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Abstrakt 

 

 

Detta masterprojekt handlar om barns gestaltningar av tid, historia och museum i ett 

samarbete mellan Vasamuseet och Design Lab S. Med studien vill jag visa på 

museipedagogiska metoder som ger utrymme för barnens kunskaper och processer. 

Mina frågeställningar är: 

- Hur gestaltar barnen museum, tid och historia? 

- Hur kan barnens gestaltningar och guidningar förstås i termer av lärande?  

- Hur kan denna kunskap användas på museum? 

Utifrån teoretiska, pedagogiska och konstnärliga perspektiv har jag undersökt och analyserat 

komplexiteten i barnens lärprocesser med materialiteter. Jag har använt mig av 

posthumanistiska teorier och visuella, performativa metoder. Som en gestaltande del i 

undersökningen har jag utgått från ett barns resonemang kring hur vi rör oss genom 

utställningsmiljöer på museum. På Konstfacks vårutställning utforskade jag därför vad som 

händer i en utställning när barn får bestämma hur de väljer att ta sig igenom samlingar och 

aktivera konstverk. Den konstnärliga processen visade hur oskrivna regler kan synliggöras 

med hjälp av barnens guidningar och hur det går att aktivera mellanrum som tillåter nya sätt 

att se. 

Barnens gestaltningar av tid, museum och historia utmanade en linjär tidssyn med rörlighet 

och skapade en nomadisk museipedagogik genom att transformera ting och tid till händelser 

och platser genom sina gestaltningar. Med egna museer och guidningar synliggjorde och 

utmanade de maktstrukturer inom museivärlden och samhället. Barnens performativa och 

estetiska processer visade hur meningsskapande sker genom intra-aktioner med materialiteter 

och med andra människor. Genom leken och skapandet kunde barnen både följa och gå emot 

regler och normer samt pröva sina egna teorier. Barnens gestaltningar visar att vi i 

lärandesituationer bör ge utrymme till det oförutsedda så att vi kan inta olika 

subjektspositioner och våga omförhandla förgivettagna roller. Med pågående processer av 

tillblivelser blev vi tillsammans medskapare av kunskapen. Studien visar att vi bör uppmuntra 

till en nomadisk museipedagogik som kännetecknas av rörelse, fantasi, drömmar och nya 

sammankopplingar. 

1.1 Nyckelord 

Museipedagogik, museum, performativitet, estetiska lärprocesser, 

posthumanism, visuell kultur, bildpedagogik. 
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1. Inledning 

 

Jag minns fortfarande mitt allra första museibesök. Det var slutet av 1980-talet och jag var 

runt sex år gammal när mamma och jag gjorde en helgutflykt till Leksaksmuseet vid 

Mariatorget. När vi kom innanför dörrarna greps jag av en magisk kittlande känsla av 

fascination. Jag kan ännu idag framkalla minnesbilden av leksakerna som fyllde montrarna - 

dockskåp med tillhörande små familjer med pyttesmå köksredskap, rufsiga nallar, dockor med 

halvslutna ögon och buckliga plåtbilar. Jag förstod att dessa dammiga leksaker jag 

omringades av var speciella, leksaker som aldrig mer skulle lekas med. De föreföll så döda 

och levande på samma gång. Inlåsta med varandra i sina tunga glasmontrar. 

 

Trots att jag var medveten om att leksakerna var oåtkomliga för barn, var det som om 

leksakerna kallade på mig. Jag blev lockad av tanken att öppna montrarna, ta ut alla gamla 

föremål och ge dem nytt liv genom att leka med dem igen!  

På sätt och vis är det vad jag fortfarande vill göra som vuxen fast med lite andra metoder.   

Jag vill ta ut museiföremålen ur montrarna, putsa av dammet, bjuda in människor och leka 

nya lekar på museet! 
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1.2 Introduktion 

 

Samtiden är den senaste snittytan av det förflutna,  
det du precis nu gör, tänker och säger  

har redan passerat.  
Du lever din  

historia  
i detta  

nu,  
i  

det  
förflutna,  

 i framtiden. 
Allt händer samtidigt. 

 Tiden är relativ. Tiden är sand  
i ett timglas, visare, ljus och skugga.   

Vi lever om dagar, högtider och födelsedagar,  
trots att dessa aldrig är exakta tidpunkten för händelsen vi minns. 

 
 

Denna reflektion skrev jag efter ett föredrag på Historiska museet där deltagare inom 

forskningsprogrammet ”Tid minne och representation” berättade om utforskandet av 

historiemedvetandets förvandlingar. I panelsamtalen problematiserades en linjär tidssyn och 

samtidens inverkan på historiska samlingar och kollektiva minnen. Under dagen presenterades 

utställningen History Unfolds som utformats av samtidskonstnärer. Dessa konstnärer hade 

inspirerats av museets samlingar och skapat nya verk för att – Göra det osynliga synligt, 

utforska det som var gömt och glömt och för att sätta normer som skapat museet och dess 

samling under debatt. Museet visade även föremål från samlingarna för att lyfta fram 

berättelser och perspektiv som tidigare inte fått ta plats och komplettera bilden av historia i 

Sverige.1   

                                                 
1 http://historiska.se/utstallningen/ 2016-01-08. 

http://historiska.se/utstallningen/


 

 

8 

 

”Min identitet ligger i din blick förändras varje gång du blinkar”2 

 

När jag strosade runt i samlingarna funderade jag kring konstnärens roll i utformningen av 

utställningen. En konstnär kan tolka fritt, hitta andra dimensioner och skaka om ordningen 

med alternativa metoder.  

En tanke slog mig – Detta har konstnärer och barn gemensamt! 

En konstnärs och ett barns teorier och gestaltningar kan röra vid ämnen som andra inte förmår 

att röra vid och kan således öppna möjligheten att göra någonting annorlunda, oväntat och 

utmana och ifrågasätta strukturer. Barnet och konstnären kan skaka om och mixa fritt mellan 

discipliner och tider. Båda är rörliga – nomadiska och kan använda denna rörelse för att 

förändra och producera nytt.3 Filosoferna Gilles Deleuze och Felix Guattari introducerar 

nomaden som ett begrepp som synliggör betydelsen av blivanden och rörelser.  Nomaden är 

en teoretisk figur som möjliggör och kräver förändring i givna strukturer. 4 

 

I barnens gestaltande utforskande av tid, historia och materialitet finns det potentialer att 

utmana föreställningar om hur saker och ting ”bör vara”. Pedagogikforskaren Hillevi Lenz 

Taguchi påtalar att det finns en viktig etisk möjlighet och potentialitet för framtiden i denna 

utmaning. I detta upptäckande av omvärlden tillsammans med barn kan det ske förändringar 

                                                 
2 Konstnär: Bucht, Elisabeth, Verk: Möte med lejon, Fotografier av författaren från History Unfolds, Historiska 

museet, Stockholm, 2017-02-28. 
3 Johansson, Lotta, ”Rörelsens pedagogik: att tillvarata lärandets kraft” i Bergstedt, Bosse (red), Posthumanistisk 

pedagogik, Gleerups, Malmö, 2017, s. 141. 
4 Ibid., s. 140. 
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hos oss vuxna och världen i det lilla, men även i ett större och till och med globalt 

sammanhang.5 När vi väljer att arbeta med problemställningar som på djupet utmanar de 

representationer vi har kan nya begrepp konstrueras.6 

Som lärare fascineras jag av barns utforskande och prövande av teorier. Jag intresserar mig 

för lärandets komplexitet och vill med detta masterprojekt både utvecklas som pedagog och 

bidra till forskningsfältet Visuell kultur och lärande med inriktning bildpedagogik med 

barnens gestaltningar och lärprocesser i fokus. 

 

1.2.1  Konsten att gå på museum 

 

Jag ställde frågan till barnen som deltog i detta masterprojekt – Varför går man på museum? 

 

Barn 1: – Man ska titta på saker. 

Barn 2: – För att man ska lära sig nya saker. 

Barn 3: – För att veta vad som hände förr i tiden och vad och dom har typ hittat gamla saker. 

 

Svaren kan fungera som en indikation vad barnen förväntar sig under ett museibesök. Som 

besökare ska vi se på föremål som hittats, bevarats och ställts ut för att generera ny kunskap.  

På museum får vi alltså veta mer om historiska händelser och de kan ses som en plats för 

lärande som värnar om värdefulla gamla ting. ”Dom” som hittat föremålen tolkar jag som 

personer eller institutioner såsom museer. 

 

Även ett oväntat svar kom fram under samtalet.  Ett av barnen började plötsligt visa hur man 

går på skilda sätt på olika museum. Hon gick fram och tillbaka med olika tempo i rummet och 

demonstrerade först hur hon går på Vasamuseet, sedan Tekniska museet och jag bad henne 

även visa hur besökare går på ett konstmuseum. Det blev tydligt för mig att det fanns 

performativa aspekter kring ett museibesök och dessa ville jag undersöka ytterligare.  

 

Jag tänkte tillbaka på när jag och min sambo var i New York våren 2016 och besökte 

Naturhistoriska museet. I utställningen började vi helt spontant imitera dinosaurierna. Vi gick 

fram till montrarna, gestikulerade och härmade deras uttryck. Det fanns en inbäddad agens 

                                                 
5 Lenz Taguchi, Hillevi, Varför pedagogisk dokumentation, HLS förlag, Vällingby, 2008, s. 19f. 
6 Ibid., s. 66. 
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och performativitet7 som triggade oss i utställningarna på museet och jag upptäckte även 

andra vuxna som interagerade med djuren i dioramorna. En man lät som en av gorillorna och 

slog vilt med armarna mot bröstet. När paret insåg att vi såg på fnittrade de lite generat. Jag 

fick syn på att föremålen gjorde någonting med oss och att vi faktiskt gick på ett sätt på 

museet som inte hade varit lika självklart på exempelvis ett konstmuseum. Som en gestaltande 

del i denna undersökning har jag utgått från flickans resonemang kring hur vi går –alltså rör 

på oss genom olika museum. Jag har arbetat vidare med att utforska vad som händer i en 

utställningsmiljö när barn får bestämma hur de väljer att ta sig igenom samlingar eller agera 

med konstverk. Min undersökning har därför ett dubbelt perspektiv som jag beskriver mer 

utförligt i metodkapitlet. 

 

 

  

 

1.2.2 Projektet skissas fram 

 

Som pedagog på Vasamuseet håller jag visningar för både skolklasser och familjer. Detta 

masterprojekt startade spontant då jag blev tillfrågad om att hålla i ett projekt som hade 

planerats mellan Vasamuseet och Design Lab S. Jag insåg snabbt att det fanns potential till en 

spännande studie. Eftersom jag använder visuell dokumentation i mitt arbete med barn 

började jag automatiskt dokumentera våra workshops.  

                                                 

7 Jfr. Åsberg Cecilia, Hultman, Martin, Lee, Francis (red.), ”Möt den humanistiska utmaningen” i 

Posthumanistiska nyckeltexter, Studentlitteratur, Lund, 2012, s. 43. 
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Vasamuseet visar Gustav den II Adolfs Krigsskepp Vasa som förliste under jungfrufärden 

den 22 augusti 1628 i Stockholm för att sedan återupptäckas och bärgas av Anders Franzen 

1961. Han hittade först en liten rund ekbit som visade sig att tillhöra det stora skeppet. Med 

utställningar runt skeppet vill museet även visa hur livet såg ut under 1600-talet. Vasamuseet 

är en kunskapsinstitution där möten sker mellan det publika och forskningen och de har även 

olika skolprogram och pedagogiska familjeprogram där besökarna ges möjlighet till att 

aktiveras och använda olika sinnen under visningarna. På Vasamuseets hemsida beskrivs 

museet som en del av Statens Maritima Museer (SMM) med uppdraget att hålla det maritima 

kulturarvet levande och öka kunskapen om det.8 

 

Design Lab S grundades av designern Samir Alj Fält och är en kollektiv designstudio i 

Skärholmen som sedan 2013 engagerar professionella designers och barn mellan 8 och 15 år i 

kollektiva skapandeprocesser. På hemsidan står det att tillsammans undersöks 

designprocesser, ett experimenterande med material och tillverkningstekniker och utforskande 

av nya estetiska uttryck. Med övertygelsen om att alla bör få chansen att utforma hur världen 

ska se ut och fungera vill Design Lab S verka för var och ens rättighet att uttrycka 

erfarenheter, upplevelser och perspektiv i form av estetiska avtryck i samtiden. Barnen ska 

känna sig sedda och betydelsefulla och labbet gör aldrig samma sak två gånger. Labbet vill 

skapa en känsla av att finnas – Vi i Skärholmen finns. Design Lab S skriver sin egen historia 

och har ett eget arkiv som är mobilt i form av en rörlig container. Till arkivet väljs cirka två 

designade objekt från varje workshop, där de beskrivs utifrån yttre egenskaper och sparas 

tillsammans med en kort redogörelse. Barnen som besöker Design Lab S bjuds in som jämlika 

medarbetare, med lika stort inflytande i designprocessen som professionella designers.9 

 

Inför projektet träffade jag och två kollegor från Vasamuseet konstnärliga ledaren Samir Alj 

Fält och verksamhetsutvecklaren Alicia Donat från Design Lab S. Trots att Vasamuseet och 

Design Lab S är olika i många avseenden hittade vi flera gemensamma nämnare. Vi 

samtalade kring begreppen pedagogik, vision och identitet för att finna vad vi ville undersöka 

tillsammans. Detta gjordes visuellt genom att vi tog med oss tre bilder som vi förknippade 

med dessa ord. Första mötet handlade mycket om berättelser, om att skriva in sig själv och 

andra i ett sammanhang här i världen. Vi delade fritt våra tankar och idéer om hur samarbetet 

                                                 
8 http://www.vasamuseet.se/om-oss.  2017-01-09. 
9 http://designlabskarholmen.se. 2017- 05-01. 

http://www.vasamuseet.se/om-oss
http://designlabskarholmen.se/
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skulle kunna tänkas ta form. Vi bestämde oss för att träffa barngruppen med föräldrar på 

museet och sedan ha workshops på Design Lab S i Skärholmen. Återkommande ord och 

teman var: 

 

 Tidsmaskin, resa, kartor, hitta vägen, ledtrådar, arkeolog, berättelser, mobilitet. 

