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1. Inledning 

 
 

 

 

 

 

      
   

 

Fredriks rum 

Liksom äh… jag har en skön säng… och så en låda under… och i fotändan utav 
sängen så har jag en moln… en himmel över en vägg för att det är snedtak. Och 
äh… och så har jag en byrå med några lådor bredvid sängen… och så är det en säng-
lampa och… ja… en taklampa, spegel, skrivbord, skrivbordsstol… lego, ett föns-
ter… ja! … så har jag gröna väggar. Det var det! …  och så är det vitt  i taket.1  

                                                                              
 

Alla människor behöver en egen vrå, ett eget rum dit inte vem som helst har 
tillträde. Ett rum där man kan stänga dörren mot omvärlden och bara släppa 
in den man själv vill. Ett eget rum att vara kreativ i eller bara ha tråkigt i 
ibland. Ett rum som för en stund ger en möjlighet att stänga ute omvärlden 
och njuta av tystnaden och stillheten. Ett rum för underbara drömmar, kloka 
tankar och funderingar. Som förälder brottas man väl ständigt med frågan 
om hur man på bästa sätt ska få till ett bra och välfungerande rum för sina 
barn. Som vuxen är det lätt att tänka att rummet bör ha en funktionell och 
praktisk inredning så att det är lätt att hålla i ordning och städa. Självklart 
ska det inbjuda till lek och aktivitet men framför allt tilltala och spegla den 
person som faktiskt bor i rummet. Ja, så tänker en vuxen, men hur tänker 
barn? Hur vill barn att deras rum ska se ut? Vilka möbler, funktioner eller 
trendprylar anser barnen att de behöver? Vad krävs för att barnen ska trivas 
och vilja vara i sina rum? Vilka aktiviteter anser barn att rummet ska använ-
das till? 

För att ta reda på vilka trender som enligt inredningsbranschen råder i nu-
tida barnrum bestämde jag mig för att besöka årets möbelmässa i Älvsjö, ett 
Eldorado för inredningsintresserade. Här fanns företag som visade upp sina 
senaste tapetkollektioner med matchande tyger speciellt framtagna för att 
skapa den rätta känslan i barnrummet. Andra sålde vackra, gedigna leksaker 
i trä, vilka helt klart tilltalade den vuxna publiken, kanske för att de slår an 
en ton av nostalgi hos oss vuxna medan barnen inte alls var lika intresserade. 

                                
1 Intervju med Fredrik 2005-11-24 
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I en monter fanns ett företag som sålde barnsängar vilka enligt reklamen inte 
bara kan användas som säng utan dessutom inbjuder till lek och fantasi. 

En seng er ikke bare en seng. Den kan også være en hule, en scene, en jungle, 
ett palads eller…? Børn sover ikke kun i deres senge. De leger i dem fortller 
historier, udforsker fantasiverdener og opfinder nye lege. Stimule’r jeres 
barns fantasi och kreativitet ved at utvide sengen till også att være legeplads. 
/…/ 2  

Vilken förälder vill inte ge sina barn det allra bästa så vad kan vara bättre än 
en säng som ger barnen just det som många av oss vuxna förknippar med 
barndom, nämligen lek och fantasi. Montern, fylld av diverse spännande 
varianter av företagets sängar, var som ett kryllande hav av barn som klättra-
de, hoppade eller bara låg och vilade, ja den var som en enda stor lekplats. 
På mässan fanns också ett helt nyetablerat företag som sålde handgjorda, och 
enligt mitt tycke, Disneyinspirerade barnmöbler i diverse pastellfärger och 
även dessa tilltalade barnen. Försäljaren berättade för mig att en liten flicka 
fått syn på en av sängarna, varpå hon med bestämda steg gick fram till säng-
en, klättrade upp i den, försvann under täcket och blev liggande där i fyrtio-
fem minuter. Föräldrarna lät henne ligga kvar, medan de själva passade på 
att titta på vad utställarna i grannmontrarna hade att erbjuda. Själv såg jag en 
liten pojke som förtjust rusade in i montern och fram till en stor säng vars 
ena gavel hade formen av ett stort utskuret ansikte. Den andra gaveln hade 
formen av två stora fötter och pojken, som strålade med hela ansiktet, stod 
länge och kände och klämde på de stora fötterna. I en monter hade tre unga 
inredare samlat textilier, möbler och föremål från några av våra mest kända 
inrednings- och designföretag. Allt som visades var i barnstorlek och tänkt 
för ett modernt och trendigt barnrum år 2005. Självklart väckte montern 
barnens intresse med alla härliga färger, former, mönster och material. Ett 
tjockt rep spänt runt montern stoppade effektivt barnen från att kunna gå in 
och känna på föremålen och provsitta eller provligga möblerna.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                
2 FLEXA Möbler A/S produktkatalog 2005:10 
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Trendiga barnmöbler   

Jag såg flera barn som glatt försökte ta sig in under repet, men som kvickt stoppades 
av sina föräldrar. Det var bara en sak som saknades på mässan och det var ett rum 
för barn skapat av barn. 

1.2 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur barn talar om och tänker kring 
sina rum. Av detta syfte följer nedanstående frågeställningar som jag ska 
försöka svara på i uppsatsen.  

 
* Hur beskriver barnen sina rum? 
* Vad eller vilka föremål är viktiga för barnen att få med i beskrivningen och     
   i så fall varför?  
* Skiljer sig barnens drömrum från barnens verkliga rum eller finns det  
   likheter med deras egna rum? 
* Kan barn i sjuårsåldern utifrån en bild av ett anonymt barnrum samt vid  
   studiebesök på Ikeas barnrum, se om det är ett flickrum eller ett pojkrum,  
   samt personens ålder? Hur tänker de och hur resonerar de kring detta?  
* Vad anser barnen att de använder sina rum till och finns det plats för lek i  
   rummet när man är 7 år? 

Jag har begränsat mitt undersökningsfält till en förstaklass med 24 elever, 12 
pojkar och 12 flickor i åldern 6-7 år, på den kommunala 
låg/mellanstadieskolan Malmaskolan i Uppsala. 
 

1.3 Metod och material   
När jag tidigt i höstas bestämde mig för att min uppsats skulle handla om hur 
barn berättar om sina rum, visste jag på en gång att barnen skulle vara så 
unga som möjligt eftersom små barn anses vara svåra att intervjua och därför 
sällan får sina röster hörda. Eftersom jag är utbildad förskollärare och har 
arbetat som sådan i många år ansåg jag inte att barnens låga ålder, 6-7 år, 
borde vara ett hinder, snarare en spännande utmaning. Jag har sedan många 
år kontakt med den för uppsatsen aktuella läraren och visste därför att hon i 
år skulle börja med en ny klass i årskurs ett. Att jag redan från början kände 
henne bidrog till att jag fick vara i klassen under fyra veckor vilket gav mig 
chansen att lära känna barnen, men också att jag fick ta all den tid som be-
hövdes för min fältstudie som vävdes in i den vanliga undervisningen. Bar-
nen i klassen var däremot nya för mig vilket kändes bra. Föräldrarna fick 
redan vid första föräldramötet i augusti reda på att jag skulle göra min fält-
studie i klassen, vilket de var positiva till och många sade sig redan då vara 
intresserade av att ta emot mig i sina hem för intervjuer. Ungefär mitt i fält-
studien hade klassen föräldrafika då vi hade utställning av barnens ritade 
rum samt deras drömrum gjorda i skokartong. Barnen fick själva presentera 
sina alster och jag fick en chans att närmare beskriva min pågående fältstu-
die. 

Mitt insamlade, empiriska material består av observationer, fältdagboks-
anteckningar, fotografier, barnens egna ritade rum samt därtill hörande be-
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skrivningar, barnens drömrum byggda i skokartong samt barnens beskriv-
ningar av dessa. Här finns också en inspelning från det första tillfället då en 
av grupperna började med sina drömrum. Jag har fyra bandade intervju-
er/gruppsamtal från de temasamlingar jag hade med klassen samt två banda-
de intervjuer/gruppsamtal från de två studiebesök vi gjorde på Ikeas barnav-
delning. Gruppsamtalen/intervjuerna skedde i halvklass eftersom det är lätta-
re att prata i mindre grupp, samtidigt som samtal i grupp bidrar till att det 
sker ett spännande bollande av tankar och idéer mellan barnen. Slutligen 
finns det sex inspelade intervjuer gjorda hemma hos tre av flickorna och tre 
av pojkarna i deras egna rum samt därefter intervjuer med barnens föräldrar. 
När det gäller urvalet för de sex djupintervjuerna, gjorde jag så att jag lade 
alla svarslappar från dem som tackat ja till att delta i intervjuer, i två högar. 
Ur dessa högar, en för flickorna och en för pojkarna, drog jag sedan sex lap-
par. 

Jag är fullt medveten om att jag har påverkat mitt material och uppsatsens 
resultat eftersom jag är den jag är i sammanhanget. Vid alla intervjuer, 
gruppsamtal samt då barnen berättat om sina ritade rum och drömrum i sko-
kartong har mina intentioner varit att försöka hålla en så låg profil som möj-
ligt och istället låta barnen tala fritt. Genom att be dem berätta om sina ritade 
rum/drömrum samt vid gruppsamtal och studiebesök ge barnen vissa start-
frågor har mitt mål varit att få igång deras tankar och därmed få dem att fritt 
berätta och beskriva. Vid hemintervjuerna har jag försökt att till stor del 
lyssna och få barnen att själva berätta för att på så vis få fram vad de anser 
vara viktigt att få med. Vid dessa sex tillfällen har jag dock ställt fler frågor 
än annars eftersom barnintervjuer blir mer av samtalsform. Jag är dock med-
veten om att mina frågor både styrt samtalen/intervjuerna och ibland också 
stört barnen i deras berättande.                                                                                                                        

En viktig del i uppsatsen har varit att låta barnen komma till tals genom 
kortare eller längre citat och vissa av dem blir ganska personliga. Därför har 
jag valt att anonymisera samtliga genom att ge dem andra namn. När det 
gäller barnen så har jag valt att bara kalla dem vid förnamn eftersom det är 
så de själva presenterar sig, medan vuxna presenteras med både för- och 
efternamn. Alla har dock fått behålla sin riktiga ålder. I några citat är vissa 
ord markerade med fetstil, vilket innebär att informanten här har betonat 
extra på just dessa ord. Då informanten gjort paus eller uppehåll för att tänka 
har jag valt att markera detta med tre prickar… Jag har också valt att inte 
rätta meningsbyggnad och liknande i barnens citat, eftersom jag vill att det 
ska framgå helt klart hur barn i 6-7 års ålder talar. Då jag i något citat ställer 
en fråga eller kommer med en egen kommentar visar jag detta genom att 
kursivera texten. 

