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Abstrakt

Detta är ett examensarbete som undersöker barns och vuxnas tankar kring barns rum, med frågan:

Hur skulle barns rum utformas om barnen fick bestämma och hur tänker barnens föräldrar om 

utformningen?

Syftet med undersökningen är att belysa barns rum hemma. Med utgångspunkt i drömrum och 

genom designpedagogiska workshops med vuxna och barn, undersöks miljön som skapas i barns 

rum och på så sätt kan också en barnrumsdiskurs utkristalliseras. I förlängningen kan denna 

undersökning ge ny insikt i hur vi ordnar rum för barn och låter barn vara medskapare av miljö. Det 

är viktigt att betona att det bara är en barnrumsdiskurs bland många. Undersökningen är gjord med 

barn mellan 3-9 år och deras föräldrar, som alla kommer från en kulturell medelklass i Stockholm.  

Tolkning och resultat bearbetas med socialkonstruktionistiska glasögon och med hjälp av en 

diskursanalys. 

I undersökningen togs gemenskap och närhet upp som en stor del i hur barnen vill bo. Den har sett 

ut på lite olika sätt, men gemensamt har varit att barnen gärna delar säng med sina föräldrar och att 

det är i närhet av familjen som de trivs bäst. I det skapades idén till gestaltningen. Ritningen till 

våningssängen kom till under den sista workshopen där flickan berättade att hon tyckte att det vore 

smart med fler våningar än två i en våningssäng. Hon ville att hela hennes familj skulle få plats att 

sova. Hennes mamma och pappa, mormor, farmor och farfar, familjevännerna och katterna. 

Gestaltningen, en nästan fem meter hög våningssäng med sex våningsplan och turkos stege, var en 

tolkning av flickans idé och ritning. Gestaltningen är ett försök att koppla ihop barnens drömmar 

och fantasi med föräldrarnas tankar kring funktion och estetik. 

Nyckelord: Socialkonstruktionism, diskurs, diskursanalys, barnrummet, normer, designpedagogik, 
identitet, identitetsskapande 

The dream room – an educational designproject concerning kids room. 
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Inledning

Introduktion

Hur vill vi att rum för barn ska se ut? Vill vi ha barnrum som ser ut som ett barns rum eller som är 

ett barns rum? Jag tänker på det medierade rummen i tv-program som extreme home makeover och 

Fixa rummet och alla inredningsrepotage i Elle, Vi föräldrar och på Pinterest. Men även på Pippi 

Långstrumps föräldrarfria villa villerkulla och Nils Karlsson Pysslings hål under sängen. Hur tänker 

föräldrar kring sina barns rum, och hur tänker barnen? 

Jag har inte barn själv men jag har redan en board på Pinterest1 med barnrumsinpiration. Barnens 

rum ingår i hemma-pusslet och inredningsdrömmen. Att planera och göra utrymme för lek och 

kreativitet. Stapla snygga leksaker och pynta ovanför sängen med vimplar och fint illustrerade 

böcker på en tavelhylla. Att få leva ut sådant som inte passar i de övriga ”vuxna rummen”. Det kan 

få min hjärna att börja snurra och trots att det förmodligen är ganska långt kvar tills jag får barn 

själv vet jag redan hur jag tycker att mitt framtida barns rum ska se ut. Men då dyker frågan upp i 

mitt huvud. Kanske kommer mitt framtida barn inte gilla brio-leksaker och fjällräven-ryggsäck? 

Hen kanske rentav kommer hata att bygga med pedagogiska klossar i naturfärger? Kanske är det 

roligare med ett rum skapat som interiören på en rymdraket? Eller ett rum med filmtema? Kanske 

kommer Ipaden slå ut allt och ersatta med appar?

Jag fick tips om att titta på några program av barnkanalens Fixa rummet och någonstans där 

utkristalliserades min frågeställning.

Anna Braun, programledare för programmet säger:

”Barnens idéer är fantastiska och det är verkligen en utmaning att få förädla dem. Mitt mål är att 

rummen ska bli ännu bättre än i deras drömmar!”2  I programmet hjälps programledaren och barnet 

åt att skapa barnets drömrum och i slutet när barnen ska presentera rummet för sina föräldrar ser 

föräldrarna allt som oftast ganska chockade och inte helt nöjda ut. Det verkar alltså finnas en 

konflikt mellan vad barnen tycker är ett bra rum och vad deras föräldrar tycker. Jag vill i mitt arbete 

undersöka den konflikten och i en jämförande studie ta reda på var skiljelinjerna ligger och varför. 

Hur tycker föräldrar att ett barnrum ska se ut? Men viktigast av allt, när barnet får bestämma, hur 

ska rummet se ut då? Det är ju inte alltid så att barn och och vuxna ser på saker på samma sätt. Det 

är därför viktigt för mig som blivande pedagog att söka förståelse för barns perspektiv och tankar. 

1  http://www.pinterest.com/ 
2  http://blogg.svt.se/barnkanalen/2012/09/premiar-for-anna-att-fixa-rummet/ 
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Bakgrund

Gunilla Lundahl skriver ”Rum som byggs för små barn ger dem en livssfär där de ska mogna och 

utvecklas. Vuxna har ett stort ansvar för vad de delar med sig av sin syn på omvärlden med dessa 

rum.” 3 Lundahl pratar här om förskolans miljö. Hon poängterar vikten av att ha en mångfacetterad 

miljö för barnen att vistas i för att de ska få chans och möjlighet att utvecklas. Jag menar att det inte 

bara behöver appliceras på förskolan, utan tänker att det likväl kan handla om en hemmamiljö. Jag 

tänker att vi gör vår identitet lika mycket hemma som i en pedagogisk miljö. 

Idag är det inte helt ovanligt att till och med väldigt små barn har egna rum. Ibland kan de vara 

delade med äldre eller yngre syskon, men ofta så finns ett helt rum i hemmet tillägnat barnet/barnen. 

Om man går tillbaka hundra år i tiden så var det inte lika självklart. Trångboddhet och stora familjer 

gjorde det inte ens självklart att ha ett sovrum. Min morfar sov t ex i en byrålåda när han var liten. 

Med folkhemsidealet kom större lägenheter och utrymme för t ex sovplats. Det var dock fortfarande 

vanligt att dela sovrum och eget rum var inte en självklarhet om man var barn. I takt med vår 

ständigt föränderliga syn på barnet som skapande och utforskande individ, och vår stigande 

ekonomiska standard, har vi skapat ett barnrumsbehov.  Barnrummet verkar vara en nutida 

uppfinning i ett samhälle där hemmen blivit stora, familjerna mindre och sakerna fler. 

Det finns otaliga reportage om hur man ska inreda barnrummet och jag tror att de flesta har en klar 

bild av hur barns rum ska se ut. Jag vill undersöka barnrummet och har valt att ha det som 

utgångspunkt i mitt arbete då jag tror att mycket av barnens identitetsskapande sker där. Där kan 

barn få utlopp för kreativitet, chans att testa olika roller och låta fantasin bli enda begränsningen i 

leken. Men barns identitetsskapande är beroende av hur rummen är utformade och vilka möjligheter 

de ger. Lundahl skriver att barnet är en skapande varelse men vuxna behövs för att stimulera 

barnens fantasi och ge dem nya erfarenheter. Miljön barn vistas i talar om för barnen vad de kan 

göra och inte göra.4 Miljön barn befinner sig i är avgörande för hur vi ser på barn, men också på hur 

de ser på sig själva. Lundahl säger ”När inomhusmiljön med sin planerade ordning erbjuder stor 

variation, blir barnen också påhittiga i sin användning.” 5 

Nu till min fundering. Barnrummet är ett rum till för barnet. Det berättar för barnet vad som är 

möjligt och vad som förväntas av det. Vi som vuxna ger eller tar bort möjligheter för barnet att 

utvecklas och undersöka nya områden i barnrummet. Men är det inte också intressant att titta på vad 

barnen själva tycker är viktigt i formandet av barnrummet? Det finns en hel uppsjö av tips och knep 

3  Lundahl, Gunilla. (1995) Hus och rum för små barn. ARKUS, Stockholm. Sid 29.
4 Ibid., Sid. 29
5 Ibid., Sid. 119
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på hur vuxna ska fixa barnrummet så det blir bra för barnet. Men vad händer med miljön om vi tittar 

från ett barns perspektiv? Jag undersöka hur barns rum blir om barnen får drömma och bestämma. 

Och det i förhållande till en vuxens tankar. 