  

Tillsammans med barnen ville vi på Vasamuseet och Design Lab S också söka svar på våra 

gemensamma frågor och synliggöra nya perspektiv genom att låta performativitet och 

materialitet ge form till våra kunskaper. Frågor som utformades under vår första workshop 

var: 

 

- Går det att skriva sin egen historia?  

- Om man fantiserar en historia, kan man bygga en identitet baserad på den?  

- Om man inte känner igen sig på den historia som berättas på museer, kan man hitta på en egen?  

- Kan man tillsammans bygga en identitet kring det?  

- Går det att materialisera?  

- Går det att berätta till fler?  

- Inkludera fler i berättelsen?  

- Kan man bygga en identitet själv eller måste man vara fler? 

 

En ny typ av arkeologi tog form. När vi började skapa svar till frågorna tillsammans uppfanns 

någonting som inte existerade före projektet – Designarkeologi. 

 

 

1.3 Bakgrund 

 

1.3.1 Museipedagogik och kulturarv i rörelse 

 

Museer, monument och arkiv inte bara representerar historien utan faktiskt också producerar tänkande 

kring och förståelsen av det historiska. På ett motsvarande sätt blir det nödvändigt att reflektera över 

frånvaron av materiella artefakter, skriftliga källor och andra vittnesbörd om det förflutna får för etiska, 

politiska och existentiella konsekvenser. Förekomsten av materiella spår avgör oftast vad som 

historiseras och vad som skrivs in i olika gemenskapers berättelser om det förflutna.10 

                                                 
10 Huss, Markus, Manns, Ulla, Ruin, Hans, Tid, minne, representation, slutrapport från ett forskningsprogram, 

Makadam förlag, Stockholm, 2016, s. 14. 
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Frågor om vad, hur och varför vissa artefakter eller visst kulturarv insamlas, bevaras, ställs ut 

och kommuniceras anses enligt museiforskaren Berit Ljung som identitetspolitiska frågor.11 

Även museiforskaren Eva Insulander skriver att det blir allt vanligare att berättelser om 

kulturhistoria utgår från besökarnas perspektiv, identitet och erfarenheter. Både Ljung och 

Insulander identifierar en förändring i museers förhållningssätt till detta uppdrag. Besökarna 

ges en ökad möjlighet att själva utforma sitt lärande vilket visar på ett ifrågasättande av 

auktoritet och kunskap. Samtiden har inverkan på både historien och de berättelser som får ta 

plats idag.12 

Under de senaste decennierna har museibegreppet börjat utvidgas. Till detta bidrar även 

tillväxten av särskilda science centers och barnmuseer, samt virtuella museer, digitalisering 

och simuleringsmöjligheter. Det blir allt vanligare att museum ger möjligheten att agera värd 

för diskussioner om samtiden och för omtolkningar som öppnar nya perspektiv inom områden 

som exempelvis identitet, nationalism, kön och demokrati.13 Förändringar i kultur och 

samhälle och det utvidgade museibegreppet gör att den museipedagogiska forskningen 

befinner sig i ett spänningsfält mellan tradition och förnyelse, mellan beständighet och nya 

utmaningar.14 

 

1.3.2 Estetiska lärprocesser – meningsskapande intra-aktioner 

 

Fredrik Lindstrand och Staffan Selander menar att ett meningsskapande och tolkande av både 

det som finns och det som ännu inte finns är centralt för att förstå oss människor.15 Vårt 

kunskapsskapande börjar i kroppens relation, i samspel och kommunikation med omvärlden 

och varje ny kunskap och erfarenhet förändrar och berikar kroppens vara i världen.16 Estetiska 

lärprocesser handlar alltså inte bara om ”jag tänker” utan är en genomlevd erfarenhet, mening, 

upplevelse och förståelse av omvärlden via kroppen.17 Med estetiska uttryck kan vi lägga till 

något till världen som inte fanns där tidigare likt en lärprocess som lägger något till individens 

förståelse av världen som inte fanns i dennes medvetande tidigare. Ett estetiskt uttryck kan 

                                                 
11

Ljung, Berit, Museipedagogik och erfarande, Avhandling i pedagogik, Pedagogiska institutionen: Stockholms 

universitet, Stockholm, 2009, s. 46. 
12 Insulander, Eva, Tinget, rummet, besökaren, Avhandling, Stockholms universitet, Stockholm, 2010, s. 12. 
13 Ljung 2009, s. 26. 
14 Ibid., s. 41, 29. 
15 Lindstrand, F. & Selander, S (red), Estetiska lärprocesser, Studentlitteratur, Lund, 2009, s. 12. 
16 Lenz Taguchi 2008, s. 75. 
17 Ibid,. s. 76f. 
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uppfinna någonting som förändrar vår syn på världen, även om uttrycket också innebär en 

fantasi kring det som aldrig funnits. 18 

 

Enligt pedagogikforskaren Ulla Lind är skapade att förändra. Vad som räknas som estetiskt 

skapande material kännetecknas av just denna kvalitet -  att kunna förändras och 

omformuleras så att vi kan uppfatta skillnader före – under och efter omskapandet. Istället för 

att avgränsa materialet till exempelvis papper och pennor bör vi istället ställa frågan hur barn 

och vuxna aktiveras i intra-aktionen med rummet, varandra och övriga materialiteter.19  

Lind beskriver att barn har en förmåga att skapa upprepade förskjutningar i ett material och 

sig själva. Deras processer är icke-linjära där ingen specifik början eller slut går att urskilja, 

utan det är snarare rytmen och rörelsen som gör de ständigt befinner sig mitt i händelserna 

och mellanrummen.20   

 

Samir Alj Fält som skapat Design Lab S och som jag samarbetade med under detta 

masterprojekt berättade om sin egen drivkraft i Dagens Nyheter: 

 

Under hela uppväxten skapade jag maniskt. Och funderade över världen. Varför lever vi? Jag fastnar 

fortfarande i den där första frågan. Vem är jag? Och mitt sätt att svara har alltid varit att ta upp ett 

material och börja bygga. Sedan när grejen står framför mig på bordet så klarnar något i huvudet. Jag 

kan känna strukturen med fingrarna, den väger något. Den finns. Och alltså finns jag – vare sig du vill 

eller inte. Design för mig handlar om att svara på den där första frågan gång på gång. 

Och det finns två stora svar på frågan om vad som i perioder får Samir Alj Fält att arbeta dygnet runt. 

Ett är politiskt. Och ett är personligt. 

– Så som samhället ser ut nu: det är som om en bildlärare bara skulle dela ut färger till hälften av klassen. 

Att uttrycka sig är att vara människa, och i dag osynliggörs stora grupper. De lämnar inga spår. 

Kommande generationer kommer inte se att de funnits. Det är vårt svenska kulturarv som bränner inne. 

År efter år, säger Samir Alj Fält.21 

  

Samir berättar vidare att han vill revolutionera sitt yrke. Inte bara genom arbetet i Skärholmen 

utan också genom sina uppdrag i styrelser och jurys. Han är ofta med och bestämmer vilka 

                                                 
18 Lindstrand & Selander (red), 2009, s. 12. 
19 Lind, Ulla, Blickens ordning: bildspråk och estetiska lärprocesser som kulturform och kunskapsform, 

Institutionen för didaktik och pedagogiskt arbete, Stockholms universitet, Stockholm, 2010/2013, s. 227. 
20 Ibid,. s. 239. 
21 http://www.dn.se/kultur-noje/samir-alj-falt-i-dag-osynliggors-stora-grupper-men-att-uttrycka-sig-ar-att-vara-

manniska/PUBLICERAD 2016-06-11. 
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som ska få pengar och hur utställningar på museer utformas.22 Genom att förskjuta sin energi 

och designa in sig själv in i världen har han fått tillträde till nya platser och sammanhang, han 

är i rörelse och kan skapa tid och rum. Gränsen mellan människa och materia och mellan 

passiva och aktiva objekt luckras upp och tankar, känslor och kropp materialiseras i 

skapandet.23  

Detta kan beskrivas genom att det inte finns ett slags filter eller mellanrum mellan människan 

och världen eftersom vi själva består av materia på samma sätt som alla ting runt omkring oss. 

Materialitet och kropp blir oskiljaktiga och samspelar tillsammans. Det posthumanistiska och 

ny-materialistiska synsättet hävdar att material har agens. Vi intra-agerar med olika 

materialiteter, de medskapar situationer, ger motstånd, är inte passiva, neutrala döda ting utan 

en del av kunskapsproduktionen i varje situation där människa och materialitet är i kontakt 

med varandra.24 Om vi ser lärande som en pågående process där vi inte särskiljer oss själva 

från världen kan vi enligt forskaren Karen Barad luckra upp dikotomier som teori och praktik, 

kognition och kropp.25 

 

 

2. Syfte 

 

Syftet med detta masterprojekt är att bidra med ökad kunskap om museipedagogiska metoder 

genom att undersöka barnens gestaltningar av historia och tid, samt deras sätt att röra sig på 

museum. Med studien vill jag utifrån teoretiska, pedagogiska och konstnärliga perspektiv 

analysera komplexiteten i barnens lärprocesser med materialiteter. 

 

 

3. Frågeställningar 

 

Hur gestaltar barnen museum, tid och historia? 

Hur kan barnens gestaltningar och guidningar förstås i termer av lärande?  

                                                 
22 http://www.dn.se/kultur-noje/samir-alj-falt-i-dag-osynliggors-stora-grupper-men-att-uttrycka-sig-ar-att-vara-

manniska/PUBLICERAD 2016-06-11. 
23 Jfr. Hermansson, Carina, Saar, Tomas, ”Elevers samhandlingar med text, materialitet och kropp i 

skrivundervisningen” i Bergstedt (red), Posthumanistisk pedagogik, Gleerups, Malmö, 2017, s. 88. 
24 Ibid., s. 79. 
25 Barad, Karen, ”Posthumanistisk performativitet: mot en förståelse av vad materia betyder” i Posthumanistiska 

nyckeltexter, Studentlitteratur, Lund, 2017 s. 85. 
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Hur kan denna kunskap användas på museum? 

 

 

4. Metod 

 

Undersökningen är en kvalitativ etnografisk studie där jag själv varit aktiv deltagare och 

observatör.26 Som en etnografisk forskare intresserar jag mig för informanternas handlingar, 

uppfattningar och utsagor i den miljö och kontext som de befinner sig i - och som de samtidigt 

konstruerar.27 Birgitta Kullberg skriver att genom att närvara en längre tid på fältet förstärks 

tillförgiltigheten då barnen vänjer sig vid forskarens närvaro och vågar ge uttryck för sina 

tankar. Att kontinuerligt återkomma till fältet har även skapat möjligheter för mig att hitta 

mönster och samband.28 Jag har analyserat mina fältanteckningar fortlöpande under själva 

studiens genomförande, samt gjort en mer fördjupad analys i samband med skrivandet.29 

Teori och metod har varit förenade i min etnografi då det praktiska arbetet på fältet, det vill 

säga barnens gestaltningar och berättelser, format teoriutvecklingen.30 Enligt Lind har vi 

mycket att lära av barns utforskande då de har en etnografisk förmåga att omförhandla platser, 

använda mellanrummet och göra nya upptäckter. 31 

 

Jag har antagit forskningsfältet som en a/r/tographer (artist/teacher/researcher) 

konstnär/lärare/forskare då studien har ett dubbelt perspektiv – en vetenskaplig del och en 

konstnärlig visuell gestaltning. Jag vill hävda att dessa två delar inte skall särskiljas utan 

snarare ses som länkar som hakar i varandra och bildar en starkare kunskapskedja. Genom att 

använda både konstnärliga och pedagogiska metoder har oförutsedda upptäckter trätt in i 

mellanrummet av det konstnärliga och pedagogiska som i sin tur aktiverat forskaren i mig.32 

 

                                                 
26 Kullberg, Birgitta, Etnografi i klassrummet, 3:e upplagan, Studentlitteratur, Lund, 2014, s. 68. 
27 Ibid,. s. 66ff. 
28 Ibid,. s. 81. 
29 Ibid,. s. 186. 
30 Ibid,. s. 74. 
31 Lind, Ulla, “Visual and performative ethnography - negotiating pedagogy in visual arts education and culture 

practices” i  Conversation in Finnish Art Education, in International Contexts,  Aalto University Press, 2015, s. 

