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Sam

ning

fatt

man

Vart befinner sig lekfullheten, i våra tankar, objekt och rum?

Vad är en lekfull, fantasifull, form? 

Vad föreställer formen, vad associationer du den med?

Jag undersöker vad lekfullhet kan vara och i vilka 

sammanhang, objekt och rum den befinner sig. 

Jag använder mig av lekfullhet när jag upptäcker 

och skapar rumsligheter och objekt av form och taktilitet.

Lek är aktiv, full av rörelse, men kan också vara stilla, i din fantasi. 

I fantasin finns inga gränser för vad som är verkligt och vad som är illusion. 

Leken är ett sätt att kommunicera, samarbeta och upptäcka. 

I fantasin utforskar vi oss själva, andra och världen utanför. 

Vi utforskar tid och rum, med kreativitet och nyfikenhet.
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Inledning

Tänk om taket fanns på golvet

Tänk om rummet var fyllt av trappor som inte ledde någonstans

Tänk om väggar inte vore raka, plana, platta utan böljande, mjuka

Tänk om golvet var ett stort moln som trillat ner från himlen? 

Tänk om du och jag bara gick på spångar runt i rummen

Tänk om vi var tvungna att leka inte nudda golv jämt?

Tänk om alla våra rum var färgglada?

Tänk om jag inte kunde gå upprätt i ett rum

Tänk om lägenheten var fylld med vatten, några centimeter 

så att jag var tvungen att ha gummistövlar jämt

Tänk om alla rum var tvungna att vara 2 gånger 2 meter

Tänk om golven inte vore plana

Tänk om taken inte var horisontella

Tänk om pelare sträckte sig upp överallt så att 

vi var tvungna att gå runt dem hela tiden

Tänk om rummen skulle tappa sin form ju längre vi var i dem

Tänk om allting svävade

Tänk om ett rum aldrig såg likadant ut från dag till dag

Bakgrund

Vad händer om vi likt en femåring, ställer 

oss frågan, tänk om? Vad händer med våra 

kroppar, våra sinnen, våra vanor? Vad händer 

med oss, med arkitekturen, fantasin, upplevelsen 

av rummet och atmosfären? Att inte begränsa 

tankar till vad som är verkligt och vad som 

faktiskt fungerar. I det här projektet har jag 

använt fantasifullt tänkande. Jag fantiserar och 

förvränger rummen och tankarna. Jag skapar 

rum, former, objekt, ur minnen, fantasi och 

lekfullhet. Jag tycker att leken är intressant för 

att den för människor tillsammans och skapar 

relationer. Från ung ålder leker vi, testar teorier, 

drömmar och vem vi är. 

Som barn lekte jag mycket, både utomhus och 

inomhus, jag var rastlös och krävde full aktivitet, 

jag fann inte tålamod till att göra ingenting. Ute 

byggde jag saker, hinderbanor av alla dess slag. 

Om jag inte lekte aktivt så pysslade jag inom-

hus, med papper, eller något handarbete. Så för 

mig har leken, aktiviteten haft en stor roll.

Jonna Bornemark, doktor i filosofi, förklarar 

att leken är viktig för oss i vår process att 

bli människa. Vi lär oss hur världen fungerar 

genom leken från tidig ålder. I leken förstår vi att 

världen är det vi erfar, men det är också mer än 

det vi erfar, världen är mer än det som händer 

just här och nu. (podcast Filosofiska Rummet 

05.50-07.30) Det jag kommit fram till under 

detta projekt är att leken tränar oss på språk, 

att samarbeta, engagemang, förståelse för hur 

saker fungerar, förståelse för världen, förståelse 

för andras situationer, acceptans, skapande, 

kreativitet, fantasi, tankar, idéskapande, den lär 

oss testa, lär oss vara i nuet och lär oss vara på 

andra platser, tidsperspektiv, historia, drömmar, 

hitta sig själv, lösa problem. Ja, leken har många 

positiva egenskaper.

Leken är ett magiskt band mellan personer 

just i den stunden. Leken är bara lek när den 

fungerar. När bandet är slutet och leken flyter 

på, när parterna förstår varandra och leker 

samma lek, samarbetar. 

Jag citerar Stuart Brown, forskare och författare 

”Nothing lights up the brain like play, three-

dimensional play fires up the cerebellum, puts 

a lot of impulses into the frontal lobe, helps the 

contextual memory be developed”. Han förklarar 

också att den högra hjärnhalvan anpassar sig 

när vi leker. (TedTalk, Brown, 10:32-10:48). 

Leken har viktig inverkan på oss både kroppsligt, 

vi rör på oss, men också psykiskt, vi stimulerar 

våra hjärnor, utvecklar oss själva och våra 

tankesätt.

Stuart Brown berättar också i TedTalk om olika 

typer av lek. Det finns, ”body play/kroppslig 

lek” som innebär fysisk lek, att hoppa, studsa, 

springa. Object play/lek med objekt, handen 

skapar eller leker med något objekt. Spectator 

play/ritual play. Imaginative play/stoytelling/

fantasi/imaginative solo play, våran egen inre 

berättelse, vår fantasi. (TedTalk, Brown)
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Syfte

och

frågeställning

Syftet med mitt projekt är att ta in lek och 

identitet till en rumslighet, för att förändra 

den. Ge lekfullheten uppmärksamhet. 

Uppmärksamma arkitekturen och detaljer i 

arkitekturen. Skapa lekfulla tillägg på en plats 

för att göra den mer lekfull och förhoppningsvis 

få andra att vara mer lekfulla. Jag vill föra fram 

upplevelsens värde. Att leva lite mer i drömmarna 

och fantasin. Att inte begränsa sig. Vara fri, tänka 

fritt. Jag vill skapa platser för drömmar. Det 

handlar också om möten, att mötas i leken, leka 

tillsammans, mötas på samma nivå, upptäcka 

tillsammans och se varandra. Uppmärksamma 

detaljer. 

Aktivera min egen lekfullhet i ett rum, jobba med 

material och form. När jag undersökt och pratat 

med människor i min närhet, berättar många att 

de är lekfulla om det finns något eller någon som 

stimulerar leken och fantasin hos dem (Muntlig 

delgivning, intervju, mars 2018). 

Min vardag av stress, prestation, överflöd av

information, spring, tider att passa, tar ibland 

död på lekfullheten samtidigt som jag 

ofta seglar bort i fantasin, har svårt att 

fokusera på ett samtal och hamnar någon 

annanstans i tankarna. Jag vill skapa en 

upplevelse och flytta fokus från stress 

och rutinmässiga sätt att ta sig igenom en 

plats. Jag vill uppmuntra leken och varandet 

i nuet, eller in fantasins värld. 

Jag undersöker lekfullhet och fantasi för 

att jag vill lära mig mer om det, för att 

alltid ha det med mig i mitt skapande, i min 

person och mitt yrke. Jag får en möjlighet 

att leka, ett helt projekt. Leka med form 

och med rum. 

Jag vill prata till vuxna och barn, till 

nyfikenheten och det öppna sinnet, 

fantasin, drömmarna, idéerna, tankarna 

och skapa upplevelser. Jag gör detta 

projekt för att visa att leken är för alla. 

Att påminna andra om att också leka, 

speciellt vuxna. Att våga kasta sig ut, 

släppa kontrollen. 
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Min metod för att skapa lekfullhet blir att 

fantasifullt arbeta med form. Former som 

skapar associationer. Fantasi, lekfullhet 

och kreativitet är nära besläktade. Jag 

söker metoder att locka fram fantasin. För 

att väcka min fantasi behöver jag något 

som triggar den, en inspirationskälla, en 

konversation, en bild, ett minne, en fråga 

eller en känsla. Det krävs mod och metod 

för att vara våga vara lekfull. 

Min metod blir därför ett utformande av 

former och objekt utifrån min fantasi för att 

se hur dem påverkar andra. Jag vill upptäcka 

lekfullheten i mina objekt och skapa dem för 

d

o

t

e

att väcka andras lekfullhet. Sedan analyserar jag 

formerna genom att fråga andra vad de upplever, 

associerar och vad formen skapar för berättelser hos 

dem. Jag använder mig av collage och visualiseringar 

för att skapa platser och objekt. Objekt som jag sedan 

bygger i fullskala för att ställa ut på vårutställningen. 

Lek föder lek. Jag är som mest lekfull när jag kan 

trigga igång andra att vara lekfulla. Jag kan börja 

hitta på något och den personen hakar på. Jag 

påbörjar en historia och tillsammans skapar vi en 

resa i upptäckandet av fantasin. 

Arne Trageton beskriver i boken ”Lek med 

material” om barns konstruktionslek, som är lek 

med material. Konstruktionsleken är besläktad 

med bild och form, i synnerlighet arkitektur och 

design, då den handlar mycket om att bygga. 

”Rum är det viktigaste estetiska begreppet under 

konstruktionslek eller tredimensionellt skapande 

/…/ det är viktigt att man i samtalen fäster barnets 

uppmärksamhet på det rumsliga, för att komma 

fram till hur detta kan utnyttjas på bästa sätt”. 

