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Sammanfattning 

Med utgångspunkt i barndomssociologiska tankar undersöker följande etnografiskt inspirerade 

studie intentionen med och receptionen av Stockholms Kulturhus barnkulturverksamhet Rum 

för Barn. Genom att tillämpa Stuart Halls kommunikationsmodell för inkodande och avkodande 

av budskap på materialet, som består av intervjusamtal, observationer, styrdokument, 

information till besökarna samt en kvalitativ enkätstudie, diskuteras de barndomsideologier om 

barnet som blivande alternativt varande människa som förekommer i verksamheten samt de 

vuxna besökarnas tolkning av dessa.  

   I analysen framkommer en dubbelhet gentemot barnen såsom å ena sidan blivande människa 

och å andra sidan varande människa från såväl verksamhet som besökare. Undersökningen 

påvisar att de båda ideologierna (om barnet som blivande och varande människa) är alltjämt 

närvarande i både verksamhetens intention samt i de vuxna besökarnas reception och omsatta 

barnsyn. Rum för Barns givna förutsättningar, dess egen förståelse av verksamheten, 

sammanhanget och det faktiskt kommunicerade intentionen kan förståelse av verksamheten är 

bred och bitvis brokig. Också de tolkningar informanterna gör av verksamheten varierar, från 

godtyckliga till oppositionella.  

   Uppsatsen påvisar att verksamheten kan användas som ett forum för förverkligande av barnets 

rättigheter men att detta inte alltid görs. 

Nyckelord 
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Inledning 

För ett drygt sekel sedan utropade Ellen Key 1900-talet till Barnets århundrade (1911).  

Hon visionerade om en annorlunda, barmhärtigare framtid för barnen och förespråkade en 

organisk barnsyn där barn skulle tillåtas ”växa fritt” (Key, 1911). Hundra år senare kan vi ge 

henne rätt på flera sätt. Barnets livsvillkor och dess verkliga vardag har på många sätt ändrats 

radikalt i Sverige under 1900-talet. Vårt sätt att förhålla oss till barnet som människa har 

förändrats. Det yttersta beviset på detta torde vara världssamfundets framtagande av FN:s 

konvention om barnets mänskliga rättigheter (barnkonventionen) (Utrikesdepartementet, 2006).     

En av ambitionerna med barnkonventionen är att trygga barnets rätt att få vara och bli 

respekterad som den person man är. Konventionen befäster inga skyldigheter att leva upp till ett 

vuxet ideal, utan tvärtom förutsätter konventionen att samhället ska möjliggöra varandet av den 

man är.  

   Sedan maj 2008 arbetar jag som extraanställd timvikarie på Rum för Barn (RfB) i Stockholms 

Kulturhus (KH). Rum för Barn kan mycket förenklat beskrivas som ett kulturcenter för 

samhällets yngre. Genom annorlunda biblioteksverksamhet, utforskande skapande i 

bildverkstaden, spännande utställningar samt lustfylld programverksamhet söker Rum för Barn 

introducera barnen i stadens och samhällets kulturliv på deras egna villkor. För mig handlar den 

verksamhet som bedrivs på Rum för Barn om förverkligandet av barnets mänskliga rättigheter. 

Det handlar om att se, höra och möta barn samt om ett vuxet ansvar gentemot barnen och om 

jämlikhet. Rum för Barn är i mina ögon ett möjligt forum att stärka barnets samhälleliga makt 

och delaktighet och sådan uppfattar jag också intentionen med verksamheten då den tar avstamp 

i barnkonventionen (UD, 2006). Följande studie handlar om barns makt och barns rättigheter på 

Rum för Barn. 

Problemformulering 

Det är min uppfattning att barn i Sverige idag är fortfarande en samhällsgrupp i avsaknad av 

makt på många sätt och vis vilket motiverar ett fortsatt arbete för och med barns rättigheter för 

att möjliggöra barns samhälleliga makt. 

   Utifrån egna erfarenheter på Rum för Barn förstår jag det som att vårt västerländska samhälle 

har en tydlig idé om eller bild av hur barn ska vara/är. Ibland tycks det förekomma en 

stigmatiserande normbildning kring unga människor som begränsar barns möjlighet att vara 

hela människor. En begränsande bild av barnet rimmar illa med förverkligandet av barnets 

mänskliga rättigheter eftersom det omöjliggör barns rätt till respekt. Samhällets bild av barnet, 

eller barnsyn, betraktar jag således som avgörande för förverkligandet av barnets rättigheter 

varför den är betydande att medvetandegöra kring.  



 

 2

   Det är min övertygelse att Rum för Barn kan hjälpa till att vidga samhällets bild av barn som 

hela, mångfacetterade människor vilket kan betraktas som ett vuxet ansvar för att på så vis öka 

barns makt. Det förutsätter dock en befriande barnsyn samt att de vuxna uppfattar 

verksamhetens potential och aktivt utnyttjar den, inte minst genom att påvisa den för barnet 

Uppsatsens syfte 

Följande studie syftar till att undersöka vad Rum för Barn vill vara, vad de kommunicerar att de 

är samt hur de vuxna besökarna uppfattar och använder sig av verksamheten. Uppsatsen vill på 

så vis vinna förståelse för Rum för Barns eventuella del i förverkligandet av barnets rättigheter.  

I ett vidare perspektiv syftar studien till att bidra med kunskaper kring samtida vuxna 

föreställningar om barn och barndom (barnsyner) och dess betydelse för förverkligandet av 

barns rättigheter. 

Frågeställningar 

1. Vad är syftet med Rum för Barns verksamhet? Det vill säga vad är Rum för Barn och 

vilka är intentionerna med verksamheten?  

2. Hur förstås, upplevs och används Rum för Barn av vuxna besökare?  

Genomförande och disposition 

Det här är en etnografiskt inspirerad studie. Empirin har huvudsakligen insamlats genom 

observationer, kvalitativa intervjuer samt via en enkätstudie. Genom diskussion av materialet 

utifrån kommunikationsvetenskapliga teorier om budskapsöverföring undersöks de bilder av 

barnet (barndomsideologier) som ryms i verksamhetens intentioner och (de vuxna) besökarnas 

förståelse för, reception, och användning av verksamheten.  

   I detta första inledande kapitel har bakgrund och sammanhang preciserats, liksom studiens 

övergripande kunskapsintresse, syfte och frågeställningar. På detta följer en redogörelse av den 

tidigare forskning som berör det ämnet. Nästföljande kapitel innehåller en sammanfattning av 

de teorier undersökningen vilar på. Därefter finns en presentation av Rum för Barn och det 

undersökta materialet, liksom av metoden, studiens vetenskapliga ansats, epistemologi samt 

etiska spörsmål. Kapitlet följs av resultatdelen. Det avslutande kapitlet innehåller en kritisk 

diskussion av studiens fynd, en sammanfattning och slutsatser.  
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Tidigare forskning  

Ämnet för uppsatsen inbegriper många aspekter och således en stor mängd tidigare studier. Här 

presensteras de jag funnit mest relevanta. 

Barndomssociologi  

Parallellt med framväxandet av barnets mänskliga rättigheter har en ny typ av forskning om 

barn och barndom (barndomssociologi) tagit form. Paradigmet har medfört nya sätt att betrakta 

barn och barndom vilket möjliggjort en helt ny typ av studier och kunskap som har varit 

betydande bland annat inom sociologi, antropologi och pedagogik samt kulturvetenskap i en 

vidare bemärkelse. 

   I antologin Constructing and reconstructing childhood (James & Prout (red.), 1990/1997) 

sammanfattas och formuleras barndomssociologins grundtankar. Med influenser från 

socialkonstruktivismen och med ursprung i historikern Philippe Ariès relativisering av 

barndomen (Ariès 1960/1984) framhärdas den nya idén att barndomen är en sociokulturell 

konstruktion och att den därför aldrig kan förstås som generell, universell eller naturlig. 

Konceptet och idén om barndomen förstås som en konstruktion utifrån sociala och diskursiva 

praktiker (Buckingham 2000).  James och Prout (1990/1997) menar att barndomen ska betraktas 

som en (kontextuell och kulturell) konstruktion vilken också barnet är medskapare av. Utifrån 

ett barndomssociologiskt synsätt kan barndomen aldrig separeras från andra värden eller 

variabler som klass, kön och etnicitet (James, Jenks & Prout, 1998). Paradigmet vänder sig mot 

synen på barndomen som ett stadium av annorlundaskap, främmandeskap och utanförskap 

(Janson 2007). Detta har möjliggjort ett teoretiserande kring (och erkännande av) barns 

underordning samt mekanismer för och strukturer kring denna, vilket i förlängningen har banat 

väg för ett fortsatt förverkligande av barns rättigheter (Alanen, 2010).  

Bilden av barnet 

Det finns en hel del forskning om hur barnet framställs, både historiskt och i vår egen samtid, 

som diskuterar hur vi förhåller oss till barnet som människa. Flera svenska forskare har 

inspirerade av medievetaren David Buckingham (After the death of childhood, 2000) använt 

Michel Foucaults diskursbegrepp1 för att klargöra förändringar och skillnader i olika 

barndomskonstruktioner för att på så vis belysa de verkliga barnens vardagliga villkor i Sverige 

                                                   
1 Diskursbegreppet är en del i Foucaults samhällsövergripande maktteorier och betecknar mycket 
förenklat de tankesystem den relationella makten utövas och tydliggörs genom (t. ex. Foucault 
1993). 
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idag. Karin Helanders analys av barndramatik i Barndramatik och barndomsdiskurser (2003) 

samt Malena Jansons avhandling Bio för barnets bästa? Svensk barnfilm som fostran och 

fritidsnöje under 60 år (2007) utgår båda från Buckinghams tankar. Janson understryker 

möjligheten samt relevansen i att tala om barndomsdiskurser i dagens samtida Sverige. Hon 

menar att diskursbegreppet kan användas för att tolka de föränderliga och kulturellt och 

tidsmässigt bundna föreställningar som ryms i det abstrakta barndomsbegreppet hellre än 

barnens annorlundaskap (Janson, 2007). Studierna påvisar potentialen i att diskutera empiriskt 

material utifrån en liknande terminologi då de erbjuder ett sätt att teoretiskt resonera kring en 

komplex fråga som barnsyn. 

Kultur för barnens bästa – eller de vuxnas? 

Forskning om barnkulturens roll för de vuxna är intressant för detta arbete eftersom en 

barnkulturverksamhet undersöks med intresse för de vuxna idéerna om barn och barndom.  

Redan 1984 presenterade barnlitteraturforskaren Jacqueline Rose idén att barnlitteraturen inte 

handlar om de verkliga barnens behov utan att denna enbart är ett uttryck för en vuxen dröm om 

eller längtan efter (desire) barndomen. Hon menar att barnboken ytterst kan betraktas fylla en 

funktion för vuxna och existera på deras villkor snarare än barnens egna (Rose, 1984). Utifrån 

detta resonemang påtalar hon att det är avgörande att förhålla sig till sina vuxna föreställningar 

och att undersöka dessa eftersom idéer om barn och barndom aldrig kan existera bortom våra 

vuxna föreställningar.  

   Litteraturprofessorn Perry Nodelman har senare reflekterat kring barns underordning utifrån 

barnlitteraturen och påvisat att barnboken, genom en rad mekanismer, koloniserar verkliga barn 

och barndomar Nodelman ställer vidare frågan om inte barnlitteraturen, hur välvillig den än må 

vara, alltid är till för de vuxna i första hand och aldrig egentligen för barnen eftersom de vuxna 

genom sitt definierande av barnen omöjliggör detta (Nodelman, 1992). Möjligen, påtalar 

Nodelman, kan barnlitteraturen detta till trots fylla en funktion för barnen, men det måste 

snarast ses som en lycklig bieffekt än dess egentligt primära syfte (Nodelman, 2008).  Också 

tidigare nämnda Janson problematiserar i tidigare nämnda avhandling barnkulturens funktion 

för vuxna då hon påtalar barnfilmens fostrande och socialiserande funktion samt förmedlande av 

idylliska och normbildande föreställningar kring barn och barndom (Janson, 2007).  

   Rum för Barn är bibliotek till stor del men används också på ett okonventionellt sätt. 

I avhandlingen Bilderboken i förskolan – en utgångspunkt för samspel (2004) undersöker Maria 

Simonsson bilderbokens roll för små barns samspel i det vardagliga livet utifrån ett 

barndomssociologiskt perspektiv. Simonsson påtalar att bilderboken inte egentligen används av 

barnen som de vuxna har tänkt sig (vilket snarare skulle främja vuxna intressen) utan pekar på 

att barnen hittar nya sätt att nyttja litteraturen för sina ändamål. Studien understryker barns 
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aktörskap och är intressant eftersom den framhåller att de vuxnas idéer om hur saker ska 

användas inte alltid är verklighet eller blir bäst för barnen.  

   Forskningen påminner om att det trots en stor välvilja, kan finnas många funktioner med 

barnkulturen som snarare tillgodoser vuxna intressen än befrämjar barnets. Detta understryker 

relevansen i att diskutera också de vuxna funktionerna med Rum för Barn som inte tvunget 

sammanfallande med verksamhetens funktioner för barnen.  