182. 
32 Springgay, Stephanie, Irwin, Rita L, Leggo, Carl & Gouzouasis, Peter (Eds.), Being with a/r/tography, Sense 

Publishers, Rotterdam, 2008, s. 25f. 
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A/r/tography gör det möjligt att synliggöra och ifrågasätta genom att iscensätta och 

engagera.33 Istället för att svara på färdiga frågor handlar det om att omformulera och 

transformera och röra sig från rimlighet och sannolikhet till möjlighet. Då metoden är 

praktiknära är den lämplig för mig som museipedagog att studera min egen praktik och 

pedagogiska situationer. A/r/tography vecklar ut möjligheter till utveckling.34 

 

På Konstfacks vårutställning har jag arbetat vidare med flickans resonemang kring hur vi går 

på olika museum. Jag har bjudit in barngrupper till workshops ”Designa din guide” där barnen 

fått tillverka pappersloppor med egna anvisningar.  Med performativa metoder vill jag 

synliggöra osynliga regler samt generera nya kreativa sätt att röra sig genom en 

utställningsmiljö och skapa någonting nytt och oförutsägbart.  

Valet av metoder har frambringats av min önskan att skriva fram komplexiteten i lärande. 

Dilemmat med en praktikbaserad forskningsmetod är att det ibland kan vara svårt att hinna 

med att dokumentera allt som sker på fältet.  

 

 

4.1 Tillvägagångssätt 

 

Undersökningen ägde rum under höstterminen 2016 och påbörjades med ett besök på 

Vasamuseet där barnen tillsammans med sina föräldrar fick en guidad tur av mig för att få en 

upplevelse på plats och inspireras av skeppets historia. Barnen fick papper för att teckna och 

anteckna under visningen.  

                                                 
33 Ibid,. s. 25f. 
34 Ibid,. s. 23. 
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Efter visningen på Vasamuseet fick barnen en varsin rund träbit från lådan som Samir hade 

med sig från Design Lab S. Barnen fick i uppdrag att fantisera var den runda biten kom ifrån, 

för att sen designa arkeologiska fynd kring träbiten när vi träffades i Skärholmen. Vi träffades 

två timmar i veckan på Design Lab S under sju veckors tid.  Efter varje workshop delades nya 

bitar och fragment ut som barnen fick ta hem och fundera kring. Temat för varje workshop 

diskuterades löpande fram och det fanns inget bestämt avslut för projektet när vi startade.  

 

 

4.2 Empiri 

 

Jag har använt mig av dokumentation i form av fotografier, ljud – och videoupptagningar samt 

informella intervjuer med barnen. Efter varje tillfälle har jag skrivit anteckningar som varje 

gång genererat nya insikter. Det har blivit ett slags återbesök där jag upptäckt någonting jag 

inte hann se under själva workshopen.  

 

Jag upptäckte att det var svårt att anteckna och fullt observera under själva workshopen så 

fotografier (ca 370 stycken sammanlagt) har varit en stor empirisk del.  

Jag har insett att empirin även genomgår en transformation, ett material blir ett annat, 

exempelvis förvandlas film till text. Texten transformeras även genom min blick och 

erfarenheter. Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips poängterar att en forskare 

aldrig kan vara helt objektiv och se händelserna som de egentligen är, min 
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kunskapsproduktion liksom all annan diskurs är produktiv – jag skapar verkligheten samtidigt 

som jag avbildar den.35 Det jag först såg i materialet ändrades ju mer jag gick igenom det. 

Även materialet genomgår en process av tillblivelse genom mig. När ögonblicken av själva 

projektet passerat återstår ett digitalt material. Under sista workshopen på Design Lab S 

filmades stora delar av barnens guidningar. Filmmaterialet utgör cirka 30 minuter. 

Från en början handlade mitt arbete om hur barnen kunde förstå Vasas historia med hjälp av 

estetiska processer, sedan skiftade jag position när jag kommit längre i bearbetningen av 

materialet. Mitt syfte tog en helomvändning och istället kom mitt att arbete att handla om vad 

Vasamuseets pedagogiska verksamhet kan lära av barnens processer. Ju mer jag gick igenom 

materialet och använde litteraturen, desto mer insåg jag att det var barnen som utgjorde den 

värdefulla kärnan och ägde kunskapen i min undersökning. 

 

Teman för våra workshops: 

 

Introduktion & visning Vasamuseet   2016-09-24   

Designarkeologiska fynd  Workshop Skärholmen 2016-09-29  

Kläder   Workshop Skärholmen 2016-10-06 

Verktyg   Workshop Skärholmen 2016-10-13 

Skulpturer   Workshop Skärholmen 2016-10-20 

Mat   Workshop Skärholmen 2016-10-27 

Nya museum  Workshop Skärholmen 2016-11-10 

 

Från Konstfacks vårutställning består mitt empiriska material av fotografier, filmklipp, loppor 

och andra teckningar som blev lämnade på platsen.  

 

 

4.3  Urval och avgränsning 

 

Deltagarna i projektet var besökare på Design Lab S, allt gjordes utanför skoltid och var helt 

frivilligt. Under projektets gång varierade antalet deltagare för varje workshop. Ibland kunde 

det vara 26 deltagare för att sedan bli 10 stycken på nästa workshop. Barnen var mellan ca 6–

12 år, en del av dem var återkommande medan andra deltog i ett par workshops. Urvalet av 

deltagare gjordes alltså av Design Lab S.  

                                                 
35 Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise, Diskursanalys som teori och metod, Studentlitteratur, Lund, 

2000, s. 148. 
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På Konstfacks vårutställning bedömde jag att högst sex barn per workshop var lagom för att 

alla skulle få tid att guida. Jag kontaktade två förskolor och träffade tre olika grupper. Under 

utställningen tog en grupp lärarstudenter kontakt med mig, dessa studenter bidrog också till en 

del av mitt material.  

Ur det insamlade materialet i form av teckningar, ljudupptagningar, fotografier och filmer har 

jag gjort ett strategiskt urval som tydligast kunnat klargöra mitt syfte och svara på mina 

frågeställningar. Jag har gått igenom filmerna flera gånger, transkriberat och tematiserat 

delarna för att kunna söka samband och analysera barnens gestaltningar. Avgränsningen har 

skett succesivt då jag gått igenom mina fältanteckningar och upptäckt både mönster och unika 

fenomen.  

Ett råmaterial har flera potentiella möjligheter beroende på vilka teorier jag väljer och vad jag 

vill undersöka djupare. Med en annan frågeställning hade jag valt ut andra delar. 

 

 

4.4 Etiska överväganden 

 

I Design Lab S verksamhet beskrivs barnen som kollegor. I projektet har de varit 

medforskare, utforskat och drivit designarkeologin. Eftersom vi inte hade färdiga svar på 

frågorna har barnen tolkat utifrån sina egna erfarenheter och varit medskapare av kunskapen 

tillsammans. Jag upplevde att barnen uttryckte en stolthet över sina verk så stundvis har jag 

upplevt anonymiseringen som paradoxal då det är barnens processer som frambringat 

forskningen. 

Enligt vetenskapsrådets fyra forskningsetiska principer36 informerade jag både deltagarna och 

deras vårdnadshavare. Jag berättade först muntligt om projektet på plats på Design Lab S för 

att sedan maila ett brev till vårdnadshavare med en presentation av projektets syfte och 

karaktär. Vårdnadshavarna informerades om att deltagandet var frivilligt och de fick tid på sig 

att prata med varandra och fundera om de ville att barnen skulle medverka i undersökningen. 

Deltagarna fick veta att de närsomhelst kunde avbryta sin medverkan. Den skriftliga 

kontakten med godkännandet skedde sedan via sms och mail. I mitt brev förklarade jag att 

deltagandet skulle vara anonymt och att inga bilder på ansikten skulle publiceras samt att 

materialet endast skulle användas till mitt masterprojekt. 

                                                 
36 Vetenskapsrådet http://codex.vr.se   

 

http://codex.vr.se/
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Jag har valt att varken anonymisera Design Lab S och dess medarbetare eller Vasamuseet då 

jag anser att det ur demokrati – och kunskapssynpunkt är viktigt att visa hur dessa 

verksamheter kollaborerat med varandra och genererat ny kunskap genom barnens estetiska 

och performativa lärprocesser. Både Design Lab S och Vasamuseet har uppmuntrat detta.  

 

 

5. Teori och tolkningsram 

 

Min undersökning vilar på en socialkonstruktionistisk kultur- och kunskapssyn där sättet att 

uppfatta världen inte är konstant, utan snarare befinner sig i ständig förändring.37 Detta 

innebär att sociala fenomen aldrig är färdiga eller totala vilket ger utrymme för nya 

dimensioner.38 Våra världsbilder och identiteter kunde ha varit annorlunda och förändras 

ständigt. De är möjliga men inte nödvändiga - kontingenta.39 För mig innebär denna teoretiska 

ingång en möjlighet att synliggöra och förändra diskursiva praktiker med barnens teorier.  

 

 

5.1 Posthumanism 

 

Eftersom studien grundas i barnens gestaltningar vill jag även utmana föreställningen om att 

det endast är vi människor och våra sociala relationer som är aktiva i kultur och 

kunskapsskapande utan även djur och materialiteter som teknik och miljö. Det vill säga att 

icke-mänskliga aktörer ingår i diskursiva praktiker och ses som väsentliga delar i 

kunskapsskapandet.40  I ett museisammanhang blir detta relevant då museum förvärvar 

samlingar i form av fysiska ting och har utställningar som utgör en central del i verksamheten.  

På Vasamuseet finns ett helt skepp som aktiverar besökarna.  

 

En posthumanistisk didaktik utgår från andra utgångspunkter än de traditionellt förgivettagna; det 

förutsätter ett helt nytt sätt att se på kunskapande i sig, vilket inkluderar en förändrad relation mellan 

läraren och den lärande. 41  

 

                                                 
37 Lenz Taguchi 2008, s. 29. 
38 Winther Jørgensen & Phillips 2000,  s.31. 
39 Ibid,. s. 11.  
40 Häikiö Karlsson, Tarja, ”Dokumentation, transformation och intra-modala materialiseringar” i Bergstedt (red), 

Posthumanistisk pedagogik, Gleerups, Malmö, 2017, s. 62. 
41 Ibid,. s. 79. 
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Det posthumanistiska utmanar gamla föreställningar om ”varats natur” och intresserar sig 

istället för tillblivandets processer.42 I detta erbjuds andra analysverktyg med nya möjligheter 

där barnens medforskande teorier kan få större tyngd.43  

 

 

5.2  Teoretiska nyckelbegrepp 

 

Valet av teoretiska begrepp är kopplade till mitt syfte och frågeställningar.  Begreppen blir 

väsentliga för att öppna upp och analysera det empiriska materialet.  

 

5.2.1 Nomaden 

 

När barngrupper besöker Vasamuseet, tar de ofta an museets lokaler på ett annorlunda sätt än 

vuxna. Barn kännetecknas av rörelse. De springer, skuttar, härmar, skrattar, kryper under, 

ropar, provar, känner.  För dem är rörelsen, förändringar och mötet med det okända målet. De 

känner till normer och regler men förhåller sig inte nödvändigtvis till dem. Att vara i rörelse 

är att lära och förändras vilket beskrivs av Deleuze och Guattari som en nomadisk aktivitet.44  

Forskarna Anette Göthlund och Ulla Lind beskriver det nomadiska som ett öppet lärande 

vilket tillåter en ovisshet och en icke förbestämd riktning att röra sig i utan att fastna i det 

invanda.45  

 

Pedagogiskt innebär detta att nomaden – i detta fall barnen har förmågan att synliggöra 

möjligheter i rörelser och förändringar. De befinner sig i ett ständigt blivande och denna 

rörlighet och utanförskap ska förstås i relation till vad Deleuze benämner som stadsapparaten.  