1.4 Perspektiv och avgränsning 
Jag har valt att begränsa mitt undersökningsfält till att enbart omfatta den 
aktuella klassen på Malmaskolan; en kommunal låg/mellanstadieskola i 
Uppsala. Skolans upptagningsområde omfattar dels det gamla, lugna villa-
området från tidigt 30-40-tal som skolan är belägen i samt ett antal bostads-
rättsföreningar med lägenheter och radhus som också finns i närområdet.   

Det stora flertalet av barnen i uppsatsen bor i det aktuella området, medan 
några av barnen kommer från andra delar av Uppsala. 

Materialet i denna uppsats bygger till största del på tankar och berättelser 
från eleverna i den aktuella klassen och det är deras röster som jag vill ska 
höras. Eftersom mina informanter till största del är barn är min tanke att 
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studien ska presenteras ur ett barnperspektiv. Under min fältstudie gjorde jag 
intervjuer med föräldrarna till de sex barn som jag var hemma hos samt en 
intervju med den dekoratör/inredare som vi träffade vid studiebesöken på 
IKEA. Dessa intervjuer kommer jag dock inte att gå in närmare på. Däremot 
har de varit viktiga för min egen förförståelse av de aktuella barnrummen. 

1.5 Uppsatsens disposition 
Efter denna inledning, som förhoppningsvis givit läsaren en grundläggande 
förståelse av vad som komma skall och under vilka premisser jag har kon-
struerat min analys, ska jag i nästa kapitel ge en kort historisk bakgrund till 
det jag har studerat. Därefter följer i kapitel tre barnens beskrivningar av de 
egna ritade rummen samt intervjuer hemma hos sex av barnen. I kapitel fyra 
beskriver jag arbetet med barnens drömrum, då vi arbetade med skokartong-
er och insamlat skrotmaterial. Även barnens tankar och funderingar kring 
det egna rummet och hur det skulle kunna se ut tas upp i detta avsnitt. Barn-
rummet sett ur ett genusperspektiv, samt våra studiebesök på IKEA tas upp i 
kapitel fem. I det avslutande kapitel sex tittar jag på barnrummet ur ett lek- 
och konsumtionsperspektiv. Slutligen för jag en avslutande diskussion kring 
de resultat jag uppnått angående mitt syfte och mina frågeställningar.  
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2. Bakgrund- barnrummet sett ur ett 
historiskt perspektiv 

Idag tar väl de flesta det som självklart att barn ska ha ett eget rum oavsett 
hur gammalt barnet är, hur bostaden ser ut eller hur många som bor i bosta-
den. Efter att ha läst Barbro Werkmästers intressanta artiklar dels i boken 
Barnens rum3 samt i tidningen Opsis Kalopsis4 inser jag att barnrummet rent 
historiskt sett är ett ganska nytt fenomen. Werkmäster menar att forskningen 
kring den privata barnkammaren inte är särskilt omfattande samt att det först 
under de senaste åren blivit intressant att studera barnkammarens och barn-
rummets historia. 

Det handlar inte bara om själva rummet, utan lika mycket om synen på barn 
och ungdomar och om relationen vuxna-barn, män-kvinnor och pojkar- flick-
or, analyserade utifrån strukturerande begrepp, t.ex. offentlig-privat eller fri-
het-instängdhet.5  

Werkmäster gör i sina båda artiklar en intressant historisk resa med början i 
de feodala hov- och adelskulturen fram till det nutida barnrummet och det är 
till stor del dessa artiklar samt en artikel av Sigrid Eklund Nyström6 som jag 
baserar uppsatsens historiska bakgrund på. Under 1700-talet tog det högre 
borgerskapet efter adelns seder när det gäller barnrum och under 1800-talet 
tar det lägre borgerskapet efter. I Sverige blir det omkring 1850 hos de privi-
ligerade stånden allt vanligare med barnkammare för de yngre barnen, samt 
pojk- respektive flickrum för de äldre barnen. Det egna rummet innebar dock 
inte att barnen var fria från vuxenvärlden utan barnkammaren var enligt 
Werkmäster snarare barnsköterskans område än barnens. Barnkammaren 
möblerades ofta med överblivna vuxenmöbler samt ibland mindre stolar, 
dockskåp och dockmöbler. Leken övervakades och var beroende av om och 
hur möblerna fick användas. Rummet användes även till skolrum, matrum 
och arbetsrum om det inte fanns ett eget separat sådant. Mot slutet av 1800-
talet kom den engelska Arts & Craftsrörelsen att ta sig an barnen då konstnä-
rer som Kate Greenaway och Walter Crane skapade vackra bilderböcker för 
barn, samt tapeter med mönster från de egna bilderböckerna. De formgav 
även porslin och textilier gjorda speciellt för att passa i en barnkammare. 
Konstnärsparet Karin och Carl Larsson kom att skapa en svensk variant av 
detta vilket Ellen Key senare tog fasta på i sin bok Barnets århundrade. Hon 
menade att en vacker miljö var viktig för den själsliga utvecklingen. Bön-
dernas och arbetarklassens barn hade dock inga egna rum. Arbetarfamiljerna 
bodde ofta i enrumslägenheter där många personer fick trängas.  

I slutet av 1800-talet startade en hygienrörelse och i de borgerliga hem-
men bytte sovrummen plats från norrsida till södersida. Ut med snusk, sjuk-
domar och mörker och in med ljus och frisk luft. Enligt Werkmäster kunde 

                                
3 Werkmäster 1998 
4 Werkmäster 1998: nr 1 
5 Werkmäster 1998: 119 
6 Eklund Nyström 1998 
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man i tidningen Idun 1911 läsa en artikel av Gurli Hertzman-Ericson som 
tydligt beskrev den nya idealbarnkammaren: 

Ljus och harmoni bör vara den lilla barnasjälens första intryck. Min ideal-
barnkammare skall vara stor och luftig med fönster som släppa in en rikedom 
af luft och sol. Inga tunga gardiner som stänga ljuset ute, inga gamla möbler, 
inga ledbrutna sängar. Jag vill ha starka trämöbler, hållna i en ren och enkel 
stil, helst målade i glada färger och väggarnas ytor i harmoni därtill. Fernis-
sadt eller måladt golv som möjliggör en  daglig aftvättning och på väggarna 
verkligt gedigna konstaftryck, som rikta barnets sinne mot det sköna.7 

Redan på medeltiden fanns det enstaka barnmöbler, då ofta beställda från 
möbelsnickare. År 1902 hände dock något helt nytt då arkitekten Carl 
Westman visade ett helt barnmöblemang med robusta, målade trämöbler på 
en heminredningsutställning och 1909 gjorde arkitekten Thor Thoren det 
samma. Även Sigrid Eklund Nyström8 skriver om möblerna i barnkammaren 
och enligt henne började man på 1930-talet serietillverka barnmöbler forma-
de utifrån barns behov, alltså små möbler för små människor och inte för-
minskade vuxenmöbler. Möbelformgivaren G. A. Berg ritade en barnmöbel, 
byggd på kuben, vilken kom att serietillverkas. Möblerna kunde användas 
både som bord och stolar och som lekredskap vilket var praktiskt och nöd-
vändigt eftersom de flesta svenskar fortfarande bodde trångt och lekutrym-
met, den egna vrån, på kvällen förvandlades till sängplatser genom diverse 
finurliga arrangemang. På 30-talet startades firmor som Futurum vars specia-
litet var just barnrum och barnrumsinredning. Här kunde man bland annat 
köpa tyger, mattor och serietillverkade barnmöbler som dock var anpassade 
efter varje kunds speciella behov. Bland annat fanns det ett serieskåp tillver-
kat speciellt för att hjälpa barn att hålla ordning och reda. I och med serietill-
verkningen av möbler blev tillgängligheten större även om det stora flertalet 
av barnfamiljerna fortfarande varken hade ekonomiska möjligheter eller 
utrymme för speciella barnrum. Andra världskriget satte stopp för 1930-
talets reformer på barnens område, men i och med fredsslutet kom en omfat-
tande nybyggnation igång och trerumslägenheter blev standard vilket ledde 
till att barnkammare och egna rum blev allt vanligare. En av Futurums prak-
tikanter var Lena Larsson. Vid hantverksutställningen H 55 i Helsingborg 
fick hon en chans att visa upp bra och funktionell inredning för ett modernt 
barnrum. Hon skrev tillsammans med Elias Svedberg en heminredningsbok9 
vilken var en av de första att ha med exempel på barnrum. Lena Larsson 
skrev också en handbok i hur föräldrar kan inreda och själva tillverka bra 
och funktionella barnmöbler10. I slutet av 1950-talet kom möbler som ”Växa 
med läxa”, KFs Tripp-trapp-trull-sängar, som kunde skjutas in under var-
andra, samt våningssängarna att bli nya favoriter i barnrummen.  Mellan 
1950- talet och 1970-talet förvandlades barnrummet till en privat, fri, lektå-
lig och prylfylld plats. Under många år kom Lena Larsson att bli ett sorts 
språkrör för barns rätt till en egen och väl fungerande egen vrå, och hon är 
kanske mest känd för sitt uttryck ”slit och släng” samt att hon tyckte att fin-
rummet borde göras om till hela familjens all- och aktivitetsrum. I dag år 
2005 går trenden mot att barnrummen ska ha olika teman för att passa små 
prinsessor, riddare, rymdfarare eller djungelmän och det finns väl knappast 
någon som ifrågasätter det faktum att barn behöver möbler och rum som är 
anpassade efter deras ålder, behov, utveckling och intressen. 
                                
