Børn og rum – nye tilgange til materialitet!

d. 9 marts 2017, kl 11.30-17, Saxo Instituttet, mødelokale 12.4.07
Arrangeres i et samarbejde mellem Universitetet i Agder, Højskolen i Sørøst-Norge og Saxo
Instituttet, Københavns Universitet.

På dette seminar samler vi forskere, som arbejder med forskellige perspektiver på forholdet
mellem mennesker, praksis, materialitet og rum. Et særligt fokus lægges på børn og
institutionsbygninger og de materialiseringer af kulturelle praksisser, der indlejrer sig her:
Hvordan strukturerer de rumlige dimensioner pædagogiske idealer og sociale
problemstillinger i fx børnehaver, skoler, væresteder, byplaner, retslige institutioner og
andre offentlige bygninger? På hvilke måder er de materielle strukturer og de genstande, der
indgår, med til at udfordre kulturelle normer? Hvilke praksisser skaber institutionsbygninger,
og i hvilket omfang er de materielle forhold bundet til lokale skalaer? Hvilke transnationale
strømninger cirkulerer, når institutioner materialiserer sig, og hvad sker der, når rumlige
strukturer relokaliseres i tid og rum? Seminaret vil overordnet diskutere
materialitetsteorier, og hvorvidt disse repræsenterer et paradigmeskifte i forhold til andre
begreber for betydningsdannelse, kulturel praksis og kontekst.

Program:
1030-1100: intern diskusjon med Tine Damsholt, Dorthe Sørensen Solveig Nordtømme og
Cathrine Melhuus med fokus på boken.
11.30-12.30: Seminar med inviterte gjester:
Indledningsvis vil førstelektor Else Cathrine Melhuus, Universitetet i Agder og
førsteamanuensis Solveig Nordtømme, Høgskolen i Sørøst–Norge åbne seminaret med et
oplæg om ”Teoretiske refleksjoner rundt begrepet materialitet”, som undersøger dette
paradigmeskifte, og åbner for en diskussion om de konsekvenser, materialitetsteorier kan
have for forskningen.
12.30-13.15: Frokost

13.15-13.45: Efter frokost vil professor Ning de Coninck Smith tale om ”Transnationale
arkitektoniske møder. Skolebyggeri og (post)kolonialisme på tværs af kontinenter 19451975” med efterfølgende diskussion.
13.45-16 Herefter åbnes for en række mindre oplæg á 10 minutter efterfulgt af 5 minutters
diskussion Der vil blandt andet være indlæg fra :
Professor Inger Beate Larsen, Universitetet i Agder: “A place for the heart. En studie av
kommunale treffsteder for mennesker med psykiske problemer”
Førsteamanuensis Lisbeth Ljosdal Skreland, Universitetet i Agder: ”Retten til fri bevegelse
og verdien av å høre til i barnehagens rom”.
Phd. Kandidat Jan Friesinger ved institutt for psykisk helse , Universitetet i Agder. “Fire
protection systems in supportive/-ed housings for people with severe mental illness. A
presentation of the findings from an ethnographic inquiry of their living conditions in
Norwegian communities”
Desuden oplæg ved PhD, ekstern lektor, Anne Brædder om rum, krop og reenactment, og
Seniorforsker Lykke Pedersen, der vil sige noget om Nationalmuseets igangværende projekt
med indsamling af 1970'ernes børnehaver.
Kl 16-17 Vin og snacks.
Bedste hilsner,
Tine Damsholt og Dorthe Gert Simonsen