–  Stadsapparaten skapar ordning i samhället, etablerar strukturer och använder dessa 

strukturer för att skapa dikotomier och hierarkier.46 Stadsapparaten vilar på en historia och 

hämtar kraft i beskrivningar av det förflutna till skillnad från barnen som rör sig framåt.47  

 

                                                 
42 Ibid,. s. 62. 
43 Ibid,. s. 80. 
44 Johansson, i Bergstedt (red) 2017, s. 141. 
45 Göthlund, Anette & Lind, Ulla, Intermezzo – A performative research project in teacher training. I 

International Journal of Education through Art, vol. 6 no. 2, 2010, s. 209. 
46 Ibid,. s. 140. 
47 Ibid,. s. 140f. 
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Jag kommer fortsättningsvis att benämna Stadsapparaten för diskurser då jag anser att de 

uppfyller liknande funktioner. Med utgångspunkt i Foucaults teorier skriver 

pedagogikforskaren Anna Palmer att diskurser styr vårt sätt att tänka och handla.48 I olika 

sociala processer följer vi diskursens ordning utan att reflektera över det. Kontinuerligt 

konstruerar vi gemensamma förståelser, föreställningar, idéer och sanningar om oss själva och 

vår omvärld. Diskursiva praktiker formar vår syn kring exempelvis vad ett museum bör vara 

och vad museipedagoger ska förmedla i ett socialt och historiskt sammanhang.49 

 

5.2.2  Transformativt lärande & Rhizom 

 

För att skriva fram lärandets komplexitet använder jag mig av begreppen transformativt 

lärande & rhizom. Dessa begrepp kan tydliggöra hur lärandet kan ta oförutsedda vägar. Ett 

transformativt lärande innebär att kunskap blir till, och transformeras fortlöpande under själva 

lärprocessens gång i en ständig pågående rörelse. I det estetiska och skapande processerna blir 

detta påtagligt då exempelvis en bit lera kan formas från en ojämn klump till en helt ny form – 

för att sedan bli någonting helt annat med en annan innebörd.  I samspelet och leken med 

människor och materialiteter sker ständigt nya kopplingar. I det kreativa och lekfulla finns ett 

utforskande av olika möjliga dimensioner genom skapandet och berättandet.50 

Posthumanistisk pedagogik ger utrymme för relationsbaserade ingångar när barns lärande 

följs utifrån en rhizomatiskt tolkning av kunskapsskapande. Lärandet uppstår oförutsett och är 

icke-linjärt. Rhizom används som metafor för tänkande och lärprocesser. Kunskap kan ta 

oväntade vägar, formar sammanflätade processer och befinner sig i ständiga rörelser.  

Lärprocesserna kan dekonstrueras och rekonstrueras.51 

 

5.2.3  Tid  

 

Eftersom barnen gjort designarkeologiska fynd blir tid ett centralt begrepp i studien och kan 

ge en förståelse för hur barnen rör sig mellan olika tidsperspektiv i sina gestaltningar. 

Eftersom en linjär tidssyn ses som kronologisk och dikterar riktning kunskapsmässigt 

begränsar det möjligheterna att tänka kreativt. Jag kommer därför att använda mig av Deleuze 

                                                 
48 Palmer, A, Att bli matematisk. Matematisk subjektivitet och genus i lärarutbildningen för de yngre åldrarna. 

Stockholm: Stockholms Universitet, 2010, s. 85. 
49 Lenz Taguchi 2008, s. 30. 
50 Häikiö Karlsson, i Bergstedt (red) 2017, s. 72. 
51 Ibid,. s. 66. 
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tre tidssynteser där tiden ses som resultatet av processer vilket innebär att allt som sker kunde 

bli annorlunda om det var möjligt att spola tillbaka tiden.52 

 

Den första syntesen – Den levande tiden är nuet som bildas av två processer varav den ena rör 

sig från det förflutna och den andra från framtiden. Denna rörelse pågår oberoende av 

subjektets handlingar. Nuet uppfattas av oss som den mest verkliga då vi tänker oss att det är 

här och nu allting sker.53 

 

Den andra syntesen – Minnet handlar om det förflutna och är kopplat till nuet då Deleuze 

problematiserar nuets förgänglighet. Då nuet passerar med sådan hög hastighet blir det snarare 

direkt ett minne och ett förflutet. När vi i nuet minns det förflutna som passerat är den alltid 

annorlunda än det som skett, vilket gör det möjligt att även minnas händelser som inte 

passerat nuet.54 

 

Den tredje syntesen – Det nya är den ännu ”tomma” men aktiva framtiden som innehåller en 

rad händelser som ännu inte aktualiserats.  Dessa händelser aktiveras när någonting inträffar 

och likt ett snitt i tiden skriver om förutsättningarna för både nutid och det förflutna/minnet.  

Detta innebär att framtiden hela tiden är en del av nutiden och det förflutna.55 

 

De två första tidssynteserna beskrivs som passiva då tiden passerar dem i ett konstant flöde åt 

olika riktningar. Den tredje syntesen är den aktiva som skapar tiden. Istället för att förstå tiden 

som linjär beskrivs den istället som en geografisk plats. Vissa platser har vi besökt - som nuet 

och det förflutna. Dessa omges av minnen och de fortsätter att röra sig utan vårt ingripande. 

Däremot när vi väl återbesöker platsen/minnet är den alltid annorlunda. Vi kan även besöka 

platser i framtiden då de är virtualiteter som aktualiseras genom att bli besökta. Dessa 

händelser förändrar då hela geografin och berör nuet och det förflutna. Platser som alltid är 

möjliga att upptäcka och skapa.56 

 

5.2.4 Diskursanalys 

 

                                                 
52 Johansson, i Bergstedt (red) 2017, s. 72, 144 
53 Ibid,. s. 145 
54 Ibid,. s. 145 
55 Ibid,. s. 146 
56 Ibid,. s. 146 
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Vi konstruerar oss själva och andra i diskursiva praktiker. Även miljöerna och materialen är 

delaktiga i iscensättandet och samproducerar våra subjektiviteter. När vi själva ingår i 

diskurser kan det vara svårt att faktiskt synliggöra och ifrågasätta dem. Det är just det 

självklara och förgivettagna som kan behöva ifrågasättas och kritiskt granskas.57 För att få 

verktyg till att synliggöra diskurser som jag själv är en del av och samtidigt producerar, vill 

jag ta hjälp av barnens processer och kunskap för att utmana rådande maktstrukturer inom 

museivärlden och samhället.  

 

5.2.5  Makt – risker och möjligheter 

 

Ett socialkonstruktionistiskt synsätt möjliggör en öppenhet till förändring och transformation 

av våra praktiker, lärprocesser och subjektiviteter.58 En förändringsprocess innebär dock alltid 

såväl risker som möjligheter vilka enligt Foucault är kopplade till makt. Risken är att ett 

synsätt blir dominerande samtidigt som möjligheten att sätta gamla synsätt ur spel genom 

motdiskurser är möjlig.59 Genom att analysera maktförskjutningar kan jag synliggöra vilka 

risker och möjligheter barnens föremål i relation till museum frambringar.  Makten är rörlig 

och tillhör inte bestämda agenter. Den är snarare spridd över sociala praktiker, inte enbart som 

förtryckande utan snarare som en produktiv kraft. Makten kan konstituera diskurser, kroppar 

och subjektiviteter samt frambringa kunskap.60 Museiforskaren Helene Illeris påvisar att på 

museum och gallerier formas sociala konstruktioner och maktpositioner mellan besökarna, 

museet och utställningarna.61 

 

5.2.6 Subjekt och subjektsposition 

 

Hur och vilka subjektspositioner barnen skiftar mellan blir intressant i denna studie eftersom 

subjekt och subjektspositioner är kopplade till diskurser och kan visa hur diskurser producerar 

makt och möjligheter, begränsningar och förväntningar. Pedagogikforskaren Annika Hellman 

hänvisar till Laclau och Mouffe i sin avhandling vilka anser att en del subjektspositioner kan 

förstås som stabila, fixerade och förgivet tagna, detta beskrivs med begreppet permanens. 

Samtidigt kan nya situationer och sammanhang erbjuda andra och skiftande positioner vilket 

                                                 
57 Lenz Taguchi 2008,  s. 31. 
58 Ibid,. s. 31. 
59 Ibid,. s. 30. 
60 Winter, Jørgensen & Phillips 2000, s. 20.  
61 Illeris, Helene, The friendly eye: encounters with artworks as visual events, i EDGE – 20 Essays on 

contemporary art education, Multivers Academic, Köpenhamn, 2015, s. 221 
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innebär kontingens.62 Subjektet påverkas av diskursiva avlagringar och aktualiseras både i 

användandet av makten och i motstånd mot den.63 Pedagogikforskaren Ingela Elfström 

refererar till Deleuze som anser att subjektet befinner sig i ständig tillblivelse, vilket betyder 

att vi ständigt konstrueras i en subjektsskapande process.64 

 

 

6. Tidigare forskning 

 

För min studie har det varit relevant att läsa om forskning som behandlar pedagogik och 

visuella händelser på museum för att synliggöra diskurser och kunna relatera lärandet i 

barnens gestaltningar till dessa. Jag har även använt mig av avhandlingar och litteratur som 

gett möjligheter för mig som pedagog att tänka vidare kring ett öppet och oriktat lärande. 

 

6.1 Museum och museipedagogik 

 

I museivärlden talar man om att museer har flera roller eller huvuduppgifter: samla, vårda, 

visa och forska. Med samlingar av föremål fångar och visar museum upp delar av samhällets 

kollektiva minne. De ting som samlas in, ordnas och ställs ut i museiutställningar visar på vårt 

behov av att skapa mening och berättelser. Föremålen blir bärare av berättelser om oss själva i 

ett tidsperspektiv.65 För museipedagoger är arbetet kopplat till det materiella, till tingen, 

föremålen och dess sammanhang.66 Ljung skriver i sin avhandling att trots olika 

internationella vägledande anvisningar om hur museum skall definieras så visar forskning att 

det inte råder någon samsyn om vad ett museum är, vilka roller det har eller borde ha. Ett 

enhetligt museibegrepp existerar alltså inte.67 Insulander beskriver museum som institutioner i 

en förändringsprocess där pedagogiken och aktivering av besökare blir viktiga frågor. Detta 

visar på en förändrad syn på lärande från en kronologisk process där kunskap fylls på till 

någonting kreativt och produktivt.68  

                                                 
62 Hellman, Annika, Intermezzon i medieundervisningen. Gymnasieelevers visuella röster och 

subjektspositionerigar, Lic. Avhandling, Göteborgs universitet, Göteborg, 2013, s. 47 
63 Palmer 2010, s. 51. 
64 Elfström, Ingela, Uppföljning och utvärdering för förändring: pedagogisk dokumentation som grund för 

kontinuerlig verksamhetsutveckling och systematiskt kvalitetsarbete i förskolan, Diss, Stockholms universitet, 

Stockholm, 2013, s. 126. 
65 Insulander 2010, s. 11. 
66 Ljung 2009, s. 173. 
67 Ibid,. s. 19f. 
68 Insulander 2010, s. 279. 
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Ljung beskriver museipedagogik som ett ännu oetablerat vetenskapligt ämne. Det behövs mer 

forskning inom kunskapsområdet för att skapa en vetenskaplig grund och en profession.69 Det 

hon anser saknas är ett besökarperspektiv i litteraturen från fältet Visuell kultur. Hon refererar 

till museiforskaren Eilean Hooper-Greenhill som menar att förståelsen för de komplexa 

relationerna mellan betraktare/besökare och föremål kan öka med detta forskningsfält.70 

 

6.1.1 Visuella händelser och performativitet 

 

Helene Illeris skriver att med begreppet visuella händelser kan vi förstå de komplexa 

interaktioner som äger rum på museet mellan betraktaren och det betraktade. Visuella 

händelser är geografiskt, historiskt, socialt och kulturellt situerade och de medför alltid vissa 

specifika sätt att se.71 Illeris tolkar museer som en performativ plats. Där finns aspekter av 

maktutövning inom diskursen som ett centralt spår.72 Begreppet performativitet betonar i det 

här sammanhanget hur sociala praktiker konstruerar social identitet.73 

 

Illeris använder Mieke Bals modell för Visuella händelser och positioneringar på museum 

där: 

1. Första personen berättar ”sanningen” (guiden, museet) 

2. Andra personen lyssnar (besökaren) 

3. Tredje personen är objektet (konstverket eller föremålet) 

 