7 Idun 1911:46 
8 Eklund Nyström 1998:143 
9 Larsson & Svedberg 1955 
10 Larsson 1956 
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3. Mitt rum- barnen berättar om sina rum 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 

Pelles rum        

Här är mitt rum på det här pappret. Här har jag en hylla som är vit… Här har jag alla 
filmer i ordning… och sen där är en blå bil och sen här uppe finns det fönster med 
dinosaurietapet och runt här är det djungeltema med ”Makona matata”… det sitter 
fast på väggen här…Sen är mattan där, det är en tigermatta med Nalle Puh… och 
sen har jag mitt skrivbord här. Här är två ficklampor och en penna och ett suddigum 
och en penna… som vi gjorde på dagis som kunde varit en katt. Och så ser man en 
affisch. Här ser man en nalle och sen en hylla runt sängen… och sen ser man kudden 
under här och sen har jag en kant över för jag rullar… och sen här  går man ut, mel-
lan sängen och det.11  

Under den första veckan på min fältstudie var jag i klassen och deltog i de 
lektioner och aktiviteter som de hade. Detta för att jag skulle lära känna bar-
nen och snabbt lära mig deras namn. Att kunna namnen kändes otroligt vik-
tigt eftersom det är svårt att prata förtroligt med någon, om man inte ens vet 
vad personen heter. För att snabbt vinna deras förtroende tog jag till ett av 
mina bästa knep, nämligen att berätta små episoder från när jag var liten och 
gjorde hyss tillsammans med min bror. Tänk, det slår aldrig fel, det lyckas 
varje gång. 

Ett av de barn som jag ganska omgående fick kontakt med var Pelle och 
han var också det barn som jag gjorde första inspelningen med, när det gäll-
de att berätta om det ritade rummet (se ovan bild 3). Det var också Pelle som 
glatt basunerade ut för klassen att jag hade en ”hemlis” som jag hade gömt, 
men som han minsann visste var den fanns. ”Hemlisen” var den korg med 
dockmöbler som jag tagit med för att använda vid vår temastart av ”Mitt 
rum”.  

Den inledande samlingen (se bilaga1) blev grunden för vårt tema och de 
två rummen, Nils Karsson Pysslings (NPs) samt ”Vårt rum” som vi byggde 
upp tillsammans utifrån barnens förslag på vilka möbler och saker som bör 
finnas i ett rum, använde vi oss av och utgick ifrån  varje gång vi hade tema-
samtal.  

                                
11 Intervju med Pelle 2005-11-17 
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3.1 Barnens ritade rum 

Innan jag kom till klassen hade barnen fått i uppgift att rita sina egna rum. 
Rummen skulle ritas, antingen sedda ovanifrån som om barnen vore en liten 
fluga och hängde i taket på rummet och tittade ner, alternativt hur de skulle 
se sina rum om de tittade in genom fönstret eller dörren till rummet. Barnen 
som inte visste att deras bild var en del i vårt kommande tema ”Mitt rum” 
gick glatt in för uppgiften, i alla fall nästan alla. När jag senare kom till klas-
sen fick jag en bunt fantastiska bilder av barnens ritade rum, alltså deras 
egna rum hemma. Det fanns dock en liten flicka, som vi kan kalla Rut som 
envist vägrade, hon skulle minsann inte rita något rum. Eftersom det fanns 
ytterligare fyra barn som inte hunnit rita sina rum tänkte jag att jag med lite 
list nog skulle få även Rut att rita sitt rum och mitt mål var att jag också 
skulle få henne att berätta om rummet för mig och bandspelaren. 

Vi har halvklass och jag är inne på fritids tillsammans med Margit, klas-
sens fritidspedagog. Jag sitter vid ett av de stora furuborden tillsammans 
med Stina och Eva som ritar sina rum eftersom de inte hunnit göra det tidi-
gare. Vi småpratar lite samtidigt som de ritar. Bredvid mig finns en tom stol 
och ganska snart smyger sig Rut ner på den tomma stolen. Hon iakttar mig 
och tittar nyfiket på de andras bilder. ”Jag tänker inte rita mitt rum!” säger 
hon. Hon tittar utmanande på mig. Nä, säger jag, ”Det behöver du inte, men 
du kanske kan berätta om ditt rum”? Rut tittar på mig, men hon säger ingen-
ting på en lång stund. ”Jag har en säng och en garderob” säger hon plötsligt. 
Jaha, säger jag. ”Var har du dom då?”  Hon tittar på mig sen säger hon, ”I 
mitt rum”. Jaha, svarar jag, men hur har du dom då?  ”Så här!” säger hon 
och ritar upp dem med sitt ena pekfinger mot bordsskivan. ”Vet du Rut, sä-
ger jag, det är lite svårt för mig att se när du visar på bordet. Ta det här papp-
ret och visa med den här pennan istället.” Snabbt sticker jag åt henne papper 
och penna och utan att protestera eller kommentera tar hon pappret och bör-
jar rita. Samtidigt som hon ritar berättar hon om möblerna och sakerna som 
hon har i rummet. Av bara farten tar hon och hämtar en burk med färgpennor 
för att färglägga den färdiga bilden. (ur fältdagboken 2005-11-09) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Rut s rum 
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Några dagar senare berättade Rut glatt och stolt om sin bild för mig: 

Här är mitt rum… Jag har en säng och en garderob… här är en korg som man 
kan ha bollar i… Här är en… en bokhylla med böcker och leksaker… här är 
min… mitt skrivbord och… stol… jag har fyra fönster och brunt golv. Här är 
Simons säng… och hans garderob och… Vi ska dela vårat rum… för en vi 
känner ska snickra en vägg. Jag har ett fint lakan i min säng… Så var det ing-
et mer! 12 

En annan rolig intervju var den jag gjorde med Malin. Hon hade under flera 
dagar iakttagit mig och visat tydligt intresse, men inte tagit någon direkt 
kontakt, mer än då hon vid något tillfälle bett mig om hjälp under en lektion. 
Nu hade turen kommit till henne att berätta för mig och bandspelaren om sitt 
rum. Jag bad henne berätta om sin bild och hon började lite trevande beskri-
va vad hon ritat. Under inspelningen tittade hon ofta upp på mig som om hon 
sökte bekräftelse på att hon sa eller gjorde rätt. Jag satt tyst och nickade 
uppmuntrande till det hon berättade, plötsligt började hon prata om ett ludd 
som hon har på sitt golv, och jag blev fundersam. Pratade hon om en damm-
råtta, ett fårskinn eller vad menade hon? Trots att jag vet att mina frågor 
faktiskt kan störa mer än hjälpa var jag bara tvungen att fråga var luddet 
fanns: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Malins rum                                 

Det där är mitt … mitt skrivbord… och det … det där är pennfodralet. Och sen är 
det min stol där och det är väggarna (det blå). Och sen är det där mitt fönster… 
och… men jag har en kudde men, den är gul med små grejer på, men det var så svårt 
och rita dom för det var så små saker… så jag ritade bara den gul. Och sen är det där 
mitt… mitt nattduksbord och min lampa där. Och min lampa som hänger i taket är 
det… och det där är min väska och min röda rock och min gula rock… Ja… och 
sen… så har jag ett snett tak… och sen en… och sen har jag liksom som ett ludd 
som… är gosigt. Men Rickard min lillebror han har ett som är mycket gosigare ludd 
än mig (skrattar lite) tycker jag. 

Trisse: Var finns luddet någonstans då? 

Äh… i mitt rum på golvet, men jag brukar använda det som myshörna ibland, men 
det är mysigt, men det där luddet bara kliar när man ligger på det. Mamma och pap-
pa delar rum och de har en jättestor säng, bredare än det här bordet… men ibland 
blir det trångt  så mamma går och lägger sig i min säng… Jag sover bredvid pappa 
och Rickard i den stora sängen då (fnissar glatt)… och ibland blir det ju jätteknasigt 
att Rickard och jag ligger i pappa och mammas säng och mamma ligger i min säng 
och pappa ligger i Rickards säng… och ibland tvärt om… Jag ritade inte mitt golv 
riktigt för mitt golv är  trägolv… och det är ljust, men Rickard har mörkt… mörkt 
                                
12 Intervju med Rut: 2005-11-18 
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golv som också är i trä… och sen har jag en hylla som är i samma färg som golvet 
och Rickard har en hylla som är lika färg som hans golv.13   

Min enda fråga om luddet, som naturligtvis var ett fårskinn, satte igång Ma-
lins berättande och plötsligt fick jag en massa information om Malin, men 
också om resten av hennes familj. Hennes sätt att berätta förändrades helt 
efter min fråga. Hon berättade mer livfullt och självsäkert som om hon plöts-
ligt insåg att jag faktiskt var intresserad av det hon berättade.  

Att barn plötsligt börjar berätta en historia om ett föremål de just nämnt 
hände vid fler intervjuer bland annat när jag intervjuade Anton. Hans bild 
var spännande eftersom han ritat i ett ovanifrån perspektiv samt att han vikt 
ut sina väggar mot närliggande rum. Det är med andra ord en ganska avance-
rad bild. Dessutom ritade han en stor färgglad bilmatta samt ett blått litet 
spöke, vilket fick mig att tro att det var de saker som var viktigast för honom 
och som han därför skulle berätta mest om. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Antons rum                                       

Det här är min bilmatta som jag har. Det är en vanlig matta med lite bilar. Det här är 
min stol till mitt skrivbord (den grå med ryggstöd ovanför bilmattan). Det här är min 
säng (pekar till höger om bilmattan) som man går upp för en stege. Det blå är ett 
spöke som står på en hylla ovanför min säng, som lyser i några olika färger. Det här 
är ett fönster (pekar ovanför stolen). Min mamma var i Prag i Tjeckien och då köpte 
hon fåglar till mina systrar och en fisk till mig som man kan hänga i fönstret. Här är 
en hylla med lego och en massa böcker, men dom hann jag      inte rita. Jag har lådor 
med lego. Under skrivbordet står en byrå. Det är vita väggar. Jag tror att det är målat  
golvet är ljust … kanske trägolv, jag vet inte. Mamma sa att vi måste städa mitt rum 
och då flyttade hon på möblerna. Det blev bra tycker jag.14 

Anton var lite försiktig i sin framtoning. Han tog god tid på sig när han still-
samt och metodiskt berättade om sin bild. Han pekade på de möbler han just 
beskrev för att jag skulle ha lätt att följa med i bilden. Så nämnde han fönst-
ret och genast lyste han upp. Han sträckte på sig, gestikulerade med händer-
na samtidigt som rösten förändrades och han berättade med mer inlevelse. 
Fisken i fönstret, som knappt syns på bilden, väckte tydligen starka, positiva 
minnen vilket genast påverkade hans sätt att beskriva. När han sedan fortsat-
te att beskriva hyllan med allt lego samt resten av bilden återgick han till sitt 
tidigare tillbakahållna sätt. Efter intervjun frågade jag honom hur det kom 
sig att han bara färglagt mattan och spöklampan? ”Jag orkade inte måla mer 
för det blev så mycket att färglägga.” Kanske var det så enkelt som att mat-
                                
13 Intervju med Malin 2005-11-18 
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tan och spöklampan var de två föremål som var roligast att börja färglägga, 
som en fylla i-övning, men att det sedan blev övermäktigt med resten av 
bilden. Mattan och spöklampan används säkert dagligen och anses som 
självklara i rummet. Därför börjar han med att färglägga dem, för att de skul-
le se riktiga ut, vilket är väldigt viktigt för många av barnen i den här åldern. 
Däremot ser han dem inte längre som speciella, vilket fisken i fönstret blir 
genom sin historia.  Ett annat spännande fenomen är att flera av barnen är 
inne i en period av magiskt tänkande då leksaker och ting anses som besjäla-
de och därför får egna namn. Ett bra exempel på detta är Kajsa som berättade 
så här om sitt rum. 
 