Syfte

Syftet med undersökningen är att belysa barns rum hemma. Vad prioriteras i skapandet av barns 

rum? Hur ska rummen se ut? Och för vem? Jag vill med utgångspunkten drömrum och genom 

designpedagogiska workshops undersöka miljön som skapas i barns rum. Syftet är att genom dessa 

workshops få syn på en barnrumsdiskurs. Skiljer den sig om man är barn mot när man är vuxen?

I förlängningen kan det även ge ny insikt och utmana tankar om hur vi, vuxna,  ordnar rum för barn. 

Som pedagog är det viktigt att se saker ur ett barns perspektiv för att kunna lägga fram en uppgift på 

lagom nivå och skapa förutsättningar för att kommunicera om det rumsliga. 

Genom min undersökning hoppas jag kunna finna svar på frågan:

Frågeställning

– Hur skulle barns rum utformas om barnen fick bestämma och hur tänker barnens föräldrar 

om utformningen?

Urval och avgränsning

Det har varit viktigt för mig att se och förstå att barn kanske inte alltid sitter på sina rum, utan att 

många gärna leker utanför rummets fyra väggar. Jag har därför valt att prata om ”drömrum”, ”barns 

rum” och ”rum för barn” i undersökningen. Barnen jag har träffat har fått skapa rum för barn och 

sina egna drömrum. Föräldrarna i sin tur har skapat med sina egna barn i åtanke. Jag ser ”drömrum” 

som en öppen formulering som ger utrymme att tänka fritt kring hur man vill bo/vill att sina barn 

ska bo. När jag pratar om rum har jag försökt vara öppen i att det inte handlar om barnrummet, utan 

kan vara vilket rum som helst, men som barn vistas/kan vistas i. Jag har valt bort att prata om 

barnrummet med mina informanter då det är ett laddat ord som lätt ger snabba och många 

associationer. Rum för barn är en mer öppen formulering och kan innefatta större yta.  

Jag har också avgränsat min undersökning till att prata om hur det ser ut innanför hemmets väggar. 
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Förutom förskola/skola är det den plats barn vistas på mest. Men till skillnad från förskola och skola 

så tänker jag mig att barnen där har störst inverkan på hur det ser ut och att de kanske till och med 

har ett rum som är deras eget. Det här har varit min utgångspunkt, men jag har varit öppen för om 

barn eller vuxna vill prata om eller visa på hur det är i en annan miljö än deras hem. 

Jag tänker att det även kan komma upp spännande konflikter ifråga om nytta (säng och garderob) 

och nöje (leksaker och TV), städat eller kaos när man pratar om barnens rum hemma. 

Urvalet av informanter har skett strategiskt genom olika personer i min bekantskapskrets. Jag 

eftersökte barn i åldern 3-9 år. Min tanke var att man i den åldern fortfarande lever i nuet och gör 

vad som är kul för stunden, leken är central. Jag tänker också att man ännu inte börjat jämföra sig 

med barnen man har omkring sig utan går på vad man själv tycker är kul. Barnen i min 

undersökning har varit uppdelade och jag har träffat dem vid olika tillfällen då det var svårt att få 

ihop en gemensam träff. 

Jag har även velat, i kontrast till barnens tankar, ta reda på hur föräldrar tänker när de inreder till 

sina barn och det naturliga har då blivit att jag undersökt vad barnens föräldrar tycker. 

I min studie har jag begränsat mig till ålder och valt bort att titta på barnrummet utifrån klass, kön 

eller etnicitet. I min undersökning ville jag jämföra barn med vuxna och inte barn sinsemellan. Det 

skulle kunna vara material för en djupare studie som säkert skulle ge andra perspektiv på 

barnrummet. 

Metod

Jag har valt att använda mig av designpedagogiska workshops i min undersökning, något jag 

beskriver ytterligare längre ner. Det har varit samtalen under mina workshops och resultatet från 

dem som senare kommit att bli materialet jag analyserar. Jag hade tre olika workshops på olika 

platser, och i efterhand så har även det kommit att spela roll för hur mitt resultat blev. Jag har med 

resultatet i hand försökt att med socialkonstruktionistiska glasögon analysera och hitta en 

barnrumsdiskurs. 

Empiri

Jag har vid tre olika tillfällen träffat olika barn och deras föräldrar. Vid det första tillfället träffade 

jag två barn och deras föräldrar, vid andra träffade jag fyra barn och deras mammor, och vid det 

sista tillfället träffade jag ett barn och hennes mamma. Alla barn jag träffat har varit mellan 3 och 9 
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år, något jag efterfrågade när jag sökte informanter. Alla barnen kommer från en 

medelklassbakgrund, bor i Stockholm och har kulturintresserade föräldrar. Jag vill inte lägga någon 

värdering i det men tror att det är viktigt att synliggöra det och diskutera det, då min studie till viss 

del kommer att handla om hur man inreder barns rum. Den sociala diskursen säger mycket om hur 

långt barnen och föräldrarna kan/vågar tänka. 

Jag har använt mig av en kvalitativ etnografiskt inspirerad metod6 som baseras på observationer 

under mina workshops, samtal med barn och vuxna och det slutgiltiga resultatet.

Jag har försökt att ta etnografens roll, eller deltagande observatör, i min undersökning. Birgitta 

Kullberg beskriver etnografen som någon som ”önskar försöka förstå människor tankar och 

uppfattningar om fenomen i människans omvärld.”7 Jag har försökt ha ett neutralt förhållningssätt 

till mina informanter, jag har inte velat påverka dem i någon specifik riktning. Jag har dock varit 

medveten om min roll som undersökare och ledare i mina workshops och blir samtidigt också 

mottagare till vad barnen och föräldrarna gör. Indirekt styr också mina val av material, plats och 

uppgift mina informanter i olika riktningar. När jag till exempel hade glittrigt tejp med mig blev den 

använd av alla barn. 

Jag blev också snabbt medveten om att föräldrarnas medverkan påverkar barnen i mina workshops. 

Många gånger har de velat göra och sedan visa upp för föräldrarna vad de gjort för att få 

uppmuntran och bekräftelse. 

Datainsamling

Mitt huvudsakliga empiri har varit ljudupptagningar från mina workshops och det färdiga resultatet 

i form av bilder och modeller. Jag har inte velat missa något i min undersökning och har framförallt 

använt mig av en diktafon och kamera för att samla in empiri. 

Det har även varit viktigt för mig att minnas mina egna tankar och erfarenheter efter varje workshop 

det blev därför centralt att göra egna logganteckningar efter varje workshop för att komma ihåg hur 

det gick. Birgitta Kullberg beskriver det som ”den etnografiska dagboken”8, med det menar hon att 

etnografen ska anteckna vad hen erfar och upplever. 

6    Kullberg, Birgitta (1996/2004) Etnografi i klassrummet. Lund. Studentlitteratur. Sid 15. 
7 Ibid., Sid. 15 
8 Ibid., Sid 15.
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Designpedagogisk workshop

Jag har haft tre olika designpedagogiska workshops där jag på olika sätt testat hur jag skulle kunna 

angripa min fråga. Mina workshops har utvecklats allteftersom då jag efter varje workshop velat dra 

min tankegång ett snäpp längre. 

I början hade jag utgångspunkten ”drömrummet” där barn och vuxna fick skapa sitt drömrum, 

antingen i 2D eller 3D. Till en början ville jag inte begränsa deras skapande till det ena eller det 

andra då jag tänkte att man kan tycka olika saker är roliga, men redan efter första workshopen 

gjorde jag ändringar i det och det är något som utvecklats under alla mina workshops. Jag 

återkommer till det längre ner. 

I den första workshopen valde jag att bara göra, alltså bygga eller rita, med barnen och inte med 

deras föräldrar. Det för att jag vill ge barnen en extra kommunikationsväg då det kan vara svårt att 

uttrycka sig bara i ord. I och med att de tecknar eller/och bygger något så får vi även något att föra 

ett samtal kring. Jag tänkte att det kanske kunde vara svårt att prata fritt kring sitt drömrum. Med 

föräldrarna kände jag tvärtom. Jag tänkte att skapa-delen skulle varit begränsande och att det för 

många skulle vara lättare att prata fritt och tänka kring drömbilden av sina barns rum. 

I min andra workshop lät jag både föräldrar och barn göra samma sak. Det fick göra två olika 

”uppgifter” där de skulle gestalta ett allmänt, främmande barns rum9 och sen sitt eget drömrum 

(eller drömrum till sitt barn). Under arbetets gång förde jag samtal med barnen och när de var klara 

med sina gestaltningar fick de berätta hur de tänkt och gjort. När föräldrarna var klara fick även de 

berätta vad de tänkt och gjort. 