Det är alltså genom den första personen som vi ser och förstår objektet, denna maktposition 

kan dock ses som någonting rörligt och positionerna kan skifta.74 Den andra personen, 

besökaren har möjlighet att bli den första personen då det finns en potential till att reagera och 

tycka till. Utan besökaren finns inte heller någon guidning. Den tredje personen är det visuella 

objektet som är i avsaknad av en egen röst. Objektet visas och berättas om utan möjligheten 

att påverka.75 Även Insulander skriver att maktrelationer blir tydliga i kommunikationen på 

museum vilket skapar både möjligheter, men även hinder för besökare. Det krävs en 

                                                 
69 Ljung 2009, s. 182. 
70 Ibid,. s. 47. 
71 Illeris, Helene, ” Ungdomar och estetiska upplevelser – att lära med samtida konst” i Lindstrand, Fredrik. & 

Selander, Staffan (red), Estetiska lärprocesser, Studentlitteratur, Lund, 2009, s. 98. 
72 Insulander 2010, s. 21. 
73 Hellman 2013, s. 50. 
74 Illeris 2015, s. 222. 
75 lleris, Helene, ” Museum education and ‘the desiring eye’ Educations of vision in new educational settings in 

art museums”, i SYNNYT/ORIGINS 4, 2008, s. 5. 
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förförståelse för att kunna tolka och förstå sammanhanget i en visuell händelse som en guidad 

tur genom utställningar. Besökare förväntas att ta till sig den bestämda kunskapen som 

experterna förmedlar om museets samlingar. Dessa diskursiva föreställningar reglerar 

besökarnas handlingsutrymme om de inte förstår hur dessa sociala praktiker förväntas att gå 

till. För att nå en bredare publik bör aktiveringen av besökarna ske med olika metoder.76 

Illeris skriver att workshop som sådan metod kan öppna upp för ett prövande och ett eget 

experimenterande samt ge möjligheten för besökare att inta positionen som första personen 

när de blir medskapare av kunskapen utifrån sina egna erfarenheter. I pedagogiska visningar 

är delaktighet ofta ett centralt inslag där barnen får använda kroppen och dela upplevelser och 

sin kunskap tillsammans med pedagogen jämfört med regelrätta guidningar.77 

 

 

6.2 Rörelsens pedagogik 

 

Lotta Johansson har i sin avhandling belyst och problematiserat dagens utbildning och hur 

pedagogiska diskussioner tenderar att hamna i det mätbara, resultat, kunskap och betyg. Hon 

lyfter fram en pedagogik med tillblivelser, vilka istället möjliggör ett ifrågasättande av det 

befintliga och kan skapa utrymme för det ännu-icke-sedda. Tillblivelsens pedagogik utmanar 

det givna och linjära samt tänjer gränser genom drömmar, rörelser, fantasier och nya 

sammankopplingar. Då kan vi utvidga för vad som är möjligt att tänka och åstadkomma vilket 

i sin tur skapar förändring och aktualiserar nya platser.78 Detta möjliggör ett ifrågasättande av 

hierarkier då alla är lika kunniga eller okunniga inför det nya. På museum innebär detta 

synsätt att subjektspositioner kan bli rörliga och rollerna mellan första personen (guiden) 

andra personen (besökaren) och tredje personen (föremålet) kan skifta med hjälp av 

exempelvis estetiska eller performativa metoder.79 

Pedagogikforskaren Ingela Elfström framhåller även lärande som socialt och kulturellt 

konstruerat samt relationellt, det vill säga att vi är en del av omgivningen och personerna som 

vi utforskar och skapar mening tillsammans med. Barnen ses som aktiva i medskapandet av 

kunskap med andra barn, vuxna, material och miljöer. Som pedagog innebär detta att skapa 

möjlighet till att låta rörelse och förändring vara en del av det pedagogiska arbetet. Detta kan 

                                                 
76 Insulander 2010, s. 270, 266 
77 Illeris 2008, s. 7 
78 Johansson, Lotta, Tillblivelsens pedagogik. Om att utmana det förgivettagna. En postkvalitativ studie av det 

ännu-icke seddas pedagogiska möjligheter, Avdelningen för pedagogik: Lunds universitet, Lund, 2015, s. 287. 
79 Ibid,. s. 281. 
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innebära en utmaning för pedagogen då det inte finns färdiga svar eller en utstakad väg som 

lärandet förväntas att ta.80 

Insulander har i sin forskning synliggjort hur lärandets komplexitet kan komma till uttryck i 

museisammanhang. Hennes studie visar att meningsskapande lärande innebär att 

museibesökaren engagerar sig i en utställning genom att tolka semiotiska tecken via sina egna 

representationer för att sedan delta med egna erfarenheter i en transformativ process. Denna 

förändring ser hon som lärande, vilket också innebär att besökarna fastnar för olika saker i 

utställningar och därmed tar med sig olika kunskaper genom en personlig meta-reflektion. 

Besökarna ramar in utställningen utifrån den egna identiteten. Museets utställningar ger 

redskap till en förändringsprocess som ger besökare möjlighet att engagera sig i världen.81 

 

 

7. Bearbetning och tolkning av barnens designarkeologiska fynd 

 

Vi hade inget bestämt mål med projektet utan diskuterade fram teman för alla workshops 

under resans gång. Frågorna som formulerades vid första workshopen kom att vidareutvecklas 

genom barnens gestaltningar.  

 

 

7.1 Nomader i tid och material 

 

Under första workshopen på Design Lab S började barnen transformera fakta och upplevelser 

från museet till egna ställningstaganden genom sina designarkeologiska fynd.82 Barnen hade 

många frågor kring skeppet under de åtta veckor vi träffades och jag såg att flera av barnens 

gestaltningar relaterade till Vasa.  

                                                 
80 Elfström 2013, s.119 
81 Insulander 2010, s. 266. 
82 Jfr. Öhman-Gullberg, Lisa ”Familjen Svensson i Europa – gestaltning av ett dilemma” i Lindstrand & 

Selander, (red), 2009, s.71. 
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Luskam och Lejonskulptur 

 

Även när barnen kopierade föremål från museet som exempelvis skepp, luskam och 

lejonskulpturer upptäckte jag att de inte var direkta avbildningar utan att det fanns ett värde i 

repetitionen. Barnen skapade historiska föremål från 1600-talet som genom deras 

gestaltningar gjorde en tidsresa, lämnade museet och materialiserades i Skärholmen. Vi kunde 

återbesöka Vasamuseet och komma närmare föremålen som vanligtvis är oåtkomliga för 

besökare. Istället för det avstånd och den distans som kan upplevas på museum skapade 

barnen rörelser och närhet till skeppet och historia.83 

  

 

Ett skepp med kanoner 

 

Gestaltandet kan beskrivas som en rörelse som skedde i mellanrummet mellan de givna 

utgångspunkterna Vasamuseet och Design Lab S. Ett nomadiskt skapande kan förstås som en 

produktiv mutation genom transformation snarare än reproduktion. Även om barnen började 

                                                 
83 Johansson 2015, s. 283f.  

Kanoner 
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med att skapa utifrån en träbit som liknade den som Anders Franzen hittade när han letade 

efter skeppet Vasa, hände det någonting i deras aktiva producerande där materialiteter som 

pennor, kroppar, papper, lera och snören var med i nyskapandet av den ursprungliga 

betydelsen. Istället för fixerade abstraktioner synliggjorde gestaltningarna möjligheter för 

förändrade potentiella relationer.84  

 

 

 

Ett undervattensträd från framtiden 

 

Barnens designarkeologiska fynd skiftade betydelse genom olika barns berättelser. På bilden 

ovan gestaltades till en början ett undervattensträd från framtiden som inte längre finns. 

Trädet hade magiska ”pluppar” och togs upp med hjälp av en kran och metall. Enligt ett barn 

som varit med och skapat trädet åkte man 3 miljoner och 6 triljoner år framåt. När han blev 

tillfrågad var trädet hittades svarade han: 

 

– Det var i Kina, Leon grävde upp… nej Leoopatra. Kleopatra! I Egypten!  

 

Ett annat barn beskrev istället trädet som en Luftmaskin som man dör av. Informationen om 

hur maskinen fungerade var hemlighetsstämplat. Det var barnet som hade hittat maskinen i 

Saharaöknen 50 mil från Labbet och det tog ett år och tre månader att gräva upp den.  

                                                 
84 Jfr. Hermansson, Saar, i Bergstedt (red) 2017, s. 88. 
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I en tredje version blev fyndet återigen ett magiskt träd. Denna gång hade det hittats i någons 

mage. Det visade sig vara i barnets mage. Barnet kräktes 100 gånger som sedan blev trädet.  

I barnens berättelser smälte framtid, dåtid och nutid samman. De kunde röra sig fritt emellan 

olika platser och tider. Det blev rörelserna och berättelserna som skapade tiden. Detta gav 

barnen möjligheter för handling och förändring. Föremålen hade ingen fixerad mening utan 

kunde transformeras genom barnen.  

 

  

 

Kinesiska muren och ett nytt Design Lab från framtiden 

 

 

En intressant upptäckt för mig var att flera av de föremål som designarkeologerna hittade inte 

var gamla utan kom från framtiden. Istället för att låta sig helt definieras av det som redan 

hänt och det som funnits länge gav barnen sin version av vad det gamla skulle kunna 

transformeras till. Både kinesiska muren och labbet gavs nya möjligheter i framtiden och 

barnen utmanade både en linjär tidsuppfattning och föreställningen om gamla föremål på 

museum.85 

                                                 
85 Jfr Johansson, i Bergstedt (red) 2017, s.143. 



 

 

33 

7.1.1  Gangsterprinsessan 

 

  

 

 

Berättelsen om gangsterprinsessan skapades av tre flickor som arbetade tillsammans när de 

skapade kläder till personerna från sina fyndplatser. Gruppen som skapade gangsterprinsessan 

berättade att de hade en hemlighet som de ville avslöja i slutet av workshopen när alla skulle 

samlas och prata om verken. De byggde upp en förväntansfull stämning och läste till slut högt 

upp lappen för övriga gruppen:   

 

– Det var en gång en kung på Vasaskeppet. En kung som var jättemäktig. I kungens familj var 

de 4 personer. Det var en pappa, mamma, son och en flicka.  

Flickan är gangster, hon är olydig!  

 

När de läst upp lappen skrattade de och växlade blickar med varandra. Hemligheten i 

berättelsen var att flickan var gangster! 

De hade tillsammans skapat en stark kvinnlig gestalt, en gangster som är olydig och trotsar en 

kung som var jättemäktig. Allt annat i berättelsen refererade till dåtid förutom 

gangsterprinsessan. Hon blev en gestalt som finns även idag och som dessutom kunde utmana 

maktpositioner i det förflutna genom sin olydighet.  
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Gangsterprinsessans tallrik. 

 

En av flickorna skapade vid ett senare tillfälle en tallrik åt prinsessan där texten BMW 

refererade till bilmärket som enligt flickan passade just en gangsterprinsessa. Jag tolkar detta 

som att gangsterprinsessan äger och kör sin egen bil, hon är rörlig och kan ta sig till olika 

platser. Återigen gör hon som hon vill.  

 

Subjektspositioner skapades genom materialet och den egna kroppen. Genom att byta position 

med performativa metoder och berättelser kunde barnen förskjuta makten och inta olika 

subjektspositioner. I detta blivande ges utrymme för en rörlighet i vad subjektet har möjlighet 

att bli istället för att fokusera på vad det är enligt Deleuze och Guattari.86 I denna rörlighet 

finns potential för lärande och utveckling. 

 

Jag såg både individuella och kollektiva processer ske parallellt. Jag upplevde lärandet som en 

kommunikativ handling där flera av barnen spontant delade in sig själva i mindre 

designgrupper. Även de som arbetade individuellt rörde sig runt i lokalen och tittade på 

andras verk, frågade om råd och gav tips till varandra.  De interagerade även med varandra 

med materialet. Ett barn kunde börja skapa någonting som ett annat barn fortsatte att 

konstruera. Tillsammans konstruerade de mening genom olika former av kommunikation och 

skapande.87  

 

7.1.2 Fläkten 

 

En designarkeolog skapade ett fläktsystem till skeppet Vasa som innehöll tre fläktar med 

snurrande och svalkande delar.   

                                                 
86 Johansson, i Bergstedt (red) 2017, s. 140. 
87 Elfström, Ingela, 2013, s. 120 
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  Ritningen visar hur fläkten ska snurra.                             Färdiga fläktar. 

 

Alicia: – Så, berätta! 

Designern: – Dom som var i Vasaskeppet behövde detta som fläktade, dom gjorde… dom 

fläktade den här saken 100 gånger per dag!  

Alicia: – Oj, och varför var det så varmt? 

Designern: – Det var jättevarmt då. 

Alicia: – Vad bra, 100 gånger per dag? Och… dom kunde dela på den då? 

Designern: – Dom dela… dom hade 10 stycken och dom var mer, så…så vad heter det, dom 

delade grupper att som fick så hära. Typ en…ehm 80 personer delade på en. 

Alicia: – Wow! 