 

 

 

 

 

 

 

Kajsas rum                                  

Det här är mitt rum! Min garderob, min matta som man kan hoppa… Man kan så här 
hoppa hage… och så… Här är jag som sitter vid skrivbordet och skriver dagbok… 
och så… Där är mitt Barbiehus och där är mina gosedjur. Och där är Pixie, min bok. 
Och där är mina gosiga kuddar… där är min byrå och det där är min tapet. Ett guld-
handtag… Mina gosedjur heter Linn, Bella… det är min nalle och hon har en blom-
ma. Och sen min kanin och hon heter Bella och den är ingen riktig, och här är min 
zebra och den heter Zebris och det här är min största nalle och den heter Manda. Om 
man tar i guldhandtagen då kommer man till övervåningen. Och nu är jag färdig! … 
Det är mitt… som kanske man sminkar sig och sätter lite smycken eller ringar och 
sånt. Det har jag fått av några och man kan ställa lite parfym och så. Där är lite fler 
böcker och sen så är det min toffla som heter Rus.15  

Kajsa beskrev sitt rum på ungefär samma sätt som de andra barnen, men när 
det kom till hennes gosedjur så var hon plötsligt väldigt noga med att få rätt 
namn på rätt djur. Det verkade också viktigt för henne att jag verkligen för-
stod vem som var vem av dem. Lite kul, är det också när hon avslutar be-
skrivningen av rummet med att kommentera sin toffla, som även den har ett 
eget namn, Rus, vilket hon också skrivit dit på bilden. 

Alla barn var dock inte lika pigga på att berätta om sina rum för mig, vil-
ket Anders och Noa får illustrera: 

                                                                                                                             
14 Intervju med Anton 2005-11-18 
15 Intervju med Kajsa: 2005-11-18 
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Anders rum        

En dator, en säng… och ett fönster… och ett skrivbord… och… studsbollar och 
matta … och ett underlag … 

Trisse: Var ligger det någon stans? 

På skrivbordet…  ett stort! 

Trisse: Vad är det på det? 

Mm…  alfabetet… och gosedjur och en låda… och gula väggar.16 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Noas rum                                                                                                                                                        

Det där är mitt fönster. … blommor… Och det där är en av mina växter och det där 
är mitt skrivbord och det är min säng. Och det där är en av mina vapenlådor och det 
där är min Legosäck och min Legolåda och min karta, och min bokhylla. 

Trisse: Vad är det för karta? 

Ja, runt hela världen. Dom har tagit ut hela den här.(pekar på kartan) Jag har inget 
mer17 

                                
16 Intervju med Anders 2005-11-18 
17 Intervju med Noa: 2005-11-18 
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Varken Anders eller Noa gjorde några utsvävningar när de gäller beskriv-
ningarna av rummen. Anders var otroligt försiktig och han tog lång tid på sig 
mellan varje föremål. Min fråga om vad det är för bild på skrivbordsunder-
lägget fick honom att tappa tråden. Han var tvungen att tänka efter länge 
innan han kunde svara igen, därav hans ”Mm…”. Därefter nämnde han ytter-
ligare tre saker som finns i rummet, men sen var han helt klar. När det gällde 
Noas beskrivning, så var den visserligen lite mer fyllig än Anders, men inte 
heller han ville berätta något utöver de han faktiskt sa och han gör ju en klar 
markering genom att avsluta med att säga: Jag har inget mer! Så här efteråt 
kan jag ju fundera på om jag borde ha gjort på något annat sätt för att få dem 
att vilja berätta mer. Borde jag ha ställt mer frågor, istället för att bara lyssna 
och nicka uppmuntrande? Eller gjorde jag helt rätt? Det här var kanske pre-
cis vad de båda pojkarna ville bjuda på och berätta om, alltså precis det som 
de ansåg var viktigt för sina beskrivningar.  

3.2 Jag gör intervjuer hemma hos några av barnen 
Innan jag gjorde mina djupintervjuer med sex av barnen, ansåg jag att det 
var viktigt att jag hade fått hela klassens berättelser om de ritade rummen. 
Detta för att jag skulle ha en så bred referensram som möjligt på hur barn i 
den här åldern berättar om sina rum. Dessutom gav det mig en möjlighet att 
jämföra hur barnen berättade om sina rum utifrån en bild, till skillnad mot 
hur de berättade när de satt i det egna rummet. För visst berättar de väl an-
norlunda i hemmiljö, eller? Jag har valt att låta två av flickorna få illustrera 
hur barnen beskrev sina rum utifrån den målade bilden av rummet samt i 
hemmiljö. 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Marias rum 

Maria, en av flickorna, ritade och beskrev sitt rum på följande sätt: 

Det här är min säng… och här är bokhyllan… och här är min dator… och en 
teckning (som ligger på skrivbordet). Det här är min skärm och där är min 
stol… och här är fönstret med en blomma… och skrivbord… och böcker… 
och här är dörren.18 

Hennes beskrivning var kort, utan några utsvävningar eller sidohistorier. Jag 
trodde att det skulle bli annorlunda vid intervjun i hennes rum eftersom hon 

                                
18 Intervju med Maria: 2005-11-17 
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då skulle kunna se alla andra saker som hon inte ritat eller tagit med i den 
tidigare beskrivningen. Men så här inleder hon den ganska korta intervjun: 

Jag har rutiga väggar… med blått på och vitt… och sen har jag en säng i mitt 
rum och en dator och ett skrivbord… och en stol och sen har jag också en 
bokhylla… och en garderob… och sen har jag ett fönster… och en fönster-
bräda… och sen har jag en dörr… och jag vet inte… och så har jag en pall 
och en lampa och en tavla på min klass… så har jag ett tak och ett golv.19  

 

Under tiden hon berättade, svepte hon med blicken runt rummet, som om 
hon letade efter saker att berätta om. Jag satt tyst och väntade in henne, men 
nickade uppmuntrande till det hon sa. När hon inte hittade något mer att 
beskriva för mig tog hon till ”… så har jag ett tak och ett golv”. Att hon av-
slutade med att nämna sitt golv var lite intressant, eftersom hon efter inter-
vjun om det ritade rummet bekymrat pekade på sin bild och sa: ”Oj, jag må-
lade fel här, allt blev brunt och jag glömde bort skrivbordet!” När jag nu satt 
i hennes rum såg jag att golvet i rummet och hennes skrivbord båda är gjorda 
i ljus bok. Sett ovanifrån flyter de nästan ihop, precis som hon tyckte att det 
blev på bilden. Vår intervju tog slut ganska snart efter den ovanstående be-
skrivningen. Jag fick henne att berätta lite mer genom att ställa direkta frågor 
och den hon svarade snabbast på var den om vad som är hennes favoritmöbel 
i rummet: ”Min dator!” Hela hon sken upp när hon svarade. 

Jag funderade en del efter intervjun om det var mitt sätt att agera eller in-
tervjua som påverkade Marias sätt att berätta om sitt rum, men efter att ha 
lyssnat på intervjun med Lotta insåg jag att det mer handlar om andra saker. 
Vi har helt enkelt olika sätt att berätta och en del av oss använder få ord me-
dan andra behöver många ord för att bli nöjda med sina beskrivningar.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 

Lottas rum                        

 
Så här berättade Lotta om sitt målade rum: 

Jag har ett skåp… liksom bakom bokhyllan och så har jag en låda där… och 
så har jag en grön dyna liksom på min skrivbordsstol. Och sen har jag en ro-
lig (fnissar till) anklampa… Och så har jag en radio som ser ut som en ro-
bot… som jag fick i födelsedagspresent när jag fyllde sju. Och så har jag 
några blå gardiner med några fåglar på och dom är rätt, fast dom orkade jag 
inte rita riktigt. Och så har jag en tavla över mitt skrivbord… det kan, det kan 
man fälla ihop och så har jag ett smyckeskrin där. Jag har försökt och rita en 
fjäril och så har jag askar under med mina örhängen i… och så har jag en… 
clown som brukar sitta uppe på …den här hyllan, alltså en porslinsclown. 

                                
19 Intervju med Maria: 2005-11-18 
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Och så har jag som en klistermärksväska… och så har jag två lådor där. I den 
översta ligger det leksakshästar och i den nedersta ligger det leksaksdockor. 
Det är i ett skrivbord som man kan fälla ihop. Och så har jag en lampa som 
är, som har… som har som en gul ”plupp” där uppe… och så är den fyrkan-
tig, nej trekantig… och så har jag… en blå pall vid sängen där den där radion 
står på … och så har jag kläder i garderoben. Och så har jag ett twistyband i 
en låda som står vid skrivbordet… Det är en grej som man kan hoppa i… 
som man kan hoppa liksom med… och så kan… och så ska det vara två som 
står bredbenta i var sin ände och så ska en hålla på och hoppa liksom. Och 
sen är det inte så mycket mer att berätta. Och så… Oj (skrattar till) böcker 
förstås i bokhyllan! Och sen var det nog inget mer.20                                                                                           

Lotta hörde till den grupp av barn som berättade väldigt grundligt om sin 
bild. Hon var noga med att få med allt i sin beskrivning. Hon satt framåtlutad 
över bilden för att inte missa att berätta om något av föremålen. Hennes 
språk var flödande med få tankestopp och hon var mån om att sakernas in-
bördes placering skulle bli rätt, att jag verkligen skulle förstå var de fanns. 
Hon tyckte att det var roligt att få berätta om sin bild och hon såg väldigt 
glad och avslappnad ut under själva intervjun. Och så här inledde hon sin 
beskrivning av sitt rum vid intervjun hemma: 

Vi sitter på min matta som ligger bredvid min säng och den är väldigt mjuk… 
och så har jag en väldigt rolig anklampa här… här över min säng, den sitter 
på väggen alltså och så har jag en skrivbordslampa. Den är ganska hög, det är 
inte en sån där som man sätter på bordet utan den står på golvet, för den är 
jättehög och när man ska tända den då behöver man bara känna på den med 
handen…21 