Min tredje workshop fick en helt annan ingång. Jag märkte under min andra workshop att barnen 

gärna lekte kring det de gjort och tog det till mig. Jag utgick i min tredje workshop från leken och 

skapandet av rum. Jag ville fortfarande ge barnen möjlighet att skapa själva kring hemmet så jag lät 

papper och pennor vara kvar, men ändrade lite i mitt material och valde att ta in utklippta möbler 

och saker också. Jag ville öppna upp för att man kunde leka med möblerna och och låta pappret bli 

som dockskåp. 

Jag har hela tiden fört kvalitativa samtal där de får berätta hur de tycker att ett rum för ett barn ska 

se ut och varför. Vi har pratat om vad som gör ett barns rum och vad det är bra för. Vi har även 

avverkat ämnen som design, inspiration och  nödvändighet. 

9 Bildbilaga 
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Teori 

Socialkonstruktionism 

Undersökningen och uppsatsen har en övergripande socialkonstruktionistisk grund, där en sanning 

aldrig kan uppnås. Socialkonstruktionism innebär att man ser på samhället som något socialt 

konstruerat av människor i samspel med varandra och i olika diskurser.  Och det i ständig 

förändring. Vi skapar tillsammans normer, osynliga regler eller ramar, för hur vi ska leva och vara 

och som både kan verka positivt, men även begränsa. Det finns alltså ingen objektiv sanning, utan 

verkligheten finns tillgänglig för oss endast genom olika diskurser och ord som vi skapat. T ex 

människan. Människan går att dela in i olika diskurser, t ex gammal, vuxen, ungdom, barn. Dessa 

kan i sin tur delas upp i t ex pojke och flicka.10 För varje diskurs finns osynliga, överenskomna, 

regler för hur man ska vara. Jag vill stanna vid barnen och titta på barnrumsdiskursen. 

 Barn är skapande och kapabla människor men barn, liksom vuxna, styrs av den diskurs och kontext 

de råkar befinna sig i och samhällets föreställningar av vad ett barn är och ska göra.  Vi har olika 

föreställningar runtom i världen om vad ett barn är och hur ett barns liv bör te sig. Hur vi uppfattar 

världen skapas och upprätthålls i sociala processer där vi tillsammans bygger upp gemensamma 

sanningar. 

Diskursanalys  

Gillian Rose beskriver diskurs såhär: ”Discourse has a quite specific meaning. It refers to groups of 

statements which structure the way a thing is thought, and the way we act on the basis of that 

thinking.”11  Man skulle alltså kunna säga att en diskurs är sätt som vi människor, genom ord och 

tanke, tolkar världen på. Men det finns olika diskurser som verkar samtidigt och de alla kämpar om 

rätten att bestämma. En diskursanalys vilar på en socialkonstruktionistisk grund och med det menas 

att man ser att en diskurs är något skapat av människor i samspel med varandra. I en diskursanalys 

är man ute efter att ”avslöja” diskursens självklarheter, i det här fallet barns rum och varande i 

hemmet. Jag väljer att kalla den barnrumsdiskursen. Jag kommer att göra en diskursanalys för att 

jag på det sättet göra en djupdykning i barnens och föräldrarnas bilder och intervjusvar. 

”Diskursanalytikerns ärende är aldrig att komma ”bakom” diskursen i sina analyser, att fundera ut 

vad människor verkligen menar när de säger ditt eller datt, eller att fundera ut hurdan verkligheten 

egentligen är bakom diskursen. Utgångspunkten är ju att man aldrig kan nå verkligheten utanför 

10   Burr, Vivien. (2008) Social constructionism, 2. ed.  London, Routledge. Sid 15.
11  Rose, Gillian. (2012) Visual methodologies: an introduction to reaserching with visual materials. 3 ed. Sid 138
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diskurserna, och att det därför är diskursen i sig som är föremål för analysen.”12 Det är alltså inte 

min roll att undersöka vad som ligger bakom barnrumsdiskursen, utan att undersöka det som sägs 

eller skrivs inom den. Jag kan titta på hur gestalningarna producerar eller reproducerar tanken kring 

barn och barns rum. Bilden av barnet och barns rum präglas av vilken diskurs det beskrivs i. Är det 

någon skillnad på barn i en barnrumsdiskurs och föräldrar i en barnrumsdiskurs?

Jag kan också se att andra diskurser spelar in när jag gör min studie. Det är diskurser som jag inte 

valt att utforska mer i sig, men diskurser samverkar och hur mina informanter ser på barnrummet 

påverkas t ex av att de alla befinner sig i en medelklassdiskurs eller att de flesta föräldrar jag pratat 

med är kvinnor.  

Fantasi och erfarenhet

Jag kan inte undgå att prata om fantasi och kreativitet när det kommer till skapande av barns rum. 

Jag undrar framförallt var barnens idéer kommer ifrån. Hur kan de ha så rik fantasi och komma på 

så mycket? Enligt Lev S. Vygotskij går barnen på vad de har hemma och redan vet. Han menar att 

fantasi hänger ihop med erfarenhet. Han beskriver det såhär : 

”Den första formen av samband mellan fantasi och verklighet består däri att alla skapelser av 

fantasin alltid är uppbyggda av element som hämtats ur verkligheten och ingår i en människas 

tidigare erfarenheter. Det skulle vara ett underverk om fantasin kunde skapa ur ingenting, eller om 

den skulle ha andra källor till sina skapelser än tidigare erfarenheter.”13 

Alltså, ju mer man erfarit desto vidare kan också fantasin sträcka sig. Han säger vidare att:

”...den första och viktigaste lagen för fantasins verksamhet. Den kan formuleras på följande sätt: 

Fantasins skapande aktivitet är direkt avhängig av rikedomen och mångfalden i människans tidigare 

erfarenheter, eftersom dessa erfarenheter utgör det material som fantasikonstruktionerna byggs 

av.”14 

Som vuxen har man fler erfarenheter och därför borde också den vuxnas fantasi vara rikare och mer 

utvecklad än ett barns. Ett barns erfarenheter är mindre rika och därför blir också deras fantasi mer 

begränsad. Men med fler erfarenheter kommer också realism och med det kanske också 

begränsningar? Av erfarenhet kommer man på vad som går och inte går. Vad som är praktiskt och 

inte. I och med att ett barn inte har lika många erfarenheter kan det också vara så att barn kanske 

12   Winther- Jorgensen, Marianne & Phillips, Louise. (2000) Diskursanalys som teori och metod. Studentlitteratur AB. 
Sid 28. 
13  S. Vygotskij, Lev. (1995)Fantasi och kreativitet i barndomen. Göteborg, Daidalos. Sid 17.
14 Ibid., Sid. 19. 
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inte på samma sätt kan se sina begränsningar. De har inte hunnit uppleva lika mycket som vuxna, 

och därför kanske de också har lättare för att ”snöa in” på olika områden en längre tid för att 

utforska och få mer kunskap. Jag ser det som att barn använder sin fantasi för att utforska och 

upptäcka. På så sätt skulle man också kunna se att fantasin, och erfarenheten, används för att 

utforska jaget. 

Identitetsskapande och utveckling

I min undersökning har jag märkt att stort fokus ligger på den egna identiteten. Informanterna har 

pratat om hemmet som en förlängd identitetsbärare, en plats de inte bara ska bo på, hemmet ska 

också spegla vilka de är och vill vara. Identitetsskapandet har alltså blivit centralt i min 

undersökning och därför är det viktigt att jag går igenom hur jag ser på identitet, och skapandet av 

den. 

Det finns mycket att säga om begreppet identitet. Anette Göthlund beskriver i sin avhandling att 

man skulle kunna säga att vi har tre identitetslager. Det första är en inre subjektiv identitet där man 

har sitt unika jag. Med det menas att man kan vara ett subjekt för sig själv och föra en inre dialog, 

subjektsskapande behöver inte enbart ske genom dialog med andra.

Det andra är en yttre objektiv identitet som visar våra mätbara egenskaper, t ex om vi kan krypa 

eller sjunga. Det handlar om fysiska egenskaper. 

Det sista är den intersubjektiva identiteten som består av sociokulturella positioner. Det ”lagret” 

talar om för oss vilka kategorier, diskurser, som identifierar och kategoriserar oss av andra.15 I min 

studie är det relevant att titta på just det intersubjektiva lagret. 