Rum för Barn 

   Det finns få tidigare studier om Rum för Barn i sig. Regionsbibliotekarien Lena Lundgren har 

dock genomfört en undersökning av verksamheten inom ramen för det nordiska projektet i 

Gulvhøyde. I projektets svenska delrapport Möjligheternas bibliotek (2007) redogör Lundgren 

för Rum för Barns idéer om sig själva samt barnbesökarnas användning av 

biblioteksverksamheten. I rapporten, som bygger på en observationsstudie, pekar hon på att 

verksamheten tycks användas som ett utflyktsmål hellre än ett bibliotek. Lundgren påtalar att 

besökarna använder Rum för Barn som vilket ställe som helst. Med referens till Simonsson 

används begreppet bokaktiviteter då det plockas med, läses, tittas i och leks med böcker. 

Lundgren menar att det förekommer en hel del bokaktiviteter under hennes observationer men 

framför att böckerna inte förefaller uppfattas som verksamhetens huvudsakliga uppgift eller 

syfte av besökarna. Lundgren frågar sig därför om Rum för Barn egentligen fungerar särskilt väl 

utifrån ett biblioteksperspektiv. Tolkning av verksamhetens påstående eller intention är ″Hit är 

förskolebarn välkomna att ta rummet i besittning genom att springa omkring, klättra, leka, spela 

spel, lägga pussel, upptäcka många små roliga föremål, hitta roliga och spännande böcker, läsa, 

lyssna på sagor och berättelser, sjunga, måla och skapa.″  (Lundgren, 2007, s 2). Studien påtalar 

att barnperspektivet och ansatsen med Rum för Barn är unik, men Lundgren menar dock att 

verksamheten måste välja väg eftersom det vid tiden för studiens genomförande tycktes vara 

otydligt vad verksamheten egentligen syftade till – att vara bibliotek eller kulturhus (Lundgren, 

2007). 

    I artikeln ”På barns och ungdomars villkor – vi försöker förverkliga barnkonventionen på 

biblioteken!” (Lundgren, 2005), som har varit intressant för att förstå hur barnets rättigheter kan 

omsättas i traditionell biblioteksverksamhet, diskuterar Lundgren folkbibliotekens roll som 

fristad och tillflykt för barn. Hon visar att biblioteken är betydande för barns och ungas 

livssituation men menar samtidigt att de unga själva inte tycks uppfatta biblioteken som ”deras”. 

För att förverkliga barns och ungas rätt på biblioteken menar Lundgren att barns delaktighet 

liksom betraktandet av barnet som aktivt och medskapande är avgörande. Resonemanget är i 

högsta grad relevant för att förstå Rum för Barns barnsyn och barnets rätt inom verksamheten.  
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Teori – makt och mening 

Meningsskapande handlingar – 

kommunikation 

″I alla samhällen ägnar människor sig åt att producera och byta information och symboliskt 

innehåll.″ (Thompson, 1995/2001 s 19) 

   Kommunikation är en grundläggande mellanmänsklig, meningsskapande aktivitet vilken kan 

betraktas som en handling av socialt kontextualiserande karaktär (Thompson, 1995/2001). 

Handlingen bär på ett budskap och är en process för informationsöverföring och 

meningsskapande. Värderingar, ideologier och idéer traderas mellan människor genom 

kommunikativa handlingar. Genom att undersöka kommunikationen kan vi vinna kunskaper om 

vårt eget handlande och vår omvärld (McQuail, 2005).  

Encoding/decoding – inkodning/avkodning 

Stuart Hall, framträdande kulturteoretiker och sociolog, tidigare verksam vid den inflytelserika 

Birminghamskolan har, inspirerad av den italienska marxisten Antonio Gramscis 

hegemonibegrepp,2 utkristalliserat en frekvent använd kommunikationsmodell för 

budskapsöverföring. Till skillnad från den tidiga kommunikationsvetenskapen som domineras 

av idéer om kommunikationen som linjär påtalar Halls modell för inkodning/avkodning 

(encoding/decoding) budskapsöverföring som en komplex process beroende av sammanhanget 

för budskapsproduktionen samt mottagarens delaktighet eller medskapande i förståelsen för 

budskapet (Hall, 1980). Hall betonar den individuella tolkningsprocess det kommunikativa 

handlandet förutsätter och menar att mottagandet av budskapet är en aktiv tolkande process för 

vilken mottagarens kontext, förförståelse, sociala variabler och världsbild har avgörande 

betydelse. Modellen framför att textens mening eller budskap inte ska ses som något fixerat utan 

istället som polysemiskt eller mångtydigt. En text eller ett budskap kan alltså förstås och tolkas 

på olika sätt. Hall diskuterar tre typer av möjligt mottagande av budskapet: 1. Dominant läsning 

(dominant reading), i vilken mottagarens tolkning utgår från textens dominerande ideologiska 

föreställningar som Hall menar alltid inkodas (medvetet eller omedvetet) 2. Förhandlad läsning 

(negotiated reading), läsaren omförhandlar textens betydelse och skapar till viss del nya. 3. 

Oppositionell läsning (oppositional reading), mottagaren förkastar textens världsbild och 

                                                   
2 Hegemonibegreppet söker förklara hur det kapitalistiska samhällets dominerande bibehåller sin 
överordning, genom att de dominerade grupperna själva accepterar och reproducerar 
maktordningen (Gripsrud 2002). 
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omförhandlar helt buskapet. Modellen har ofta använts för att förstå tv-produktioner, men jag 

menar att den är tillämpbar också på Rum för Barn eftersom verksamheten har ett budskap de 

önskar kommunicera till en målgrupp varför verksamheten alltså både inkodas och avkodas. 

Barnets makt(löshet) 

Det underordnade barnet  

Genom att ifrågasätta generella och påstått naturliga sanningar om barn och barndom ställer sig 

den barndomssociologiska traditionen denna studie tar avstamp i kritisk gentemot vuxnas 

överordning (James & Prout, 1990; Bühler-Niederberger, 2010). Istället antas vuxnas 

relationella makt över barn, det så kallade generationssystemet3, eller 

generationsmaktordningen, vara en sociokulturell konstruktion (Alanen, 1992; Alanen, 2010; 

James & Prout, 1990/1997). Ojämlikheten ses som inbyggd i det västerländska 

samhällssystemet, där den vuxne betraktas som normen och barnet är avvikelsen eller den 

andre4. Vuxna har makten och tolkningsföreträdet gentemot barnen som befinner sig i en 

underordnad social ordning (Alanen, 1992; Johansson, 2000). 

   David Buckingham fördjupar i tidigare nämnde After the death of childhood (2000) 

resonemanget om det underordnade barnet och vidareutvecklar idéer om hur barnets 

underordning konstrueras och vidmakthålls. Buckingham menar, liksom Alanen (1992), att barn 

inte behöver vara underordnade vuxna, utan påtalar att denna hierarki är en konstruerad ordning 

vi själva (medvetet och omedvetet) väljer att reproducera. Buckingham (2000) beskriver att 

vuxna både betraktar barn som ett offer för och ett hot mot vuxenvärlden vilket resulterar i en 

ambivalent hållning gentemot barn och en känsla av att barnen måste skyddas från de vuxna, 

samtidigt som de vuxna måste skyddas från barnen. Vuxenvärldens ambivalens alstrar en 

subjektiv bild av barnet samt ett vidmakthållande av barns underordning. Detta görs genom 

bland annat exkluderade av barn som grupp, det vill säga ett isärhållande mellan vuxna och 

definierande av barn som en kategori i avsaknad av något vilket resulterar i andrafierande av 

barn och barndom. De bilder, eller universella myter, som skapas och förmedlas om barn och 

barndom är enligt Buckingham inte sanna eller funktionella för de verkliga barnen. Bilderna ses 

som uttryck för vuxna drömmar och ett vuxet behov av att hålla barnet på plats för att eliminera 

det hot de föreställs utgöra. Buckingham betecknar dessa tankesystem om barn och barndom 

                                                   
3 Begreppet generationssystem myntas och diskuteras av sociologen Leena Alanen (1992) som en 
analog till genussystemet (Hirdman, 1988).  

4 Jämför Edward Saids användning av begreppet den andre och andrafiering som en härskarteknik 
”Västerlandet” historiskt sett har använt sig av för att definiera ”Orienten” och dess invånare (Said, 
1978).  
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som så kallade barndomsideologier, vilka han menar alltid utmanar eller cementerar förtrycket 

av barn som grupp.  

   Buckinghams begrepp, som också flera svenska forskare har jämförts med Foucaults 

diskursbegrepp (se exempelvis Johansson, 2000; Helander, 2002; Janson, 2007), kommer här att 

tillämpas för att förstå vilka producerade värden och normer kring barn och barndom som 

förekommer (produceras och förstås) inom ramen för Rum för Barns verksamhet. 

Blivande och varande människor 

Nick Lee (2002) diskuterar i barndomssociologisk anda två övergripande förhållningssätt till 

barn och barndom – barnet som ”becoming human” (blivande människa) samt barnet som 

”being human” (varande människa). Idén om barnet som blivande människa har enligt Lee 

dominerat det västerländska förhållningssättet under en lång tidsperiod men han påtalar vidare 

att det i dagens postmoderna samtid successivt sker en förskjutning i samhällets förhärskande 

barnsyn. Barnet betraktas enligt Lee alltmer som varande människa, vilket också många andra 

forskare tillstyrker (exempelvis Johansson, 2000; Bühler-Niederberger, 2010). Signifikativt för 

förhållningssättet till barn som varande är att barnet betraktas som en hel och full människa med 

kompetenser här och nu, i sin egen rätt.  

   Att förhålla sig till barnet som blivande innebär istället att se barnet som huvudsakligen något 

mänskligt väsensskilt, ständigt föränderligt och alltjämt inkomplett som människa betraktat. 

Barnets motsats utgörs av de kompletta och färdiga vuxna, med sin förmåga till självkontroll, 

sitt oberoende, sin kompetens och sin stabilitet. Etnologen Barbro Johansson (2000) påpekar att 

vuxnas förståelse för barn, liksom barns förståelse av sig själva, genomsyras av ett 

utvecklingspsykologiskt tänkande om barndomen som en övergående tid i livet där man hela 

tiden förflyttar sig vidare eller uppåt i en utvecklingstrappa.  Johansson menar att barnet då 

snarare blir en representant för en utvecklingsfas än sedd som en individ. Med referens till 

sociologen Jens Qvortrup (1987) påtalar Johansson att anammandet av utvecklingstänkandet 

följs av förståelse av barn i termer av ofullkomlighet och brist och som ännu inte delaktiga i 

samhället eller mänskligheten (det vill säga inte socialiserade in i vårt samhälle). Framtiden blir 

därmed det huvudsakliga intresset på bekostnad av nuet, vilket får konsekvenser för 

förverkligandet av barnets rättigheter (Alanen, 2010).  Dessa två tankesystem om barnet som 

blivande respektive varande människa, betraktar jag som två parallella barndomsideologier 

tillämpbara på uppsatsens empiri.  
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Metod och Material 

Introduktion av Rum för Barn 

Rum för Barn utgör alltså Kulturhusets barnkulturverksamhet. Verksamheten erbjuder bibliotek, 

möjligheter till eget skapande i bildverkstaden, programverksamhet samt utställningar. 

Kulturhuset har alltid erbjudit verksamhet för barn i olika former men under sommaren 2005 

byggdes Rum för Barn om rejält. Efter en unik vision om att öppna en mötesplats mitt i 

Stockholm där allt skulle ske på barnens villkor omformades verksamheten (Jörgensen, 2004; 

Lundgren, 2007). Idén var bland annat att lämna det kända biblioteksformatet eftersom det från 

början var tänkt för vuxna snarare än barn, varför ett försök till en helt ny typ av verksamhet 

gjordes. Visionen med det nya Rum för barn var då att vara en plats där barn kan inspireras och 

upptäcka ordet och bilden, med tydliga pedagogiska syften utifrån Maria Montessoris tankesätt5 

(Lundgren, 2007; Jörgenssen, 2004).  

   Det fysiska rummet är en stor, luftig, ljus lokal belägen på Stockholms Kulturhus fjärde 

våning. Besökarna möts då de kliver ur hissarna (vilket många barnvagnsburna gör) av ett stort 

utrymme där vagnar kan parkeras samt utav en färgglad ”hörna” med sittplatser på röd träbänk. 

I hörnan finns också böcker att läsa samt en liten lånedisk i blått målat trä att leka bakom. Om 

det inte är kö in till rummet kan man sedan kliva in igenom de stora glasdörrarna snett till 

vänster i förmaket där krokar och skohylla finns. Bakom förmakets södra, krokbeklädda vägg 

finns utställningsrummet en smula gömt. Vid tillfället för denna studie pågår där en 

ljudutställning – Osynliga rum.6 Här kan besökaren slå sig till ro i en av fyra mjuka, blåbeklädda  

”ljudgropar” och lyssna på olika ljudinstallationer. Efter förmaket (och utställningsytan) öppnar 

sig Rum för Barns biblioteksdel med ljusa färger, vitt, ek och trägolv. Det är luftigt och spatiöst. 