(Trageton, s24, s171-173) Det jag tänker på när 

jag läser boken av Trageton är att konstruktions-

leken, är det jag jobbar med idag, i min utbildning. 

Jag konstruerar, testar, bygger på samma sätt 

som barnen som blivande inredningsarkitekt. 

Använder modeller på samma sätt som barn 

använder klossar för att bygga något. Jag skapar 

former precis som barnen, på ett lekfullt sätt, ur 

fantasin och utan begränsning på att det ska bli 

något specifikt. 

”Form är central i alla naturföreteelser. Form är 

nyckeln till förståelsen av växt och utveckling. Alla 

högre varelser är, utrustade med en karaktäristisk 

formalstrande mekanism som präglar både dess yttre 

utseende och inre struktur /…/ Embryot äger förmåga 

att skapa former /…/ ordet liv betyder en bestämd, 

ständigt upprätthållen struktur eller ordning, det 

vill säga, en abstraherad form. Allt från den stora 

rymden, universum, till små, små, kristallformer är 

geometri som upprepar sig i det oändliga. (Rugg, 

s.111)

Sinnena blir högst närvarande 

i leken. Jag använder mig av 

sinnena syn, känsel och hörsel. 

Att se något intressant väcker 

en upptäckarlust i mig. Jag vill 

gå fram och uppleva på nära 

håll. Kroppen ser, känner, hör, 

sinnena tillsammans skapar en 

upplevelse. Hjärnan bearbetar 

det vi sett, känt och hört. Lukten 

är förknippad till minnen, platser 

och personer vi minns. Upp-

levelser och platser känner vi 

starkt igen genom lukten.

Sinnena

Kroppen, känseln

Vi upplever rum med kroppen, med 

handen kan jag känna det jag har 

framför mig, fötterna känner materialet 

under mig. Benen, rumpan, ryggen, 

känner alla samtidigt när vi sitter 

ner. Att leka med känseln har vi gjort 

sen vi var små. Vi upptäcker världen 

genom våra sinnen.  Handen, foten, 

kroppen, upplever hur vi tar oss fram. 

Känner taktiliteten, rörelsen, former.

Ögonen, synen

Synen, perceptionen, det vi ser. Ögat som upplever. 

Ögat ser former, färger, perspektiv, förändringar. 

Men synen kan också lura oss.

Munnen, talet

Med talet leker vi tidigt med varandra, 

berättar historier, fantiserar, pratar om lek, 

är delaktiga i leken. Att konversera är en lek 

med dig själv eller andra. Leken skapas med 

talet och språket utvecklas genom talet.
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Barns

vuxnas

och

djurens

lek
Thomas Lerner skriver en artikel om Maria Øksnes som doktorerat 

i pedagogik. Där berättar hon att barn leker väldigt aktivt, springer 

hoppar skuttar. Ofta vill man styra barn till en stillsam lek. Men den 

fria leken skänker barn glädje och välmående. Leken har också 

pedagogiska egenskaper, genom lek gör oss socialt kompetenta, 

utvecklar våra känslor och lär oss språk bättre. Barn får nya 

sinnesintryck och erfarenheter av leken. Leken innehåller också 

mörker, faror och hemska saker. Barn härmar ofta vuxna när de 

leker. (Dagens Nyheter, 17-06-13) 

De minnen jag har från när jag lekte när jag var liten är nästan 

magiska. Jag kommer tydligt ihåg dem, ibland i detalj, vad jag 

gjorde, vilka som var med, hur det kändes. Det fanns bara där 

och då. Då saknade leken tidsperspektiv. Jag var aktiv som liten, 

klättrade på väggarna, var ute och lekte jämt. Jag minns skratten. 

Men jag kan också minnas när det gått fel och slutat i tårar. Men 

ju mer jag tänker på det desto fler minnen kring leken kommer 

jag på. Leken kan krisa när de olika parterna inte är överens, jag 

minns när jag var liten och jag alltid bestämde över min lillasyster, 

vad vi skulle leka och oftast accepterade hon, för att jag var äldst 

och visste mer, men lika ofta som vi faktiskt lekte och hade kul, så 

var vi också osams. 

När jag läser en artikel på Svenska Dagbladet inser jag att leken 

inte alltid är positiv, den involverar hierarki, status, överlevnad 

och maktstrukturer mellan barn. Vem får vara med och leka 

och vem får inte? Barnen måste acceptera varandras olikheter 

och sätt att fantisera. Om de inte kommer överens så utvecklas 

inte leken. Lek handlar om lyssnande. Att mötas i leken kan gå 

snabbt. Leken bygger på en överenskommelse som utvecklas 

under lekens gång. (Svenska Dagbladet, 11-05-17) 

Barn är mer öppensinnade än vuxna. De vet 

inte än vad allting är och hur det ska användas, 

så de hittar på sina egna lösningar. Learning 

by doing, när ett barn bygger med lego eller 

klossar så lär de sig om byggande. När ett barn 

provar en roll, t.ex ett yrke, så göra dem det för 

att förstå hur det är att vara i den situationen, 

skulle det passa mig? Är det kul?

Jonna Bornemark, doktor i filosofi berättar i 

Podcasten Filosofiska rummet att ”Stolen är 

för ett barn en stol, men blir snabbt ett tåg 

och nu blev den en häst. Meningsfältet kring 

stolen är flytande för barn, kan omformas 

och betyda olika saker. Ju vuxnare man blir 

ju mer statiska blir kategorierna”. (Filosofiska 

Rummet, 07.35-08.03) Som vuxna vet vi mer 

än ett barn, på gott och ont, vi vet att stolen 

är en stol, och har mycket svårare att tänka 

oss att stolen faktiskt är något annat. Vi 

ger inte varje sak runt omkring oss samma 

uppmärksamhet. Vi får anstränga oss för att 

tänka oss att stolen är något annat än just en 

stol. Det inspirerar mig och därför letar jag 

efter former som skapar leken. En stol kan 

ha en form av en stol men kan också se ut 

som något helt annat samtidigt, en stol kan ha 

egenskaper som gör att man associerar det 

till något annat.

Barn kan engagera sig i att leka själva, både högt och 

brett. Leken kan också ske inuti våra huvuden, i tankar, 

idéer och fantasier. Så, leken kan vara individuell men 

sker ofta i grupp. Tillsammans med andra triggar 

man varandras lekfullhet och skapar berättelser 

tillsammans som inte hade varit möjliga att finna 

själv. Lek i grupp kräver ett gott samarbete, 

respekt och förståelse för andra. 

Lek är inte bara för barn. Vuxna leker också, om än på 

lite annat sätt. i samtal med andra, i idéskapande, när 

vi möter någon annan, när vi släpper våra spärrar, när 

vi är spontana, när vi testar saker, med kroppsspråk, 

i fantasin, drömmarna, fysiskt och psykiskt. Ibland 

kanske precis som barn och ibland med barn eller 

djur. På tidningen ”Bättre hälsas” webbsida hittar jag 

citatet ”Lek sänker stressnivån och gör oss kreativa” 

(Bättre Hälsa).

Som vuxna har vi kanske lättare att vara lekfulla i 

tryggt sällskap, eller på en plats där vi känner oss 

trygga. Vänskap skapar förtroende och med vänner 

vågar vi leka. Relationen skapar trygghet att vara 

den vi är och göra det vi gör. Jag tror i alla fall att vi 

behöver någon form av trygghet för att våga släppa 

kontrollen och leka, eller så leker vi och spelar ett 

spel för att vi är osäkra, kanske leker vi att vi är 

någon annan för att vi inte vågar visa oss själva 

eller för att vi vill uppfattas som någon annan i en 

speciell situation. 

I en artikel från tidningen ”Forskning och framsteg” 

(Forskning och framsteg, 11-09-06) lär jag mig att 

djur måste ha en orsak till att leka, eftersom det 

kostar energi. Djuren leker för att lära sig jaga, bli 

starkare eller klurigare, det handlar om överlevnad. Men 

det är svårt att bevisa. Dock har forskare gjort studier på 

råttor. De råttor som växte upp utan kamrater fick svårt 

att hantera konflikter senare i livet. Därför har forskarna 

dragit slutsatsen att de unga råttorna lär sig sociala spel-

regler genom leken med varandra. De råttor som fick leka 

i stimulerande miljöer utvecklade också större hjärnor 

och lär sig saker snabbare. Så det är i alla fall bevisat att 

leken medför positiva egenskaper hos råttor.  

En del av djurens liv innebär att leka. Det har gjorts tester 

på råttor, råttor leker genom pipa, brottas och ”nypas”, i 

studien har man har tagit bort vissa av råttornas möjlighet 

att leka. För att studera skillnaden så har man placerat in 

ett halsband från en katt hos råttorna, både råttorna som 

fått leka, och de som inte fått leka, har sprungit och gömt 

sig. De råttor som inte fått leka, de kommer aldrig ut ur 

sitt gömställe, de stannar där tills de dör. Men de råttor 

som fått leka, de kommer ut från gömstället, undersöker 

om faran är över. (TedTalk, Brown, 11:38-12.30) Leken 

är alltså ett verktyg för råttorna att bli modigare, våga 

utforska och på så sätt överleva. Det gäller antagligen 

för oss människor också. Leken gör oss modiga och är 

nödvändig för vår överlevnad. 

