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Opdagelse, opfindsomhed, opbygning og omskabelse ses som centrale menneskelige
kompetencer i det 21. århundrede. Hvordan skaber vi rum for udfoldelse af disse kompetencer,
når vi udtænker kontekster for børn såsom børnehaver, folkeskoler, legepladser og
børneværelser? Hvordan kan arkitekter, designere, kunstnere, pædagoger og forældre
understøtte, at børn finder sted som mennesker i verden?
Et svar kunne være, at vi, snarere end at indplacere børn i ’satte’ institutionelle kontekster, lader
børn ’sætte’ deres eget sted, fx ved at lade dem ’pla(y)cefully’ transformere, hvad et gulv i en
børnehave kan være, lade dem opdage, opfinde, opbygge og omskabe det. Lade børn
eksperimentere og konstruere sig frem til egne pla(y)ces.
Gennem en transdisciplinær tilgang kombinerer dette paper indsigter og resultater fra to
særskilte forskningsprojekter omkring børn i børnehaver.
Det ene projekt har undersøgt, hvordan børn interagerer, oplever og fortæller gennem leg med
institutionsrum, der er arkitektonisk, scenografisk og syntaktisk designede som allegoriske rum
for legens tingfinder-, traderings- og transferfortællinger.
Det andet projekt har undersøgt hvordan børn interagerer, oplever og erfarer gennem leg med
artefakter, redskaber og teknologier i krydsfeltet mellem interaktionsdesign, human-centered
design, digitale teknologier og konstruktionisme.
Gennem den transdisciplinære tilgang til pla(y)ces og pla(y)cefullness og på bagrund af centrale
emergerende kategorier i de to feltarbejder, baseret på antropologiske observationsmetoder,
opbygges en samlet begrebslig forståelse for og model over kvaliteter og strukturer i børns
stedsskabende legekonstruktioner, -interaktioner og -transformationer.
Forventet præsentationssprog: dansk
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