Stora panoramafönster med utsikt norrut, mot Sergels torg (”Plattan”), Åhléns och de fem 

Hötorgsskraporna löper med hela Rum för Barn. Det är ljust och utsikten är iögonfallande. Vid 

tillfället för denna studies tillkomst möter också tre stora, gröna, rökande gipsmonster besökarna 

nära ingången i lokalens högra del, som en del i en större utställning pågående i huset.7 

                                                   
5 Montessoripedagogiken är en pedagogisk form som utvecklats utifrån italienskan Maria 
Montessoris observationer av barn . Pedagogiken bygger på en idé om att barnet städigt strävar 
efter att utveckla sig själv. Denna utveckling antas följa olika ”känsliga” perioder och underlättas 
med lustfylld inlärning som följer dessa. Barnen får arbeta så fritt som möjligt och pedagogen finns 
med som en stöttande observatör. (Montessoriförbundet 2010) 

6 ”Osynliga rum” – en sinnelig ljudinstallation i Rum för Barns utställningsrum 16 januari 2010- 5 
september 2010. (Kulturhuset, 2010 b)  

7 ”Ta Plats!” 19 mars 2010- 13 juni 2010. En husövergripande utställning i om tillgänglighet 
utformad av Konstfrämjandet i samarbete med Kulturhuset, FUB och Independent Living Institute 
med stöd av medel ur Allmänna arvsfonden (Kulturhuset, 2010 b)  
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Biblioteket utgörs av tre små rum. Det gula rummet, som är till för de yngsta barnen och deras 

vuxna, är placerat närmst entrén. Där finns en koja, många pekböcker, en matvrå med spis och 

porslin samt en lång turkos soffa. Därefter ligger det bruna rummet, som är bibliotekets 

mittpunkt, för barn mellan 4 och 7. Det utgörs av stora ytor, ett utsiktstorn kantat med bokhyllor 

och böcker, backar, ramper och trappor. I rummet finns soffor, bänkar och bord att sitta i, men 

inte i överflöd, samt den alternativt konstruerade lånedisken i ek. Längst in mot bildverkstaden 

ligger det vita rummet som är till för skolbarn. Där finns kapitelböcker längs väggarna och ett 

mobilt torg vilket utgörs av två halvcirkelformade bokhyllor på hjul, samt bord och bänkar att 

sitta vid.  Där finns också turkosblåa fåtöljer att sitta omsluten i liksom ett par vita skinnsoffor. 

Längst in i lokalen ligger bildverkstaden som en relativt avskalad ateljé, med en tydlig disk med 

en liten trappa upp, bakom vilken personalen möter besökarna. Stafflier står uppställda i en 

cirkel i rummet och det finns stora bord att arbeta vid. Mot söderväggen finns diskbänkar, skåp 

och en stereoanläggning som sprider musik i rummet. I lokalerna finns också ett matrum som 

ligger lite avskilt, bakom det ”vita” rummet (mot bildverkstaden till) och det ”bruna rummet” 

(med utkikstornet och biblioteksdisk), som går i färgglada toner (rosa och grönt). Dessutom 

tillkommer magasin för bokförvaring och personalutrymmen (matrum, toalett, förråd och 

kontorsdel).  

Urval och datainsamling  

I en etnografiskt inspirerad strävan att skissera en omfattande kvalitativ bild av Rum för Barn är 

den insamlade empirin relativt vidsträckt, omfattande och heterogen. Studien innefattar de 

vuxna idéerna om hela Rum för Barns öppna verksamhet, det vill säga biblioteket, 

bildverkstaden, utställningarna och programmen. Av utrymmesskäl inryms inte de bokade 

grupper och speciella evenemang som sker utom verksamhetens öppettid.  

   Jag har valt att fokusera på den vuxna förståelsen för verksamheten eftersom uppsatsen 

primärt söker kunskap kring hur vuxna möjliggör förverkligandet av barnets mänskliga 

rättigheter på Rum för Barn eftersom jag menar att detta vuxna möjliggörande är betydande och 

tillika en skyldighet. Perspektivet har valts på bekostnad av förståelsen för barns uppfattningar, 

aktörskap, tolkningar och handlande som enkom behandlas marginellt. Detta ska inte förstås 

som ett ställningstagande avseende barns kompetens att tolka saker på andra sätt än vuxna avser 

eller som ett betraktande av barnet som icke medskapare av sin egen samtid och barndom.      

Intention 

Frågeställningen om vad Rum för Barn är enligt dem själva, det vill säga vilken verksamhetens 

intention är, består av flera delar och förutsättningar. Rum för Barn ligger i Kulturhuset, 

Stockholm. Verksamheten ingår i ett större samhälleligt sammanhang, vilket medför både 
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förutsättningar och begränsningar. Utifrån Stuart Halls idé om hur överföringen av budskap 

fungerar är det viktigt att förhålla sig till vad Rum för Barn kan vara, vilka förutsättningar som 

finns och i vilket sammanhang budskapet produceras. Detta bestäms till exempel av samhället, 

samtiden, politiken och pengarna. Utifrån de givna förutsättningarna försöker Rum för Barn 

enligt Halls modell sedan tolka och omsätta sitt uppdrag i egna visioner vilket resulterar i 

verksamhetens självbild som bäst kan beskrivas som en teoretisk intention av 

målsättningskaraktär. Till sist ska visionen omsättas i praktiken. Verksamheten produceras, 

tolkas, reproduceras och kommuniceras alltså i flera led varför frågan om vad Rum för Barn är 

inrymmer ett flertal omfattande processer vars samspel utgör den kommunicerade 

”slutprodukten”. För att sammanställa kunskap om intentionen med verksamheten har jag därför 

gjort ett strategiskt och omfattande materialurval bestående av betydande interna och externa 

dokument, material riktat till besökarna, verksamhetschefens perspektiv samt medarbetarnas 

uppfattning. 

Dokument 

Efter rådgörning med verksamhetspersonal, dess chef samt en anställd vid Stockholm Stads 

kulturförvaltning har jag tagit del av ett urval av de dokument som verksamheten explicit och 

implicit styrs av. 8 Här ingår styrdokument för verksamheten, för Kulturhuset och för staden 

samt övergripande nationella kultur- och barnrättspolitiska dokument.9 Jag har valt att betrakta 

detta material som både bakgrundsinformation gällande verksamheten och som en del av 

studiens undersökta material eftersom det indirekt bär på verksamhetens intention och de 

barndomsideologier uppsatsen söker kunskap om. 

Information till besökarna 

All information jag kunnat hitta som riktat sig till besökarna har undersökts. Detta utgörs av 

Rum för Barns webbplats, dess informationsfolder till besökarna samt två informationsskyltar i 

den öppna verksamheten.  

Djupintervju med verksamhetschef 

En kvalitativ samtalsintervju med verksamhetschefen Katti Hoflin har genomförts i ett försök 

att nå fördjupade kunskaper om hennes visioner kring Rum för Barn, eftersom hon som 

nuvarande chef har en stor makt att definiera och möjliggöra verksamheten (10-03-14, ca 2 

timmar). Intervjusamtalet utgick från en tematiskt semi-strukturerad guide (se bilaga) med stor 

                                                   
8 Rum för Barn sorterar under Kulturförvaltningen som i sin tur verkar på uppdrag av 
Kulturnämnden och kulturfullmäktige (Stockholms Stad 2010)  

9 Som kommunal verksamhet påverkas Rum för Barn av både den övergripande nationella och den 
kommunala politiken. Eftersom det är en kulturverksamhet som uttalat verkar utifrån 
barnkonventionen är kultur- och barnrättspolitiken särskilt betydande varför dessa undersöks. 
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öppenhet för informantens påverkan, vilket Kvale och Brinkman (2009) påpekar är ett fruktbart 

arbetssätt för kulturstudier. Intervjun har ägde rum på en neutral platser (ett lugnare café) och är 

inspelade. Dessutom fördes kortare anteckningar har förts på plats för att underlätta senare 

bearbetning. 

Medarbetarenkät 

Den fasta personalgruppens bild av verksamheten har insamlats skriftligt via ett frågeformulär 

(se bilaga) för att utöka förståelsen för intentionen eftersom medarbetarnas föreställningar är av 

avgörande betydelse för den vardagliga verksamheten.10  

Reception 

Varje människa som besöker verksamheten är en unik individ med egna förutsättningar, 

föreställningar och förförståelse varför det utifrån Halls synsätt rimligen finns lika många 

uppfattningar om verksamheten som besökare (minst). Följande material redogör för några 

möjliga tolkningar av verksamheten. Det insamlade och undersökta materialet består av tre 

delar: 50 enkätsvar, fem timmar formaliserade observationer av verksamheten samt två 

kvalitativa intervjusamtal med besökare.  

   Rum för Barn har årligen ett mycket stort antal besökare. Verksamheten, som håller öppet 

tisdag till och med söndag mellan 11.00 och 17.00 året runt11  kan besökas av flera hundra 

personer en dag, samtligt som det är nästintill tomt en annan. Oftast är det dock välbesökt.  

Vädret är betydelsefullt. En regnig dag är det ofta lång kö in (omkring en halvtimmas väntetid 

är inte ovanligt då fler vill in än rummet kan härbärgera) medan det en solig dag nästan kan vara 

tomt.  Vidare skiljer sig verksamheten åt vardag, helg, lov, sol och regn. Vardagar är Rum för 

Barn i högre utsträckning besökt av små barn med föräldralediga vuxna samt förskolegrupper, 

medan helgbesökarna generellt sett är äldre. Detta har föranlett en spridning på de dagar jag valt 

för empiriinsamling i en strävan att få tillgång till sinsemellan olika informanters förståelse för 

Rum för Barn. 

Enkätstudie 

För att vinna kunskap om besökarnas upplevelser av verksamheten konstruerades och utdelades 

en kvalitativ enkätstudie.  Enkäten bestod av åtta huvudfrågor och fyra kompletterade frågor, 

varav två var slutet formulerade och resterande tolv öppna (se bilaga). Efter en pilotomgång om 

tio enkäter, har distribution av enkäten skett vid tre olika tillfällen: en lördag under påsklovet, en 

                                                   
10 Formuläret utsändes per e-post till hela den fasta personalgruppen (exklusive 
verksamhetschefen). På grund av kort tidsfrist inom endast 4 av 13 svar. 

11 Med undantag för helger sommartid (d v s maj – september) då öppettiderna är 11 – 16. 
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vanlig medelvardag samt en solig helgdag. Det insamlade och undersökta materialet uppgår till 

50 enkäter.12 

   Enkäten utdelades av mig till samtliga vuxna besökare som bedömdes ha tid och möjlighet att 

svara. Informanterna utgörs därmed av vuxna besökare som antingen har varit flera vuxna 

tillsammans med ett barn i verksamheten samt de vuxna som för tillfället inte deltagit i barnets 

aktivitet. Urvalet medför en risk för snedvridning av materialet eftersom de vuxna som har varit 

upptagna med sina barn samt de föräldrar som av någon anledning behövt hålla ögonen på sina 

barn mer konstant inte har givits möjlighet att delta, om de inte själva tagit initiativ till det. 

Svaren riskerar också vara något tillrättalagda eftersom några känt igen mig som personal i 

verksamheten  

Observation av besökare 

Under tre tillfällen; en klar och kylig vinterlördag, en regnig ganska vanlig onsdag samt en solig 

vårsöndag, har besökarna i den öppna verksamheten observerats med avsikten att nedteckna hur 

verksamheten används. Dagarna är som påtalat valda med anledning av sin inbördes olikhet. 

Observationerna har varit formaliserade, öppna och icke-deltagande. Besökarna har informerats 

skriftligen om den pågående materialinsamlingen på väl synliga platser i rummet.13  

   Vid varje observationstillfälle har jag haft ett särskilt fokus för att göra det stora 

informationsflödet hanterbart, tillfälle 1: barnen, tillfälle 2: de vuxna och tillfälle 3: samspelet 

mellan vuxna och barn. Under samtliga observationstillfällen har jag rört mig omkring i hela 

rummet för att få en övergripande bild. Genomgående har fältanteckningar öppet gjorts i en 

mindre bok (s.k. jottings) såsom etnologerna Emerson, Fretz och Shaw (1995) rekommenderar,. 

Jag har inte själv tagit några initiativ till kontakt, men då någon besökare kontaktat mig har jag 

besvarat tal, blickar och liknande. Ifall någon har tagit mig för personal i tjänst (vilket inträffat 

ett par gånger) har jag hänvisat dessa vidare till personalen.  Rummet är stort och har bitvis 

inrymt många fler besökare än mina fysiska förmågor tillåtit mig observera. I dessa lägen har 

slumpen avgjort vad som observerats.  

                                                   
12 60 enkäter utdelads, 50 svar inkom. 

13 Under samtliga observationstillfällen har lappar med information om pågående observationen 
samt vad materialet är tänkt att användas till funnits uppsatta väl synligt på vid ingången till Rum 
för Barn samt inne i rummet. På dessa har dessutom mina kontaktuppgifter (e-postadress och 
telefonnummer) funnits tillängliga för de som önskat informera sig vidare liksom en uppmaning om 
att kontakta mig eller verksamhetens personal på plats ifall någon besökare inte önskade bli 
observerade, vilket ingen gjorde.  



 

 14

Djupintervju med besökare 

Två kvalitativa samtalsintervjuer (á cirka 45 minuter) har genomförts med besökare (2010-04-

22 och 2010-04-26).14 Samtalen fungerar som kompletterande material till enkätstudien och 

observationerna. Intervjuerna är genomförda på samma sätt som den med verksamhetschefen, 

dock utifrån en annan intervjuguide (se bilaga). 