Djuren, och då kanske framförallt hundar, har otroligt 

nära och lätt till lek. Jag har en liten hund, han kan växla 

från att ligga och sova tungt, till att leka på bråkdelen av 

en sekund. Det ligger honom så nära, allt i hans liv kretsar 

kring att leka, vara glad, må bra. Men sedan har han inga 

som helst fiender heller. Vilket vilda djur har. 

Så människor leker för att testa, bearbeta och lära sig 

saker och djur leker för sin överlevnad genom att de 

testar sina kunskaper genom leken. Människor och djur 

tillsammans leker, till exempel en människa och en hund 

– leker genom gester, kroppsspråk, ljud och ögonkontakt. 

De leker sinsemellan ofta utan ord. Den ordlösa kontakten 

är speciell och kräver närvaro och fokus. Människan och 

djuret (hunden) kan leka tillsammans genom agility, 

vilket kräver stort fokus och mycket träning.
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Jag undersöker fantasin lekfullt och intuitivt. Fantasin 

föder kreativitet och ger oss möjlighet att testa, utan risk 

för att något kan gå fel. Hur fungerar fantasin? Varför och 

när behövs den? Jag tror att vi behöver fantasi i vår vardag 

för att må bra och drömma. Kan jag väcka kreativitet och 

lekfullhet hos andra och vad är lekfullhet för andra? Jag 

tog hjälp av personer i min närhet för att undersöka och 

höra andras tankar om lekfullhet, fantasi och form. 

De svar jag fått när jag har frågat andra om vad lekfullhet 

är för dem svarar väldigt många ”glädje”, jag får också 

svar som ”frihet”, ”öppenhet”, ”kreativitet” och då har jag 

bara frågat vuxna människor. Människor verkar beundra 

lekfullheten och se den som något givande. Många svarar 

frihet, att vara modig, orädd, nyfikenhet, att inte ha några 

hämningar, att få vara löjlig, att vara sig själv. Ja det är 

väl det som får oss att må bra, när vi känner att vi kan 

vara oss själva och vara fria. 

sök

ning

Rund

Hur ser en 
fantasifull 
form ut?

Runda kanter

Oregelbunden. 
Något som ger 
utrymme för 

fantasi.

Mjuk

Oregelbunden 
och assymetrisk

Mycket 
mönster 
konstiga 
former

Oväntad

Ballar ur

Fri att tolka 
och är inte 

förutbestämd 
hur den ska 

brukas.

Inbjuder till 
utforskande

Hur som helst. 
Det går inte att beskriva 
eftersom fantasin inte 
har en form, utan kan 

vara ett ändlöst 
antal former

Har inga gränser 
och är flytande.

Lite oförutsägbar.
Behöver dock inte 

vara oregelbunden, 
utan snarare i 

förhållande 
till miljön runt 

omkring

Som ett moln. 
Bara konturer och 
ingen styrning med 

färg eller dylikt 
på vad det kan 

föreställa

Hur som helst. 
Kanske så att man 

kan associera men inte 
så att det är tydligt. Som 

moln, två stycken kan 
titta på samma himmel 

men se helt olika 
saker.

Obestämd 
samtidigt 

igenkännande

Mjuk och snäll,
färgglad

Ljusa färger

Svaren på denna fråga blir ganska enstämmiga. Formen är oväntad, 

oregelbunden, konstig, mjuk, rund, oförutsägbar, obestämd, utan 

gränser, hur som helst. Inte en enda person berättar exakt hur 

formen ser ut, för att man vill skapa sig sin egen bild av formen, man 

vill drömma och fantisera, själv eller med andra. En bestämd form är 

något specifikt och bidrar kanske mer sällan till fantasi. Utan att jag 

nämnt färg så förknippar några fantasifulla former med färg, färgglatt, 

ljusa färger. Jag tror att lekfullhet och fantasi ofta är förknippat med 

färg, färgglatt och positivt för att vi tänker på barnsagor.

Under
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Vad är de mest 
fantasifulla och 

lekfulla platserna 
du vet? Varför?

Alla miljöer 
med barn för de
rör sig i rummen 
utan regler eller 

förutfattade meningar 
kring användandet 

av platser

Tillsammans 
med djur! 

De tänker inte, 
bara är!

Naturen och 
offentliga miljöer. 

Mycket yta att 
röra sig på. Frihet 
skapar lekfullhet

Hemmet, 
där kan man 
vara sig själv 
och känner 
ingen stress

Parker och vatten. 
Är inte förutbestämt 

hur de ska 
”användas”

Skogen. 
Ej “regisserat” 

hur det är “tänkt” 
att leka.

Platser för barn 
och platser som jag 
vistades i som barn. 

Aktiviteter riktade mot 
barn är ofta utformade på 
ett mer kreativt och aktivt 

sätt som uppmanar 
till nya tankar 

eller skapande.
Dagis

Vart som helst 
som är utomlands. 
Det är fritt från allt 

vardagsansvar.

Rum för lärande. 
Leken lär oss och 
lärandet tillåter 

misstag

Klippor
Oregelbundna, 

stimulerar
barnet i en

Naturen. 
Finns ingen 
begränsning

Badstrand och 
vatten. Man är fri 

där, även vuxna leker 
ofta trots att det finns 

andra människor 
som kan se.

Bilen

Pysselbutiker

Naturen, 
för att där är 

man fri och kan 
låta tankarna 
växa själva

Barnplatser, 
barn går loss på 

fantasi och skäms inte. 
Jag tycker en del av 
konstutställningar/
museer/gallerier 

har det (oftast mer 
plats för fantasi 

än lek dock)

Museum

Byggvaruhus

När jag frågar andra om vilka platser de upplever fantasi 

och lekfulla så finns det två kategorier som är utmärkande, 

naturen, en plats där många verkar känna sig obegränsade. 

Naturen är fri och alla människor kan leka där utan problem, 

det finns inget rätt eller fel i skogen och naturen, det går att 

leka obegränsat och obehindrat. 

Den andra gruppen av mest representerade platser jag 

fick ut var platser för barn eller platser där barn kan röra 

sig obehindrat, där finns plats för fantasi och lek. Men 

är lek och fantasi bara för barn? Ingen svarade skola eller 

arbetsplatsen här. Samtidigt som när jag ställde frågan 

”När är du lekfull?” så svarade de flesta att det var som 

mest lekfulla på jobbet eller i skolan. De kände sig också 

lekfulla hemma och på sin fritid. Några kände sig lek-

fulla jämt, vart de än gick och vissa sa att det berodde på 

“Finns det något mer lekfullt än platser 
och ting som är öppna för tolking?”

humöret för dagen. Jag fick även svar från flera att de 

är lekfulla om andra är, i andras sällskap eller i sällskap 

av en viss person som de tycker drar fram lekfullheten 

i dem. En person svarade, hemmet. Hemmet, platsen för 

dig, där du kan vara vem du vill och göra vad du vill. Hur ofta 

dansar och skriksjunger du till favoritlåten i morgonrocken? 

Citatet ovan fick jag under min undersökning, platser 

som inte är någonting, som vi själva kan tolka, är väl de 

mest lekfulla för då måste vi hitta på en funktion. Kanske 

är det därför naturen är det flest personer har svarat?

Vilka är de minst 
fantasifulla och 

lekfulla platserna 
du vet? Varför?

Sopstationerna 
De är alltid 
överfulla.

 Toaletten och 
skrivbordsplatsen,

man känner sig 
låst där.

Parkeringsplats

Kontorslandskap
och transportmedel. 
Extremt trånga och
inrutade. Uppfyller 

bara ett syfte
Alla platser är 

lekfulla på något vis. 
Allt betor på brukarens 

fantasi. Om jag måste välja 
en plats skulle det vara där 

en verkligen kan bli 
skadad, t.ex. en plats 

i anslutning till 
tung trafik.

Motorvägen

Mitt 
kontorslandskap. 

Det är sterilt 
och tråkigt.

Mitt inre rum 
när jag känner 
mig stressad 

och trött

Flygplatser,
ostimulerande miljö 

där dock en viss 
tydlighet krävs

Fyrkantiga 
lekplater,

det känns som 
att leken blir 

styrd där

Kollektivtrafiken 
det känns som 

om alla ser en och 
kontrollerar att 
man inte beter 

sig konstigt

P-garage, 
känns så kallt

Kontor

Statliga myndigheter.  
Jag besökte för ett tag

 sedan Arbetsförmedlingen, 
det var urtråkigt, torrt, 

deppigt och folk verkade 
vara ointresserade av 

vad de gör.

Butiker

Bostaden

Garage

Förråd

Busshållplatser

Sjukhus

Utlämnings-
platser för 

paket

Torg

Sjukhus - 
de är kalla och tomma. 

Men också sammanbundna 
med psykisk och fysiskt behag. 
Jag tror att det satsas för lite 
på rumsligheter på offentliga 

platser generellt men 
särskilt inom vården.

Platser som 
förtrycker och 

instruerar 

Svaren blir väldigt statiska platser, som de som 

svarar kanske inte har så stor möjlighet att 

påverka utformningen av. Kontoret, sjukhusen, 

torg, flygplatser, garage, toaletter, kollektivtrafiken. 