Om man tittar på identitet och identitetsskapande genom socialkonstruktionistiska glasögon så ser 

vi att vi människor skapar identitet hela tiden och att den är i ständig förändring. Vi skapar den i 

samspel med andra och allteftersom nya erfarenheter tillkommer omformas och byggs den egna 

identiteten på. 16 Vi skapar den egna identiteten i samspel med andra och ingår därför också i olika 

diskurser, som på olika sätt formar vår identitet. Det som Göthlund beskriver som det 

intersubjektiva lagret.17 

15 Göthlund, Anette. (1997) Bilder av tonårsflickor – om estetik och identitetsarbete. Linköping. Linköping Studies in 
Arts and Science. Sid. 58

16  Hwang, Philip & Nilsson, Björn. (2011) Utvecklingspsykologi. Natur och Kultur. Stockholm. Sid. 75
17  Göthlund (1997) Sid. 58
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Vivien Burr skriver att ”Möjligheten att skapa och se identitet är begränsad av den diskurs 

identifieringen görs i.”18 Som tidigare sagt så har varje diskurs osynliga regler som berättar hur man 

inom diskursen förväntas bete sig och vara. T ex inom barnrumsdiskursen eller familjediskursen.

Jag tänker också att mycket handlar om erfarenheter och utveckling. Vi alla är i olika 

utvecklingskeden i livet, baserat på vilka erfanheter vi har. Till exempel det lilla barnet som precis 

lärt sig gå. Den erfarenheten är enorm för barnets utveckling och identitet. Hur vi tar oss an 

erfarenheterna och bearbetar dessa är också beroende av vilket utvecklingsskede vi är i. Barnen jag 

mött är i en ålder, 3-8 år, där leken tar stort fokus. De befinner sig fortfarande i en fas där jaget till 

stor del baseras på de egna behoven och de tar sig an erfarenheter med hjälp av lek och fantasi.  

Tidigare forskning

I inläsning av tidigare forskning har jag snabbt upptäckt två olika teman som mitt ämne också berör. 

Dels handlar det om hur barn skapar i rumslighet och dels hur barn skapas i rumslighet, 

subjektsskapande. Största delen av den tidigare forskningen är visserligen, förutom Anette 

Göthlunds avhandling, baserad på C-uppsatser, men jag finner deras tema relevanta för min egen 

undersökning och har därför valt att ta upp dem under tidigare forskning. 

Cecilia Cronelid, före detta student på Inredningsarkitektur på Konstfack, gjorde i examensarbete 

något hon valt att kalla Building pieces. Hon pratar om hur barn skapar rumslighet och lät barn 

utforska rumslighet genom moduler som hon byggt. Hon menade på att vi vuxna allt som oftast 

bestämmer vad vi tror barn vill ha, men att det kanske inte alltid blir rätt. Med Building pieces lät 

hon barnen själva skapa rumslighet och utrymmen på det sättet de ville. Hon menar att det 

uppmuntrar barnen till aktivitet, kreativitet och kunskap om hur man kan bygga.19 Jag har varit 

väldigt inspirerad av Cecilia Cronelids arbete i min egen undersökning. Jag har tagit till mig hennes 

idé om att låta barnen skapa själva för att uppmuntra till kreativitet och medvetenhet, men har till 

skillnad från henne utgått från ett faktiskt rum, barnrummet. 

När det kommer till hur barn skapas i rumslighet har Anna Bergdahl Gustavssons, före detta student 

på bildlärarlinjen på Konstfack, examensuppsats om barns subjektsskapande i utomhusmiljö varit 

betydande för min process. Hon försöker i sin studie synliggöra hur barn använder det material som 

utomhusrummet erbjuder till sitt eget subjektsskapande. Hon har undersökt hur barn i förskola leker 

och utforskar i förskolans utomhusmiljö och hur de skapar subjekt i utomhusleken. Hon undersöker 

18   Burr (2008) Sid 20
19   Cronelid, Cecilia. (2012) Building pieces. Stockholm. Inredningsarkitektur och möbeldesign, Konstfack.
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vad barnen berättar med materialet som utomhusleken erbjuder och hur de interagerar med 

varandra.20 Den har varit betydande för mitt eget arbete då jag också utforskar barns 

subjektsskapande, men i en annan miljö. Anna Bergdahl pratar om barn i förskolans miljö och mitt 

fokus har legat på barn i en hemkontext. 

Det finns inte så mycket forskning på hur små barn skapar subjekt i sina rum, men en hel del på 

tonårsrummet som subjektsskapare. Jag har däribland läst Anette Göthlunds avhandling Bilder av 

tonårsflickor och Kristina Arvas, före detta student på Konstfack, examensuppsats Jag & mitt rum. 

Både Göthlund och Arvas har undersökt hur tonåringar använder sitt rum för att skapa identitet och 

har genom intervjuer, foton och diskursanalys undersökt hur tonåringar gör och blir till i sina rum.21

Anna Ringström, före detta student på bildlärarlinjen på Konstfack, skrev ett examensarbete om lek 

och lärande utifrån ett barns perspektiv har också varit givande i frågor om lek och kreativitet som 

verktyg för meningsskapande. Anna Ringström  har undersökt hur barn använder leksaker som 

verktyg för meningsskapande. Hon utgår från ett tema, Toy story 3, som barnen redan känner till 

och låter barnen skapa kring det. Hon låter barnen skapa berättelser med hjälp av sina leksaker och 

får på så sätt syn på hur barnen tänker på sig själva och sin omvärld.22 Jag har tagit till mig av det 

pedagogiska i att leka och hitta på för att skapa mening. I det kan man lätt titta på olika strukturer 

och normer i hur barn tänker. 

Bearbetning och analys

Jag kommer i min bearbetning gå igenom alla workshops en efter en och diskutera det som hände 

och lyfta fram det som jag fann intressant och givande för min undersökning. Det blir som en första 

analys av mitt dokumenterade material, min loggbok och resultatet från mina workshops.  

Jag har valt att anonymisera mina informanter och har gett alla fiktiva namn. I mina workshops har 

jag träffat sju barn och sex föräldrar och kommer från och med nu prata om dem som Emma, Theo, 

Alvar, Melker, Johannes, Stella och Edith, och föräldrarna Emil, Eva, Amanda, Natalie, Sarah och 

Lena.  

20   Bergdahl Gustavsson, Anna. (2011) Vad gör förskolebarn i sin utomhusmiljö? En studie i barns subjektsskapande i 
förskolans uterum. Stockholm, Institutionen för bildpedagogik, Konstfack. 

21  Göthlund (1997) och  Arvas, Kristina. (2001). Jag & mitt rum: om tonåringar, tonårsrum och dess roll i deras 
identitetsarbete. Stockholm. Institutionen för bildpedagogik, Konstfack.

22  Ringström, Anna. (2011)  Lekens berättelser – en undersökning om lek och lärande utifrån barns perspektiv. 
Stockholm. Institutionen för bildpedagogik, Konstfack.
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Workshop 1 -  I en hemdiskurs

Min första workshop gjorde jag hemma hos Emma 9 år, Theo 5 år och deras föräldrar. Jag hämtade 

båda barnen på skolan, respektive förskola och vi gick hem till deras hus. På vägen pratade vi om 

vad vi skulle göra när vi kom hem. När vi kom hem fikade vi först en stund och sen satte vi oss vid 

ett bord där jag dukade upp allt material jag hade med mig. Jag hade förberett med olika papper, 

pennor, målarfärg, lim, olika tejp, lera, silkespapper, limpistol osv. 

Theo och Emma frågar först lite om materialet. De undersöker materialet noga och Emma fastnar 

för en modellera. Tillsammans börjar vi sen prata om drömrum och vad Emma och Theo har för 

intressen. Emma berättar direkt om programmet Fixa rummet och att hon tyckt att ett havsrum som 

de gjort där var väldigt fint. Hon tyckte framförallt att lösningen med badkar som ubåt var extra bra. 

Fixa rummet blir därför ingången när vi sedan börjar diskutera deras drömrum. Jag var tydlig i att 

man fick göra precis hur man ville, både i 2D och 3D. 

  

Barnen har först lite svårt att komma igång. Jag tänker att jag kanske dukat upp för mycket material 

och att det blir svårt att angripa för dem. Jag vill inte pressa barnen till att göra något utan börjar 

istället prata med dem om drömrum. Jag frågar dem lite olika frågor och de får berätta hur de tänker 

kring rum.  

Jag: Hur skulle dit drömrum se ut om du fick bestämma?

Theo: Jag skulle göra ett med mycket skräck!

Jag: Mycket skräck! Hur ser det ut då?

Theo: Typ som ögon som ser ut som att de stirrar på dem. Svarta! Med röda prickar i. Som är arga. Och det 

ska vara zombies och dödskallar på tapeten. 