   Informanterna utgörs av två innerstadsmammor. Den ena kvinnan kontaktade mig själv per e-

post efter att ha tagit del av ett anslag jag haft uppsatt vid Rum för Barns entré i syfte att komma 

i kontakt med informanter. Den andra kvinnan är en bekant till mig vilken jag själv ombad ställa 

upp på en samtalsintervju eftersom jag visste om att hon besökt verksamheten vid upprepade 

tillfällen. Informanterna har flera ytliga likheter med varandra gällande såväl sociala variabler 

som levnadsmönster och urvalet är icke-representativt för Rum för Barns vuxna besökare. De 

försörjer sig på konstnärliga yrken och lever båda heterosexuella parförhållanden med barnens 

fäder. De båda är vidare vana kulturkonsumenter och använder sig av konst, teater, fotografi, 

museer och allmänbiblioteksverksamhet i vardagen. De kunskaper jag har utvunnit ur samtalen 

fungerar som exempel på hur man kan uppfatta verksamheten.  

Bearbetning och analysprocess 

Uppsatsens material är som påtalat förhållandevis heterogent. Dess stora variationer har 

föranlett en flexibel och icke-linjär analysprocess. Under studiens gång har datainsamlande, 

bearbetning och analys kommit att bedrivas parallellt.  

   Den första delen av analysprocessen startade redan under materialinsamlandet på fält då jag 

som ett första steg, inspirerad av Halls teori, katalogiserade det material som inhämtade under 

rubrikerna intention och reception. Dessa kategorier har följt materialet under hela processen för 

att göra det hanterbart.  

   Efter insamling på fält har all data bearbetats grundligt och noggrant. Med anledning av 

materialets inbördes olikhet har den första bearbetningen av materialet skiljt sig åt. De tre 

intervjuerna har, efter upprepade genomlyssningar av det inspelade samt genomgång av 

handskrivna anteckningar, sammanfattats skriftligt. De delar av talet som jag uppfattat som 

särskilt meningsbärande eller betydande har ordagrant transkriberats. Texterna har skickats per 

e-post till informanterna som har godkänt sammandragen. Fältanteckningarna har omarbetats till 

löptext innehållande det som observerats och direkta citat i de fall jag nedtecknat sådana. Jag 

har också valt att inkludera mina egna tankar i renskrivningen som en del i 

                                                   
14 Den ursprungliga idén var att genomföra fler intervjuer med besökare, men med anledning av 
praktiska svårigheter att finna informanter tvingades jag tänka om. Dessa två anser jag dock ändå 
kan vara intressanta ur en kvalitativ synvinkel varför jag beslutat behålla dem i mitt material.  
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medvetandegörningen kring min förförståelse. Besöksenkäternas kvantitativa data har 

sammanställts och dess kvalitativa delar närlästs efter att först ha nedtecknats ordagrant och 

sammanfogats i ett enkätdokument. De texter som inkom via medarbetarenkäterna har jag 

sammanställt i ett digitalt dokument. Slutligen har de pappersdokument som undersökts 

sorterats efter dokumenttyp (nationell politik, stadens dokument, Kulturhusets interna 

dokument, Rum för Barns interna dokument samt information från Rum för Barn riktad till 

besökarna). 

   Efter de primära bearbetningarna har det djuplodande tolkningsarbetet påbörjats. Flera 

genomläsningar (närläsningar) har gjorts av samtlig (bearbetad) data i ett försök att nå de 

manifesta och latenta barnsynerna. Ett antal trender och tendenser som uppfattats som särskilt 

meningsbärande eller täckande för datans latenta innehåll har utkristalliserats. Utifrån detta 

utläses, tolkas och diskuteras de barndomsideologier materialet kan förstås som bärare av.   

Metodologisk diskussion 

Studien utgår från en tvärvetenskaplig hermeneutisk ansats. Å ena sidan lutar sig uppsatsen mot 

en humanistisk eller människovetenskaplig tradition, då människan som kulturell varelse 

studeras med syftet att utöka (den subjektiva) förståelsen för denna (Kjørup 1996/1999). Å 

andra sidan är detta en samhällsvetenskaplig studie utifrån Habermas teoretiseringar om 

vetenskapens kunskapsintresse i den bemärkelsen att studien syftar till att blottlägga och frigöra 

människan från strukturen (Kjørup 1996/1999).    

   De vetenskapsteoretiska utgångspunkterna och mitt kunskapsintresse har föranlett en 

kvalitativ ansats samt ett etnologiskt arbetssätt, vilket James och Prout påpekar är en metod 

särskilt lämpad för barndomssociologi (1990/1997).  

   Studien är, inspirerad av barndomssociologisk forskning, politisk till sin karaktär då den vilar 

på en målsättande vision om barns jämställdhet och syftar till att frigöra barnet och kan 

betraktas som ett försök till barnism.15  

Reliabilitet och validitet 

Att verifiera och validera kvalitativ data är svårt eftersom resultaten sällan är entydiga och 

”enkla”. Hermeneutiken understryker att det krävs tolkning vilken aldrig kan vara objektiv, för 

att möjliggöra förståelse (Gripsrud, 2002; Gilje & Grimen, 2004). Soren Kjørup, (1996/1999) 

                                                   
15 Medieforskaren Margareta Rönnberg som inom den svenska forskningen var tidigt ute med att 
intressera sig för barns underordning använder sig av termen barnism, som en anakron till 
feminism, som betecknande för kampen för barnets jämställdhet. Termen bygger på en 
barnkulturförståelse på barnets grund, vilken enligt Rönnberg syftar till att söka minska 
orättvisorna mellan vuxna och barn. Barnism är ett politiskt, ideologiskt ställningstagande vilket 
propagerar för barns lika värde och syftar till att tillvarata barns intressen. (t.ex. Rönnberg 2000; 
2006). Jag menar att denna uppsats kan förstås som barnistisk i sin ideologiska ansats.  
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påtalar med referens till den tyska filosofen Gadamer att den hermeneutiska epistemologin inte 

förstår världen i termer av generella sanningar. Istället betraktas världen som konstruerad av 

individuella och (inter)subjektiva sanningar. Våra egna fördomar förstås som det filter som 

möjliggör kunskapsproduktionen och förståelse. Således kan objektivitet varken ses som rimligt 

eller intressant. Utifrån detta förhållningssätt kan en studie av detta slag enbart visa på möjliga 

tolkningar av och en typ av förståelse för det undersökta materialet. 

   För att denna förståelse ändock ska vara valid bör man som forskare sträva efter en stor 

tydlighet och transparens i processen (för att möjliggöra förståelse för de tolkningar som görs av 

materialet) (Kvale & Brinkman, 2009). Under arbetets gång har jag därför arbetat för 

intersubjektivitet genom ett reflexivt förhållningssätt till materialet och ständigt reflekterande 

över mina egna bidrag till kunskapsproduktionen. Vidare har jag sökt eftersträvat ett högt mått 

av medvetandegörande av mina egna föreställningar, förväntningar, önskemål och intressen för 

att fortsatt främja studiens reliabilitet. Dessutom har jag strävat efter ett ödmjukt, öppet och 

flexibelt förhållningssätt till fältet och mitt material samt ett noggrant arbetssätt.  

   Den kunskap en studie av detta slag producerar kan inte förstås i termer av generaliserbarhet. 

Resultaten bör istället betraktas som skärvor av kunskap, applicerbara på studiens informanter. I 

bästa fall kan uppsatsen peka på tendenser och eventuella trender. 

Etiska överväganden och reflektioner  

Jag är anställd på Rum för Barn där jag under tiden för studiens genomförande har varit 

verksam. Detta har medfört en rad etiska överväganden eftersom det inte alltid är friktionsfritt 

att studera ämnen som ligger nära en själv (Kvale & Brinkman, 2009). Vidare har jag haft en 

stor förförståelse för verksamheten från mina tidigare arbetserfarenheter på Rum för Barn, vilket 

både har varit en tillgång och en begränsning i mitt arbete. Det har exempelvis hjälpt mig att 

orientera mig i verksamheten, rummet, bland besökarna och att tillgå och accepteras på fältet då 

jag redan tidigare varit inne fast i en annan roll och jag har haft stor nytta av mina praktiska 

kunskaper om huset. Dock är det möjligt att min förförståelse har påverkat min öppenhet inför 

fältet eftersom jag redan vid arbetets början hade en tydlig föreställning om vilket fenomen jag 

ville studera då jag tidigare tyckt mig notera ledtrådar till detta på plats. Min anställning innebär 

att jag har undersökt mina kollegor och min chef samt till viss del även mitt eget arbete. Detta 

har krävt ett visst mått av försiktighet samt bortseende från mina egna intressen. Ämnet för 

studien är dessutom en fråga jag är känslomässig djupt engagerad i, vilket också har medfört en 

stor utmaning i arbetsprocessen då jag ständigt tvingats påminna mig själv om att inte föregripa 

resultaten och inte påverka materialet.  

   De forskningsetiska principerna för humanistisk och samhällsvetenskap har tillämpats genom 

hela processen (Vetenskapsrådet 2010).  
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Resultat 

I följande avsnitt presenteras studiens resultat under rubrikerna intention och reception. Under 

vardera avsnitt redogörs och diskuteras i tur och ordning för det insamlade och undersökta 

materialet. Underrubrikerna anger vilket material som avhandlas. Presentation av datan varvas 

med analysresultat för läsbarhetens skull. Genom hela resultatdelen redogör och argumenterar 

jag för de tolkningarna av materialet som görs vilka jag utifrån uppsatsens hermeneutiska ansats 

betraktar som en del av studiens resultat. Särskilt intressanta och meningsbärande delar av 

materialet lyfts som typfall eller särfall för att påvisa det framkomna varpå de 

sammanfattningsvis diskuteras efter varje stycke.  

Intention 

Rum för Barns förutsättningar och sammanhang: Externa dokument 

Under 2010 presenterade regeringen nya nationella kulturpolitiska mål – Tid för kultur 

(Kulturdepartementet, 2009 a). I propositionen anges ett antal prioriteringar som ska vägleda 

kulturpolitiken framöver så som bland annat att kulturens roll i samhället ska stärkas: ″Genom 

de nya målen regeringen föreslår ges kulturen bättre förutsättningar att prägla 

samhällsutvecklingen och att med kraft möta framtidens möjligheter och utmaningar 

(Kulturdepartementet, 2009, a s 1). Barn och ungas rätt till kultur är ett prioriterat målområde. 

Regeringen understryker att barn och ungdomar i många avseenden är i beroendeställning till 

vuxna och att de därför har begränsade möjligheter att själva påverka eller ta ansvar för sin 

uppväxtmiljö, varför samhället har ett särskilt ansvar för att barn och unga får (goda och 

likvärdiga) möjligheter att delta i kulturlivet. Regeringen fastslår att: 

Barns och ungas rätt till kultur innebär både att få uppleva professionell kultur av hög kvalitet 

och att ha goda möjligheter för att utveckla sitt eget skapande. Att skapa, få uttrycka sig och ta 

del av andras skapande ökar vår förståelse av oss själva och av omvärlden. Det bidrar till 

reflektion och kritiskt tänkande. Att lära känna kulturarvet och förstå historiska sammanhang 

stärker identiteten och ger perspektiv på tillvaron. Det är viktigt att den unga generationen har 

de redskap som krävs för att möta morgondagens behov. (Kulturdepartementet, 2009 b, s 1).  

Genom detta framgår att kultur betraktas som viktigt – särskilt för barn och unga vilka bedöms 

behöva utveckla sin fantasi för att möta morgondagens behov. Ideologin om barnet som 

blivande är förhållandevis stark i de nationella kulturpolitiska dokumenten eftersom kulturen i 
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hög utsträckning ska vara till för att barn och unga ska få chansen att utveckla sig (snarare än 

uppleva) vilket kan ses som något som kommer till nytta sedan.  

   Den svenska barn(rätts)politiken slår fast att barn ska respekteras (Socialdepartementet, 2004). 

Barns möjlighet till utveckling och trygghet, delaktighet och inflytande ska främjas, vilket 

kräver ändrade attityder och förhållningssätt liksom kunskaps- och metodutveckling.  Dessutom 

ska man allid eftersträva ett barnperspektiv. Den dominerande utgångspunkten för politiken är 

att barn är helt och fullt människovärdiga varelser, i sin egen rätt, vilket skrivningen ″Ytterligare 

en utgångspunkt i barnperspektivet är barndomens egenvärde. Barn är inte bihang till 

föräldrarna eller passiva mottagare av föräldrapåverkan. De är egna individer med egna behov 

och rättigheter. Barndomen ses således inte enbart som en förberedelse för vuxenlivet utan som 

en del av livet med ett värde i sig″ (Socialdepartementet, 2004, s 1) understryker. Vidare klargör 

den nationella barn(rätts)politiken barnkonventionens bindande karaktär och staternas 

förpliktigande samt det vuxna ansvaret för förverkligandet av barnets rättigheter.  Barns 

kompetens och aktörsskap betonas också och barnet framhävas som expert på sin egen situation. 

Barnpolitikens yttersta mål påtalas vara att barn och unga skall respekteras, ges möjlighet till 

utveckling samt delaktighet och inflytande. (Socialdepartementet, 2003; Socialdepartementet, 

2007).  