Många av platserna är offentliga, platser dit det 

kanske inte går så mycket pengar eller omtanke.
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“Alla. Vi vuxna tenderar 
dock att strama till. 
Inte bli smutsiga, 

rädda för att undersöka. 
Sen tänker jag att 

vår tid för lek 
blivit kraftigt krympt. 

Vår tid framför skärmar 
är stor idag där vi blir roade 

i motsats till att roa oss/leka”

På föregående sida ställde jag frågan 

om lek och fantasi bara är för barn? 

Jag tycker att lek och fantasi är för 

alla som vågar, små som stora. När 

jag utförde min undersökning för att 

få höra andras åsikter så ställde jag 

frågan “För vem är leken?” 75 procent 

av de som svarar säger kort och gott 

“Alla!”, det behövs inget längre svar 

än så. Några andra svarar att den är 

för barn och någon svarar att det är 

för dem som är kära. Det var en fin 

liknelse tycker jag, när man är kär 

känner man sig extra lekfull och glad. 

Två personer svarar att leken är för 

dem själva, jaget.

citat från min undersökning

För vem är lek 
och fantasi?

“ALLA. 

Det är så tråk igt 
att de f lesta vuxna 

är rädda 
för att vara lekfu l la 

för att framstå som oser iösa 
e l ler barnsl iga . 

Jag tycker att det 
är vä ld igt v ikt igt att vara lekfu l l , 

särsk i lt på ett personl igt p lan 
i  re lat ion t i l l  andra. 

I  leken 
och genom att vara lekfu l l 

upplever jag att min och andras 
personl ighet 
kommer fram 

på ett avskalat 
och mer sant 

v is . “

citat från min undersökning
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Plant på ryggen i sanden
Kisandes, tittandes uppåt

Former du och jag pratar om
föreställer oss, fantiserar, drömmer

Kolla jag ser en flodhäst
Nähä det är ju en sko
Titta ordentligt ser du inte hornet
Ser du inte skosnörena?

Så ligger vi där och kivas, om vem som har rätt
Men ingen har rätt, ingen har fel

Moln som skapar figurer, fantasier
För stunden, men snart förbi

Har du legat där i sanden? Fantiserat om former? Vad 
föreställer molnet? Ena sekunden någonting, andra nå-
got helt annat. Jag inspireras ofta av naturen och i detta 
fall av molnens former skapar som fantasier. Moln kan 
inta alla möjliga former och det är roligt att fantisera om 
vad de föreställer.
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Lek

För mig är lekfullhet att släppa taget, släppa kontrollen, färdas i leken. Utan mål för 

vi har inga svar. De skapas efter resans gång och förändras lika snabbt. Att leka och 

upptäcka är att vara i nuet men också i fantasin.

”Vera Häger steg upp och öppnade dörren. 

De har släckt ljuset, viskade hon. 

Och då röt ett lejon i salongen. 

De leker, sade Anja Häger, de leker vilda djur. 

Se inte ut sådär. 

De har roligt. 

Med ens blev hon bottenlöst trött på sin syster. 

Barn leker, fortsatte hon vasst. 

De är inte som vi 

/…/ 

Jag säger ju bara att de har roligt. 

Det är en lyckad bjudning, de äter 

och ryter åt varandra.”

Detta stycke är hämtat ur Tove Janssons novell Lyssnerskan, jag tycker att den beskriver 

fint om barns sätt att leka och hur vi ibland glömmer bort det några år senare. Barn har 

lätt för att agera en annan roll, bli ett djur, göra ljud, ryta. Men vi vuxna tar också på 

oss roller hela tiden, vi spelar olika roller I vardagen, syster, mamma, vän, kollega, 

partner och beter oss kanske på olika sätt I de olika situationerna. Kanske för att testa 

vem vi är, för att vi vill vara olika personer, eller för att olika saker förväntas av oss? 

I en roll måste jag vara stark, i en annan kan jag tillåta mig att vara ärlig och svag.

full
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Den holländske historikern Johan 

Huizinga definerar lek som en ”frivillig 

handling eller sysselsättning inom 

vissa fastställda gränser I tid och rum i 

enighet med frivilligt accepterade men 

obetingat gällande regler, den är sitt 

eget ändamål och åtföljs av en känsla 

av spänning och glädje och medvetandet 

av något som är annorlunda än det vanliga 

livet”. Huizinga ser leken som basen i all 

utveckling, språket, lagarna, riterna och 

vetenskapen. Leken och det lustfyllda 

lärandet stimulerar fantasi, inlevelse, 

kommunikation, samarbete och problem-

lösning. Leken ger möjlighet att betarbeta 

upplevelser, känslor och erfarenheter. 

(Gustafsson Chorell, Svenska Dagbladet, 

04-09-25). 

Ganska tidigt i projektet får jag en 

kommentar ”Använd inte ordet lek, 

när du säger att du jobbar med lek så 

låter ditt projekt oseriöst, använd bara 

ordet fantasi, fantasi är för alla, leken 

är för barn.” Jag har tänkt på den 

kommentaren mycket sedan dess. 

Varför anses leken inte vara för 

vuxna? 

Lek är en ritual. Lek har regler, 

speciellt lekar i grupp, man måste 

följa ett manus som alla har accepterat, 

på samma grund. Därför förändras 

också barnens lek väldigt ofta, först 

leker de affär, sen plötsligt vill någon 

leka sjukhus istället, då måste alla 

vara med på det, annars uppstår 

konflikt. Stuart Brown, forskare, 

förklarar att signalsystemet för lek 

är viktigt, det innebär, språklig, 

ansiktsuttryck, kroppsspråk, gester, 

(TedTalk, Brown, 14:10-14:23)

het
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Vad är verkligt och vad är fantasi? Inom lek finns sällan gränser 

på vad som skulle vara verkligt och fantasi, det spelar ingen roll 

om jag kan flyga eller inte egentligen, i fantasin kan jag det. Lek är 

ett sätt att kommunicera. Inom lek finns inga rätt eller fel. För mig 

är lekfullhet något som skapar positiva känslor och upplevelser. 

När jag leker så mår jag bra. Att släppa sina spärrar, släppa 

alla krav. Jag tror att det är viktigt att ha med sig lekfullheten i 

allt man tar sig an och se på saker från nya perspektiv. Det är 

okej att säga, göra, vara, hur man vill oftast, om leken är på 

allas villkor. Ibland är leken hård och uteslutande, den är inte 

alltid ljus och lekfull, ibland är den mörk.

Mentalisten Henrik Fexeus förklarar i sin podcast att fantasin 

hjälper oss att förstå världen och att utveckla världen. Barn 

arbetar likt vetenskapsmän, funderar ut och förändrar teorier 

om hur världen och människorna i den fungerar. Fantasi kan 

vara något som sker inuti våra huvuden eller något som vi får 

berättat för oss, en historia. Vi får erfarenheter om världen och 

hur saker fungerar både om vi upplever situationen själva eller 

får den berättad för oss. (Det fantastiska med fantasi, 18-02-14) 

Barn och vuxnas fantasi är nog egentligen rätt lika, men 

vuxnas är lite mer återhållsamma, vi har lärt oss för mycket 

om världen redan. Vi måste se genom barns ögon, inte vara 

så säkra på våra teorier. Barn begränsar sig inte till vad som 

F
a

n t

a
s i

Vad är fantasi? Enligt psykoanalytikern 

Björn Salomonsson (Dagens Nyheter. 

06-12-27) så säger vår egen fantasi 

mycket om vem vi är, utan den så vore 

vi inte människor. I fantasin prövar 

vi saker som vi inte fått uppleva i 

verkligheten. Fantasin existerar mellan 

det medvetna och det omedvetna. Han 

berättar också om att vi fantiserar ofta 

om andra för att spegla oss själva och 

för att föreställa oss saker, tänka oss in 

i andras situation eller ett visst scenario. 

Han menar att de problem många har 

med sömnsvårigheter och utbrändhet 

beror på att våra möjligheter till fantasi 

har skadats genom dagens enorma 

informationsflöde.

Forskaren Harold Rugg menar att 

fantasin finns i gränslandet mellan vårt 

omedvetna och vårt medvetna. Percep-

tion av form inriktar sig på egenskaper, 

som konturer, huvuddrag, form, volym, 

relationer, mellanrum. Perceptionen 

bildar en länk mellan människans yttre 

scen och inre värld. Den inre och yttre 

världen bildar tillsammans vår ordnade 

värld. (Rugg, s52, s67, s81, s83)

faktiskt är möjligt och inte. Om vi inte är säkra 

på vad vi vet, testar teorier och tankar, så kan vi 

också se saker från andra personers perspektiv, 

genom deras ögon och då tränar vi vår empati 

för andra. 