Så här fortsatte hon att beskriva hela sitt rum in i minsta detalj. Flera gånger 
gav hon mig en lång berättelse till det föremål som hon just nämnt och som 
på något vis väckte hennes minnen: 

Äh…också… fast jag har faktiskt ett till smyckeskrin som är från Italien … 
som står på en hylla som är på mitt skrivbord där en Indisk Elefant också 
står… öh som jag har fått utav min farbror som har vart i Indien och han 
skriver böcker…22  

3.3 Gemensamma nämnare i barnens 
beskrivningar av sina rum 
Gemensamt för alla barns beskrivningar av sina rum, oavsett om det gäller 
det ritade rummet eller det riktiga rummet vid djupintervjuerna, är att barnen 
räknar upp de möbler och föremål som finns i rummet och som är viktiga för 
dem: ”Jag har en säng, en stol ett skrivbord…” Detta är möbler som står för 
trygghet och vardag för barnen. Om det för tillfället råkar ligga någonting på 
skrivbordet som hos Maria och Pelle nämns det gärna i beskrivningen: ”Jag 
har en penna, en teckning, en bok på mitt skrivbord…” Att några av barnen 
som Lotta, nämner just sina böcker, antingen som boksamling eller enstaka 
exemplar, är naturligt eftersom de är i den ålder då man antingen kan läsa 
eller just håller på att ”knäcka koden” till läsandets mysterium. Självklart vill 
de berätta att de har egna böcker. Detta gäller även för Egon som just börjat 
idrotta och därför fått en egen träningsväska med ett stort fint emblem på. 
Självklart finns väskan med på hans bild och han har givit den en ganska 

                                
20 Intervju med Lotta: 2005-11-17 
21 Intervju med Lotta: 2005-11-17 
22 Intervju med Lotta: 2005-11-17 
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central plats så att den ska synas tydligt och naturligtvis börjar han sin be-
skrivning med ”Där är min UIF-väska…”23 

Svante, en av pojkarna som jag intervjuade hemma, hade vid ett flertal 
tillfällen berättat om sin ”väldigt gamla, men fina taklampa”. Varje gång 
visade han med händerna dess form, hur kedjan snurrade sig samt att den satt 
högt uppe i taket. Det bästa var dock hans allvarliga min när han betonade 
hur gammal den är. Jag var väldigt nyfiken på lampan och på hur han skulle 
beskriva den hemma. Väl hemma kommenterade han den knappt utan sa 
bara ”och där är min fina lampa”24 och pekade på den där den hängde i taket. 
Han hade ju redan beskrivit den så många gånger att det räckte, tyckte han. 

Alla barn är måna om att jag ska se och förstå deras bild och beskrivning. 
Därför är de noga med att förklara om någonting är oklart vilket t ex hände 
när barnen försökte rita loftsängar med skrivbord eller myshörna under, eller 
våningssängar, alltså föremål som finns men inte riktigt syns på deras bilder 
”en våningssäng, fast där under så är det ingen säng till”25Andra barn berättar 
om sånt som egentligen finns i rummet, men som inte fått plats på bilden 
”Och så har jag ett draperi som hänger här, men det får inte heller plats”26 
eller ”En Treceratopsmodell…den skulle ha stått där om jag inte hade glömt 
den”27. Barnen är fantastiska berättare dels muntligt, men också via sina bil-
der. Och var och en av dem berättar på sitt eget sätt, utifrån sin personlighet 
och språkliga förmåga. 

                                
23 Intervju med Egon: 2005-11-18 
24 Intervju med Svante: 2005- 11-21 
25 Intervju med Samuel 2005-11-18 
26 Intervju med Lena 2005-11-18 
27 Intervju med Otto 2005-11-18 
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4. Drömrummet – vi bygger våra drömrum 
i skokartonger   

Jo, att när jag flyttar… så kommer jag att ha… så kommer jag att fråga 
mamma och pappa om jag får bestämma i mitt rum hur jag ska göra, för jag 
vet redan hur jag ska göra då. Jag ska ha så här Ariel (lilla sjöjungfrun)… 
såna här som är bara här! (visar med händerna, menar nog en bård) Det är 
bara så! Sån som man lägger på väggen! … och på den ska det vara Ariel och 
jag ska ha en… en sån här klocka som är Ariel, och sen ska jag ha en säng 
(skrattar till) som är Ariel… och en sån här ringare som ringer… en vakna-
re… en väckarklocka… Ja! Bara det! 28 

 
Drömmen om ett eget rum, där man får bestämma själv hur man vill ha det 
eller vad man vill göra, är väl särskilt stark om man som Sara i citatet ovan 
delar rum med sina två systrar och vet att familjen inom en snar framtid ska 
flytta till ett eget hus. För att försöka ta reda på hur barnen tänker om sina 
rum när de får skapa fritt, bestämde jag mig för att klassen skulle få arbeta 
praktiskt och göra sina drömrum i skokartong.  

Barnen delades in i två grupper med lika många pojkar och flickor i varje 
grupp. Innan temat startade hade vi bett föräldrarna om hjälp med lämpligt 
material som, kapsyler, tyger, tapetbitar, träbitar och äggkartonger. Vi blev 
överösta och rummet som vi samlade allt material i såg ut som en riktig 
skattkammare, full av spännande saker. Själv hade jag varit hos två av Upp-
salas skoaffärer och tiggt till mig 24 tomma skokartonger, som jag i två om-
gångar, stolt bar genom Uppsalas affärscentrum på väg hem. Minerna på de 
människor som jag mötte var obetalbara och jag småskrattade hela vägen 
hem på min fullastade cykel. 

Tanken med att barnen skulle få göra sina drömrum istället för sina rikti-
ga rum, var att barnen är så pass gamla att de vet hur rummet ska se ut och 
därför blir besvikna och missnöjda om de inte lyckas få det rätt. Dessutom 
fanns det ingen chans i världen att få fram exakt rätt material som färger, 
tapeter och mattor för att de skulle lyckas med det. Att ge barnen en chans 
att skapa fritt kändes gott nog. 

Innan vi startade vårt lilla byggprojekt hade vi en kort samling i halvklass 
då vi möblerade ”Vårt rum” med de små dockmöbler som jag tagit med efter 
vår förra samling (se bilaga1) Därefter presenterade jag kort hur jag hade 
tänkt med skokartongrummen och jag betonade att det var barnen som be-
stämde hur drömrummen skulle se ut, bara de och ingen annan. För att få 
arbetet att fungera rent praktiskt bad vi barnen att sätta sig vid två bord, fri 
placering, men med ungefär jämt antal vid de båda borden. Därefter fick de 
komma två och två till ”skattkammaren” för att välja vilken skokartong de 
ville ha. Sen kunde arbetet börja, vilket i princip innebar att alla barn, i en 
stor klump, rusade in i ”skattkammaren”. Likt små ekorrar samlade de på sig 
en massa material. Enligt mitt tycke verkade de som om de helt planlöst bara 
högg saker de såg, utan större eftertanke kring hur eller till vad det skulle 
användas. En efter en återvände de till sina platser med alla fynd och lugnet 

                                
28 Intervju med Sara: 2005-11-17 
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lägrade sig lite. Plötsligt kunde jag se att de flesta av barnen började inreda 
sina kartonger med tapetbitar. Några barn valde att måla väggarna med färg 
medan andra först tapetserade och sedan målade över tapeten med schablo-
ner. Några hittade tapeter som de tyckte passade bättre på golvet än på väg-
gen: ”Det ser ut som mitt golv hemma.”  

Mitt i denna myllrande byggverkstad satt Jonas och stirrade ner i sin 
tomma kartong. Först trodde jag att han satt så för att han tyckte att uppgif-
ten de fått var för svår eller tråkig, men sen insåg jag att han faktiskt satt och 
planerade sitt arbete. Efter en lång stund reste han sig, gick in i ”skattkam-
maren” och återkom med färg och pensel. Länge satt han sedan och målade 
sitt rum, noga, noga. Jag såg hur en av de andra pojkarna, Fredrik, iakttog 
Jonas och efter en stund hade även han varit och hämtat pensel och färg för 
att måla sitt rum. I andra änden av detta bord satt/stod Noa och Egon. De 
hade snabbt placerat sig bredvid varandra och nu arbetade de intensivt med 
sina rum samtidigt som de hela tiden skrattade och pratade samt småhoppade 
av upphetsning. Utan att de märkte det hade jag placerat min bandspelare på 
bordet framför dem, tyvärr är det för mycket ljud i rummet för att man ska 
kunna höra riktigt bra hur de diskuterar, men en sak hörs tydligt och det är 
Egons ”mantra” som han glatt upprepar om och om igen: ”alla grejerna, alla 
grejerna…” Plötsligt återvänder Samuel från ”skattkammaren” med en hög 
knäckformar: ” Jag ska göra belysning, discolampor” säger han. Detta leder 
till att en rad av små pojkar snabbt tar sig till ”skattkammaren” för att inför-
skaffa egna discolampor. Egon kommer tillbaka med en bit glitter som han 
hänger om halsen samtidigt som hans ”mantra” förvandlas: ”jag ska pynta, 
jag ska pynta…” När glittret kommit på plats ser han nöjd ut och hans 
”mantra” återgår till ett sjungande ”alla grejerna, alla grejerna…”. 

Samtidigt vid det andra bordet där alla flickor satt sig, pågick också ett 
febrilt arbete, men här var det lite andra tongångar. Flickorna kom snabbt 
igång med att måla och/eller tapetsera sina rum. En av flickorna, Karin, som 
snabbt tapetserat sitt rum med en rosa tapet, upptäckte när hon var klar, att 
kompisen Sara inrett sitt rum med en blå tapet. Med bekymrad min kom hon 
fram till mig och sa att hon ångrat sig och att hon faktiskt valde fel tapet från 
början. Jag försökte pressa henne lite för att se om det verkligen var så, eller 
om hon bara ville byta tapet för att få likadant som Sara. Karin vidhöll att 
hon tagit fel från början och jag lät henne byta tapet. Hur skulle det annars 
kunna bli ett drömrum om hon redan från början var missnöjd med tapeter-
na? Ganska omgående uppstod en diskussion vid flickornas bord angående 
en bit band som någon av dem hämtat från ”skattkammaren” och sedan lagt 
på bordet. Plötsligt var det flera som ansåg sig vara ägare till den lilla band-
stumpen och hur löser man ett sådant problem? Först försökte jag genom 
frågor att lista ut vem det var som hämtat bandet, men efter att ha fått en lång 
invecklad förklaring från de inblandade gav jag upp och sa att de måste lösa 
detta själva. Jag hörde hur de envetet diskuterade en stund och sedan blev 
det lugnt vid bordet. Senare såg jag bandet fastlimmat i en av kartongerna, 
förhoppningsvis var det i rätt kartong. Det var intressant att se hur olika 
flickorna och pojkarna arbetade i grupp. Pojkarna delgav varandra idéer och 
lösningar medan flickorna mer höll på sina idéer och ibland ansåg att någon 
av de andra flickorna knyckte ett uppslag eller en bit material. I vilket fall 
som helst så blev rummen otroligt fina och alla barn fick berätta om sina rum 
för mig och bandspelaren när de var klara. 