   Vision 2030 – ett Stockholm i världsklass (Stockholm Stad, 2007 a) är Stockholms Stads 

samlade, sektorsövergripande och långsiktiga vision för staden och hela Mälarregionen, vilken 

bygger på framtidsbilden av en storstad i världsklass. Visionens ledord är: Mångsidig och 

upplevelserik, Innovativ och växande samt Medborgarnas Stockholm. Vision 2030 ska bland 

annat omsättas genom en kreativ atmosfär, mångfald, internationell konkurrenskraft och ett 

dynamiskt näringsliv (Stockholms Stad, 2007 b). Som relaterande dokument till visionen finns 

den strategiska planen Kultur i ögonhöjd (Stockholms Stad, 2009), ett barnkulturellt stöd och 

styrdokument inom stadens verksamheter som har direkt och avgörande betydelse för Rum för 

Barn. I dokumentet förmedlas en bild av barnet som kompetent, aktivt och som berättigat till 

delaktighet och medskapande i den egna kulturella verkligheten. Kultur i ögonhöjd ansluter till 

en barndomsideologi om barnet som varande. Kulturen nämns uttryckligen som en rättighet – 

men däremot aldrig som ett sätt att förverkliga andra rättigheter. Planen är förhållandevis 

konkret och inget uttrycks direkt om barnets plats i det större samhället eller barns bredare makt 

vilket är synd eftersom kulturförvaltningen menar att denna plan är sektorsövergripande i 

stadens förvaltningar. Barnens rätt till kultur och dess varande föregår på en avskild plats, inte 

ute i samhället.  
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Rum för Barn - självbild och visioner 

Pappersprodukter: Interna dokument 

I Kulturhusets egna värdegrund och vision formuleras att Kulturhuset ska vara angeläget i sin 

samtid, nytänkande, kreativt och öppet mot framtiden (Sjöström 2010). Visionen anlägger ett 

brett kulturbegrepp och påtalar att Kulturhuset ska möjliggöra samtal, möten och 

gränsöverskridande upplevelser. Verksamheten ska vara djärv, ifrågasättande och 

omformulerande samtidigt som den är prestigelös och lyssnande. Visionen är att huset ska vara 

en föregångare och ett självklart centrum för samtida kultur. Missionen tolkas som att kulturens 

och konstens kraft och möjlighet är en viktig del av ett gott samhälle. Positionen betecknas som 

en kulturell kraftstation, oväntad, angelägen och samtida. Husets mångfaldspolicy påtalar att 

huset ska präglas av mångfald och respekt för alla människor och allas lika värde, oavsett 

exempelvis ålder. Utifrån dessa värdeord ska Rum för Barn verka konkret i vardagen. Den 

övergripande visionen är inarbetad i Rum för Barns egna värdegrund där visionen ytterligare 

preciseras: 

 

Rum för barn ska vara ett barnkulturcentrum som vilar på fyra ben där verksamheten är 

oväntad, angelägen och samtida. Ett möte med konstens potential och med barnets eget 

skapande. En föregångare inom barnkultur och biblioteksområdet där vi hela tiden fördjupar 

vår kunskap genom utblick och tänjer på gränserna för vad vi kan vara. En mötesplats med 

barnperspektiv där barnet och dess anhörig eller pedagog tillsammans går in i ett skapande 

eller tar del av verksamheten.  (Rum för Barn 2010 a) .  

 

Vidare uttrycks att verksamheten ska vara en tredje vuxen, erbjuda kultur i ögonhöjd samt 

överskatta sina besökare, av vilka det sistnämnda är ett intressant och svårtolkat uttryck. Å ena 

sidan ger det en fingervisning om att barnen i sig inte är färdiga eller kompetenta (som vi 

vuxna) varför de måste överskattas. Å andra sidan är uttalandet, satt i sitt rätta sammanhang, ett 

uttryck för en idé om barnet som mer än vi tänker oss utifrån våra vuxna tolkningsramar och 

således en kritik mot snäva barnsyner. Planen nämner dock inget om att det är just 

barnbesökarna som ska överskattas vilket ytterligare skruvar till uttalandet eftersom det 

möjligen kan antyda ett förhållningssätt till alla besökare.  

   Kulturhuset som helhet visar upp en mer omfattande dubbelhet gentemot barnen och 

barnkulturen. I ett av Rum för Barns personalmötesprotokoll finns en notering om ett klagomål 

från övriga huset om ”barn som far runt i huset” på ett otryggt sätt (Rum för Barn 2010 b) vilket 

kan tolkas som en bild av barnet som blivande eftersom de inte tycks ha någon rätt att existera i 

huset utan förstås som runtfarande, vilket är ett negativt laddat ord som implicerar att barn är 

mindre kompetenta. 
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Verksamhetschef och personalgrupp: samtalsintervju och medarbetarenkät  

Under vår samtalsintervju framför verksamhetschefen Katti Hoflin att Rum för Barn ska vara ett 

samtida, modigt, kreativt, oväntat och alldels speciellt barnkulturcentrum i framkant 

(Samtalsintervju Hoflin 2010-03-14) Till Rum för Barn ska man enligt Hoflin kunna komma 

och vara, måla, läsa eller något annat. Målsättningen är att ”rummet” ska erbjuda ett särskilt 

”flow” och ett skapande ”mode” som inte finns nere på Plattan och ute i ”verkligheten”. På så 

sätt ska Rum för Barn kunna erbjuda en välbehövlig paus i det vardagliga livspusslet för såväl 

vuxna som barn.  

   Hoflin påtalar att rummet finns till för barnen men menar att de vuxna ofta är en väg och 

ibland en förutsättning för att nå dit. Hon menar att verksamheten inte vill uppfostra, forma eller 

bestämma barnet utan tvärtom ska personalen ständigt överskatta sina barnbesökare. Däremot 

händer det att verksamheten i smyg vill uppfostra de vuxna och kanske uppvigla dem eller 

påminna om något de hade glömt. Verksamheten ska kunna vara allt – så länge detta sker med 

en respekt för alla de som använder verksamheten och vistas i lokalerna. Här ska barnets behov 

och önskemål alltid gå först. Barnkulturen är viktigast, påtalar Hoflin och vidareutvecklar att 

hon med det menar att kultur för barn måste vara ännu bättre än kultur för vuxna eftersom de 

tidiga mötena med kulturen kan vara avgörande för en människas liv. Verksamheten ska ta 

barnet på fullaste allvar och på sikt ge barnet makten. Den barnsyn Hoflin förmedlar i egenskap 

av verksamhetschef är att barn är varande människor med rättigheter och i behov av makt. 

   I de fyra medarbetarenkäterna framförs av en informant att Rum för Barn handlar om att 

uppleva och upptäcka tillsammans och flera gånger påtalas att den huvudsakliga uppgiften är att 

förmedla kultur till barn. Besökarna ska få möta och pröva men inte på ett påfluget, inställsamt, 

gulligt, nedlåtande, underdånigt eller fördömande sätt. En ytterligare personal understryker att 

Rum för Barn inte är en öppen förskola utan en kvalitativ verksamhet. Aktiviteterna som 

rummet rymmer, menar en annan, ligger nära lek men det handlar inte om lekparkslek utan 

snarare om ett kulturellt möte och en upplevelse för vuxna och barn tillsammans. I enkätsvaren 

påtalas av en person att Rum för Barn framför är allt ett bibliotek och en bildverkstad. Dessutom 

görs utställningar av olika karaktär som påverkar arbetssättet och vilken publik som kommer 

vilket ger variation till hela verksamheten.  

   Målet med verksamheten, är enligt de medarbetare som besvarade enkäten, att tillmötesgå 

barnets rätt till kultur och eget skapande samt att erbjuda upplevelser. Ytterst handlar Rum för 

Barn om att göra detta för att de besökande barnen skall kunna lägga grunden till ett eget liv och 

bygga upp ett självförtroende.  Rummet ska uppmuntra till eget upptäckande, undersökande och 

problemlösande samt öka förmågan att ställa kvalitetskrav på kulturutbudet, nu och i framtiden. 

Vidare tolkas uppgiften som att hjälpa föräldrar och andra vuxna i barnets möte med kultur, 

erbjuda alternativ till det kommersiella utbudet, ett alternativ som är ”på riktigt”, med samma, 
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eller helst högre, kvalitet än för vuxenkulturen. Verksamheten ska vara lättillgänglig, 

tillmötesgående, välkomnande och uppmuntrande samt engagerande och entusiasmerande. Dess 

uppgift är att skapa lust, upptäckarglädje, arbetsro, vara respektfull och våga säga ifrån, vara 

uppmärksam, närvarande, tydlig och positiv. Det nyskapande och överraskande kan, påpekar 

någon, vara det mycket stillsamma, lugna och lågmälda, som motvikt till resten av tillvaron där 

allt skall gå snabbt och det skall hända nya saker hela tiden. Rum för Barn måste enligt denna 

medarbetare värna om människans rätt till långsamhet, igenkännande och t o m tristess. 

Personen gör liknelsen att om Ekoteket16 erbjuder ”slow food”, kan Rum för Barn svara med 

långsam kultur och folkbildning.  En medarbetare uppfattar det som att verksamhetens 

viktigaste uppdrag är att ta barnen på allvar genom att lyssna, vara lyhörda och möta varje liten 

människa där hon befinner sig. En annan person påpekar att verksamheten har störst möjlighet 

att arbeta (kulturellt) med de barn som kommer i grupp. Vidare preciserar hon att:  

 

…kommunikationen med medföljande pedagoger är oftast oproblematisk, eftersom man helt 

enkelt kommer överens om upplägget. De vet oftast vad det är de anmäler sig till, annars 

förklarar vi. I den öppna verksamheten har vi många fler vuxna att relatera till än vid 

gruppbesök. Risken är att de vuxnas behov och önskningar tar över. Det är helt enkelt de som 

bestämmer vad barnen ska få göra eller inte. (medarbetarenkät).   

 

Flera i personalgruppen uttrycker frustration över att rummet används som ”mindre än vad det 

är”. De framför uppfattningen att många av besökarna inte upptäcker de möjligheter som finns 

på Rum för Barn, vilket skulle vara en kulturell mötesplats på barnets villkor där barn och deras 

vuxna tillsammans upplever och möter konstnärliga uttryck. Flera menar också att 

förutsättningar för ett sådant möte finns men att rummet och personalgruppen inte alltid lyckas 

förmedla detta till besökarna.  

Uppvisad verksamhet och omsatt vision  

Hemsidan  

På Kulturhusets hemsida hittar man under fliken ”alltid i huset” Rum för Barns webbplats. 

Sidan är uppbyggd av en huvudsida med länkar till några undersidor som ger information om 

bildverkstan, bokningar och visningar, aktuella evenemang samt hur det fungerar vid kö. På 

Rum för Barns huvudsida står att läsa om verksamheten vilken beskrivs med orden ″På fjärde 

våningen i det stora Kulturhuset vid Sergels torg finns Rum för Barn. Här kan man alltid läsa 

och låna böcker, måla, lyssna på en saga eller sjunga en sång. Vidare beskrivs biblioteksdelen 

                                                   
16 Ekoteket är en mötesplats för miljöfrågor med café, utställningar och saker att göra och lyssna 
på. De erbjuder debatter, utställningar, seminarier, provsmakningar och prova på-aktiviteter kring 
teman som mat, energi, design och mode på våningsplan 2 i Kulturhuset. (Kulturhuset 2010 b)  
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som direkt vänd till barnen genom rummens utformning efter ″…barnens olika åldrar, behov av 

rörelse och motoriska utmaningar″ (Kulturhuset, 2010 b). Presentationen påtalar att det ″…finns 

kojor att krypa in och gömma sig i och märkliga ting att förundras över…″ i rummet 

(Kulturhuset, 2010 b).  På webbplatsen kommuniceras alltså Rum för Barn som en plats dit man 

kommer för att göra något särskilt, att verksamheten är spännande (krypa in, gömma sig, 

förundras över) samt att rummet är direkt vänt till barnen eftersom dess arkitektur 

uppmärksammar barnets behov av rörelse och motoriska utveckling.  

    Bildverkstaden beskrivs som en rofylld och stilla plats (men där man förvisso lyssnar på 

musik) som erbjuder kreativt arbete för barn i alla åldrar, dit man kan komma för att pröva och 

experimentera under handledning av konstnärer. Texten betonar upplevelsen och upptäckandet. 

Vidare beskrivs fredagsdansen som varje vecka äger rum i verkstaden: ″… kl 16.00 ska golvet 

vara rent och tomt – då utbryter nämligen Fredagsdansen! (…) Att sista arbetsdagen i veckan 

kasta sig ut i en tango eller dansa sjörövardans tror vi är nyttigt. ″ (Kulturhuset 2010 b). Texten 

fastslår att människan (”vi”) är född med fler än hundra språk och att bildverkstaden ”i sann 

folkbildningsanda” vill visa många former att uttrycka sig, till exempel genom sina fantastiska 

danspedagoger. Dessutom påtalas att en viktig finess med dansen är att man dansar tillsammans, 

både stora och små, vilket enligt texten ska möjliggöra ″En stunds mobilfri kommunikation att 

sväva in helgen med. ″ (Kulturhuset, 2010 b).  

   De nyckelord och centrala begrepp som förekommer på hemsidan är: en plats där något görs, 

spännande, rofylld, vild, folkbildning, behov, motorisk utveckling och rörelse.  