Jag: Jaha, okej.

Theo: Till exempel skorpiongiftsskjutare! Som skjuter frätande syra. Många drakar. 

Jag: I rummet alltså?

Theo: Aaah...

Theo spinner vidare på skräckrummet och kommer fram till att han gärna skulle vilja ha ninjor i 

taket, röda ögon som lyser, dödskallar och svart på väggarna. Han är tydlig i att han vill ha plats för 

alla drakar och upprepar det några gånger. Emma flikar in att drakar inte finns, men Theo vill ha det 

iallafall. Jag frågar dem vilket rum som är deras favorit. Mammas och pappas sovrum är det bästa 

rummet tycker Theo, för där kan alla sova tillsammans och ha många filtar och kuddar. Han 

förklarar att det är mysigast känsla där.
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Jag: Vilket rum är det bästa rummet?

Emma: Jag tycker att det är vardagsrummet! (skratt) TV:n!!

Theo: Jag tycker att det är mammas och pappas rum, vet du varför?

Jag: Näe, varför?

Theo: För man kan ha supermys. Det är massor av gosedjur och massor av täcken. 

Emma: Fyra täcken!

Theo: Ah, och fyra kuddar!

Emma: Nej, 5, jag har två ju.

Theo vill inte längre vara med, han säger att han är trött och vill leka. Emma har kommit igång och 

börjat bygga. Hon bygger en liten svart låda och vill att väggar ska vara lila, gröna och blå med lite 

glitter i taket, men inte så det bländar. Hon formar stenar i lera att klättra på och lägger dem mitt i 

den lilla lådan. Hon vill att det ska vara naturkänsla, men det får inte vara en klättervägg för det 

tycker hon är töntigt. Hon poängterar igen att hon vill känna lugn och ro i sitt rum och att färgerna 

och möblerna ska avspegla det. Emma förklarar att hon tycker att det är bra med eget rum för då får 

man egen tid. Kanske har det att göra med att hon är äldre än sin bror. Han ville gärna att de 

allihopa skulle sova tillsammans, men Emma verkar tycka att eget är bättre. Hon berättar vidare att 

det är viktigt med mycket yta i sitt rum så man kan göra många olika saker. Hon vill absolut inte 

dela rum, det är hon bestämd i. Hon förklara att hon tycker att lugn och ro viktigt och att man kan 

ha kompisar hemma utan att småsyskon stör. 

Jag: Har du varit i något rum som du tycker om? Alltså ett annat rum?

Emma: Jag tycker nästan alla mina kompisars rum är fina.

Emma: Men min kompis Isak, han har inte riktigt ett eget rum, han måste dela med sin jättejobbiga lillebror. 

Jag: Jaha..

Emma: Han är liten och besatt av fotboll! Alltså man måste få ha lugn och ro och kunna vara med sina 

kompisar själv. Annars blir det jobbigt. Hur länge måste man knåda leran? 

Det är lite svårt att fokusera på min workshop när det är så mycket annat i hemmet som lockar. De 

bygger och ritar en stund men efter ett tag vill de göra annat. Emma har ledsnat på att bygga och jag 

avstyr workshopen med att fråga om de vill visa mig sina rum. Emma och Theo har varsina rum och 

Theo visar sitt rum först. Det första han berättar är att det är alltid stökigt i hans rum, sedan fastnar 

han i en lek och vi går vidare till Emmas rum. Hon visar sitt rum och tycker att det är ett fint rum 

men att hon skulle vilja ha mer plats för alla projekt hon har.  Hon säger att hon tror att mamma och 
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pappa vill att det ska vara städat och välordnat i hennes rum och att det inte riktigt är det nu tycker 

hon. 

Lite senare kommer Emmas och Theos föräldrar hem och jag får chans att prata med dem en stund 

om vad de tycker att ett barns rum är. Eva tycker direkt att ett barns rum borde vara mysigt och med 

fiffig förvaring. Det måste finnas plats för lek och kompisar och det måste kunna vara stökigt, 

tycker hon. Emil håller med. Eva fortsätter med att säga att hon tror att det är viktigt för barnen att 

ha någonstans att dra sig undan på, att få vara ifred och sova själv. Emil flikar in att han nog tror att 

om barnen själva skulle få välja så skulle de helst vara i vardagsrummet. Där menar han att 

mestadels av leken sker och att barnen gärna är där de vuxna är.  Jag frågar hur de tänker kring hur 

mycket barnen får vara med och bestämma i sina rum och de är enade i att de kanske får vara med 

och bestämma färg och tapet i rummet men att det är de som har sista ordet när det gäller inredning.

Det var problematiskt att vara hemma hos familjen och ha workshop. Barnen hamnade direkt i en 

hemdiskurs och det blev snabbt tydligt att barnen egentligen ville göra annat. Miljön skapade andra 

förväntningar på barnen än vad jag tänkt. De var trötta efter dagen och det fanns mycket annat i 

hemmet som lockade istället för min workshop. Jag tänker att det kanske blev lite för avslappnat 

och att jag gärna skulle velat vara i en annan miljö. 

Tanken slår mig också att jag kanske hade jag för mycket material att välja på och att jag borde styrt 

workshopens uppgift lite bättre. Materialet fungerade i det här fallet begränsande och det var mer 

fruktsamt att bara prata med barnen, både för mig och dem. Det hade också varit spännande att gå 

djupare in på vad föräldrarna tänker och låta dem gestalta. 

På det stora hela skulle jag vilja strama åt workshopen lite. Byta miljö och vara tydligare i 

uppgiften.  

 

Workshop 2 - Om tejp och tapet 

Min andra workshop hade jag i en ateljé på Konstfack med några klasskompisar och deras barn. Jag 

hade eftersökt barn i åldern 3-9 år och tre av mina klasskompisar med barn i den ålderskategorin 

ville vara med. Jag ordnade två platser i ateljén för min workshop. Ett bord med stolar och material 

för barnen och ett likadant för de vuxna. Det första barnet och hans mamma kom lite tidigare än de 

andra och han var lek-och pysselsugen redan när han kom och hittade en skumbit som han ville 

bygga vapen av. Vi hjälptes åt att klippa ut riddarutrustning och vapen i skumgummi fram till de 

andra barnen anlände. Något som slukade honom helt. 
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När väl de andra kommit fick barnen sätta sig vid ena bordet, och mammorna vid det andra bordet, 

och så presenterade jag uppgifterna. I denna workshop hade jag främst dukat upp material som jag 

tänkte skulle användas i 2D, alltså att föräldrar och barn kunde rita, klippa/klistra och skriva hur de 

tänkte. Jag var däremot inte negativt inställd till om någon skulle vilja använda materialet till att 

bygga en modell. Jag kände från den tidigare workshopen att det blev för mycket material för 

barnen att jobba med och att de blev närmast lamslagna av allt jag dukat upp.  

Första delen i workshopen var att gestalta ett ”allmänt” barns bo.23 Jag hade innan ritat olika barn 

och så fick alla välja ett barn de ville använda. I den första delen blev frågor som ”Vad är viktigt när 

man är barn?”, ”Hur vill ett barn bo?” och ”Vad behöver ett barn ha för att må bra?” centrala. 

Andra delen gick ut på att gestalta sitt eget drömrum. Föräldrarna fick gestalta drömrummet för sina 

barn. 

Jag börjar med att låta barnen välja ett påhittat barn och ber dem visa mig hur det barnet bor. Barnen 

börjar direkt rita och Stella hittar en rosa tejp med bakelser på som hon vill använda. Jag frågar 

henne vad det ska bli och hon svarar snabbt att det är tapeten. Hon hittar också ett prickigt papper 

och berättar att det också är tapet. Allt blir tapet. 

Stella: Och det där är jag... (pekar på barnet)

Jag: Okej.

Stella: Det är en flicka alltså. Och det där är kompisen. (pekar på gul figur som hon tejpat fast.)

23 Bildbilaga – resultat workshop 2
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Hon säger åt sin bror att välja samma barn och han börjar färglägga barnet efter kläderna han har på 

sig Hon ritar sin mamma i bilden (till höger om barnet) och förklara att hon måste vara med i 

rummet. Hon ser sig omkring och märker att de andra barnen ritar leksakslådor på sina bilder och då 

vill hon göra det också. 