Här nedan visar jag några av barnens rum samt deras berättelse om rum-
met: 
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Pias drömrum                    

 
Jag heter Pia och är sju år och jag har gjort mitt fantasirum… och det är en tvåvå-
ningssäng där Håkan (lillebror) sover underst och jag överst. Och sen är det en liten 
tråd som hänger över, brevid våran säng. Och först hänger det några linjaler, inte 
linjaler jag menar lijaner… som man kan hänga i, och sen är det bara lite prydnad 
där och sen är det två lampor… och sen är det också en till prydnad… Och sen 
mm… När man går ner från sängen då så är det en matta. Och sen så… inne i 
15hörnet där är en massa böcker…(knapparna på golvet) Och sen är det ett sängbord 
precis bakom sängen och där står en sänglampa och en telefon… och sen är det två 
gosedjur längst ner i sängen…  

Trisse: Är du nöjd? 

Mm…Nej, inte än!... och sen… också på en vägg är det en liten trädgård, liksom sol 
och träd och så. Och sen … den andra väggen är det blå tapet med vita blommor. Nu 
är jag klar!29 

Fast Pia hade alla möjligheter att göra som hon ville i sitt eget drömrum 
valde hon att skapa plats även för sin lillebror genom att välja en vånings-
säng och hon beskriver till och med vilken säng som är hans. På min fråga 
om vilket av rummen, hennes riktiga eller drömrummet, som hon helst skulle 
vilja bo i svarade hon ”Båda!” 
 

 

 

 

 

 

 

 

Jonas drömrum 

                                
29 Intervju om drömrummet med Pia: 2005-11-22 
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Nästa drömrum står Jonas för och han har byggt sig ett riktigt aktivitetsrum: 

Jag heter Jonas och så är jag sju år. Jag har en studsmattasäng som man ska… 
som man studsar upp och så skruvar man ut i en till studsmatta och så, och så 
studsar man ner. Och så har jag lejopard-, nej kari… tigergolv och grönt, och 
gröna väggar. Och så har jag en ”Blaid-blaid bana”(ett spel), och så ett päls-
hörna. Och så har jag färgåkningen, kulåkningen(en kulskjutarbana) och en 
belysning… och en… tavla.30 

Även Jonas fick frågan om i vilket av rummen han helst skulle vilja bo och 
även han svarade:”Båda!” 

I många av drömrummen fanns en kakelugn och ett av rummen fick en 
skorsten på taket, men ingen kakelugn. Ingen av barnen kommenterade det, 
men jag tror att Nils Karlsson pysslings rum har spelat en viss roll som mo-
dell. En av dem som valde att ha en kakelugn var Ellen: 
                                                                                                                                                                          
 

 

 

 

 
 
 

Ellens drömrum 

Ellen, sju år…Äh… jag har en myshörna, och så har jag en kakelugn. Och sen har 
jag en soffa… och så har jag… mm, ett badkar och sen har jag bord och två stolar 
och en säng och en lampa… och så har jag ved… golv…Jag hade inge’ mer.31 

Ellen visste inte alls i vilket rum hon helst ville bo i om hon fick välja, men 
hon var väldigt nöjd med sitt drömrum.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Pelles drömrum                  

                                
30 Intervju om drömrummet med Jonas: 2005-11-22 
31 Intervju om drömrummet med Ellen: 2005-11-22 
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En person som hellre valde sitt rum hemma var Pelle: ”Jag tror att jag skulle 
ta det där hemma, för här har man inga leksaker…” Så här lät hela hans be-
skrivning av drömrummet: 

Jag heter Pelle och jag är sju år. Äh, vad heter det… här, om man kommer in 
genom dörren och sen om man kommer, den hära blågröna, Det är en lijan, 
om man har roligt, om man vill slänga sig så här snabbt, tar man tag i den då 
kan man gunga. Och sen här…och då kan man hoppa till, till här, och här 
kan man stå och dansa för dom över den här, där panpeta, nej tandpetaren e’ 
det ska va två trådkasta…trå tvådkasta… två strålkastare. Och sen brevid här 
där den är röd, det är en norsk ha…det är en norsk…äh… halsduk var   det. 
Och sen här e’ min säng och det har jag gjort av två… man kan säga torkare 
och sen en papperslåda och sen har jag gjort ett papper och lagt över som 
man kan säga, som ett överkast. Och sen är det ett rött täcke och kudde. Och 
sen bredvid den här en lampa. Och sen så är det ett bord där man kan äta och 
sen om man går hit brevid, så är det en brasa där man kan sitta. Och här 
kommer man in genom en lampa. Och sen om man går hit till fönstret då är 
det en kapsyl, men det är en trumma och sen dom där två grejerna – tandpe-
tarna, det är två… äh två blompinnar och sen bredvid det, det är en lavalam-
pa som lyser upp. Och sen det i mitten är en matta. Och sen ett runt fönster 
och utanför här sitter fast en liten häng… en liten gardin kan man ju säga (en 
markis). Och sen här har jag gjort med en tandpetare gjort hål och utanför så 
stoppade jag in den här och det är en plingklocka. Nu är jag klar!32 

Det var otroligt spännande att studera barnen i deras byggprojekt. Från att 
bara plocka material helt på måfå hittade de olika lösningar och använd-
ningsområden för ”skrotet”, och rummen utvecklades vart efter. Det var 
också intressant att se hur flickornas rum fick små myshörnor, sköna möbler, 
sänghimlar, prydnadssaker och gosedjur, alltså rum att mysa i, där man kan 
ha det tryggt och ombonat. I de flesta pojkrum gavs det istället möjligheter 
till aktivitet, spel, tävling och lek. Dessutom fanns det i några av pojkrum-
men olika apparater som kunde tillverka mat, dryck och godis. Hur kan det 
komma sig att rummen blir så totalt olika när alla hade exakt samma material 
att utgå ifrån och instruktionen vid start var den samma. Är vi så präglade på 
manligt och kvinnligt beteende redan vid sju års ålder, att till och med våra 
drömrum inreds efter detta? Hade den fria placeringen vid borden någon 
betydelse? Om barnen hade satt sig lite mer blandat, flickor och pojkar, hade 
rummen sett annorlunda ut då? Ja, kanske något rum hade påverkats, men 
det är knappast troligt. Trots att barnen påverkar varandra när det gäller idéer 
och uppslag, innebär ju själva bygget ändå att de omedvetet formar rummen 
efter sina egna personligheter. Automatiskt utformar de även rummen efter 
de normer som finns i vårt samhälle, men som de egentligen inte är medvet-
na om, bara en del av. Min förhoppning är dock att jag genom mitt arbete 
med barnen fått dem att tänka till lite extra när det gäller vad som är kvinn-
ligt och vad som är manligt. Så att de nästa gång vågar göra och säga som 
Otto: ”… jag måste protestera, men jag är av en annan åsikt…!”33 
 

                                
32 Intervju om drömrummet med Pelle: 2005-11-22 
33 Ur fältdagboken 2005-11-25 
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5. Barnrummet sett ur ett 
genusperspektiv- vi besöker Ikea 

Många små flickor älskar rosa, men de tycker också om babyblått, drömlila 
och gräsgrönt. Ge din dotter en ren vacker bakgrund där hon själv kan forma 
sin personlighet med favoritsakerna och ordna det förståndigt så blir det lätt 
för henne att hålla ordning.34  

När man läser det här citatet så är det lätt att tro att det kommer från en bok 
skriven någon gång på 30- eller 40-talet, men så är tyvärr inte fallet. Jag 
hittade den på biblioteket, en relativt nyskriven bok om barnrum. Att jag 
valde just den var att den riktade sig till de åldrar som jag är intresserad av, 
0-10 år, samt att den innehåller fantastiska bilder på olika barnrum som jag 
tänkte att jag kunde använda tillsammans med barnen i klassen. När jag väl 
började läsa boken insåg jag att den är full av könsstereotyper och den blev 
plötsligt väldigt intressant ur ett genusperspektiv. Citatet ovan inleder det 
kapitel i boken som handlar om flickors rum och resten av kapitlet är fullt av 
intressanta kommentarer eller vad sägs om följande: 

Precis som när små flickor väljer kläder åt sina dockor tycker de om att få 
chansen att välja vilket sänglinne de vill ha.35 

Inredningen i ett flickrum behöver inte vara blommigt. Blekt mandelfärgade 
nyanser ser lika feminint ut.36 

De flesta mödrar är själva fortfarande små flickor innerst inne. Om du gillar 
någonting är chansen stor att din dotter också gör det.37 

Efter att ha läst boken kunde jag inte låta bli att fundera över författarens 
inställning till manligt/kvinnligt, pojkar/flickor. I kapitlet om flickors rum 
riktar hon sig hela tiden till mamma, en kvinna som verkar gilla blommiga 
tyger, feminin inredning och som vill ge sin dotter allt det där som små 
flickor vill ha och behöver. Intressant är att författaren har varit hemma hos 
de familjer som medverkar i boken och vad jag förstår är hemmen inredda av 
olika arkitekter. Detta tyder ju på att det är familjer med god ekonomi och 
bilderna talar för att det är välutbildade familjer. Likväl finns dessa ”bilder” 
på hur en flicka respektive pojke förväntas vara, tycka och tänka, i texten. 
Har författaren egentligen intervjuat eller samtalat med familjerna kring hur 
de har tänkt om barnrummens inredning? Jag började fundera på hur unga 
inredningsintresserade föräldrar läser boken. Läser de texten och reagerar på 
innehållet eller läser de bara texten rakt igenom för att hitta bra inrednings-
tips utan att reflektera över vad författaren egentligen säger om barnen? 
Kanske gör de som jag först gjorde och bara frossar i de härliga, färgstarka 
bilderna. Sett ur ett genusperspektiv är boken intressant. Är det så att det är 
vårt biologiska kön som bestämmer hur vi inreder våra rum eller är det fak-
                                
34 Wilson 2001:23 
35 Wilson 2001:28 
36 Wilson 2001:30 
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tiskt så att vi fostras in i vad som är ett riktigt flick- respektive pojkrum. Jag 
såg fram emot att använda bilderna tillsammans med barnen för att de skulle 
få fundera kring vem som kan tänkas bo i det aktuella rummet. Är det en 
flicka eller en pojke? Hur kan man se vem som bor i rummet osv.  