Att sväva iväg i fantasin kan vara upplyftande, 

nytänkande och ge oss möjligheter. Positiva 

fantasier, positiva tankar tar oss framåt och 

bidrar med välmående. Men fantasier behöver 

inte alltid vara positiva, negativa fantasier, 

negativa tankar, likt katastroftankar, ångest 

och oro kan vara förödande. För negativa 

tankar är ju just det, fantasier, fantasier som 

oftast inte är verkliga. När tankarna svävar iväg 

och bestämmer sig för att tänka på det absolut 

värsta tänkbara scenariot som kan hända, och 

att det kommer att hända…

Både boken ”Sommarboken” av Tove Jansson 

och ”De osynliga städerna” av Italo Calvino 

inspirerar till min fantasi. I sommarboken 

(Jansson 1972) ägnar Farmor och Sophia en 

hel sommar åt att fantisera och leka. Sophia 

testar, precis som en sexåring gör, hur världen 

fungerar och farmodern hjälper Sophia att 

fantisera. Farmodern berättar för Sophia om 

världen och Sophia berättar för farmodern 

om världen. Tove Jansson är väl för övrigt 

en av de fantasifullaste personerna som 

levt, om jag får tycka. Berättelserna, som 

kanske härstammar ur hennes liv, blir till 

fantastiska sagor som stannar i min själ för 

lång, lång tid. 

I ”de osynliga städerna” använder författaren 

(Calvino, 1972) språket för att berätta historier. 

Boken är fantastisk i sina beskrivningar. 

Calvino beskriver städer, som kanske finns, 

eller finns de bara I fantasin? Varje stad 

är ytterst fantasifull. Man vill förstå allting, 

men det kanske inte är meningen, fantasin 

ska få utvecklas I våra huvuden, bli till nya 

städer? Jag har förstått att många arkitekter 

använder boken som inspiration till ritningar 

och det kan jag förstå, för den skapar många 

tankar och idéer. 

”Even scientists begin their experimentations 

with pure speculation and imagination/…/ Like 

science, artistic imagination is experimental.” 

(Feireiss och Klanten, 2014, s.8) En forskare 

påbörjar sitt arbete utifrån en hypotes, en 

fantasi om hur något skulle kunna vara och 

precis som vetenskapen så är konstnärlig 

fantasi experimentell. Testar en idé, tanke 

eller åsikt.

”imagination plays an important role in activating me-
mories because it enables us to form mental images 
about events, things, or people that are not present.”
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Ordet lekfullhet används ofta inom 

arkitekturen, när jag söker på orden 

”lekfull+arkitektur” så får jag väldigt 

många träffar. Byggnader som 

anges som lekfulla. Men det finns 

aldrig någon förklaring på exakt 

vad som är lekfullt med dem. 

För mig är lekfull arkitektur något 

som sticker ut från det vanliga. 

Som drar till sig uppmärksamhet 

eller som på något sätt uppmanar 

till lek och interaktion. Jag tänker 

att lekfullhet, fantasi och illusioner, 

skapas av oväntade detaljer. En 

sak som är placerad på en oväntad 

plats, något som ser ut att vara i fel 

skala, färger, en oväntad funktion, 

något som går att interagera med. 

Lekfullhet kanske är när något 

inte riktigt stämmer med ens för-

väntningar. En liten förvrängning, 

ett litet bus. Något som hänger 

från taket, något som ligger på 

golvet. Lekfullhet kan innefatta hur 

vi rör oss, hur vi sitter, ligger. Att gå 

eller sitta på ett annorlunda sätt än 

vanligt, kan kännas lekfullt. 

Arkitekturen är ett verktyg för lek, 

den kan skapa drömmar, fantasier 

och idéer till lek. Trappor tar oss 

upp och ner, vi kan gå sakta eller 

springa med lätta steg, de kan också 

användas till att sitta i. Ett rum kan 

inspirera till att göra nya saker. Ett 

rum kan få mig att känna, här vill 

jag vara. 

Meningen ”form följer funktion” 

hör man ofta i sammanhang med 

modernismen och funktionalismen 

(Arkitekturupproret, 16-09-28). 

Jag tänkte på det, vad händer om 

formen följer leken? Om funktionen 

är lek, form följer leken. 

”Inredningar är föränderliga, ändå 

skapar människan starka relationer 

till dem /…/ vi känner instinktivt av 

denna flyktighet, men skapar ändå 

relationer till dessa tidsbundna 

scenerier – fysiskt, psykiskt, andligt 

/…/ Interiörer kanske är kortlivade, 

men de lever vidare inom oss.” (Ar-

kitektur.se, Rundgren, 2018-03-01)

Minnet till en interiör, jag 

minns min förskola. Den låg i 

en gammal villa och rummen 

var fyllda med färg och form, 

en kreativ plats. Ett rum var 

en djungel, täckt med djur och 

ur väggarna kom saker ut. 

I ett annat rum hade vi 

gigantiska färgglada klossar vi 

byggde rum och objekt av, så 

stora att vi knappt kunde bära 

dem. Vi lekte och fantiserade, 

likt jag leker och fantiserar 

om rum idag. Kanske har 

denna plats påverkat mig till 

att vara där jag är idag?

Min bostad består av många 

kvadratiska och rektangulära 

former. När jag studerar min 

lägenhet och försöker hitta 

de lekfulla elementen inser 

jag att det ligger i detaljerna, att väggen och 

taket möter varandra, i en välvd form. Den 

sneda väggbiten som delar upp kök och rum, 

som gör att jag från min hall kan se in i båda 

rummen samtidigt, som öppnar upp synfältet. 

Former kan göra arkitekturen lekfull. Små 

eller stora detaljer. Valv, olika sorters öppningar, 

ett fönster om placerats på en annan nivå än de 

övriga.

Att få möjlighet att arbeta kreativt, med design 

och arkitektur, är i högsta grad att vara lekfull 

enigt mig. Utmana arkitekturen och designen, 

testa nya saker. I min roll som inrednings-

arkitekt vill jag alltid ha med mig leken för 

att jag tror att den gör att mina resultat blir 

bättre. Den får mig att släppa kontrollen och 

tänka utanför boxen. Ofta bubblar prestations-

ångesten upp till öronen, jag vill inspireras 

av barnens fria lek, där man är stolt över en 

teckning istället för att se det som fattas. Vi 

skolas in i tanken att det alltid går att göra 

bättre, mer. Det är sanning, men en utmattande 

sanning. Jag vill ta med mig lekfullheten och 

lära mig att inte ta saker på så stort allvar. Jag 

tror att det gör mig lyckligare. Att leka i grupp 

är egenskaper som är bra för alla att träna på, 

inom mitt yrke som inredningsarkitekt. Jag 

har lärt mig mycket om samarbete under min 

utbildning och lärt mig att leken är ett viktigt 

verktyg i samarbetet. De bästa idéerna vi haft 

inom grupparbeten har kommit när vi lekt 

tillsammans. 

Lekfulla miljöer kan finnas i sammanhang 

med barn, men lekfulla miljöer kan också vara 

platser som väcker en lekfull känsla i oss på 

något sätt. För att våga vara lekfull på en plats 

krävs trygghet. Vi är kreativa i en miljö där vi 

inte känner oss dömda eller iakttagna. 

Omgivna av människor vi känner förtroende för. 

Jag skrev upp generella platser jag tänkte var lekfulla; 

parker, träd, kojor, skogen, växthus, sjöar, hav, museum

och de platser som jag tänker saknar lekfulla egenskaper; 

tunnelbanor, vägar, sjukhus, korridorer, byggarbets-

platser, garage. Jag skapade också en kategori som var 

både och platser: skolor, bibliotek, lekplatser. Snabbt 

inser jag att de flesta platser nog är både och. Det finns 

lekparker som stimulerar leken och fantasin, samtidigt 

som det finns lekparker som inte alls gör det. Lekfulla 

platser väcker kreativitet. Den enda plats jag kan komma 

på som faktiskt alltid är lekfull är naturen, skogen. Det 

finns mycket oväntat i naturen, i naturen finns det alltid 

möjlighet att vara kreativ, bygga kojor, klättra, samla 

på pinnar, lära sig saker, hitta föremål som naturen 

eller någon annan människa skapat. Naturen är full av 

illusioner, speglingar i form av reflektioner från vatten, 

mönster som skapar lugn. I illusion av reflektion, färg 

och ljus finns plats för drömvärldar och fantasier. En 

reflektion speglar en upplevelse, ett rum, färg, ljus, men 

också dig själv. Illusionen av kroppen. Upplevelsen av 

kroppens relation till reflektionen är väldigt varierande. 

Vi speglar oss själva i speglar, men också i varandra, 

i rummet och i världen. Repetitiva mönster återfinns i 

naturen och även i arkitekturen. 

Jag har funderat över platser jag kan se mig använda, 

inomhus, mötesplatser, korridorer, fik, platser där man 

väntar såsom köer eller vänthallar. Utomhus kan det vara 

parker, det finns många parker som är väldigt lekfulla och 

många parker som inte alls är lekfulla. Som kanske mest 

blir en tom yta där ingen är. Vad beror det på?  

Arki

får oss att

le

turentek

ka
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Bjuda in andra att leka min lek

Kreativitetsforskaren Samuel 

West från Lunds Universitet 

menar att lek främjar empati.

Han berättar att det finns 

forskning som visar att det 

finns vissa samband på att 

kriminella har en dålig lek-

historia, att man inte fått leka 

som barn. Han berättar också 

att det har visat sig att de

flesta hänger på när man 

bjuder in till lek (Lokaltidningen 

Helsingborg, 14-02-11). 