Melker är snabbt klar med rummet för barnet. Han har ritat lådor med leksaker, kompisar och en 

säng. Han har ritat en fontän och när jag frågar honom om den säger han att det mest var för att det 

var kul. En glittrig tejp har speciellt fångat hans intresse och får agera tapet. Jag märker att barnen 

tittar mycket på varandra och tapet, alltså olika tejp och mönstrade papper, är något alla barn har 

med i sina bilder när vi är klara. Jag funderar på om det är så att materialet är spännande och att de 

därför gärna har med det i sina bilder på något sätt, eller om tapet är något som de kanske har fått 

vara med och bestämma hemma.

Alvar har till en början lite svårt att komma igång men när han ser att Stella gör tapet av tejpen så 

gör han det också. Han hittar en randig tejp och grönt silkespapper. Han fäster de noga på pappret 

och förklarar att han tyckte att färgerna var fina. Han ger även barnet en guldig leksakslåda och en 

säng. Johannes börjar också med tapeterna i barnets rum och fokuserar på det länge. Han klistrar dit 

en bokhylla på pappret med alla böcker och en garderob med alla kläder. Sen tar tapeten över 

fokuset igen och han bättrar på lite mer.

När barnen var klara introducerar jag den andra delen i min workshop där jag ber barnen att visa hur 

deras drömrum skulle se ut om de fick bestämma. Melker är snabbt igång och är klar med sitt 

drömrum på direkten. Han har ritat vapen på väggarna (svärd och pistoler) och en stor guldgrej på 

väggen och berättar att han tyckte det var coolt. Han pekar på bilden och visar TV och tv-spel och 

kompisar, något som han tyckte var väldigt viktigt att ha om man är ett barn.  
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Jag: Vad är mer bra att ha när man är barn?

Melker: Barn behöver leka och sina föräldrar... Men sen behöver man ju kläder och leksaker och sovplats 

också. 

Jag: Okej. Vilket är ditt bästa rum då?

Melker: Vardagsrummet såklart. Där finns TV och TV-spel... Men ipad är också kul. Det är viktigt när man är 

barn att få göra. 

    

De andra barnen har lite svårt att komma igång med den här delen och jag märker att de inte riktigt 

förstår vad jag menar. Johannes menar på att han gjorde drömrummet på förra bilden och skulle 

vilja göra annat nu. Även Stella tycker att det är lite svårt att göra drömrummet och vill efter en 

stund hellre pyssla. Alvar ritar en liten stund och visar mig sen sitt drömrum med en säng, en dörr 

och en leksakslåda. Jag frågar dem vilket rum hemma som de tyckte absolut bäst om och alla är 

eniga i att vardagsrummet är det bästa rummet. Melker tycker att det är roligast för att TV:n och alla 

tv-spel finns där och Alvar instämmer i att det är skönt att titta på TV efter en lång dag.  

 

Efter workshopen serverar jag barnen fika och går bort till deras mammor för att ta reda på vad de 

har gjort. De har byggt och ritat drömrummen utifrån mina två delar. Jag valde att fokusera på 

barnen först och föräldrarna sen, då jag inte ville missa något som barnen sa under workshopen. 

Jag ber dem visa och berätta vad de gjort. 

Sarah tycker att barnrum ska vara tillåtande. Ett barn behöver inte vara i möblerade rum, säger hon. 

Hon pekar på sin bild och förklarar att det ska finnas plats att läsa, rita, måla, pyssla, klättra och 

mysa. Hon har gjort ett rum och menar på att det inte är någon skillnad i hur hon vill att barn i 
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allmänhet ska bo och hur hennes barn ska bo. Hon tycker att barnen ska kunna dra fram saker utan 

att behöva bry sig om något går sönder.24 Natalie håller med om att barnrum ska ha samma funktion 

och utseende oberoende på vilket barn det är. Det ska finnas möjlighet till mycket och barnen ska 

inte behöva vara rädda för att stöka ner. 

Amanda visar rummet som hon tänkt åt sin son och förklarar. Hon tycker att det vore skönt om han 

hade ett rum som sköter sig självt. Ett futuristiskt rum som är interaktivt. På bilden har hon gjort en 

robot med långa armar som ska kunna städa och plocka i ordning i rummet. 25

Vi pratar en stund om huruvida det behöver vara fint i ett barns rum eller inte och om man tänker 

olika när man inreder till sina barn mot det övriga hemmet. Är inredning och stil viktigt i barns 

rum? 

Natalie: Jag tror jag tänker olika, eller lite olika. Jag tänker nog mer tillfälligt. Att det kan vara mer 

föränderligt. Alltså själva kan man ju va så att den här hyllan vill jag ha i hela mitt liv, den är jättedyr men 

det kan liksom vara värt det. Men så tänker inte jag med barnrum. De ändrar sig själva mycket med åldern, 

sen så är de ju inte lika försiktiga med saker. 

Sarah: Barnrummet behöver ju inte hålla samma stil liksom. Det får vara lite mer tillåtande tycker jag.

Natalie: Nä, det behöver inte vara snyggt alltid i ett barns rum. Alltså det som finns därinne. Men det ska 

vara lätt att städa. Så inte för mycket olika små lådor och så. 

 

Jag frågar dem hur mycket deras barn är med och bestämmer i sina rum. 

Natalie: Jag skulle faktiskt inte låta dem välja helt själva. Typ en tapet som jag tycker är jätteful. 

Sarah: Nä, det skulle inte jag heller. 

Jag: Varför?

Sarah: Den ska ju ändå va där ett tag, haha. 

Natalie: Jag tycker att det är viktigt att jag tycker att det är fint. Så man kan visa upp för andra kanske... 

Jag skulle t ex tycka att det var lite pinsamt om de valt en rosa Hello Kitty-tapet. Eller pinsamt, men nej, det 

skulle inte kännas bra. 

Jag: Men om de verkligen vill ha något i sitt rum?

Natalie: Jag tycker man kan få ha önskemål om vad man ska ha. Typ färg och och tyg, saker man kan 

förändra. En kompromiss där föräldrar bestämmer mest, säger hon och skrattar. De andra mammorna vid 

bordet instämmer.  

Jag frågar om barnrummet är nödvändigt att ha. 

24 Bildbilaga  - resultat workshop 2
25 Bildbilaga – resultat workshop 2
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Amanda: Att barn har egna rum beror på att föräldrarna vill ha space, säger hon och skrattar.

Barnen har fikat färdigt och vill ha uppmärksamhet från sina föräldrar så vi avslutar samtalet.  

Efter min workshop slår det mig att jag kanske inte behöver ha med föräldrar. Föräldrarna har 

hittills varit väldigt enade i vad de tycker och barnens åsikter kanske egentligen är roligare och mer 

intressanta för mitt arbete. 

Workshop 3 – Fokus på Edith

 Jag och Edith, 5 år, träffas hemma hos mig för en workshop. På mitt köksbord har jag dukat upp 

papper i olika storlekar och färger, tidningar och utklippta möbler och saker, pennor, olika sorters 

tejp, lim, silkespapper osv. När Edith kommer är hon väl införstådd med vad vi ska göra och prata 

om och berättar att hon gjort en stor koja hemma där hon tänker sova inatt. Men sen ändrar hon sig 

och säger att hon ska sova där natten efter för hennes pappa kommer inte vilja natta henne i kojan. 

Jag ger Edith fika och hon tar för sig av papper och pennor och börjar rita. Jag berättar lite om vad 

jag håller på med i skolan, om att jag gärna vill veta hur ett drömhem/drömrum ska se ut om man är 

t ex fem år som Edith är. Hon går igång på det direkt och vill berätta och rita vad hon tycker. 

Edith vill gärna rita  och har hittat alla tuschpennor som jag dukat upp. Hon börjar med att förklara 

hur hon tycker att hon och hennes familj ska sova hemma hos henne. Hon tar ett papper och delar 

det i två, ett för hennes rum och ett för hennes föräldrars. Hon vill gärna att hon, hennes mamma 

och hennes pappa ska dela på en stor säng i hennes föräldrars rum. Hon själv ska ha ett rum också, 

men hon är bestämd i att hon vill sova hos sina föräldrar. Hon berättar att hennes föräldrarnas rum 

ska ha ett monstertema, för det har hon skickat in som förslag till programmet Fixa rummet. I 

hennes eget rum vill hon ha en plats för hennes mantel, en lång flagga och en stor spegel. Hon 

berättar att hon gillar både prinsess-saker, monstersaker, hjältesaker och hästsaker. Hon vill att allt 

ska få plats i hennes rum. 

Edith: Jag måste ha ett önskemoln också!

Jag: Ett vadå?