Foldern 

I foldern ”Rum för Barn” som är den informationsbroschyr besökarna tillgår om verksamheten 

på plats, finns inledningsvis samma information kommunicerat som på hemsidan, under 

rubriken ”Vad är Rum för Barn?” (Kulturhuset, 2008). Foldern berättar vidare ″…Här får du 

och ditt barn en gemensam upplevelse. ″ (Kulturhuset, 2008 s 2). Rummet är alltså till för barn 

och deras vuxna. Det står vidare skrivet att barnverksamheten alltid har varit viktig i 

Kulturhuset och tack vare finansiella möjligheter17 har verksamheten kunnat utvecklas mycket 

(vilket är en information som inte finns på webbplatsen). Utöver detta gör foldern också 

gällande att rummet ska väcka barns lust att leka och söka kunskap. Dessutom påtalas 

verksamheten, med inspiration i Maria Montessoris tankar ha ″…en stark tilltro till barnets lust 

att lära och stora förmåga till koncentration. ″ (Kulturhuset, 2008 s 2). Genom dessa uttalanden 

understryks att rummet har ett uttalat pedagogiskt syfte, vilket inte kommuniceras någon 

annanstans.  

                                                   
17 Rum för Barn mottog ett stort ekonomiskt bidrag av Åhléns i utbyte mot ett framtida samarbete 
mellan åren 2005 och 2009. De ekonomiska medlen möjliggjorde tillsammans med medel från 
bland annat Allmänna Arvsfonden förverkligandet av ett nytt RfB (Kulturhuset 2010 b).  
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   På folderns baksida finns slutligen sju förhållningsorder eller regler till de vuxna 

kommunicerade. Här uppmanas bland annat besökaren låta besöket bli en stund att umgås med 

sitt barn varför denne förväntas lägga undan mobil och tidning. Upplevelsen av besöket ska 

enligt texten vara gemensam och alla barn som kommer till Rum för Barn måste därför göra det 

vuxet sällskap. Vidare påtalas besökarnas personliga ansvar för sina barn och verksamhetens 

förväntningar kring dess uppförande (såsom ät och drick inte bland böcker, spel, plocka undan 

efter er, parkera barnvagnen utanför samt byt blöjor i skötrummet) på ett implicit sätt. Folderns 

nyckelord och centrala begrepp tolkar jag som: en plats där något görs (läsa, låna, lyssna, 

sjunga, måla), gemensam upplevelse, utvecklad verksamhet, tilltro till barnet, lärande, lekande, 

utveckling och koncentration. 

På plats: Skyltarna och Rum för Barns lokaler 

Vid ingången till Rum för Barn finns två stora gula inramade affischer uppsatta på en 

förhållandevis anonym plats.18 Den ena skylten framför regler och förhållningsorder till 

besökarna, vilka i stort sett är detsamma som står i foldern, fast mer direkt formulerat. Den 

andra skylten tillkännager Rum för Barns samarbete med Polarn O. Pyret.19 Här finns 

samarbetets gemensamma filosofi redogjord. Vid ingången finns också en ljusgul karta över 

delar av verksamheten (främst biblioteket). På skylt ett står följande (i punktform): (1) Upplev 

tillsammans, (2) stäng av mobilen, (3) lämna inget barn utan tillsyn, (4) visa hänsyn till andra 

besökare, (5) ät och drick endast i matsäcksrummet, (6) använd skötrummet vid blöjbyte, (7) 

Välkommen! Skylten påtalar alltså information till de vuxna av mer praktisk art. Punkt 1 och 4 

är dock särskilt intressanta eftersom de kommunicerar visionen med verksamheten och därmed 

också bilden av barnet som varande. Punkt 3 understryker däremot barnets blivande eftersom 

den låter läsaren förstå att barnet inte kan klara sig utan (vuxen) tillsyn på platsen vilket indirekt 

implicerar barnets behov av skydd.  

   På den andra skylten står att läsa att Rum för barn och Polarn O. Pyret samarbetar under en 

treårsperiod, då en rad spektakulära saker kommer göras tillsammans. Vidare preciseras att 

samarbetets gemensamma filosofi är att: (1) barn har rätt till lek, vila och fritid, (2) barnets roll i 

samhället ska stärkas och frågor som rör barnens situation ska ha en egen agenda, (3) barn ska 

ha möjlighet att uttrycka sig fritt och utforska sin omvärld, (4) barn ska få vara aktiva och 

utvecklas genom att använda alla sinnen, samt att  (5) barn ska få vara barn. Punkt 1, 2 och 3 på 

den andra skylten påtalar barn som varande. Punkt 4 och 5 ansluter sig däremot till generella 

sanningar om barn och barndom och därigenom också ideologin om barnet som blivande. De 
                                                   
18 Skyltarna är placerade ovanför den läs/myshörna som finns vid verksamhetens entré. Många 
andra intryck så som bilderböcker, en färgglad bokstavsvägg, randiga kuddar och en blå 
biblioteksdisk i barnformat finns på platsen, som har karaktären av en avskild hörna i den annars 
öppna foajén, varför jag menar att läget är undanskymt.  

19 Sedan 2008 ingår RfB i ett samarbete med klädkedjan Polarn O. Pyret.  
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nyckelord och centrala begrepp som skyltarna kommunicerar är upplev tillsammans, visa 

hänsyn, rätt till lek, vila och fritid, barnets roll ska stärkas, egen agenda, få vara aktiv, uttrycka 

sig fritt, utforska, alla sinnen samt barn ska få vara barn. 

Reception 

Enkäter 

   Utav de 50 besvarade enkäterna var 56% kvinnor och 44% män. Majoriteten av 

informanterna, 52 %, var mellan 31 och 40 år. 12% uppgav att de var mellan 20 och 31 år, 32% 

att de var 41 – 50 år och enbart  4% var över 51 år. 50% av informanterna angav Stockholm 

som bostadsort (inklusive de som specificerat med till exempel Södermalm, Årsta, Aspudden 

etc). Ytterligare 46% var bosatta i övriga Storstockholm. 4% bodde i övriga Sverige. 92% av 

informanterna var på Rum för Barn i sällskap med ett eller flera egna barn. Övriga var mor- och 

farföräldrar, pedagoger eller avlösare. Utav de tillfrågade besökarna hade 70% besökt 

verksamheten tidigare, 2/3 av dessa fler än fem gånger tidigare. Mina tidigare erfarenheter på 

Rum för Barn gör att jag kan konstatera att dessa informanter är förhållandevis representativa 

för rummets besöksgrupp i ålder, bostadsort och antal besökstillfällen varför svaren kan 

representera genomsnittsbesökarna. Vad gäller variabler som rör informantgruppens etniska 

ursprung, dess utbildningsnivå, huvudsakliga sysselsättning och (ekonomiska) klassbakgrund 

produceras ingen kunskap eftersom enkäten inte innehöll några sådana frågor.  

   En av enkätens öppet formulerade frågor syftade till att ta reda på varför informanten besökte 

Rum för Barn vid det specifika tillfället. Utifrån svaren kan jag identifiera fyra ungefär 

jämnstora kategorier med svar: ingen särskild anledning (såsom ”har varit på teater och hittade 

hit av en slump” och ”trevligt aktivitet vid dåligt väder”), för någon speciell aktivitet (ex måla, 

lyssna på saga, låna böcker), på barnets bevåg (ex ”min dotter älskar stället och ville hit så vi 

kom”) samt för barnets skull (ex ”han tycker det är så roligt här och behövde springa av sig”). 

Till detta tillkommer ytterligare fem svar som påtalar att verksamheten besöks för den vuxnes 

skull (ex ”för att umgås med vuxna kompisar utan att barnen blir galna på oss”). Dessa svar 

implicerar att man kommer till verksamheten med egna föreställningar och behov i högre 

utsträckning än att ta del av de specifika aktiviteter som erbjuds (vilket enbart 1 av 4 

uttryckligen besökt verksamheten med syfte att göra). Flera har också svarat” leka”, varför jag 

bett dem specificera sig i en följdfråga. Lekbegreppet är, liksom nyfikenhet och upptäckande, 

särskilt intressant eftersom det kan spegla en syn på barnet som både blivande och varande. 

Termen lek kan verka begränsande eftersom ordet i sig är så sammankopplat med kulturella 

föreställningar om barn och barndom, som en aktivitet enbart barn ägnar sig åt. På så vis 

riskerar tanken om det lekande barnet att fungera andrafierande och exotiserande i praktiken 
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eftersom det är något endast barn gör. Däremot menar jag inte att leken i sig är begränsande, 

snarare föreställer jag mig att den fungerar tvärtom ifall vuxna ser bortom begreppets 

förminskande funktioner. Som närmre förklaring till vad man menade med leka skriver 

informanterna bland annat: springa och utforska sig själv, leka i grottan, spela spel, röra på sig, 

läsa, pyssla, vara med andra barn på stor yta med böcker och leksaker, att barnet får stimuli, 

upptäcka världen, lära sig gå, barnet får springa runt med jämnåriga, låta barnet uppleva 

omgivningen utifrån sin nyfikenhet , klättra, jaga, upptäcka, springa, kolla, fantisera, utforska 

och upptäcka stället, aktivera barnen antingen mentalt eller fysiskt. Spännande = krypa, klättra, 

upptäcka. Ordet springa är frekvent förekommande, liksom flera andra ord som kan associeras 

till fysisk rörelse (såsom krypa, klättra, jaga, röra sig och träna trappor). En informant förklarar 

lek med orden ”Röra sig – träna trappor – springa fram och tillbaks – utan att vuxna ska 

anstränga eller oroa sig i en barnvänlig miljö” vilket är ett uppenbart vuxenperspektiv och ett 

tillfredsställande av de vuxna behoven (snarare än barnets). Vidare preciseras lekbegreppet av 

informanterna som olika typer av bokaktiviteter som läsa, lyssna på sagor samt låna böcker. Då 

har begreppet satts in i den kontext verksamheten förekommer i. Lägga pussel och spela spel 

nämns också av flera. ”Ta det lugnt, En trevlig stund tillsammans i en härlig miljö, Att låta 

barnet fritt ta för sig och ta initiativ till det den vill, träffa andra barn. Kanske läsa och måla, 

Laga mat i köket. Upptäcka det som bjuds.” är vidare förklaringar. En pappa skriver ”leka = 

vara barn = lycklig”. ”Lek” är alltså ett oerhört brett begrepp vilket kan inrymma allt från att ge 

barnet makten till ett vuxet behov av säkerhet och trygghet. 

   Enkäten frågar vidare om vad informanten uppfattar som syftet med Rum för Barn, för barnen 

samt för de vuxna (ifall svaren skiljer sig åt). I dessa svar kan jag tydligt urskilja idén om barnet 

som blivande i svar som pekar på att rummet syftar till att främja barns utveckling, stimulera 

dess fantasi, öka barns tolerans, lära dem samspela samt lära barnen nyttiga saker. Samtidigt 

förekommer ungefär lika många svar där barnet som varande, lyfts genom idéer om att rummet 

ska stimulera kreativitet, sinnliga upplevelser, lust och vara roligt.  

   Rummets syfte för de vuxna möter svar som att det ska vara avkopplande och erbjuda 

möjligheter till vila medan barnen leker, att rummet ska fungera som en mötesplats med andra 

föräldrar samt att det ska erbjuda en möjlighet att titta på barnen. Dessa svar menar jag bär på 

idén om barnet som blivande och inte i sin egen rätt. Å andra sidan inkommer också lika många 

svar som pekar på att rummet ska erbjuda möjligheter att vara tillsammans, att uppleva och att 

vara delaktiga med barnen vilket bygger på tankar om barnet som varande. Alla har heller inte 

svarat på frågan om rummets funktion för den vuxne, vilket jag tolkar som att den är densamma 

som för barnet. 
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Observationer 

Bruna rummet: Ser tre barn leka. Ca 6 år. Bokprat. Upp och ner i utkikstornet.  Samtidigt 

sitter en flicka, ca 10 år, i en av de röda sofforna och läser med en vuxen.  En toddlare är, 

liksom flera andra barn, på upptäcktsfärd med en vuxen hack i häl. De större barnen 

upptäcker utan vuxen. Vissa yngre barn bär runt på böcker. Någon leker en billek, med egna, 

medhavda bilar. En flicka sitter i tornet. Bläddrar. Tittar på utsikten. Mamman ropar till 

barnet -spring inte iväg nu! Några rullar runt med bokstegen, åker – glider – rörelselek. Det 

är omkring 25 personer i rummet, det är trångt och jag upplever det som rörigt. Några leker 

en hopplek och springer upp och ned för rampen igen och igen. Runt – runt – runt. Inget 

synligt vuxet deltagande i lekandet. Föräldrarna sitter i de röda sofforna som står placerade 

mellan utkikstornet och lilla bron. Tre barn sitter under bron och plockar med böcker 

(”kojmys”). En pojke, ca 6, ber personalen om hjälp med något. Några läser i ett hörn. Det 

finns uppenbarligen mycket att göra och se för barnen. Många olika aktiviteter pågår 

samtidigt. Många rör sig – upptäcker och leker rörelselekar. Hoppar och springer, vinkar 

från tornet till de egna vuxna. En förskoleklass om ca 15 barn (ca 4 år) kommer in i rummet. 