Bilderna på föregående sida är från en 

film när jag och några andra bjöd in till 

lek. Utan några medel, förutom våra 

kroppar, står vi och tittar uppåt. Mot 

något som inte finns där, eller finns det 

i vår fantasi? Stillbilderna är fångade 

ur ett filmklipp som visar hur andra 

människor gärna deltar i vår lek, med 

ett leende på läpparna när de inser att 

det är en lek. Det bidrog med glädje 

i oss när vi inser att vårt experiment 

fungerar och glädje i dem när de inser 

att allt är en lek. 
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Gest

Jag vill vandra i ett landskap av lekfulla former. 

Som främjar fantasin? Objekt som inte föreställer 

något men som går att fantisera om, associera till. 

Jag skapar ett landskap av former för att väcka 

fantasi. Med referenser till hur vi föreställer 

oss att moln bildar former, när vi ligger på rygg 

i gräset och fantisera om molnen. Framför en 

lampa formar vi våra händer, skapar skuggfigurer, 

skapar fantasiformer vi fantiserar om. Vi ser solen 

bilda skuggor av form när den slår mot något 

byggt i arkitekturen. Jag ser vattenpölar ta 

form, ser former bildas i högen av vatten, som 

skapas för att marken är lite lägre just där. 

Naturen skapar former som vi relaterar till 

saker i våra liv, saker som naturen skapat, djur 

eller saker som vi människor har skapat. 

Naturen är full av former. 

Jag tycker om att skapa former och dagdrömma 

om dem. När andra ser mina former så vill 

de gärna relatera dem till något eller någon, 

oftast ett djur men ibland också en gammal 

moster eller något från naturen. Varför hittar 

många så ofta djur I former? Härstammar det 

från när vi var små och letade djur i barnböcker?

Enligt författaren och forskaren Harold Rugg 

går vi vanligen igenom fyra faser när vi 

skapar:

Fas ett: En förberedande period av medveten 

och framgångslös kamp. Detta är en nödvän-

dig förberedelseperiod, medveten strävan, 

intensiv koncentration. 

Fas två: Mellanspelet, man ger upp, skjuter 

problemet ur tankarna, eller snarare till en annan 

avdelning av ”tankarna”, överlåter till det omed-

vetna att tänka på det/problemet istället. Medve-

tet arbete följs av omedvetet arbete. Famlande 

ovisshet är oundvikligt för den som utför skapan-

de arbete. 

Fas tre: En oväntad snilleblixt. Plötslig och ovän-

tad. Skänker klarhet och övertygelse. Klarsynen 

kan inte styras med vilja och kräver den långa 

förberedelseperioden. En snilleblixt kan liknas 

med Newtons plötsliga insikt om Gravitationsteo-

rin i en trädgård i Woolsthorpe 1665. Snilleblixten 

följs ofta av ett långt och aktivt arbete i att stude-

ra sin teori. 

Fas fyra: Period av bevisning, kritisk prövning, 

rekonstruktion. (Rugg, s23-26) 

I min fantasi 
finns 
material 
former
ljus
ljud
du och jag
och våra

drömmar

alt

ning
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De

Jag börjar med att undersöka min 

egen fantasi. Hur fungerar den? 

Skapar former utifrån mitt huvud, utan 

tanke på målet. Inget begränsar mig.

Vissa former väcks till liv i den 

stunden, andra relaterar till något 

specifikt. Materialiteten och färgen blir 

viktig. Fantasi föder ännu mer fantasi 

och den uppfyller mig med lustfylldhet 

när jag skapar. Jag producerar och 

undersöker former som kan skapa 

associationer hos andra. Kan jag 

påverka andras fantasi? Hur ser ett 

rum ut som inspirerar till fantasi? Vart 

finns det rummet? 

Jag placerar objekten i olika konstellationer. 

Vad föreställer dem, ensamma och 

tillsammans? Vad skapar det för tankar 

hos mig, hos någon annan? Jag vill 

bara gå runt i mina landskap. Drömma. 

Glömma tiden. Upptäcka. 

Jag tror att vi behöver objekt, platser och 

rum som bara är till för våra sinnen.

Som ger oss en barnslig upplevelse, 

av att vi får upptäcka likt ett barn, 

något nytt, eller kanske något gammalt 

– på nytt. Fantasi kan vara bra för att 

få en paus från vardagen, för att vara 

kreativ i tankarna och i handlingar, för 

att må bra, för att drömma och för att 

förstå saker. 

första
modellerna
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Jag ställde frågor till andra personer om vilka 

tankar som kom upp när de såg tre av bilderna från 

tidigare sida. Sammanställning av undersökningen 

finns under respektive bild.

Det som förenade de tre bilderna var att hos flertalet av 

de tillfrågade fördes tankarna till någon form av natur, 

berg, moln, vågor, vatten, skog. Men det uppstod 

också många associationer till djurens värld. Både 

verkliga djur och hitte-på-djur. Fåglar, monster, 

myrslokar, elefanter och en av mina favorit-

kommentarer “det första som slog mig var en 

elefant, men nu tycker jag mer att den liknar en 

myrslok. En myrslok med en gorillakropp, en 

myrilla eller en gorslok”. Allt som är påhittat har 

någon form av magi över sig.

Varför relaterar vi så ofta till naturen och djuren? 

Att upptäcka genom fritt associerande är frihet, sinnet 

är befriat från hämningar och blockeringar. Skapandet 

kräver associationer. Drömmar och dagdrömmar är 

exempel på fri association. Barn lär sig genom fri 

association. Det underlättar sökande efter likheter, 

men utsätter också sinnet för förvrängning. (Rugg, 

s.84, s190)

Associationer

Badhus

Min kompis Elins fina kök

Natur. Berg. Skog. Vatten. Växter.

Vågor

Godis och solnedgång

Monumental, 
känns inte så lekfull

Sommar, strandkanten 
och havet med vågor och 

någon som simmar i vattnet

Landskap

Berg och valv

Samspel rörelse och närhet

Något varmt tropiskt land 
eller öken med kaktusar

Glädje lek - kul!

Skog och berg

Moln och berg

Mumin och landskap

Det första jag tänkte 
på var barbapappa

Om man går igenom 
den rosa biten, 

vart kommer man?

Ett monster som är 
påväg upp ur en bergsdal 
Den rosa delen är armen 

som hen lagt upp som stöd 
för att häva sig upp
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En konstig fågel på ben

Ett djur som dricker vatten

Ett djur. Det första som slog mig var en elefant. 
Men nu tycker jag mer att den liknar en myrslok. 

En myrslok med en gorillakropp: 
en myrilla, eller en gorslok.

Ett djur som tittar över muren, 
vad finns på andra sidan?

Öppning omfamning två 
olika delar som interagerar

Elefant

En dinosaurie och en rumpa

En myrslokselefant

Jag tänker på öken/djungel

En betande gnu

Elefanten har sprungit in i en vägg!

En häst som äter

En pingvin

En fågel

Träslöjden i mellanstadiet

För mycket

Marabou m:et
Bokstaven M

Valv och tempel

Isberg

Stor stubbe. 
Rumslighet att krypa in under

Hav och vågor

Åskmoln i en saga

Jag tänker på oväder, aska

Moln

Mjuka stenar

Rimfrost på ett fönster och kyla. 
En himmel precis innan en åskskur. 

Moln, lätthet, mjukhet. Lugn

Vatten ....oväder....
Norrland

Havet

Vattenpöl

Vatten

En skog i dimman

En obäddad och mysig säng

Fågel

En uggla

Flytande stillbild

The Great Wave 
off Kanagawa

Vandring i 
fjällen
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En kroppsligt undersökande tillsammans med en 

klasskamrat. Former utifrån kroppen, kroppsdelar 

och mellanrummen mellan kroppsdelar och mötet 

mellan våra kroppar. Formerna som kommer 

ut från detta blir även dem fantasifulla och 

associativa. Det är svårt att tro att det är 

kroppsformer, det skulle kunna föreställa 

vad som helst. Jag låter kropparnas 

former och deras historia få ta plats 

i rummet genom formen. 

Rummet får minne av kropparna ur 

associativa former. Våra kroppar är 

rum. Våra egna rum där vi, själen, 

ryms. Våra kroppar befinner sig i 

arkitektoniska rum. Är, lever, färdas, 

jobbar, äter, leker.

Kroppens

former
och

mellanrum
mellan

kroppar
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Jag tar former vidare, ger dem en tjocklek, placerar ut 

dem i rumsliga konstellationer. Lekfulla former att vandra 

igenom, sitta på, luta sig mot, gömma sig bakom? 

Förändrar en rumslighet. Bidrar till lek genom färg och 

form. Skapar rörelsemönster, hur tar du dig runt, igenom?  

Vilka platser kan jag placera dem på och vad skulle hända 

med rumsligheten? Om jag placerar dem ute, i en skog 

eller i en park? Ett tåligt material blir ett krav, målad betong?  

Former i många olika storlekar. För både stora och små. 

Ett objekt som en stor kan sitta på och en liten krypa 

igenom. 

