helt annat sätt än jag gjorde när jag 

besökte den ensam. Jag tvingas använda kroppen i utforskande, bära lastpallar och ligga på knä och gräva i jorden. 

Det förändrar både platsen och mig. Cele skriver om barns upplevelse av plats i sin avhandling. Hon påpekar att 

barn använder alla sinnen i undersökandet av plats och att det är också socialt accepterat att de gör det.  ”Children 

are allowed to touch and physically interact with place”116 Barnen är mindre och har ofta blicken riktad neråt och 

jag får syn på marken, golvet, skräp och småkryp. Barnens värld är marknära, konkret och detaljerad. 

Ellsworth beskriver hur mellanrummet mellan det redan kända och det ännu inte kända öppnar för egna frågor och 

nytt lärande.117 Genom att upptäcka platsen tillsammans med barn får jag syn på mina egna föreställningar och min 

egen förförståelse. Jag tror att jag varit på en plats om jag vandrat där, fotograferat och antecknat. Men barnen visar 

att jag kan behöva bygga en koja, lägga mig i gräset eller gräva efter maskar för att låta platsen bli en del av mig. De 

visar också att tid kan aktiveras och återuppstå. Det historiska är inte bara något passerat vi kan läsa om, det finns 

kvar i natur, byggnader, material och i oss. Det uppstår nya frågor att ställa som jag inte visste var möjliga, och jag 

blir nyfiken på fler perspektiv på platsen. Hur upplevs platsen av en äldre person som upplevt förändringarna över 

tid eller av ekarna som vakar över området?  Det väcker frågor om hur begränsat vårt etablerade sätt att se på plats 

kan vara och hur viktigt det är att fler berättelser blir hörda i planeringen av staden. 

                                                            
115 Lenz Taguchi, 2012, s 165f. 
116 Cele, 2006, s. 53. 
117 Ellsworth, 2005, s. 174. 
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 Kylin skriver om stadsplaneringens problem med att en systematiserad verklighet sällan stämmer med 

en levd verklighet. ”Dagens planering fokuserar på mätbarhet, objektivitet och effektivitet, medan 

utrymmet för sociala och kulturella aspekter inte är särskilt framträdande.”118 Med barnen som 

medforskare synliggörs kroppens relation till plats och platsens olika tider framträder tydligare. Genom 

att lära av barnen kan stadsplanerare få syn på fler aspekter av plats. 

Maria Kylin hävdar också att arkitekter och planerare har mycket att lära genom att ta del av barns 

perspektiv på plats. ”för självreflektion inom planerar- och arkitektyrket kan barns platser vara värda att 

studera” 119 Där planarkitekter ser en restyta, och förbipasserande ser en kvarlämnad lastpall upptäcker 

barnen nästan samtidigt och i tyst samförstånd en blivande koja. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
118 Kylin, 2010, s. 167. 
119 Ibid, s. 175. 

 

Redskap i vår undersökning av liv under ytan. 

16 mars 2017 
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9 Till slut… 
 

Jag börjar min undersökning i ett litet bostadshus från 1923. Här ligger tiden samlad i osorterade högar, i lager av 

tapeter på väggarna och i stora getingbon på vinden. Det öppnar mina ögon för tid som plats och plats som tid. 

Skålgropsstenen som ligger uppgrävd på en lastpall intill en byggarbetsplats blir början på en undersökning av 

plats i förändring. Med förskolebarnen som medforskare upptäcker jag nya lager av material och tid och nya 

perspektiv på mellanrum. I ett område som betraktas som restyta och skräpmark skapas nya möjligheter till lek, 

utforskande och historieskrivning. Den 21 maj stänger Konstfacks vårutställning och jag hämtar hem materialet som jag 

använt i gestaltningen. Det kommer inte att få plats inne i bostaden, så jag bär iväg det till det lilla huset. Nu står det 

osorterat som en rest av våren 2017 och materialet kan berätta en ny historia. 

Material rymmer tid, berättelser och möjligheter. I vår undersökning har vi aktiverat några möjliga berättelser om 

en byggarbetsplats, ett blivande bostadsområde. Om flera människor får möjlighet att berätta sina historier om 

plats kan stadsplaneringen bli en mer demokratisk process och bidra till social hållbarhet, att bygga ett samhälle 

där alla känner sig inkluderade. Varje plats bär på egna historier som kan få möjlighet att aktualiseras och 

återberättas i det nya. Att aktivera mellanrum kan vara ett uttryck för makt att förändra, och att låta barn bli 

medforskare gör att deras röster blir en del av samtalet om stadens förändring.  

Idag finns ett arbete för att stärka flera gruppers möjligheter att göra sina röster hörda i samtalet om närmiljön. 

Att barn kan vara medforskare och se miljö och material som medskapande ser jag som ett sätt att skapa nya 

perspektiv på makten över staden.  

 

 

 

I det lilla huset samlas överblivet material. 
Nu ryms även utställningen från 
byggarbetsplatsen här. 
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