De tittar och upptäcker med kroppen, Vissa hämtar böcker i hyllorna och bär runt på dem. En 

bäbis övar sig på att gå med tillhörande vuxen. Vingligt. I tornet pågår en hopptävling och 

den lille får se upp. Några barn hänger och slänger över räcket (”hängövning” har jag 

skrivit). Runt – runt – runt. Mycket rörelse! Mycket folk! Många små grupper far hit och dit. 

(bara barn) spring – kull! Känslan rummet ger är lekplats. Det är livat och stimmigt. Barnen 

leker utan vuxna. (Observation, 17/2 2010: fokus barn) 

Utifrån observationsanteckningarna kan jag konstatera att det vid tillfällena för 

materialinsamlingen ofta har varit många barn som rör sig i rummet utan en vuxen. Detta 

stämmer också väl överrens med mina arbetserfarenheter från Rum för Barn. Är barnen små 

(upp till ca två år) går ofta en vuxen efter. Rör det sig om äldre barn har den eller de vuxna ofta 

satt sig någonstans. Upprepade gånger noterar jag att jag i anteckningarna frågar mig vart de 

vuxna håller hus. Vid ett flertal tillfällen hittar jag också egna skrivningar som understryker en 

känsla hos mig av att barnens aktivitet inte riktigt angår de vuxna. Bristen på samvaro mellan 

vuxna och barn kan förstås som en del av den väsensskillnad Lee talar om i anslutning till synen 

på barnet som blivande samt det vuxna andrafierandet som såväl Buckingham som Nodelman 

diskuterar.  Å andra sidan kan det uppfattas som att de vuxna låter barnen ta makten och vara 

och upptäcka fritt i rummet. 

Bruna rummet: Jag börjar min observation redan vid öppning. Direkt kommer ett tiotal 

besökare in i rummet och börjar utforska. De vuxna förhåller sig lite avvaktande och låter 

barnen röra sig fritt, efter egna önskemål. Ganska direkt kliver en toddlare upp för den låga 

trappan på utkikstornets baksida. Efter följer en vuxen som ägnar sig åt att fotograftera den 

lillas framfart. En annan vuxen står bredvid sitt barn och betraktar trappövningen som barnet 

ägnar sig åt. Jag hör en mamma förslå ett besök i bildverkstaden för målning. En annan vuxen 

säger uppmanande till sitt barn i treårsåldern: 

-Vi springer inte jättemycket för då börjar vi hosta. (Observation, 17/2 2010: fokus barn) 

Fotograferandet av barn är en frekvent förekommande aktivitet i rummet. Jag har vid ett flertal 

tillfällen gjort noteringar om vuxna som följer efter barn fotograferar. Aktiviteten kan tolkas 

som ett ytterligare distanserande mellan vuxna och barn då det tydliggör den vuxna blicken 

vilken definierar och objektifierar barnet. Dessutom kan det förstås som ett sätt att göra sig icke-
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delaktig i barnets aktivitet, ett avståndstagande som kan understryka barnets underordnade 

position.  

Ett par kvinnor i 35-årsåldern slår sig ner i de röda skinnsofforna med sina små barn 

(bäbisar). Ett barn (ca 2 år) har hämtat en bok denna  vill att den vuxne ska läsa, vilket den 

gör. De kryper ihop i den andra röda soffan och läser.  

Rummet fylls snabbt på. Nu är här ca 20 personer. Jag ser flera vuxna som följer efter sina 

små barn. En pratar i mobiltelefon samtidigt. Någon fungerar som toalettsällskap, medan en 

annan vuxen tillsammans med sitt barn tar reda på vad som finns i de utdragbara lådorna 

uppe i tornet. (Mycket upptäcktsfärd!). En pappa leker en klapplek med en bäbis, en annan 

läser för sitt barn. Nedanför tornet står 2 vuxna och väntar. En annan följer med upp i det 

trånga utrymmet och kollar. Jag reflekterar över att det känns lugnt i rummet.  Jag ser en 

mamma som går runt och letar efter sitt barn. Flera går runt och tittar på lokalen, böckerna, 

försäljningsbordet och scenografin i rummet. Upptäcktsfärd även för vuxna (fast flera gånger 

tycks deras upptäckande vara skild från barnets). 

-Kom ner nu Maja! hörs en vuxen ropa upp i tornet.  

-Ska vi spela spel? föreslår en annan vuxen till sitt barn (f. 6 år). 

Det pågår läsmys i soffan. 

-Max? Vart tog du vägen? 

-Kom nu, vi går och kissar. 

Flera vuxna initierar olika typer av aktiviteter för sitt barn (företrädesvis sådant som kissa, 

äta etc). Jag ser en mamma som kryper in i kojan tillsammans med ett barn som vill visa 

något.  En äldre kvinna (mormor eller farmor?) går runt och tittar på rummet.  

Jag noterar flera föräldrar som deltar i barnens lekar. (Observation, 17/2 2010: fokus barn) 

Vid tillfället för ovan återgivna iakttagelser är det lugnt i rummet. Jag noterar att flera vuxna är 

med sina barn och att upplevelser på gemensam basis sker. Flera gånger i mina anteckningar har 

jag noterat ett samband mellan få besökare och lugn stämning med gemensam aktivitet vilken 

ofta implicerar en bild av barnet som varande.  

Andra jag ser tycks mest fungera som serviceinstans, och hjälper till med av- och påklädning, 

mat, toabesök, m.m. Jag får känslan att flera vaktar sina barn (snarare än umgås med dem). 

Många vuxna väntar nedanför tornet, vinkar, bär saker etc. En vuxen sitter och läser 

Tandresan för sig själv. Vid sagohyllan noterar jag en vuxen som står bredvid en toddlare 

som plockar ut många böcker ur hyllan. Tandresan-läsaren har nu fått sällskap av ett barn 

som får höra sagan.  

En vuxen står med telefonen och knappar (sms?).  Än en gång tänker jag att de vuxna tycks 

vara en serviceinstans snarare än sällskap. Till exempel hör jag en pappa säga: 

-Titta, jag har hittat böcker som är lagom åt dig!  (Observatio,n 18/3 2010: fokus vuxna) 

Observationsmaterialet påvisar att vuxna ibland använder rummet så som det passar dem själva 

(snarare än barnet). Upprepade gånger har jag observerat att de vuxna står bredvid och vaktar 

sina barn eller betraktar dem snarare än att delta i leken. Så länge rummet är luftigt så till vida 

att det inte är överfullt med folk tycks dock fler vuxna våga ta del av barnets utforskande, 

upptäckande och lek – och gå in i det flow eller mode verksamhetens chef fann som önskvärt i 
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rummet. Då fler människor fyller rummet släpper dock många vuxna utifrån mina erfarenheter 

barnen och slutar uppleva tillsammans.  

Gula rummet: Det är omkring 50 personer i småbarnsrummet. Trångt. Varmt. Svettigt. Många 

föräldralediga. Här pågår ett evinnerligt tröstande, tittande, visande, förklarande och 

varande. Än en gång ger mig rummet känslan av att de flesta mest bara är, utan att göra 

någon särskild aktivitet.  Jag noterar flera vuxna som påtalar att det är dags att gå och äta, 

kissa, byta etc. Många sitter i soffan och avvaktar medan bäbisen kryper runt. Andra står 

bredvid, redo att fånga hjälpa, lyfta eller läsa. Här inne finns de vuxna till för barnen, och för 

det mesta tycks det vara barnen som får välja aktivitet. De vuxna följer med. Efter ett tag 

börjar rummet att tömmas, det är lunchtid. Då det lugnar ner sig sätter sig flera med barnen i 

soffan och läser pekböcker. (Observation, 18/3 2010: fokus vuxna) 

Rummet tycks fungera som avsett så länge det är tomt eller halvtomt, men då det fylls på (vilket 

det nästan alltid gör förr eller senare med anledning av det stora besökstrycket) slutar vuxna 

använda det tillsammans med det varande barnet och nyttjar hellre rummet utifrån sina egna 

syften. Kanske orkar eller vågar inte vuxna vara i ett flow i andras vuxnas närvaro. Vid två 

tillfällen har jag observerat hur vuxna (män) uppslukat har lekt och upptäckt tillsammans med 

ett barn vilket jag förstått som uppskattat av både barn och vuxna.  

Djupintervjuer  

De intervjuade besökarna redogjorde för en sinsemellan liknande förståelse för verksamheten 

som ett barnkulturcenter beläget i en stor kulturinstitution. En av kvinnorna hade besökt 

verksamheten åtskilliga gånger med sina båda barn sedan deras småbarnsår. Den andra hade en 

mer sporadisk relation till verksamheten och hade enbart varit där några gånger när barnen var 

små (under tre år). Besökare ett beskrev platsen som ett ställe där barnen fick initiera, bestämma 

och styra. Hon påtalade att det var en plats dit de kom på barnens bevåg för att umgås som en 

familj. Då de var där passade kvinnan gärna på att ”lura med” barnen på utställningar i övriga 

huset och hon förstod verksamheten som såväl en upplevelse här och nu som ett sätt att 

introducera barn i stadens kulturliv. Den andra informanten framförde att hon inte trodde att 

hennes användning av verksamheten varit i linje med dess syfte eftersom hon mest använt 

stället som en mötesplats med sina ganska små barn. Hon menade dock att ifall de skulle gå dit 

idag, när barnen hunnit bli 4 och 5 år gamla, skulle de kunna nyttja stället mer som avsett 

eftersom hon uppfattade att det fanns mer för äldre barn än de allra minsta. Båda mammorna 

framförde uppfattningen att Rum för Barn var en kulturverksamhet dit man kom för en 

gemensam upplevelse med sina barn. En av informanterna underströk statusen i verksamheten 

och menade att det ansågs gott och fint att gå till Rum för Barn istället för exempelvis ett 

lekland. I övrigt framkom i intervjuerna att ingen av informanterna använde rummet som ett 

bibliotek utan snarare som ett kulturellt utflyktsmål där de båda nämnde bildverkstaden som en 

plats att skapa på. Informant ett jämförde denna med Moderna museets verkstad. 
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Avslutning 

Sammanfattande diskussion och slutsatser 

Intention 

Utifrån det undersökta materialet kan jag konstatera att intentionen med Rum för Barn är en 

komplex och mångtydig. Verksamheten rymmer flera visioner och målsättningar från olika håll, 

vilka inte alltid är möjliga att omsätta samtidigt. Materialet bär både på bilder av barnet som 

varande och blivande.  

   Samhällets offentliga barndomsideologi kan utifrån den undersökta nationella politiken förstås 

som att barn är lika mycket värda och lika mycket människor som vuxna. Synen på barnet som 

blivande gör sig dock emellanåt hörd. Särskilt är denna bild av barnet framträdande då man talar 

om att barnet ska” lära sig för framtiden” eftersom sådana synsätt på barn kan förstås som att 

det som komma skall (vuxenlivet) är viktigare än nuet (barndomen). Vidare visar materialet 

även om ideologin om det blivande barnet är den offentliga, demokratiska och uttalade 

diskursen på alla intentionsnivåer är inte alltid helt inarbetad och ens möjlig att omsätta i 

praktisk verksamhet.    

  Ambitionen att folkbilda alla besökare är intressant efter utifrån ett barndomsideologiskt 

perspektiv om det implicerar en bild av alla besökare (både vuxna och barn) som blivande och i 

behov av ständigt livslångat lärandet. Utifrån denna kan Rum för Barn och Kulturhuset sägas 

betrakta alla människor som i ständigt blivande. Lee påpekar att det förhållningssättet är en 

sentida företeelse (Lee, 2002). I det fallet, då hela mänskligheten föreställs som i ständigt 

blivande, finns det dock inget förtryckande eller omöjliggörande i att se barnet som i blivandet, 

eftersom det trots allt jämställs den vuxne och inte föreställs vara en väsensskild varelse och på 

så vis andrafieras. 

   Ett syfte med Rum för Barn förstår jag som att tillhandahålla barn och deras vuxna 

nyskapande, utvecklande och oväntade kulturella upplevelser. Verksamheten uppvisar en 

ambition om att vara en barnkulturverksamhet som ställer sig på barnets sida genom att erbjuda 

vuxna och barn gemensamma kulturella upplevelser. I medarbetarenkäterna framförs en barnsyn 

av medarbetarna om barnet som varande, här och nu, berättigat till upplevelser i nuet. Rum för 

Barn ska enligt materialet främst syssla med att tillhandahålla ett flow som räknas idag, snarare 

än att förbereda morgondagens vuxna, vilket enbart ett uttalande implicerade. Både 

medarbetarna och verksamhetschefen menar uttryckligen att barnet är här och nu och flera 
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understryker att Rum för Barn ska ta barnen på allvar genom att erbjuda upplevelser 

tillsammans med dennas vuxna som inte syftar till fostran eller socialisation. Detta kan ses som 

ett anslutande till ideologin om barnet som varande. Hemsidan är inte lika tydlig i sin vision 

som personal och verksamhetschef, utan framhäver en bild av barnet som både varande och 

blivande då utvecklingspsykologiska begrepp som motorisk och behov förekommer jämsides 

med ord som lustfyllt, kreativt, rofylld och spännande.  