Edith: Ett önskemoln. Så om jag klättrar upp för den hör stegen (pekar på den långa stegen längst till höger i 

bilden) så kan man komma upp till molnet och så kan man önska sig saker och så kommer de i uppfyllelse. 
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Hon byter papper och vill nu förklara hur hennes katter ska bo, de behöver också egna rum utefter 

deras personlighet, förklarar hon. Den ena katten, den största katten, får det största rummet. Hon 

målar det fläckigt och förklarar att katten är fläckig och gillar också därför fläckar. Den andra katten 

tycker mest om att ligga i Ediths säng så den ritar hon dit och berättar sen att katten gillar värme. 

Hon ritar därefter en stor sol under täcket i sängen som katten kan värma sig på och sen en jättestor 

sol ovanför sängen som ska ge mer värme. I mitten ritar hon solens hjärta, där är det extra varmt. 

När hon pratar om sina katter handlar det mycket om deras utseende och identitet. Hon gestaltar 

rummen helt efter hur de ser ut och vad hon tror att de tycker om att göra. Hon förklarar och 

poängterar gång på gång hur den fläckiga katten gillar fläckigt och hur den andra, bruna katten 

gillar värme och att gömma sig i hennes säng. 

Edith: Jag ska ha ett rum till Elsa och ett rum till Astrid. (deras två katter.)

Jag: Ja, men såklart! 

Edith: De ska få stora rum. Elsa tycker brunt och Astrid tycker om vitt med bruna fläckar. För att det är deras 

färger. Och Elsa gillar värme för hon tycker om att sova i min säng mycket. 
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Till sist vill Edith visa en säng som hon länge velat ha hemma hos sig. Hon förklarar att det är en 

våningsäng där alla får plats att sova. Hon pekar och berättar att man skulle kunna bygga en 

våningssäng på en hel vägg med jättemånga våningsplan. 

Hon ritar sin mamma längst ner och berättar att hennes mamma är höjdrädd och att hon nog måste 

sova nederst. Hon själv får sängen högst upp och ritar dit hyllor där man kan gömma saker. Hon 

verkar gilla tanken på att gömma sig och berättar många gånger om hur hon ska gömma sig för sina 
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föräldrar. Alla i hennes familj och nära släkt får ett våningsplan i våningssängen och hon verkar 

mycket nöjd när hon är klar. Till sist kommer hon på att det ju behövs en stege om man ska kunna 

komma upp högst upp.

Edith vill nu bygga en koja i min soffa och vi avslutar workshopen där och börjar bygga. 

Workshopen har gått bra. Jag känner att det är lyckat att det bara är jag och Edith som samtalar och 

pratar om drömrummet. Hon får all min uppmärksamhet och hon vill utveckla sina tankar och 

gestaltningar allteftersom vi pratar. Materialet har i det här fallet inte lockat henne alls. Hon gick 

direkt på papper och penna, kanske för att hon har störst erfarenhet av dessa?

Tolkning och resultat

I min undersökning menar jag att barnens, och självklart också föräldrarnas, utveckling påverkas av 

omkringliggande normer om hur man ska vara och hur man ska bo. Det blir tydligt när jag pratar 

med barnen om vad man ska göra i ett drömrum. De pratar om rum de redan sett och vad de 

förväntas göra i sina rum.26 Föräldrarna däremot tänker mycket på hur man kan vara en bra 

förälder, både genom att ge sina barn många möjligheter i rummet, men även att det ska synas för 

andra då de tittar in i barnens rum. 

Jag kommer här försöka belysa delar i mitt empiri som för mig varit intressant och oväntat och 

spegla dem mot valda teorier. Det har dykt upp mycket spännande och jag skulle gärna gå igenom 

allt, men de delar, eller teman som jag valt ut tycker jag kräver lite extra uppmärksamhet och manar 

till diskussion. 

Närhet som källa till kreativitet 

Jag har upptäckt att sängen, sovplatsen, är en viktigt del av drömrummet för alla mina informanter. 

Föräldrarna jag pratat med berättar om hur de gärna vill att barnen sover i egna sängar och att de 

tror att det är viktigt för dem. De pratar om att de vill att barnen ska kunna ligga och mysa, 

filosofera och läsa i sina sängar. 27 Det är en viktig plats för att barnen ska få lugn och ro, menar de 

på. Och för att föräldrarna själva ska kunna sova ifred. 

För barnen har sovplatsen haft stor betydelse. Nästan alla barnen har i sina drömrum ritat dit en 

26  Intervju finns i författarens ägo. 
27  Intervju finns i författarens ägo.
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säng. De flesta barnen har ritat dit sin egen säng i drömrummet och berättat lite i förbifarten om att 

den står där, som om det mer är ett måste att den ska vara där. De vet om att den måste finnas, den 

inte är så betydelsefull för dem. När de däremot berättat om mammas och pappas säng, och hittat på 

egna, så har de gjort det med stor entusiasm. Edith har till exempel tre olika sängar som hon pratar 

om, hennes egen där hon inte vill sova, hennes föräldrars som hon önskar var större så att de alla 

fick plats att sova där, och den tredje, våningsängen där hon vill att alla hennes nära och kära ska 

sova tillsammans. Att prata om sovplatsen utanför barnens egna rum märker jag är en outtömlig 

källa till barnens kreativitet. Deras egna sovplats verkar de inte tycka är så speciell, men att dela 

med föräldrarna ger upphov till en massa olika idéer. 

När jag frågar barnen om vilket rum de gillar bäst är de eniga i att vardagsrummet och föräldrarnas 

rum favoriterna. De berättar att de gärna är där deras föräldrar är och att de gillar att mysa med dem. 

Jag märker att de minsta tycker att det är centralt att föräldrarna är med i deras drömrum på något 

sätt, medan de två som är lite äldre pratar mer om kompisar som umgänge. Barnen pekar alla på ett 

stort behov för dem, närhet och omsorg. Något som deras föräldrar kanske inte alltid räknar med. 

Ser man då ur barnets perspektiv så ter sig barnrummet som något onödigt. 

Att skapa sig själv i rummet – lek kontra pedagogik

Det alla mina informanter är eniga i är att barns rum ska vara en plats för identitetsskapande. Det 

har dock tagit sig uttryck på olika sätt. Det finner jag egentligen som en självklarhet, barnen är mer 

fokuserade på leken, medan föräldrarna vill ge sina barn många olika möjligheter i rummet. 

Det jag tycker är fascinerande är dock hur lika föräldrarnas bild av vad ett barn tycker är kul och 

spännande, och hur olika barnens är. 

Föräldrarnas tankar kring ett barns rum är väldigt lika varandra. Det ska finnas plats för utveckling 

och undersökande i rummet. De förklarar att det ska finnas plats för att pyssla och rita, då gärna i 

form av ett långbord där man kan sitta många och där alla projekt får stå framme. Vidare ska det 

finnas en plats att filosofera och ta det lugnt. Där ska man också kunna läsa böcker och lyssna på 

musik. De vill ha stora golvytor till sina barn där de kan leka och bygga stort. De är alla ense i att 

bra förvaring är centralt så barnen vet var allt finns, och kanske viktigast, så barnen vet vart allt ska 

när de ska städa. De har en, vad jag tycker, tydlig pedagogisk tanke i hur de vill utforma barnens 

rum. Den utgår mer från verklighet än fantasi, där barnens utveckling i form av inlärning står i 

fokus. I den miljön, menar de, att barnens identitet kan utvecklas. 

Många av barnen har å andra sidan ägnat mer tid åt att förklara och visa det de själva tycker om. De 

26



låter fantasin styra rummens utformning och är mer individstyrda. Deras egna personlighet ska lysa 

i rummet. De utgår alla från leken när de gestaltar drömrummen och testar på så vis olika roller som 

de skulle kunna ta i rummet. Ett exempel på det är hur Edith förklarar hur hon vill ha monstertema, 

hjältesaker, hästsaker och prinsessaker i rummet. Hon vill ha allt på en gång för att det är det hon 

gillar och identifierar sig med just nu. Alla barnen har på något sätt rört vid olika teman de tycker är 

intressanta och som de gärna skulle ha i hela rummet, t ex skräck, riddare, prinsessor och natur. 

Kanske är det så att barnen lever mer i nuet, men deras sätt att utforska identitet är också ett 

intressant perspektiv. Hur skulle en kompromiss se ut?

Vygotskij skriver: 

”I vardagslivet kallar man allt overkligt, allt som inte svarar mot verkligheten och på så vis inte kan 

ha någon allvarlig praktisk betydelse, för föreställning och fantasi. Men i själva verket är fantasin 

grunden för varje kreativ aktivitet inom alla kulturens områden och möjliggör det konstnärliga, 

vetenskapliga och tekniska skapandet.”28 Kanske är det så att om man vågar ta in barns fantasi och 

kreativitet i rummet, så öppnar det kanske upp för nya möjligheter och tankar om hur man kan 

skapa pedagogiska rum? 