Om de finns inomhus, i en lång korridor? De skulle förändra 

rumsligheten, förändra funktionen, rörelsemönstret. Jag 

skulle aktivera en plats som kanske tidigare inte används. 

De måste placeras på ett specifikt sätt på grund av 

utrymningsväg såklart. Men de skulle kanske få korridoren 

att kännas mindre lång och rak. En upplevelse i korridoren.

Fler modeller
kompositioner, rum
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Arbetar med formen, volymen. Skär ut former i frigolitblock, 

spacklar och målar. Placerar objekten var för sig (understående 

bild) och placerar objekten ihop (bilderna till höger), tillsammans 

bildar de en lekfull passage. Den kanske inte är det lättaste att ta 

sig igenom. Men det blir en lekfull upplevelse.

Placering, 
tredimentionalitet

färg och form
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Myrillan får en skala

Jag börjar ta upp objekt i fullskala. 

Föreställer mig rumsligheten. 

Spelar in en film (1) och får hjälp av 

en klasskamrat att visa skalan (2) 

hon testar rumsligheten, vad kan 

man göra med den? Hur bred är den?
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Fler

Jag leken med modeller, i större och 

mindre format. Jag inspireras av Tara 

Donovans arbete med att skapa stora 

strukturer av små, små beståndsdelar. 

Myrillan får en kropp av mdf och sedan 

täcker jag halva i skum. Jag funderar 

över vilka former jag vill göra. Testar, 

utforskar olika material.

modeller

Tillsammans med en klasskamrat gör jag en undersökning med skumgummi, 

går det att färga skum? Vi använder oss av vanlig röd textilfärg och två blåa 

nyanser av silkesfärg. De får ligga i färgblandningen i ungefär två dygn. 

Resultatet blev givande, det gick att färga, färgen sitter kvar trots att vi noga 

sköljer ur skummet, den vanliga textilfärgen sitter bäst.

Materialundersökning
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Det elastiska tyget
Jag hittar ett elastiskt tyg jag använt i tidigare 

projekt. Det jag uppskattar med det tyget 

är dess kvaliteter, elastisiteten, att det är 

semi-transparent, formbart, ger möjligheter 

att skapa fritt, ljuset, skuggan, färgen, skirheten 

men ändå styrkan. Jag böjer en tio millimeters 

ståltråd och syr en påse av tyget till den. 

Formen består inuti påsen men får en till 

dimension, något håller formen uppe. Tyget 

skapar en skimrande, drömmig textur. Jag kan 

känna tråden genom tyget, jag vet att den är 

där.  Men tygets taktilitet skvallrar om andra 

kvalitéer än metallen. Vad händer om tråden 

får en färg? Tänk om jag skulle fylla ett helt 

rum med former i påsar som dessa?
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Produktion

I tyget föddes formerna. Jag hade 

oftast en vag tanke, men inget helt 

förutbestämt. Testade mycket vilket 

resulterade i många varianter på 

rumsliga former som jag i slutändan 

valde att inte visa på utställningen. 

Den plats som jag får tilldelad mig att ställa ut på består 

av en tio meter lång korridor, ett utrymme jag genast ville 

förändra. För vart fanns lekfullheten? En passage som 

endast fyller ett syfte, just att låta människor passera, rakt 

fram, rutinmässigt. Bilderna nedan visar utrymmet innan 

utställningen, när jag provar att hänga upp två objekt.

Korridoren

56 57



När jag byggde utställningen insåg jag att jag hade skapat ett antal 

objekt som alla skulle hängas upp i taket. I taket – sju meter ovanför 

mig. Hur skulle jag få upp dem och hur skulle jag veta exakt hur jag 

ville ha dem? Det slutade med att jag funderade ut en konstruktion 

som gav mig frihet att placera mina objekt vart jag ville. Ett regelverk 

som hänger ner med vajrar från stålbalkarna i taket. Det bildar ett tak 

ovanför mig, ovanför objekten och hjälper till att skapa rumslighet. 

Konstruktionen sänker taket och gör rummet mer intimt. Jag målar 

väggarna och regelkonstruktionen rosaröd och fäster upp mina objekt 

över oss. De förändrar upplevelsen och rörelsemönstret i rummet. 

Jag hänger upp objekten i fiskelina och testar dem i korridoren, flera 

av mina klasskamrater som har kommit förbi mig när jag arbetat har 

ställt sig och kramat objekten.

Takstrukturen
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Taktilitet

funktion

och

I mitt projekt är taktiliteten viktig. När jag 

hittar tyget inser jag att med det kan jag 

skapa tredimensionella former. Jag väljer 

ett material som jag kan använda lekfullt. 

Jag använder mig av min lekfullhet när 

jag skapar former fyller dem med olika 

materialitet för att skapa associationer 

och känslor. Den plats jag fått tilldelad 

i utställningen är en lång korridor, jag 

använder mig av denna rumslighet och 

skapar stora objekt i tyg, fyllda med olika 

material för att skapa variationer av 

taktilitet. Jag vill att besökarna ska 

undersöka objekten. Jag skapar yttre 

former, som får olika typer av innehåll, 

ett skal som håller uppe det inre 

materialet, de små beståndsdelarna. 

Mina rumsliga objekt skapar och förändrar 

rum, tyget mjukar upp rummet, förändrar 

känslan, stannar upp rummet. Tvingar dig 

att inte gå rakt fram.

Jag skapar former och objekt utifrån leken. 

Objekten får en relation till varandra och 

till rummet genom placering och funktion. 

Objekten förhåller sig till varandra och 

rumsligheten. Jag använder material, färg, 

form. Former i rum och rummets form. 

Former som förändrar rum. känslan, 

historien och rörelsemönstret. Objekt som 

går att interagera med på något sätt. 

Jag har inte arbetat mot en tydlig funktion. Men 

mina objekt är rumsskapande, avdelande, och 

kan skapa förvaringsmöjligheter. Till utställningen 

har jag fyllt dem med materialitet som ger en viss 

känsla. Men de skulle kunna fyllas med vad som helst. 

Möjligheten att skapa olika typer av upplevelser med 

olika fyllning. Objekten skulle också kunna fungera 

som absorbenter av olika saker, beroende på vad 

de fylls med. Men om de ska få en tydlig funktion, 

måste konstruktionen och materialen jobbas vidare 

med. 

Mina objekt förändrar rumsligheten, den långa 

korridoren får en omtanke genom de omsorgsfulla, 

mjuka, taktila objekten. De går att gå runt, under, 

genom. Det går att leka med dem, springa runt 

dem tio varv om man så vill. De skapar fantasier, 

associationer och känslor hos besökare. 

Jag tror att sådant som inte har någon tydlig funktion, 

som man inte riktigt vet hur man ska använda, är 

mest lekfullt, för då blir man som ett barn och hittar på 

användningsområden, man är ny i sitt tänkande, fri 

från tidigare vetskap. 

Jag vill med mitt projekt påminna andra om att 

också fortsätta fantisera och leka. 
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Jag fyller mina former, mina objekt, med olika 

typer av materialitet, för att låta dem få olika 

känsla. Papper i olika varianter, silkespapper, 

hushållspapper, papper som jag strimlar i små 

små, konfettibitar, papper som jag skrynklar 

lätt. Andra fyller jag med tyll eller tunn, moln-

liknande, vadd, skumgummi som jag färgat 

rosa i textilfärg. Det elastiska tyget jag valde, 

fanns i olika rosa-beiga toner och har då också 

styrt mina inre färgval. Jag gör allt i rosa toner, 

drömmigt. 

Material och fyllning

Som ett test fyller jag Myrillan med frigolit, 

rester från annan students projekt. Resultatet 

blir inte som förväntat, De blir tunga, hårda, får 

konstig form. Jag ångrar mig. Det gick snabbt 

att fylla men tog väldigt många timmar att få 

bort frigoliten.

Jag får många kommentarer under utställningen 

om fyllningen, vad är det egentligen? Många 

vill verkligen veta. Jag upplever att besökarna 

känner ett stort behov av att veta exakt vad som 

finns inuti.
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Resultat

Resultatet blir en utställning av rumsliga, fyllda objekt som hänger från en 

ställning från taket. Utställning startar med ett stort djurlikt objekt. Du måste 

gå under den, igenom den, antingen genom den stora öppningen eller den 

mindre. När du gör det, känn på rummet, känn formen omkring dig, känn 

materialet, vad är det gjort av? Vad finns inuti? Vad tänker du på? 

Jag har skapat objekt ur olika former. Skapat objekt ur en lek med material. 

En yttre form, ett yttra material, ett skal – inre variationer, med ett unikt 

inre. Att röra sig igenom, gå under, ta sig runt eller över. Känna på. Olika 

rumsligheter bildas av formerna, mellan formerna, under formerna och 

tillsammans bildar de ett landskap.

Syftet med mitt projekt är att skapa lekfulla tillägg på en plats. Föra fram 

upplevelsens värde. Spendera en stund i drömmen och fantasin. Att mötas 

och upptäcka tillsammans. Stress, prestationsångest och informationsöverflöd 

kanske begränsar vår lekfullhet.