I boken Det konsumerande barnet38 beskriver en av författarna hur pojkar 
i reklamen på 20- 30- och 40-talet framställs som slitvargar av stora mått.  

Pojkarna framställs som naturligt vilda och busiga som gärna tar ett nappatag 
med varandra på skolvägen och därvid smutsar ner sig och får sönderslitna 
kläder.39  

Medan pojkarna enligt reklamen ansågs vara förbrukare av de varor kvin-
norna i hushållet inhandlat, tillrett och underhållit, framställdes de små flick-
orna istället i rollen som mammas lilla hjälpreda, alltså återigen som en still-
sam vän liten person som gör det hon förväntas göra. Nyligen fick jag hem 
en reklamtidning40 och i den finns en färggrann annons från det nystartade 
företaget VIP-Kids. I annonsen finns en bild på en av företagets sängar, en 
variant av våningssäng kombinerad med koja, hängmatta, bokhylla, klätter-
vägg samt gunga. På bilden finns tre barn, två flickor och en pojke. En av 
flickorna sitter stillsamt i gungan samtidigt som hon läser en bok. Den andra 
lilla flickan sitter i hängmattan med ett stort gosedjur i famnen medan pojken 
med hjälp av ett rep försöker klättra upp på sidan av sängen. Trots att det är 
år 2005 så är vi fortfarande kvar i samma bilder som reklamen från 20- och 
30- talet. Hur kommer det sig? Nog är det dags att tänka om när det gäller 
våra barns rum så att vi inte behöver gå på fördomar som följande citat: 

Skapa en lya utan krusiduller för pojkarna, med mångsidiga möbler som kan   
användas i lek. Plundra hela färgskalan för att få inspiration-rött, klargrönt, 
blått- och använd robusta ytmaterial som gummi och trä så behöver ingen 
tänka på repor och slitage41  

Nog behöver väl även flickor slitstarka ytor och härliga klara färger i sina 
rum 

5.1 Vem bor i rummet  
På Ikea i Uppsala finns fyra möblerade barnrum och jag bestämde att vi 
skulle åka dit på studiebesök. Målet med besöket var att se om barnen, bara 
genom att titta på rummens möbler och föremål, skulle kunna utläsa vem 
som förmodades bo i det inredda rummet. Vi delade in klassen i två grupper, 
en flickgrupp och en pojkgrupp. Detta för att jag ville se om flickorna och 
pojkarna upplevde och beskrev samma saker eller om de skulle tolka rum-
men olika.  

För att förbereda barnen hade vi några dagar innan studiebesöken en sam-
ling, även denna skedde i pojk- respektive flickgrupp, där vi pratade om 
huruvida man kan se på ett rum vem som bor där. Först pratade vi om vårt 
eget dockrum och därefter gick jag över till att visa barnen fyra bilder på 
barnrum ur den tidigare nämnda Judith Wilsons bok. Så här resonerade 
flickorna kring ”Vårt rum” (se bild 5) 

                                                                                                                             
37 Wilson 2001:39 
38 Brembeck 2001 
39 Brembeck 2001:69 
40 Complete  nr 2 2005: 20  
41 Wilson 2001:41 
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Nej, jag tycker att det är inga tjejsaker och inga killsaker, och killar kan ju 
också ha rosa byrålådor, för dom kan också till exempels ha rosa…äh…att 
också ha sån här fåtölj med rosor på… inte bara tjejer som har.42 

Jag tycker att det liknar som ett tjejrum…alltihop!43 

Men jag tycker liksom… det är ju ett hjärta på stolen. Det där lilla, och då 
tänker jag att killar brukar inte ha hjärta och så…44 

För att det är ju rosor på stolen och en av dom där lila lådorna har ett märke 
med en barbie på och jag tycke… jag tror att killar brukar inte leka med bar-
bie.45 

Alla ville vara med och berätta hur de tänkte och vad de såg i rummet. Lika-
dant var det när jag visade dem bilderna i boken och de hade många kloka 
synpunkter. En rolig diskussion uppstod när en av flickorna påstod att ”poj-
kar inte brukar ha massa lila och sånt…” genast var det fler som ville kom-
mentera. Eftersom jag hade varit hemma hos flera av flickorna kunde jag 
använda deras rum och väggfärg i diskussionen. Pias inlägg får summera vad 
flickorna tillslut kom fram till: 

Alltså Anton (Anton i klassen), han tycker faktiskt om rosa och lila. Han 
tycker om alla färger som jag! Alltså jag tycker…alltså jag tycker tjejer… 
killar kan väl också ha spetsar på täcket, killar kan väl också ha rosa…dom 
får ha vad dom vill! Bara dom tycker om det själv!46 

 

De var spännande att höra hur barnen resonerade och jag såg fram emot stu-
diebesöken på Ikea.  

5.2 Vi åker till Ikea 
Vi hade turen att få komma till Ikea före öppettid, vilket innebar att vi kunde 
arbeta ifred utan att störas av en massa kunder. Däremot blev vi ibland stör-
da av varuhusets högtalare samt motorljud från städmaskiner i de angränsan-
de rummen. Flera gånger kom också Ikeas egen personal smygande förbi för 
att intresserat lyssna på vad barnen berättade.  

Innan vi började fick barnen sätta sig på golvet i det första barnrummet. 
Jag bad dem att se sig om i rummet, utan att prata med varandra och fundera 
på vem som bodde i rummet. Barnen tog sitt uppdrag på största allvar och de 
var ivriga att få berätta för mig vad de såg och hur de tänkte. Här nedan föl-
jer vad barnen sa om tre av de fyra rummen: 
 

                                
42 Pia om ”Vårt rum” 2005-11-22 
43 Karin om ”Vårt rum” 2005-11-22 
44 Lotta om ”Vårt rum” 2005-11-22 
45 Maria om ”Vårt rum” 2005-11-22 
46 Pia om ”Vårt rum” 2005-11-22 
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Rum 1 

         

 

 

 

 

 

 

 

 
Det är en pojke, för det står Emil där!47 

Det är en pojke, för flickor brukar inte ha såna där innebandysaker, fast dom kan 
köra det!48 

Jag tror att det är en flicka och en pojke, för att det är också lite stjärnor där och då 
tror jag att det är en flicka och en pojke…som sover i det här rummet.49 

Det kan också va’ en tjej för killar brukar inte oftast dansa till musik hemma. För det 
är en bandspelare där!50 

Jag tror att det är både en tjej och en kille… för att det är både en X-box och en 
blomlåda där borta.51 

Jag tror att det är en tjej som bor här. Det kan lika gärna vara ett rött rum som tjejer 
har, likadant med blomman, tv-n eller X-box kan lika gärna… Det där kortet kan va 
kortet på nån av doms’ kusiner kanske…52 

Barnen var mer eller mindre överens om att det var ett pojkrum, eftersom det 
hade mörka färger (ena väggen var svart), det fanns en myshörna, på väggen 
hängde två bandyklubbor, och i en låda fanns det byggbitar till en träjärnväg. 
I rummet fanns också en dator, en X-box och en tv vilket barnen ansåg bru-
kar finnas i pojkrum.  
 

                                
47 Intervju med Lena 2005-11-24 
48 Intervju med Sara 2005-11-24 
49 Intervju med Sara 2005-11-24 
50 Intervju med Maria 2005-11-24 
51 Intervju med Noa 2005-11-29 
52 Intervju med Pelle 2005-11-29 
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Rum 2 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 
Jag tror att det kan vara en tjej för där står en prinsessa… blomma på pallen, blom-
lampa också, så jag tror att det här med kan vara ett tjejrum. Och sen kan man se 
dom där muggarna och skålarna…53 

Jag tror att… därför de’(pekar på gardinen med fjärilar) prickar och så tror jag att 
äh… det där trädet det kanske tillhör Askungen eller…öh… vad heter det nu 
igen?...och så kan det va… den här prinsessan Trosa… Törnrosa.54 

Vad heter det… Jag tror faktiskt att det här tillhör en tjej för att det har rosa kudde, 
rosa ram… så… och lila lådor och en lila stol. Det är inte så jättevanligt att killar 
gillar lila.55 

Barnen var helt överens i båda grupperna, om att detta var ett tjejrum, efter-
som det var färgglatt, hade blommor på möblerna, fjärilar på gardiner och 
små lila lådor. En av pojkarna påpekade att det var ett flickrum ”fast det är 
en spindel på lampan i taket” och de andra höll med och sa att det måste vara 
en modig tjej. Felsägningen med prinsessan ”Trosas” träd, fick naturligtvis 
hela pojkgruppen och mig själv att bryta ut i skratt och vi avslutade intervjun 
i rummet med att alla barn som ville fick krypa genom hålet i trädet in till 
nästa rum. 
 

                                
53 Intervju med Pelle 2005-11-29 
54 Intervju med Jonas 2005-11-29 
55 Intervju med Fredrik 2005-11-29 
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Rum 3 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Det är en kille… mm…tre år kanske…en massa rymdvarelser56 

Jag tycker samma som Anders för att det är killkläder där, och typiskt killspegel 
också en massa rymdvarelser. Och så är det dom dära’ blåa och gröna lamporna.57  

Det där… dom där kulorna, dom har jag i mitt rum, så jag tycker att det passar i ett 
killrum. För dom där och dom där(pekar på föremål i rummet) för dom där kläder-
na… äh här borde det bo nån treåring! För kolla teckningarna där.58 

Mm, jag tror det e’en pojke och … äh jag tror att det är som Lena hon har en lilla-
syster som heter Maja, hon är två år och jag tror att det är ungefär… jag tycker det 
liknar… för på väggen hänger det teckningar och vi brukar inte rita såna!59 

Även i det här rummet kunde barnen se vem som ”bodde” i rummet. Många 
av dem prickade också in rätt ålder, mycket på grund av barnteckningarna 
som hängde på väggen. Den inredare/dekoratör från Ikea som jag senare 
intervjuade, sa att hon var fascinerad över hur väl barnen hade prickat in de 
detaljer som presenterade ”den boendes” kön och ålder.    
 