Designern:  – 5 stycken och 50 personer delade på 80…delat på 5. Ja dom andra, dom 50 

delade på en nej, 20 delade på 5 och 50 personer till delade på 5! 

Alicia: – Och satt dom i ett speciellt rum eller satt dom på båten? 

Designern: – Båten! 

Alicia: – På båten, ah vad kul! 

 

Berättelsen om fläktarna visade att det är möjligt att skapa en intra-aktion genom tider. Här 

skapades en fläkt som kunde hjälpa människor ombord på Vasa att få en behagligare tillvaro. 

Föremålet förvandlades till en rörlig händelse som kunde aktiveras i olika tider och platser.  

Hermansson och Saar hänvisar till Massumi som pekar på skillnaden mellan att betrakta 

fenomen som ting eller som händelser. När ting eller föremål på museet ses som händelser 

skapas innebörden i det nomadiska rörliga processerna istället för att ses som fixerade och 

bestämda. Deleuze och Guattari ser den nomadiska aspekten som en rörelse i rummet, från en 
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välbekant utsiktspunkt till det okända och därefter tillbaka. Fläktarna aktualiserade en 

svunnen tid, fast med nya minnen och med nya förutsättningar för besättningen på Vasa.88  

 

 

7.2 Materialitet och Intra-aktion 

 

 

    

 

Materialiteter är inte agentiska i sig utan blir agentiska i relationer. Det handlar alltså inte att 

lyfta fram ett fristående agentskap hos en limpistol eller ett skepp för den delen, utan istället 

lyfta fram hur agentskap uppstår i sammanvävningar av människor och materialiteter.89  

Jag upptäckte att materialet ständigt gjorde olika saker med barnen. En varm limpistol var ett 

hinder för ett barn och en förutsättning för ett annat. Yngre barn kunde med materialet imitera 

sina syskon genom att stå och prova att fläta långa snören. Många ville bemästra materialet 

själva, andra behövde hjälp. Det fanns även barn som frågade om hjälp för sällskapets skull. 

För dem gav materialet en chans till att prata om skolan eller sina intressen. Materialet hade 

många fler funktioner än att bara vara ett skapandematerial. I intra-aktionen med barnen 

skapades relationella funktioner för materialet.90  

 

 

 

                                                 
88 Hermansson, Saar, i Bergstedt (red) 2017, s. 88. 
89 Jfr. Bodén, Linnea. ”Frånvaro på skärmen: En essä” i Bergstedt (red), Posthumanistisk pedagogik, Gleerups, 

Malmö, 2017, s. 19. 
90 Häikiö Karlsson, i Bergstedt (red) 2017, s. 77. 
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7.2.1 Måltidshatten 

 

Lenz Taguchi hänvisar till Karen Barad och poängterar att materialitetens agens är viktig för 

människans sätt att skapa mening i världen. Den har därför också en aktiv roll i lärande och 

maktproduktion. Diskursiv mening och materialitet ses som sammanflätade och i intra-

aktion.91  

Ett sådant exempel var de två måltidshattarna. Den stora hatten skulle bäras vid huvudrätten. 

När det var dags för efterrätt skulle gästerna byta till den lilla hatten. Hatten kunde även visa 

vad man var sugen på. Bars lilla hatten redan i början av middagen antydde det att gästen ville 

hoppa över varmrätten och endast äta efterrätt. Detta ser jag som ett tillfälle som barnen 

skapat för att ta makten över en måltidssituation.  

 

 

Huvudrättshatten                         Efterrättshatten 

 

Här skapades nya möjligheter för en materiell kommunikation kring matbordet. Hatten blev 

därmed en förlängning och kunde förmedla det barnen ville ha sagt utan att behöva prata. 

Med den kunde missförstånd och tjat om mat undvikas under måltiden. Designarkeologernas 

fynd gav möjligheter till att förändra vårt sätt att agera vid dagens matbord och utmana 

diskurser. 

 

 

 

 

                                                 
91 Lenz Taguchi, Hillevi, Pedagogisk dokumentation som aktiv agent, Gleerups, Stockholm, 2012, s. 32. 
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7.2.2 Elefantdelfinen 

 

     

 

Leran som plastiskt material var föränderlig, genom att knöla ihop den kunde barnen börja om 

från början. En skål fick stjärnor som utsmyckning - som sedan blev en pyramid med en 

tillhörande flygande elefantdelfin. Historier skapades spontant i arbetet med leran och de 

kunde snabbt ”skrivas om”.  

 

  

 

– Elefantdelfinen är två djur blandade den flyger lika högt som pyramiden. 

Elefantdelfinen kan andas i vatten. Den väger 1000 kg. Slut. 
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I berättelsen om elefantdelfinen fanns pyramiden med som ett historiskt element. Djuret hade 

både egenskaper av en tung elefant samtidigt som den kunde andas under vatten likt en delfin. 

Som en helt ny art kunde den även flyga. Den nya elfantdelfinen kunde flyga lika högt som 

den gamla pyramiden. Jag upplevde flera gånger att barnen tänkte med materialet. 

Genom Att låta barn utforska sina egna begrepp och teorier kan de att träna sig i ett vetenskapligt 

tänkande och kreativitet, precis som forskare och andra nyfikna och kreativa människor gör. Utan att 

servera och leverera svaren möjliggörs och tränas ett kreativt kunskapsskapande som gör det 

pedagogiska arbetet levande och lustfyllt.92 

 

Det rhizomatiska materialet

 
 

Jag upptäckte att lärandet flera gånger tog oväntade vägar. Trots att vi valt tema för en 

workshop gick det inte på förhand bestämma vad barnen skulle skapa för föremål, lära sig 

eller veta hur deras subjektsskapande processer skulle se ut. När materialet fick agens genom 

barnens intra-aktion med det var det som om materialet fick en egen vilja och snarare styrde 

över barnen.  

 

                                                 
92 Lenz Taguchi 2008, s. 97. 
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En sådan händelse var när ett spontant fingervirkande uppstod. Aktiviteten togs upp av flera 

barn och de var så upptagna i virkandet att de inte ville gå hem när föräldrarna kom. Det var 

som om materialet bestämde aktiviteten snarare än vi som deltog i workshopen.  

 

 

 

 

 

Under workshopen med temat Verktyg började Skärholmens centrum ta form i en gestaltning. 

Designarkeologen limmade ihop plattor och organiserade mindre delar runt omkring. Nästa 

gång jag gick förbi barnets bord hade gestaltningen ändrat form och blivit Arlanda. Hela stora 
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Arlanda materialiserades på ett nytt ställe – inomhus i Design Lab S lokaler i Skärholmen. 

Platsens fysiska betydelse blev plötsligt oviktig. Det var händelserna på Arlanda som fick ta 

plats i gestaltningen eller ”tinget”. Barnet berättade att han varit på Arlanda många gånger 

men aldrig flugit med ett flygplan till ett annat land. När han varit på Arlanda var det alltid för 

att hämta hans pappa som kommit hem från olika resor med jobbet. Materialitet gav dels 

möjligheten att transformeras från Skärholmens centrum till Arlanda men även potentialen för 

barnet att utforska sina egna frågor, problemformuleringar och intressen trots att vi bestämt 

tema för workshopen. I det relationella rörliga lärandet bestämde han själv inom ramarna för 

temat vad som var värdefull kunskap.93 

 

Mening är inget abstrakt som finns i skapelserna eller som läggs till när projektet är slut, utan själva 

aktiviteten är meningsskapandet! Detta samhandlande är inte alltid linjärt och entydigt, utan systemet 

människa-värld formar och formas i en rad konstellationer Det betyder att kunskap inte är en slutgiltig 

produkt hos eleven, utan en process där. Världen skapar människan och människan skapar världen, i en 

ömsesidig, oavslutad process av öppna tillblivelser. 94 

 

 

8. Nomader i rummet 

 

Efter alla workshops tänkte jag att det vore intressant om barnen skulle guida oss vuxna 

eftersom projektet hade startat med en guidning på Vasamuseet. Barnen skulle få bestämma 

över sina egna museiföremål, berättelser och museum och berätta för oss vuxna om dem.  

 

8.1 Rollfördelning och regler 

 

Gruppen delades in i två museiteam där de själva fick bestämma roller, regler och vilka 

föremål de ville fokusera på under sina visningar. Teamen valde även ut ett föremål som de 

ansåg var speciellt. Museerna vi fick besöka hette Fantasimuseet och RAHF museet 

(initialerna till teamets medlemmar). 

 

                                                 
93 Elfström 2013, s.121. 
94 Hermansson, Saar, i Bergstedt (red) 2017, s. 89. 
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Dessa två bilder visar tre museum – Fantasimuseet, RAHF museet och Vasamuseet. 

 

 
  

Det var som att delta i ett arbetslagsmöte när teamet diskuterade och förhandlade om regler 

och namn till museet. Jag satt med och lyssnade på den ena gruppen där museichefen 

delegerade ut olika uppgifter och lyssnade på förslag om inträdeskostnader, experterna skrev 

om sina föremål och vakten designade och klippte ut biljetter. Alla i teamet fick välja föremål 

att berätta om. Det blev en slags återspegling av ett riktigt samhälle, där barnen provade på 

olika subjektspositioner och handlade demokratiskt genom leken.   

 

  

 

Två experter är oeniga om ett föremål. 

Ett papper hålls upp emellan så att de kan göra sina expertutlåtanden i lugn och ro. 
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Namnen på museerna förhandlades fram i grupperna och rollfördelningen tydliggjordes med 

en lapp på tröjan med yrkesrollen och namnet. På Vasamuseet står inga besöksregler skrivna 

eller tillgängliga för besökarna. Ändå hade barnen underförstått att det fanns vissa regler för 

besökare att förhålla sig till på museum. I deras regler utläser jag att de precis som jag, är en 

del av den rådande diskursen på museum. Samtidigt blev barnens skapande och lek ett slags 

utforskande av potentiella museum och potentiella världar.95 

 

Reglerna på RAHF museet innefattade saker man inte fick föra men även saker man fick göra: 

 

Saker man inte får göra: 

 

• Inte skrika, förbjudet.  

• Man får inte springa, inte ta sönder sakerna, inte vara rädd.  

• Inte ta hem sakerna annars polisanmäler vi dig. 

• Inte hoppa. 

• Inte röra saker, ej röra någon. 

 

Saker man får göra:  

 

• Man får dansa, man måste faktiskt dansa.  

• Man får dö. 

                                                 
95 Ibid,. s. 88. 
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Barnen tillverkade skyltar med förhållningsregler för oss besökare. Reglerna lästes högt upp 

av museichefen för Fantasimuseet. RAHF museets chef gömde sig under ett bord vilket 

innebar att uppgiften föll på guiderna istället. Det var intressant att se hur reglerna ändrades i 

samband med visningarna. På workshopen var det tillåtet och nödvändigt att röra sina egna 

och andras föremål. På museerna transformerades de designarkeologiska fynden till 

museiföremål med tydliga skyltar:  EJ RÖRA. Diskursen ändrades och föremålen 

representerade någonting nytt. Även nya subjektspositioner blev tillgängliga för barnen, vilka 

både kunde innebära ett begränsat handlingsutrymme men även skiftande maktpositioner.96 

Ett av barnen som jag tidigare upplevt som ganska tystlåtet delegerade bestämt ut uppdrag 

som museichef. Eftersom barnen skiftade positioner mellan guidningarna agerade de både 

besökare och museipersonal vilket gjorde att de handlade olika beroende på rollen. Vi vuxna 

var endast besökare. 

 

  

Fantasimuseet – På det här museet får du lära och höra om olika saker. Ni får kolla och ställa frågor om våra 

skatter! Ha så kul! MVH// personalen. 

 

Regler: 

• Tyst. 

• Respekt. 

• Inte röra sakerna. 

• Gå försiktigt. 

 

När reglerna lästes upp för oss besökare fick vi veta att vi kunde ställa frågor till personerna 

som var är experter på museet och kunde allt. Palmer skriver att diskursen kan göra 

                                                 
96 Hellman 2013, s. 46. 
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kommunikationen enklare då vi vet vad som förväntas av oss i sociala sammanhang. Ofta är 

dessa diskursiva regler outtalade och uppfattas som naturliga. I det performativa blir det 

tillåtet att låta diskursen granskas, utmanas och ifrågasättas. Det är då vi kan snudda vid att se 

andra möjliga sätt att vara. Barnen förstod att det fanns självklara outtalade regler på 

museerna som de behövde förmedla för oss besökare.97 Vi uppmanades samtidigt att bryta 

mot en del regel med andra instruktioner som att dansa. Trots att det fanns regler, lekte barnen 

med diskursen genom att utmana den med motsägelsefulla regler för museet där vi tilläts att 

röra oss annorlunda. Det kunde vara förbjudet att hoppa, samtidigt som vi kunde dansa och 

dö. 