Att skapa sig själv i rummet – barn kontra vuxen 

Det ligger en konflikt i att föräldrarna gärna vill att barns rum ser ut på ett visst sätt. De vuxna 

informanterna säger till en början att de gärna vill att barnen ska få bestämma mycket i sina rum.  

Men berättar sen att de kanske inte vill att barnen egentligen är med och bestämmer för mycket. 

Tanken om det perfekta barnrummet finns hos dem alla och de vill gärna att deras bild av 

barnrummet ska lysa igenom. 

Lev S. Vygotskij pratar om att erfarenheterna vi har begränsar vår fantasi. Med hjälp av fantasin 

bearbetar och undersöker vi det vi upplevt och erfarit. Och erfarenheterna vi har är i sin tur är 

begränsade av diskursen de råkar befinna sig i.29 Barnrummet blir en plats där många olika 

diskurser försöker samsas. För mina vuxna informanter handlar det om att barnrummet ska passa in. 

Utifrån vilka de är och de diskurser de befinner sig i. I en medelklassdiskurs, en stockholmsdiskurs, 

och en kulturdiskurs. Barnrum ska helst inte överträda diskursens osynliga linjer, enligt 

informanterna, och gå utanför normen. Som i det här fallet skulle vara att dottern har en Hello 

28  S. Vygotskij, Lev. (1995)Fantasi och kreativitet i barndomen. Göteborg. Daidalos. Sid. 13
29 Ibid., Sid. 21
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Kitty-tapet eller att det är för stökigt i rummet. 

En av mina informanter pratar om att hon inte vill att hennes dotter ska ha en rosa Hello Kitty-tapet 

i sitt rum. Dels för att det enligt henne inte är snyggt, men också för att hon inte vill ”köna” sina 

barn.30 Alltså genom saker och i det här fallet tapet tala om för barnet att det har ett visst kön. De 

andra föräldrarna jag pratat med tänker liknande. De vill inte dela upp barnen i flicka och pojke. Det 

som däremot är viktigt är att det syns i rummet att det är barn som bor där, men på ett lagom sätt. 

De pratar om att de gärna vill se barnens teckningar på väggen och legomodeller på hyllorna, men 

stök ska städas bort och väljer barnen t ex en i deras ögon ful tapet så sätts den inte upp. Handlar det 

kanske också om att föräldrarna vill fostra in barnen i god smak? Och varför är det då så viktigt att 

barnen har god smak? Jag ställer mig återigen frågan, är det så att man som förälder vill ha ett 

barnrum som ser ut som ett barnrum eller som är ett barnrum? 

När jag pratar med föräldrarna blir det tydligt att barnrummet på ett sätt måste passa in i bilden av 

deras hem och identitet. Inte på så sätt att de inreder med samma sorts (dyra) möbler som i övriga 

hemmet, de menar på att barnen inte är lika försiktiga med möblerna. Det handlar kanske snarare 

om att föräldrarna vill att det ska synas att de har ett barnrum med stil. 

Barnen söker vilka de är genom leken och vill att deras intressen på olika sätt ska visas i deras dröm 

om barnrummet. När vi pratar om drömrummet blir det till en förlängd identitetsbärare.

På samma sätt använder föräldrarna hemmet som identitetsbärare. Och i hemmet också 

barnrummet. Föräldrarna vill gärna att den egna identiteten ska speglas i barnets rum. Man skulle 

kunna prata om en familjediskurs, ett slags flocktänkande. Att det också handlar om en 

samhörighetskänsla där barnen och föräldrarna måste se ut att höra ihop. Barnen har hela tiden 

pratat om närhet och att de på det sättet hänger ihop. För föräldrarna tar det sig istället uttryck i hur 

rummet ska se ut. 

På tapeten – materialet som begränsning

I mina workshops hade jag medvetet valt ut mitt material.31 Jag har haft olika stora vita och svarta 

papper, mönstrade papper (egentligen gjorda för origami), silkespapper, mönstrad tejp, färgad tejp, 

tuschpennor, färgpennor, målarfärg, lite hårdare kartong, lim, saxar, modellera på den tidigaste 

workshopen och tidningsurklipp på den senaste. Jag ändrade mitt material allteftersom, det blev 

30  Intervju finns i författarens ägo.
31 Bildbilaga – Materialet 
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nödvändigt då jag reviderade min workshop efter varje tillfälle. 

I resultaten kan jag tydligt se hur mina informanter påverkats av materialet jag valt. Allra tydligast 

blir det under min andra workshop där jag hade med mig roliga tejper med mönster och mönstrade 

papper. Dessa blev direkt upptäckta av mina informanter och förtjusningen över det spännande 

materialet tog överhanden när de sen skulle gestalta. I början verkade barnen låsta och de visste inte 

riktigt vad de skulle göra. De hade hittat material som de tyckte om och några satt länge och pillade 

på tejpen. Det var först när en utav informanterna kom på att det kunde bli tapet i rummen som 

låsningen släppte för dem. Nu kunde barnen både ha med det roliga materialet, och lösa uppgiften 

samtidigt. Till en början är materialet begränsande, det hade kanske varit lättare att komma igång 

om vi börjat med att rita eller prata om drömrum. Men när barnen fått undersöka materialet jag lagt 

fram och efter en stund tagit det till sig, har de då med hjälp av sin fantasi gjort materialet till en ny 

erfarenhet.

Även i min första workshop tycker barnen först att materialet är hemskt spännande. Emma fastnar 

snabbt för modelleran jag har med mig och försöker forma den till interiören i drömrummet. Det går 

bra en stund och hon berättar vad leran ska bli för något men efter ett tag upptäcker hon att det är 

ganska klurigt och tappar hon intresset. Inte bara för materialet, utan också för uppgiften. Materialet 

i det fallet blev alldeles för svårt att hantera och trots min hjälp var hon inte längre sugen på att 

fortsätta. Man skulle kanske kunna säga att hennes fantasi begränsas av erfarenheten hon har av 

lera. Hennes fantasi begränsas av materialet. 

Fantasi tillsammans med material blir till en ekvation som ibland går ut och ibland inte, beroende på 

individens erfarenheter och materialets möjligheter i uppgiften. Där har i detta arbete fått ta lärdom 

och fått en ny syn på mig som pedagog i val av det material jag lägger fram till barnen. Resultatet 

av undersökningen påverkades självklart av detta. 

Slutdiskussion

Jag har i min undersökning fått reda på en liten bit ur barnrumsdiskursen. En barnrumsdiskurs 

speglad genom några få familjer i Stockholms medelklass. Jag har genom workshops och 

kvalitativa samtal med barn och deras föräldrar undersökt barnrummet med utgångspunkt i 

drömrummet. I arbetet har jag sett att skillnaden mellan barnens rum och föräldrarnas rum finns och 

är tydlig. 
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Jag har märkt en tydlig skillnad på hur barnen framställer sina drömrum och hur deras föräldrar gör. 

Barnens fokus ligger på det lustfyllda och identitetssökandet, samtidigt som de alltid vill ha närhet 

till  sin familj. Behovet av eget rum verkar inte vara i fokus. Barnen är gärna där de vuxna är. Att 

det blev ett specifikt rum i mina workshops beror mer på uppgiften där de skulle skapa ett drömrum.

En ny upptäckt var barnrummets pedagogiska betydelse. Hur föräldrarna ville ordna sina barns rum 

berättar om det pedagogiska syftet barnrummet faktiskt har. T ex finns ofta ett bord att arbeta vid, 

en hörna att läsa i, en säng att återhämta sig i och god förvaring så att inte oordning råder i rummet. 

Det liknar till viss del inredningen i en förskola. Precis som förskolan vill skapa hemlika miljöer. 

Frågan är: vad skulle hända om förskolans miljö endast var pedagogisk och hemmet fritt från 

pedagogik? Är det ens möjligt i vår upplysta tid där många behov ska tillgodoses? 

Om jag kunnat göra om min studie, eller utvecklat den, hade det varit intressant att utforska 

(barn)rumslighet tredimensionellt. Hur hade resultatet blivit annorlunda om informanterna med 

hjälp av fullskaliga modeller fått leka fram drömrummet? Likt Cronelids Builiding pieces fått 

konstruera och skapa egen rumslighet och utifrån det sen pratat om barnrummet. 

Det hade varit spännande att ännu mer ta vara på barnens leklust. Att låta det bli en process där 

leken där leken belyser behov som finns. 
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