Så hur har jag lyckats? Jag upptäcker lekfullt, men på vissa sätt känner jag 

mig så begränsad i min lekfullhet och fantasi. Jag känner kraven. Ibland 

tar prestationsångesten över. Jag måste vara lekfull. Det går inte att tvinga 

fram. Samtidigt som jag tidigare skrivit meningen: inom det lekfulla skapandet 

finns inga rätt och fel. Så tror inte min hjärna riktigt på det. Inom leken borde 

inte prestationsångest finnas.

Vuxna tenderar att i mycket större bredd än barn ha prestationsångest. 

Barn ritar, gärna och ofta, allt möjligt, och berättar gärna vad det är som 

dem har ritat. När vuxna ritar, så är det så många som ursäktar sig, att 

man har ritat en dålig teckning. Jag märker det hela tiden i skolan, hur jag 

och andra säger, nej men det jag ritade blev inte bra. Prestationsångesten, 

allt vi gör måste bli bra, bäst. Prestationsångesten begränsar lekfullheten. 

Men om man istället vänder på det, tänker att jag ska bara skissa på lek, 

jag ska rita lekfullt, så är det accepterat på ett helt annat sätt att det inte är 

perfekt. Vi är rädda för att visa svagheter och för att bli bedömda av andra. 

När vi blir vuxna så börjar vi bry oss mer om andras åsikter, än när vi är 

barn, och det skapar pressen, ångesten. När vi blir vuxna tappar vi ibland 

kanske friheten i skapandet. 
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Min utställning rör du dig igenom och

omfamnas av formerna och materialen
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Objektet var från början en grön form 

utklippt ur ett papper och är en form 

som har hängt med mig från starten. 

När jag gjorde mina tidigare under-

sökningar om form och vad andra 

associerade mina former till så fick 

jag bland annat veta att det föreställde 

en Myrilla eller en Gorslok, en blandning 

mellan en myrslok och en gorilla. 

Därför har den fått namnet ”Myrillan”. 

På grund av att Myrillan fått en så 

stark identitet så har den varit en stor 

del av mitt projekt och är därmed även 

med i slutresultatet och en start in i min 

utställning. Det största objektet. Fyllt 

med kröckligt, tunt, papper i tre nyanser. 

Hur tar du dig igenom Myrillan? Den 

stora öppningen, den lilla eller klämmer 

du dig igenom på någon av sidorna?

Myrillan
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Flera objekt har fått Myrillans 

uppbyggnadssätt. Halva valv, ben, 

maskar eller delar. Den stora för 

längre personer att gå igenom och 

den mindre för små att undersöka. 

Vad känner du? Vad tänker du på?
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Mina objekt hänger från taket, 

vissa står på golvet, andra 

svävar. Påsar av tyg fylls med 

former, har inget innehåll 

förutom metallramen som 

spänner ut formen. Tyget får 

en moaré-effekt. Solen lyser på 

objekten. Blänker och skimrar, 

som vatten eller reflektion. Vad 

ser du? Vad tänker du på?
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Objekt i olika höjder fyllda med olika 

material, går du igenom eller stannar du 

utanför och ser in? Vad känner du runt 

omkring dig? Vad hör du när du står mitti? 

Vad finns inuti dem? Vad tänker du på?

Med utgångspunkt i en form skapar jag 

objekt du kan interagera med. Hur känns 

dem, är de tunga, lätta, prasslar de? Med 

fyllning av olika material som papper, 

skumgummi, tyll, vadd, skapas olika 

taktilitet. 

Att tyget är semi-transparent ger mig en 

möjlighet att låta oss uppfatta materialen 

genom både synen och känseln. Tyget blir 

ett skal och en möjlighet till form, insidan 

ger möjlighet till olika typer av fyllning. 
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Vårutställningen

På vårutställningen får jag möjlighet att uppleva andra personers tankar och känslor. Mitt verk 

väcker mer känslor än vad jag tänkte att det skulle göra. Många upplever det kroppsligen, går in 

och beter sig som jag tänkt. Andra är lite mer försiktiga. Frågar om de verkligen får röra. Jag får 

höra att många uppskattar att verket är interaktivt och kroppsligt, att man får röra och uppleva 

verket runt omkring sig. Jag befinner mig längst bort i en ganska avskild korridor men folk hittar 

hit. Jag hör att färgerna lockar, att man vill veta vad det är man ser på långt håll. 

Barn upplever det utan hämningar, springer in och undersöker. Vuxna är lite mer återhållsamma 

trots att det står tydligt “please feel”, en del tror att jag endast syftar på att man ska känna inuti 

kroppen, och står på håll och betraktar. Jag märker att när jag befinner mig vid mitt verk, vågar 

nästan ingen röra, när jag inte befinner mig där eller studerar på avstånd, vågar människor 

uppleva verket med kroppen. Med min titel “Please feel” menar jag att man får känna med både 

kropp och sinne. 

Många får associationer till kroppen, ben, armar, en livmoder. Jag får dock en fråga om färgvalet, 

är det den vita människans kropp? Nej jag har ingen tanke med det, jag valde de färger som 

fanns och har jobbat med helt andra saker. Men jag kan också i sånt fall se det mer som kroppen 

och innehållet, köttet. På insidan är vi alla likadana. Vår hudfärg säger egentligen ingenting, för 

om vi tar bort huden, ser vi alla precis likadana ut inuti. Vi har ett skal, ett tunt skal, som bara 

håller insidan på plats, insidan som gör oss till det vi är.

Vid mitt verk så har jag lagt en bok, där du som besökare får skriva. Jag ställer några frågor och 

lämnar en penna. Jag får en blandad grupp människors tankar. Jag samlar några här på sidan.
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Mina

När allt är över, undersökning, tillverkning, bygg-

nation av vårutställning, skrivande, presentation och 

nedmontering. Så känner jag mig glad och fylld av 

alla fantasier och tankar som jag fått vara med om. 

Jag har lärt mig mycket under detta projekt. Det har 

varit spännande, lärorikt och stundtals lite läskigt att 

ha ett projekt jag helt själv har ansvar för. Till nästa 

examensarbete ska jag ta med mig en känsla av 

mod. Att våga göra precis det som jag vill göra och är 

intresserad av.

I mitt arbete har jag medvetet valt att rikta mig åt 

en bred målgrupp, jag har under projektet menat att 

leken är viktigt och haft som mål att ta in alla i leken. 

För att leken har en viktig funktion i våra liv. I både 

barn och vuxnas liv. Om jag endast hade riktat mig 

mot vuxna hade jag kanske fått ett annat resultat. 

Samtidigt så tycker jag att mitt resultat kanske är som 

mest riktat till vuxna. För barn behöver inte detta 

på samma sätt. De upplever och känner på saker 

dagligen. På ett annat sätt än vuxna. Till kommande 

projekt kan det vara roligt att begränsa målgruppen 

på mitt projekt och fokusera lite mer på något mindre 

för att gå in djupare i ett ämne.

Om jag fortsätter jobba på temat lek så vill jag 

nischa in mig ytterligare på olika sorters lek, eller 

en viss typ av lek, för att få folk att ta till sig detta 

lättare. Det är intressant att jobba med lekfullheten, 

det är något som jag och de övriga studenterna i 

klassen arbetar med dagligen. Men när jag pratar 

med någon utomstående vuxen så har de ganska 

svårt att förstå. De leker inte på samma sätt som 

jag gör. En del blir obekväma av att ens prata om 

leken. Något som är värt att förändra!

Jag uppskattar att min installation blev så inter-

aktiv. Alla dialoger som det bidragit till under 

vårutställningen. Alla spännande ögonblick som 

jag fått uppleva när jag sett andra undersöka mitt 

verk. Vissa från håll och andra så nära det går. 

Det hade varit intressant att låta mina objekt och 

installationer få ta ännu mera plats i en rumslighet. Gå 

upp i skala, skapa än mer täthet och låta kroppen 

jobba ännu mer. Jag vill föreställa mig hur det hade 

varit om det jag skapar tar över, blir till rummet 

och inte längre är tillägg till ett rum. Kanske vara 

man tvungen att klättra igenom? Former som tar 

över rumsligheten, blir rumsligheten. Det hade 

förändrat hela upplevelsen och är något jag skulle 

vilja utforska mer. Jag skulle vilja ta in andra i min 

process på ett djupare sätt och låta andra skapa 

med mig. I framtida projekt vill jag fortsätta jobba 

med textil och skapa rumsligheter som är ännu 

mer interaktiva och lekfulla. Textila rumsligheter 

är intressanta för att de lämnar många möjlig-

heter i skapandet och upptäckandet. Jag känner 

mig fri att skapa alla möjliga typer av rum, med 

olika textila kvalitéer. 

När jag skapade mina objekt fokuserade jag på 

taktilitet och känsla. Men att ta in ännu fler 

sinnen skulle skapa ännu fler känslor och 

förändra upplevelsen. Kanske kan det vara 

intressant att jobba med hörseln också? Förändra 

ljudbilden. Vad skulle hända då? Jag har ju funderat 

över sinnena och under utställningen så uppger 

många att deras favoritobjekt är det som prasslar 

mest, just för att det låter. 

slut
gilt iga

kartan
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