   Några gånger visar verksamheten däremot en idé om barnet som blivande i bemärkelsen 

mindre mänsklig än de vuxna, vilket är en barnsyn som inte går i linje med den tolkade 

självbilden eller Rum för Barns uppdrag som kommunal kulturverksamhet. I det undersökta 

material som kommuniceras till besökarna förekommer ibland en viss dubbelhet eller 

tvetydighet när det gäller barnsynen. Tydligast framkommer det i foldern där didaktiska syften 

lyfts fram. Uttrycket ”Barn ska få vara barn” som finns på skylt två vid ingången gör barnen en 

björntjänst eftersom uttrycket kan tolkas som andrafierande. Rum för Barns arkitektur och 

miljömässiga utformning kommunicerar likaså också en viss dubbelhet. Den ursprungliga 

arkitekturens färgsättning och materialval, inspirerade av Montessoris tankar, lyckas bortse från 

sanningar och myter om barn och barndom som i behov av starka färger och ständig stimulans. 

Rummet är stillsamt, vilsamt och dekorerat med lugna färger och material, vilket inte är 

signifikativt för barnmiljöer. Genom arkitekturen förmedlas en förväntning på barnet som något 

annat, vilket jag tolkar som en tilltro till barnbesökarens kompetens. Dessutom understryks att 

barn inte är en särskild grupp med särskilda stilmässiga behov eller preferenser, utan rummet 

säger att barn likväl som vuxna kan uppskatta lugn estetik. Vissa delar av rummet har dock ett 

annat formspråk och är mer traditionellt barntillvänt i sitt utförande, så som det lilla 

bokstavsbåset utanför entrén samt i viss mån också i matrummet, vilka båda dekorerats med 

glada och klara färger och former. Detta förstärker de dubbla barndomsideologierna i lokalen 

och resulterar i en viss otydlighet.  

Reception 

Rum för Barn upplevs och förstås av vuxna besökare i det studerade materialet som bland annat 

en mötesplats för lek, social samvaro, kulturaktiviteter och allmänt varande. Enkätstudien och 

samtalsintervjuerna med besökarna kan man förstå att besökarna skapar sin egen mening med 

verksamheten i mycket hög utsträckning och tolkningen av rummet vara förhandlande. De 

djuplodande samtalen visar att verksamheten kan uppfattas som avsedd, i enighet med 

intentionen, så som varande ett barnkulturcentrum. Enkätstudien pekar dock på att de vuxna 

ibland väljer att helt eller delvis bortse från meningen med rummet, det vill säga gör en 

oppositionell tolkning och hellre använder rummet utifrån egna syften, som ibland tjänar vuxnas 

intressen i större utsträckning än barnets. Då den vuxnes behov går före barnets är diskursen om 

barnet som blivande extra stark eftersom de vuxna inte bara utnyttjar sin överordnade position 
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utan på ett direkt sätt kränker barnet på ett sätt som man inte ostraffat kan göra gentemot en 

annan vuxen.20 Utifrån Halls modell kan det förstås som att besökarna genom denna tolkning av 

Rum för Barn vänder sig emot den barndomsideologi verksamheten kommunicerar om barnet 

som varande, vilket kan förstås som ett ställningstagande mot barnets rätt. Sådana tolkningar av 

verksamheten kan delvis bero på den stora, heterogena besökgruppen och deras vida skilda 

förförståelse, som Halls kommunikationsmodell gör gällande. Den kan också vara ett resultat av 

de mycket omfattande, mångfacetterade och bitvis tvetydiga intentionerna från verksamhetens 

sida, vilka möjliggör både en förståelse av rummet som främjar barnets rätt och en användning 

som begränsar barnet. Då oppositionella tolkningar av verksamheten görs fungerar Rum för 

Barn inte som avsett enligt den intention jag förstår verksamheten som bärare av. Samtidigt 

förekommer informanter som särskilt lyfter att de är här för barens skull och på dess bevåg, 

vilket kan tolkas som att Rum för Barn hjälper till att ge barnen makten. 

   Barns och vuxnas världar kan vidare utifrån det observerade materialet förstås som emellanåt 

”segregerade” då barnen leker på sitt håll och de vuxna sitter på sitt. Detta kan befästa ett 

isärhållande som främjar dikotomin vuxna/barn vilket kan resultera i ett andrafierandet av barn 

och barndom och på så sätt ett vidmakthållande av barnets underordning. 

   Idén om barnet som blivande kan förstås som ett uttryck för den ambivalens och kluvenhet. 

Buckingham (2000) påtalar att vuxenvärldens förhållningssätt till barn karaktäriseras av, där vi 

å ena sidan vill skydda dem från vuxna å andra sidan skydda vuxna från barn. I både de vuxna 

besökarnas förståelse för Rum för Barn samt emellanåt i verksamhetens egna dokument 

framförs ibland idéer om barn som sorglösa, kreativa, alltid fantasifulla och allmänt livliga vilka 

är en del av de eviga sanningar och myter om barn och barndom Buckingham menar florerar i 

vår samtid. Rum för Barns egna uttryck ”barn har rätt att vara barn” (informationsskylt två) och 

skrivningen” leka = vara barn = vara lycklig” (enkätsvar besökare) påvisar att det kan finnas en 

bakomliggande mytbildning om barn och barndom. Vidare är ideologin om barnet som blivande 

emellanåt tydligt i de vuxna besökarnas förståelse för det enligt min uppfattning stigmatiserande 

lekbegreppet, då leken av flera tycks betraktas som något mystiskt, ointressant och onödigt 

tidsfördriv de små ägnar sig åt medan de vuxna står bredvid, vilket har tydliggjorts i studiens 

observationer. Det är beklagligt eftersom leken istället skulle kunna fungera befriande och 

befästa barns kompetenser, aktörskap och således deras rättigheter. 

Avslutande  

      Ideologierna om barnet som blivande och varande människa förekommer alltså parallellt 

genom studiens empiri. Rum för Barn kan därmed både betraktas som en del i förverkligandet 

                                                   
20 Om det inte är en gammal person i slutet av livet, vilka också kan argumenteras vara 
underordnade vuxna och utsättas för ett åldersförtryck. Men det är en annan studie.  
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av barnets rättigheter och som ett verktyg för förvägrandet av de samma, beroende på den vuxna 

tolkningen av rummet. Rummet erbjuder förutsättningarna att befrämja en helare barnsyn och 

på så vis barnets rättigheter men lyckas enligt materialet inte alltid kommunicera dem på ett sätt 

som gör att besökarna vill och kan tillgodogöra sig dem. Kanske är dessa tolkningar av Rum för 

Barn också ett resultat av den inbyggda otydligheten i rummet, av alla dess möjliga betydelser 

och användningsområden. Halls modell understryker att det ständigt pågår kommunikativa 

handlingar i en verksamhet som Rum för Barn vilket innebär att rummets betydelse och syften 

ständigt förhandlas, tolkas och omtolkas. I viss mån avgör de vuxna preferenserna om man 

använder platsen som ett torg eller ett lekland eller som ett kulturcenter med möjligheter till eget 

skapande, bokläsning och spännande upplevelser.     

   Även om denna studie har inriktat sig på hur det vuxna samhället tar sitt ansvar och möjliggör 

eller begränsar barnets mänskliga rättigheter och dess rätt att bli betraktade som hela människor 

är barns aktörskap viktigt att påtala i sammanhanget. Barns egna tolkningar är ytterst avgörande 

för hur barnen använder sig av verksamheten, vilket jag vill understryka.  

   För att från en vuxen sida ytterligare möjliggöra en användning av och en förståelse för 

rummet som en del i ett större befästande av barnets rätt skulle Rum för Barn, vilket också 

Lundgren (2007) påpekar, kunna hjälpa till genom att bli tydligare och modigare. Rummet och 

personalen har också en uppgift att fylla som en tredje vuxen eftersom det skulle kunna 

understryka barns mångsidighet i högre utsträckning. Det finns exempelvis, som jag redan 

berört, utrymme att återerövra lekbegreppet. Vidare anser jag att visionen om att överskatta 

besökarna kunna komma barnbesökarna till ytterligare gagn om rummet aktivt uppmuntrade fler 

av barns ”oväntade” kompetenser och på så sätt gav vuxna och barn möjligheten att förstå barn 

som mera ”hela” människor och inte bara springande, studsande och klättrande. Rum för Barn 

kan bli än modigare och i högre utsträckning visa besökarna på rummets möjligheter. Att som 

personal ställa sig praktiskt på barnets sida så som verksamheten ytterst avser kräver mycket 

civilkurage och mod. Förverkligandet av barnets mänskliga rättigheter fodrar ett vuxet praktiskt 

omsättande av bilden av barnet som människa, vilket kräver ett stort mått av ödmjukhet. 
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Bilagor 

1. Enkät 

 

Denna enkät syftar till att sammanställa information om Ert besök på Rum för Barn. Kunskaperna 
kommer tillsammans med annat material ligga till grund för en mastersuppsats om Rum för Barns 
verksamhet. Allt deltagande sker anonymt. 
 
1. Jag som besvarar denna enkät är kvinna □   man □ 
2. Ålder…… 
 
3. Idag besöker jag Rum för Barn i sällskap med..….st barn i åldrarna……………………………........ 
4. Min relation till barnet/barnen är……………………………………………………........................... 
 
5. Har ni besökt Rum för barn förut?  Ja □   Nej □ 
 Om ja - ungefär hur många gånger?................................................................................... 
 
6. Av vilken eller vilka anledning/ar besöker ni Rum för Barn 
idag?.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................... 
 
Om ni besöker verksamheten för att ”leka” - beskriv vad du som vuxen menar med 
 det?......................................................................................................................................
 .............................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................. 
 
7. Vad uppfattar du som vuxen som syftet med Rum för Barns verksamhet?  
a) För barnen 
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………................................................ 
b) För de vuxna (om annat än ovan) 
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………................................................ 
 
8. Vad önskar du som vuxen att Rum för Barn var/erbjöd? 
a) För barnen 
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………................................................ 
b) För de vuxna (om annat än ovan) 
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………................................................ 

    
Stort tack för ditt deltagande!Stort tack för ditt deltagande!Stort tack för ditt deltagande!Stort tack för ditt deltagande!    
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1. Intervjuguide verksamhetschef 

 

• Syfte med intervju; att nå verksamhetens bärande idéer, målsättningar, ideal och målsättningar samt 
perspektiv på förverkligandet av barns rätt via verksamhetens chef. 

• Tematisk struktur 
• Öppna frågor 

 

1. RUM FÖR BARN 

Vad är rum för barn? 

Vad erbjuds? 

För vem? 

Hur? 

Varför? 

Vilka är de bakomliggande idéerna med verksamheten? 

Varför? 

Visioner? 

Målsättningar? 

 

2. BARNS RÄTTIGHETER 

Vad har rum för barn att göra med barns rätt? 

Hur? 

Varför? 

 

3. BARNKULTUREN 

Vad är kultur?   

Vad är specifikt för barnkultur? 

Pedagogik kontra den kulturella upplevelsen (instrumentalitet) 

För vem? 

Varför? 

Hur kommer kulturen till uttryck på rum för barn? 

Barn kontra vuxenkultur? 

 

4. BARNET I SAMHÄLLET 

Vad är ett barn? 

Vem är ett barn? 

Beskriv RfB´s samlade barnsyn. 

Relationen barn/vuxna – barns makt 

 

5. INTENTION och RECEPTION på RfB – föräldrar konta yrkesverksamma. 

Finns det ett glapp? Behov – vision – verklighet – idé 

Hur mycket ska man offra? 

Ge folk vad folk vill ha eller ge folk det dom inte visste att de ville ha. Folkbildning 
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2. Medarbetarenkät 

 

1. Vad är Rum för barn – beskriv verksamheten med egna ord, så som du uppfattar den 
(verksamhetens mål, mening och praktik, vad vi erbjuder besökarna och varför eller vad 
annat du finner rimligt att inbringa här) 

 

 

2. Vad skulle du vilja att Rum för barn var? (om annat än ovan) 
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3. Intervjuguide Besökare 

 

• Syfte med intervju; att öka förståelsen för vuxna besökares uppfattningar och användning av RfB 
• Tematisk struktur 
• Öppna frågor 

 
1. BAKGRUND 

Barnen? 

Relation till RfB?  

Användning av och anledning till besök? 

Allmän kulturanvändning? 

 

2. RUM FÖR BARN 
 

Vad uppfattar du att Rum för barn är? 

Vad erbjuds? 

För vem? 

Hur? 

Varför? 

Bra; 

Mindre bra; 

Hur använder du och dina barn er av verksamheten? 

Överensstämmer din uppfattning av vh’n och din använding av den? 

Anser du att RfB har något med barns rättigheter att göra? 

 

3. INTENTION och RECEPTION på RfB – föräldrar konta yrkesverksamma. 
 

Uppfattar du att det finns ett glapp mellan intention och recetion? 

Behov – vision – verklighet – idé 

 

4. BARNKULTUREN 
 

Vad är kultur?   

För barn? 

Vad ska den syfta till? 

Hur använder ni er av (barn)kultur? 

 

5. BARNET I SAMHÄLLET 
 

Vad är ett barn? 

Beskriv barns plats i samhället 

Du och dina barn; 
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4. Appendix 

K: = Tal informant 

L: = Tal intervjuare 

(…) = ohörbart ord 

Understrykning = Betonat ord/fras 

VERSALER = Starkt betonat ord/fram 

… i löptext = Tankepaus 

… mellan stycken = Utelämnad del av intervju (=ej transkriberad) 
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