 

 

Ett skepp transformerades till en vattenpump på museet. Ej röra!!! 

 

 

8.2 Guidningar  

 

Under min visning på Vasamuseet var barnen, utöver själva skeppet, väldigt intresserade av 

ficklampan som jag använde för att lysa upp och visa delar av Vasa och andra föremål i 

utställningen. De fick turas om att själva prova att peka och lysa med lampan. Inför 

guidningarna i barnens egna museum hade Samir och Alicia köpt in små ficklampor till var 

och en som de fick använda och sedan ta hem om de ville. 

 

Guidningen skedde i en intra-aktion med ficklampan, ett visuellt verktyg i en visuell händelse 

som aktiverades i en sorts förlängning av armen. Ficklampan kan ur posthumanistisk filosofi 

                                                 
97 Palmer 2010, s. 48. 
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ses som en förstärkning av kroppsliga möjligheter med icke-mänskliga föremål.98 

Materialiteter samhandlar alltså med våra kroppar och ses som aktörer i ett gemensamt 

konstruerande av lärande.99 

 

 
Ficklampan – ett visuellt verktyg 

 

Under guidningarna skapades förutsättningar för barnens egna agens i lärandet då de själva 

fick bestämma hur vi skulle ta oss igenom museet och hur vi skulle titta på föremålen.100 

Barnen både följde diskursen och lekte med den genom att leva sig in i den med ett lekfullt 

och performativt sätt. Vi hade två museum med samma föremål fast med olika betydelser. 

Samma museum kunde ha tre helt olika historier om ett föremål. Vi hade blivit uppmanade att 

inte springa men däremot skulle vi dansa när vi rörde oss på museet. Under visningen bröt en 

besökare mot museiregeln – inte röra sakerna. Konsekvensen blev att han fick följa med 

museets vakt och köpa ny biljett. Då upptäcktes att vi alla besökare hade gjort någonting fel. 

Vi hade inte dansat! 

Ur lärandesynpunkt gav guidningarna en möjlighet för oss alla att transformera vår 

subjektivitet och egen förståelse i ett materiellt-diskursivt samkonstituerande. Den 

pedagogiska situationen blev en verklig händelse där vi tillsammans skapade kunskap i olika 

flöden av tillblivelser.101 

I slutet av visningen skulle guiderna visa det mest exklusiva föremålet på museet. Rummet 

släcktes ned och tre olika beskrivningar av olika experter lästes upp:  

                                                 
98

Jfr. Braidotti, Rosi ”Att bli kvinna. Om förkroppsligade skillnader” i Posthumanistiska nyckeltexter. Lund: 

Studentlitteratur. 2012, s.119 
99 Häikiö Karlsson, i Bergstedt (red) 2017, s. 64, 75.  
100 Ibid,. s. 75. 
101 Ibid,. s. 72. 
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En visuell händelse med olika berättelser. 

 

 – Det här är den fantastiska, och makalösa, den viktigaste saken, det är: Magiska tårtan! Den 

är röd på toppen grön här under. Nu ska jag berätta några saker om den här. Den här är från 

30 år sedan… Dom hittade den från 30 år. Tårtan är äcklig. Den som har gjort den heter: 

Tjeej! Och man dör om man äter tårtan. Det finns en annan historia. Det röda är tårar av 

schimpans. Nu får experten läsa sin.  

–Den här tårtan är magisk. Mannen som hittade den heter Potatisgratäng, den är jätteäcklig så 

gå inte nära den. Den här saken heter Balakasuna.  

 – Okej, det här är inte min berättelse det här är hans (pekar på en kompis) han vill inte läsa 

den. Det är en tårta. Doktor bla bla, nej doktor Bengtsson har gjort den, den är gjort av 

smörgåsar. En smörgåstårta. 

– Ger en applåd för det här fantastiska museet, och ni har gjort nåt fel! Ni har inte dansat, alla 

måste dansa!  

– Ni alla måste ut! 

 

Under guidningarna fanns inslag av både individuella - och kollektiva berättelser som 

skapades utifrån besökarnas frågor. Med det lekfulla performativa och narrativa 

engagemanget visade guiderna hur de erfarit guidningar på museum och hur de själva ville 

konstruera sin egen visning. 102 I slutet av RAHF museets visning körde vakten ut oss alla. 

 

                                                 
102 Insulander 2010, s. 260. 
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9. Resultat och analys 

 

9.1 Mötet mellan diskursen och nomaden 

 

Sett genom ett posthumanistiskt perspektiv har barnen varit delaktiga i en pågående 

transformationsprocess av tanke och kropp genom tid och rum. Med hjälp av 

posthumanismens ifrågasättande av hierarkiska och klassificerande system har jag kunnat 

analysera hur barnen inte bara utmanat museidiskursen, utan även uppfattningar av tid, 

historia och lärande. Fokus har legat på pågående och föränderliga processer.103 

Nedan sammanför jag mina frågeställningar med resultatbearbetning: synsätt 

 

Hur gestaltar barn museum, tid och historia? 

Jag insåg att såväl vuxna som barn upprätthåller den rådande museidiskursen vilket gick att 

utläsa i deras svar om vad som finns på museer och vad man gör där. Dessa uppfattningar 

upplevdes till en början som permanenta. När barnen skapade sina egna museer återskapade 

barnen outtalade regler som är vanliga på museum. Besökarna fick inte röra föremålen och vi 

skulle gå tyst och försiktigt när vi tittade på barnens föremål. Även barnens egna guidningar 

följde ett mönster där besökarna ställde frågor till museipersonalen som upplevdes som den 

mest kunniga. I det performativa i barnens sätt att gestalta museers roller och regler 

synliggjordes diskursen på ett väldigt tydligt sätt. Riskerna med detta är att bilden av ett 

museum förblir permanent när diskursen är trög att förändra och att barnen då inte ser sig 

själva som betydelsefulla aktörer med viktig kunskap jämfört med museer som institutioner.  

Jag fann även möjligheter i barnens gestaltningar. Det jag fann kontingent för barnen var tiden 

och fynden (tingen) samt sättet att ta sig runt på museet. Tid var för barnen icke-linjär med 

platser som snarare existerade samtidigt och som aktualiserades när barnen besökte dem. De 

rörde sig mellan dåtid, nutid och framtid. En fläkt från idag kunde hjälpa besättningen på 

Vasa och dagens gangsterprinsessa kunde göra motstånd mot en kung som levde för flera 

hundra år sedan. Det barnen skapade i framtiden kunde ändra på nuet och därmed också det 

förflutna. Deras återvändande till det förflutna och minnet till platsen då Vasa fanns 

aktualiserade platsen och återskapade helt nya minnen och händelser. Historia och berättelser 

skapades runt föremålen men beroende på vem som intra-agerade med materialet kunde de 

ändras. Varje enskild ting de skapade på workshopen blev flera händelser. Materialet 

                                                 
103 Häikiö Karlsson 2017, i Bergstedt (red) s. 80. 
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möjliggjorde på så sätt tidsresor där det blev möjligt att upptäcka och skapa nytt.104 I barnens 

tidssyn fanns det möjligheter till ett oriktat rhizomatiskt lärande.105 Barnen skrev även nya 

regler som gjorde att vi besökare fick dansa och dö när vi gick genom utställningarna.  

 

Hur kan barnens gestaltningar och guidningar förstås i termer av lärande?  

När jag började analysera det empiriska materialet funderade jag mycket kring vad barnen 

hade lärt sig. En period tänkte jag att jag behövde göra fler intervjuer så att barnen kunde 

berätta och sätta ord på lärprocesserna. Sedan förstod jag att det estetiska skapandet i sig var 

en kunskapsform. Alla saker de skapat var egentligen bevis nog att lärande skett – igenom 

dem själva, och relationellt i processerna.  Vi blev designarkeologer tillsammans utan ett 

färdigt mål och lärandet kunde istället utgå från barnen och relatera till deras pågående 

processer. Vasa kunde bli ett skepp men även Arlanda, en elefantdelfin eller ett framtidsträd. 

Historien genomgick en transformation och rörde sig rhizomatiskt. Som lärare/museipedagog 

kan jag aldrig förutse exakt vad en elev/besökare kommer att lära sig men med all säkerhet är 

det någonting. För ett barn kan det vara faktakunskap om ett 1600-tals skepp och för en annan 

hur man på bästa sätt limmar ihop två spånskivor. Vad som räknas som ”nyttig” kunskap styrs 

av diskurser och maktinstitutioner där det inte tas hänsyn till lärandets komplexitet utan där 

lärande anses vara mätbart och följa en viss ordning.  

 

Rörelsens pedagogik kan synliggöra den kraft som finns i det komplexa oförutsedda lärandet. 

Dessa rörelser handlar inte om vad som är, utan vad som skulle kunna bli. Pedagogiken ger 

förutsättningar för blivanden och ger en möjlighet till att byta subjektspositioner. Barnen blev 

designarkeologer för att sedan bli guider, chefer, experter och olika versioner av dem själva. 

De rörde sig mellan olika positioner där flera subjekt blev möjliga. Mötena mellan 

materialiteter – barn, ting och teknik, var oförutsedda och omöjliga att styra eftersom de 

skedde rhizomatiskt. Som nomader befinner sig barnen i ett ständigt lärande, de rör sig, 

utmanar det givna, skapar förändring, och blir ansvariga för allt som sker och för allt som 

skapas.106 Det rhizomatiska lärandet är öppet, oriktat, kraftfullt och omvälvande för alla de 

komponenter som är en del av händelsen.107 I det performativa kunde barnen förstå och 

konstruera olika maktförhållanden och roller tillsammans. 

                                                 
104 Johansson, i Bergstedt (red) 2017, s. 146. 
105 Ibid,. s. 142. 
106 Ibid,. s. 149. 
107 Ibid,. s.147. 
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Hur kan denna kunskap användas på museum? 

Berit Ljung skriver i sin avhandling att det inte råder någon samsyn om vad ett museum är, 

vilka roller det har eller borde ha. Det torde innebära att museibegreppet är formbart. Museum 

kan ses som en nodalpunkt och flytande signifikant där flera försöker definiera begreppet.108 

Diskursen ”museum” är stark trots att det inte finns en klar beskrivning vilket gör barnens 

upptäckter intressanta. Ändå finns en tydlig bild av vad museers och museipedagogers roller 

är.  Studien visar att skeppet Vasa kunde bli en performativ aktör och även verka utanför 

museet genom att flytta till Skärholmen via barnens föremål och genom mig som 

museipedagog. Barnen utmanade min syn på museipedagogen som bunden till museet och 

dess utställningar.109 Museet kan agera som en plattform som utforskandet utgår ifrån men 

därefter behöver inte alla besök äga rum på museet.  

Barnen har visat mig att makt, institutioner, museum och hela vår tillvaro är mer performativ 

än vad jag föreställde mig innan projektet. Barnens performativa och estetiska gestaltningar 

har visat på diskursiva mönster och visat hur barn skapar mening genom intra-aktioner med 

materialiteter. Med leken och skapandet har barnen kunnat följa och gå emot regler och 

normer och pröva sina egna teorier. Barnens gestaltningar visar att vi i lärandesituationer bör 

ge utrymme till att kunna inta olika subjektspositioner och våga omförhandla förgivettagna 

roller. Det har även varit ett sätt att öva på att leva sig in i olika personers tankar och känslor. 

Museer följer samhällets utveckling som påvisats tidigare i uppsatsen, nya frågor ställs och 

fler röster behövs för att undersöka och besvara frågorna.  

 

 

 

 

 

 

 

9.2 Konstfacks vårutställning -Att praktisera nomaden som aktiv besökare 

 

                                                 
108

Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 36. 
109 Ibid,. s. 22. 
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På Konstfacks vårutställning ville jag arbeta vidare med att utmana diskursen hur besökare 

förväntas röra sig och agera på i en utställningsmiljö. Idén kom från flickan som tidigare hade 

visat mig olika sätt att gå på olika museum. 

Barnen som kom på mina workshops på Konstfack fick designa sina guidningar genom att 

skriva anvisningar och sedan leda sina kamrater. Varje barn fick leda resten av gruppen i 

utställningen och välja ut en plats och ett verk som de tyckte var intressant. Ibland tittade vi 

och samtalade lite om verket innan vi satte igång med lopporna.   

 

 

 

 

 

Lopporna hade en rad olika anvisningar (ett par exempel) 

 

- Gör konst   -     Gestalta färgen blå 

- Säg ett två gånger  -     Prata om verket med låtsasspråk 

- Hoppa på ett ben bredvid konsten -     Låtsas vara konstnären 

- Applådera vilt   -     Se på konsten upp och ned 

 

Fördelen att arbeta med vanligt A4 papper, tuschpennor och färgad tejp var att materialet var 

lättillgängligt och billigt. 
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Barnen fick leda varandra och oss vuxna 

 

 – Dom vuxna följer barnen! Utropade en av guiderna när vi gick ut från ena 

utställningslokalen till den andra. Ett barn började gå väldigt fort för att sedan jogga mellan 

utställningsrummen. Till slut rörde han sig så snabbt att vi andra knappt hann med. Flera 

gånger under guidningarna kände jag att jag var nära att tappa kontrollen som pedagog 

samtidigt som jag ville tänja på mina egna gränser genom att låta det oförutsägbara och lite 

farliga ta mer utrymme.  

Att bestämma mig för att ha workshops istället för att ställa ut ett verk på vårutställningen 

innebar att jag inte alls visste hur de kommande veckorna skulle se ut för min del. Det skulle 

jag lämna helt åt deltagarna att styra. Detta skapade en nyfikenhet och en slags vibration och 

rörelse som både var ansträngande men lockande för mig som pedagog.  
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Vid ett av verken skulle barnen enligt loppan hoppa på ett ben. I rummet fanns stora 

keramikkärl som dånade emot varandra och barnen började hoppa i takt med ljudet. Plötsligt 

kom två andra besökare in i rumme varav den ena utbrast:  

– Jaha! Är det så här man ska göra här inne? 

Barnen och verket bjöd in till en ny aktivitet tillsammans som för vissa utomstående verkade 

som en del naturlig del av utställningen. Med lopporna aktiverade barnen sig själva, 

aktualiserade verket och även andra besökare.  

 

 

                  

.                            ”Titta på ett konstverk upp och ned.”                    ” Simma runt i utställningen.” 
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Barnens okonventionella sätt att ta sig genom utställningen upplevdes flera gånger som 

störande för konstnärerna som ställde ut trots att barnen inte förstörde någonting. Flera gånger 

blev vi tillsagda, ibland innan vi ens kommit över tröskeln till utställningshallen! 

 

Det var svårt att veta vilka verk som var avsedda som interaktiva, vilket jag fick fördjupad 

insyn i tack vare en grupp lärarstudenter som under utställningen undersökte och skrev om 

interaktiva verk. De deltog i mina workshops med barnen och dokumenterade händelserna.  

Jag genomförde även en workshop för dem där de själva deltog och filmade. Vi diskuterade 

mycket under tiden och jag fick syn på många nya aspekter genom vår spontana 

kollaboration.  

 

 

 

   

 

”Förläng verket med kroppen.” 
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Det var intressant att höra studenternas beskrivningar av känslan av att bryta mot regler och 

det förväntade. Det fanns någonting kittlande i att våga röra sig annorlunda.   

 

 

                                                           ”Var död i tre minuter.” 
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Studenterna beskrev att de fick syn på verken på ett nytt sätt. När de skulle vara döda i tre 

minuter blev de medvetna om tiden. Tre minuter kändes som en evighet när de låg ned och 

blev en del av verket som passerande besökare tittade på. Makt- och subjektspositionerna 

skiftade under guidningen. Ibland kände de att det var pinsamt att störa ordningen. De växlade 

emellan att låtsas vara konstnären, till att vara en del av verket. Loppan gav dem tillåtelse att i 

en intra- aktion att bryta mot diskursen. Studenterna blev själva till visuella händelser genom 

performativa metoder och växlade mellan att vara första besökaren (guiden), andra personen 

(besökaren) och tredje personen (objektet, verket).110 

 

Loppan tillät dem att aktivera utställningens mellanrum med oförutsedda performativa 

metoder istället för det förväntade och normativa. Utställningen förvandlades till en kroppslig 

upplevelse, från att bara se på ett konstverk transformerades verket till någonting annat än 

ursprungliga formen, även om den fortfarande fanns kvar. Iscensättningen möjliggjorde att 

istället för att betrakta verket blev deltagarna och verket aktiva i en relationell performance.111 

 

Det nomadiska subjektet är en performativ metafor som tillåter tanken att vandra mellan etablerade 

kategorier och upplevelser; att samtidigt överskrida och sudda ut gränser utan att riva ner broar. Att vara 

nomad i denna bemärkelse har inget med resande att göra utan innebär att förhålla sig kritiskt 

ifrågasättande och att motsätta sig socialt kodade normer om tänkande och beteende.112 

 

Det jag lärde mig var att det är värt att låta det oförutsedda ta plats trots att det innebär en 

utmaning för mig som pedagog. Lärprocesserna blev så intressanta! Utan barnen hade jag inte 

fått syn på de osynliga diskursiva reglerna som fanns på Konstfacks vårutställning. Jag hade 

heller inte lärt känna lärarstudenterna som bidrog med sin kunskap och sitt deltagande till mitt 

projekt och mitt eget lärande.   

 

 

 

 

                                                 
110 Illeris 2015, s. 222. 
111 Hellman 2013, s. 55. 
112 Ibid., s. 47. 
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10.  Slutdiskussion  

 

I likhet med Anders Franzen när han drog upp en liten träbit som tillhörde det enorma skeppet 

Vasa, fick barnen hitta en bit som tillhörde större fynd. Kring Franzens träbit växte med tiden 

en mängd andra fynd fram från skeppet som till slut resulterade i ett museum. Samma sak 

hände med barnens små träbitar, som växte till fler och fler föremål med egna liv och 

historier. Kring alla dessa föremål började nya museum ta form och till slut blev barnen 

guider och experter.  

 

Barnen har synliggjort hur museum besitter en stark diskursiv makt trots att museibegreppet 

inte helt kan fastställas utan befinner sig i rörelse. Genom att ha prövat olika 

subjektspositioner med performativa metoder och gestaltningar har de både bekräftat och 

utmanat förgivettagna föreställningar om museum, tid och historia.  

Barnen transformerade ting och tid till händelser och platser genom sina gestaltningar.  Detta 

är en viktig upptäckt för mig som museipedagog. När meningen av dessa begrepp förskjuts 

kan de bli nomadiska och röra på sig. Barnen har visat att ett ”dött” ting som sitter fast i en 

museimonter med ett abstrakt årtal faktiskt går att förflytta ut och återskapas i Skärholmen 

genom barnens gestaltningar. Historia blir meningsfullt och meningsskapande när det går att 

aktualisera och återaktivera tinget på flera platser genom olika händelser.  

 

Jag har under projektets gång även utvecklat min uppfattning om tid. Tid kanske är inte är det 

vi föreställer oss, det kan vara platser, människor, känslor, minnen, skapelser. Det är allt detta 

som definierar tid fast vi ofta tänker att det handlar om klockan och åldrande, liv och död. Jag 

har sett att det går tid när vi skapar, samtidigt som vi skapar tid och plats för gestaltningen när 

den påbörjar sin existens i tid och rum. Vi själva blir till i en annan form genom materialet, 

det händer någonting med oss och världen. Vi skapar nya platser med nya möjliga händelser.  

Därför går det inte att avgränsa det mänskliga utanför det materiella. Vi skapar oss själva 

genom - och i världen och skapar samtidigt världen. Barnens ifrågasättande av en linjär 

tidsuppfattning handlar inte bara om att spekulera i olika möjligheter att förstå historia utan 

har även pedagogiska konsekvenser.  

De har utmanat en utstakad och definierad tillvaro med en start- och slutpunkt och visat att 

lärandet tar oförutsedda vägar och besöker fler platser än förväntat.113 

                                                 
113 Johansson, i Bergstedt (red) 2017, s. 148. 
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Jag har upptäckt att det inte går att se materialitet som dött eller passivt i förhållande till 

människan och det diskursiva. Det materiella var ständigt aktivt i barnens meningsskapande. 

Genom materialet kunde de skjuta på maktpositioner och uttrycka åsikter som annars inte 

synliggjorts.114 

I inledningen funderade jag över konstnärers och barns likheter i att använda okonventionella 

angreppssätt och finna nya dimensioner i förhållande till exempelvis historia och tid. Med 

mitt masterprojekt har jag kunnat påvisa vikten av att tillvarata barns röster och kreativa idéer.   

 

 

10.1 En Nomadisk museipedagogik 

 

Det finns en stark institutionell tradition på museer samtidigt som det finns krafter som är 

villiga att förändra och prova nya metoder där det funnits tid och resurser för att utveckla nya 

idéer och tankar kring verksamheten. För min del har det här projektet inneburit en förändring 

i min egna förståelse för museum och pedagogik.115  

 

Med studien kan jag visa på museipedagogiska metoder som utgår från barnens sätt att röra 

sig på museum och deras sätt att gestalta historia och tid. Med en nomadisk museipedagogik 

behöver inte museet vara bunden till endast en byggnad med tillhörande föremål. 

Museipedagogen behöver således inte heller vara begränsad till bara en fysisk plats.   

Med det nomadiska menar jag inte att barnen ska härja runt och förstöra på museet, men 

däremot kan vi börja att tänja på gränserna för vad som är tillåtet i en utställningsmiljö. Är det 

farligt att interagera och röra sig i olika takt genom utställningar? Med min gestaltande del har 

jag spelat vidare på osynliga och oskrivna regler som kan synliggöras med hjälp av barnens 

guidningar.  

 

Museum skulle kunna utöver färdiga pedagogiska program arbeta med mer öppna frågor. Ett 

laborativt utforskande som Design Lab S bedriver skulle i ljuset av min studie kunna 

tillämpas på museum. Vasamuseet kan exempelvis ha ett VASA-LAB där barnens intressen 

och frågeställningar formar innehållet och de tillåts att undersöka problemformuleringar och 

                                                 
114 Lenz Taguchi 2012, s. 38. 
115 Ibid,. s. 5. 
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pröva sin egen teoribildning. Då kan även maktpositioner förskjutas så att barn får tillträde till 

museet på ett mer autentiskt sätt. Genom estetiska processer kan historien om Vasa både 

förstås på multipla dimensioner och utvecklas vidare. Genom skapandet kan deltagarna 

tillsammans gå in i ett problematiskt fält, utveckla teorier och prova lösningar. Museet 

behöver inte ta bort för att lägga till. Det går att tillåta öppnare frågor utan givna svar, de kan 

samexistera med de färdiga svaren och ge oväntade rhizomatiska kopplingar.  

Den posthumanistiska utmaningen för museum består i att förändra den filosofiska grunden 

för hierarkiskt tänkande på alla plan, men också i förändringen av kunskapssyn och de 

maktförhållanden som reproduceras där utifrån sociala och samhälleliga regler.116 

Att museipedagogiken är tvärvetenskaplig bör kunna ses som en tillgång i viljan att 

professionalisera. Det tvärvetenskapliga möjliggör en öppning av diskurser och discipliner 

och det går att se lärandet i ett större sammanhang. Barnens arbete satte igång en diskussion 

på Vasamuseet om det ska det finnas plats för tillfälliga utställningar? Vad är riskerna? 

Möjligheterna? Projektet utmynnade i ett pedagogiskt program på Vasamuseet där barn ska få 

guida sina föräldrar. 

 

 

10.2 Slutord 

 

Under min studietid på Konstfack har det sakta men säkert skett en förskjutning i mitt eget 

lärande då jag har fått möjligheten att förstå teorier genom kroppen med skapande, prövande, 

utforskande metoder. Jag har som vuxen fått gå tillbaka till leken och återupplevt känslan av 

ett lustfullt lärande utan förbestämda givna svar, där jag som student ansetts värdefull med 

min kunskap och mina tankar. Jag har blivit sedd som en person som kan göra skillnad i 

denna värld.  

 

Avslutningsvis låter jag en inledning knyta ihop mitt arbete eftersom detta inte är slutet utan 

en början. August Strindbergs inledning till Ett Drömspel får gestalta och beskriva tid, 

rhizom, lärande och subjektet, ja i stort sett det jag vill aktualisera. Det finns inga fasta, linjära 

processer. Vi intar en position för att sedan byta den, vi flyter ihop med andra människor för 

att återigen brytas loss, vi kan upplösa våra föreställningar för att samla dem igen. I en 

ständigt pågående rörelse och transformation. 

                                                 
116 Häikiö Karlsson, i Bergstedt (red) 2017, s. 81. 
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Tid och rum existerar icke; på en obetydlig verklighetsbakgrund spinner inbillningen ut och 

väver nya mönster; en blandning av minnen, upplevelser, fria påhitt, orimligheter och 

improvisationer. –Personerna klyvas, fördubblas, dunsta av, förtäras, flyta ut, samlas. Men 

ett medvetande står över alla, det är drömmarens; för det finns inga hemligheter, ingen 

konsekvens, inga skrupler, ingen lag. 117 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
117 Strindberg, August, Ett Drömspel, 1902,  http://runeberg.org/dromspel/   

 

http://runeberg.org/dromspel/
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11.3 Bilaga 1 – Folder från Vårutställning på Konstfack 11–21 maj 2017 
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11.4 Bilaga 2 – Workshop station på Konstfacks vårutställning 
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