                                
56 Intervju med Anders 2005-11-29 
57 Intervju med Egon 2005-11-29 
58 Intervju med Jonas 2005-11-29 
59 Intervju med Kajsa 2005-11-24 
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6. Barnrummet sett ur ett lek och 
konsumtionsperspektiv 

Sängen i Elviras syrenfärgade flickrum är nu förvandlad till en Jeep. De leker 
att de ska ut och campa. Flickorna är klädda i klänningar för de har just varit 
på kalas.60 

 

I den lästa litteraturen är det hela tiden pojkarna som behöver lekyta, tåliga 
möbler och så vidare, men citatet ovan talar sitt tydliga språk. Självklart 
behöver också flickor golvyta, förvandlingsbara möbler och möjlighet till 
lek, det tror jag att de flesta vuxna håller med om. Ann-Marie Lagerkrantz 
skriver följande om idealbarnkammarens inredning: 

Som en cirkusarena skall barnkammaren helst vara. Snabba scenväxlingar, 
starka effekter och utrymmeskrävande lekar tilltalar småbarnens ohämmade 
fantasi. Barnkammarmöbleringen skall kunna förvandlas fort och lätt till både 
affär, skola, lagård och docksjukhus.61 

När jag under några år arbetade på en småbarnsavdelning på en förskola, 
fick jag under en period möjlighet att studera hur barnen på avdelningen 
varje dag lekte att de åkte tåg. Barnen hjälptes åt att ställa alla våra små sto-
lar i en lång rad. Därefter hämtade de alla leksaker de kunde hitta, packade 
ner dem i väskor och ryggsäckar, och alla dessa skatter släpade de med sig 
på tåget. Till leken hörde också att klä ut sig vilket innebar att alla, både 
flickor och pojkar satte på sig de glitterkjolar och sjalar som fanns i dock-
vrån, gärna lager på lager om det var möjligt. När så alla var färdigklädda 
och färdigpackade satte de sig på tåget och reste iväg. Leken pågick många 
dagar och vi vuxna lärde oss att kryssa mellan tågsäten, passagerare och 
bagage. Nu så här i efterhand kan jag inte låta bli att fundera på: När för-
vandlas egentligen den glittriga kjolen till ett kvinnligt attribut och varför? 

John Sjöström skriver i boken Barnens rum om sin barndoms rum och le-
kar. 

I vardagsrummet hade vi en matta av trettiotalsmodell med egendomliga 
vinklar och fält. Den blev en stad med gator och torg, och golvet ett hav med 
kajer. (Sjöström1998:10)  

I de flesta barnrum idag finns det någon typ av lekmatta. Många har djurmo-
tiv eller sagomotiv som Askungen eller Nalle Puh. Andra mattor har mönster 
som påminner om ett flygfoto av ett landskap med vägar och hus. Många av 
barnen berättar ju också i intervjuerna om sina mattor ”Det här är en trasmat-
ta som jag är väldigt stolt över” eller ”min matta som man kan hoppa…Man 
kan så här hoppa hage…” En av pojkarna hade djungeltema i sitt rum. På 
golvet hade han en lång grön bomullsmatta med stora svarta myror på. Mat-
tan var väldigt läcker, säkert vald med omsorg och passade i rummet, men 

                                
60 Radioprogram Barnen på P1, 2005-11-04: 11.05 
61 Lagerkrantz 1961: 113 
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han bara kommenterade den som ”en matta”. På årets Hus och Hem- mässa i 
Älvsjö träffade jag på en försäljare som hade just barnrumsmattor. Företaget 
var ganska nystartat och de hade specialdesignade barnmattor i ren ull. Mat-
torna var både fantasifulla och vackra, men frågan är hur länge man vill ha 
en matta i sitt rum med en stor röd brandbil på? En tuff tonåring vill garante-
rat inte ha den. 

I en av böckerna om Alfons Åberg finns en fantastisk beskrivning av 
barns fantasilek. Pappa Åberg har städat och nu har han förbjudit Alfons och 
Viktor att ta fram en massa leksaker när de leker, vilket pojkarna löser på sitt 
eget fantasifulla sätt. 

Alfons hämtar finskålen. Från soffan bär Viktor några kuddar som ska bli 
berg i deras rike. Lite skog behövs också… Krukväxter blir bra skog! Alfons 
vill ha slottet högt upp- och sätter finskålen på en bergkudde.62  

 

Den här boken är en favorit hos många barn och jag läste den även för bar-
nen i skolan som avslutning efter vårt temasamtal kring vad man använder 
sitt rum till. Att barn i alla tider lekt och fantiserat på olika sätt vittnar Sjö-
ström om när han fortsätter berätta om sin barndom:  

Min syster kunde dra en filt ur sängen och göra ett bord till en koja. Själv var 
jag för liten för en så storslagen byggenskap men ordnade gärna egna krypin i 
den innersta vrån av de djupa och smala garderoberna i den lägenhet dit vi 
flyttade när jag var sex år.63 

 

De allra flesta barn tycker om att bygga kojor eller skapa sig små hus precis 
som författaren i citatet ovan. Dagens barn har också en möjlighet att ”slip-
pa” bygga själva. Det finns en mängd lektält och lekhus att köpa färdiga. 
Frågan är bara om de är lika roliga och intressanta för barnen? Är inte själva 
planerandet och byggandet av kojan nästan den viktigaste delen av leken. 
Idag kan till och med dockskåpsdockorna få ett lektält64 och det är till utse-
endet väldigt likt IKEAs eget lektält.    

När jag var barn hade jag en ”lekstuga” i ett dike och där lekte jag och hade 
mina små skatter. En dag fick jag en riktig lekstuga men där fick jag inte ha 
min sand, mina kottar och mitt kladd. Då flyttade jag tillbaka till mitt dike!65      

Ingen av barnen jag besökte hade något kojbygge på gång, däremot berättade 
en av flickorna att hon brukade bygga koja under sin säng. 

När funkishusen byggdes och barnfamiljerna började flytta in höjdes en 
del röster mot de ljusa och avskalade lägenheterna. En viss oro fanns för att 
barnens fantasi skulle tryta eftersom det inte ansågs vara en utmanande och 
fantasieggande miljö. Därför ansåg bland annat leksaksindustrin att det var 
viktigt för dessa stadsbarn att de fick många och pedagogiska leksaker som 
kunde kompensera den kala miljön. Barnen på landet ansågs inte behöva 
samma mängd saker eftersom de hade en helt annan och mer stimulerande 
kringmiljö.66 Idag är det väl knappast någon som tycker att stadsbarn lider 
brist på leksaker snarare kan jag väl tycka att vissa har för mycket saker och 
för lite lek.  

                                
62 Bergström 1998: 7 
63 Sjöström 2001: 10 
64 Lundby dockskåpsmöbler 
65 Informellt samtal med Berit Karlsson 2005-11-15 
66 Brembeck 2001 
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I de sex barnrum som jag fick besöka fanns det leksaker. I ett av rummen 
var de dock helt dolda, eftersom de förvarades i en stor garderob i rummet. I 
övriga rum kunde jag se leksakerna men ingen av barnen hade någon synlig 
lek på gång i rummet. Troligen hade de fått plocka undan, så att det skulle 
vara städat inför mitt besök. Tilläggas ska också att alla sex barn, som samt-
liga bor i egen villa eller radhus, hade tillgång till annat lekrum eller lekut-
rymme, antingen i angränsande rum, på annan plats i huset eller i syskons 
rum.  

6.1 Vad har man sitt rum till 
Under vår sista samling, även den uppdelad i pojk- respektive flickgrupp, 
frågade jag barnen vad man har sitt rum till och så här svarade några av poj-
karna: 

Leker… med lego och bionicle (en ny typ av lego) och med alla mina sa-
ker!67 

Man använder sitt rum till att bo i…att man måste ha nånstans att man äger. 
För att man väljer rummet och så tillslut om man har haft det jättelänge, som 
jag har haft då äger man det.68 

Man sover i det!69 

Man har roligt i det och så… äh… ibland leker man, och så ibland gör man 
läxorna och så!70 

Man har nåt ställe om man ska klä på sig, då kan man ju klä på sig i sitt 
rum… om man kanske vill att inte nån’ ska se… då behöver man inte gå in 
på toaletten… Äh tillexempel man måste ju ha en säng om man ska kunna 
sova. Och sen kanske man … om man till exempel vill vara ifre’, för sig 
själv, då brukar jag stänga min dörr och då brukar pappa ropa istället för att 
öppna den.71  

 

                                
67 Intervju med Samuel 2005-12-01 
68 Intervju med Jonas 2005-12-01 
69 Intervju med Fredrik 2005-12-01 
70 Intervju med Egon 2005-12-01 
71 Intervju med Pelle 2005-12-01 
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7. Avslutande diskussion 

Ovanstående citat vittnar om hur otroligt viktigt det är med ett eget rum, och 
vad många olika behov det fyller. Barnen beskriver rummet som en plats att 
vara ifred på, och att det är viktigt att gränsen till det egna, här representerat 
av dörren, respekteras av andra. Att kunna stänga sin egen dörr innebär ock-
så att man innehar makt. Makten att släppa in eller eventuellt stänga ute nå-
gon ”objuden”. Intressant är att ingen av barnen hade någon skylt på sin dörr 
med budskapet ”Privat” eller ”Stör ej”. Troligtvis är de lite för unga, och för 
dem räcker det än så länge med att ha en fin namnskylt som talar om vem 
som bor i rummet. Jonas citat vittnar ju om hur viktigt det är för honom att 
rummet är ”mitt”, vilket han tydligt poängterar när han säger att han äger 
rummet. I en av familjerna var det viktigt att inredningen i flickans rum 
stämde med resten av huset. Jag funderade lite över det här, eftersom flickan 
på min fråga om vilken möbel som var hennes bästa, glatt och oerhört snabbt 
svarade datorn. Kan det vara så att datorn är hennes ”eget privata rum” där 
hon får styra och ställa som hon vill, medan hennes riktiga fysiska rum upp-
levs som tillhörande familjen och det offentliga?  

För flera av barnen är rummet också en arbetsplats där man leker, läser el-
ler gör läxorna, även om just läxorna oftast verkar göras i köket eller i något 
av de andra rummen där barnen kan få sällskap och hjälp. I många av rum-
men fanns också speciella platser där barnen hade samlat sina finaste ting, 
nästan som små privata altare. Där hade de samlat allt från små stenar och 
snäckor till ” min lysande rymdlampa…som jag har köpt på ett museum i 
USA”.  

När det gäller hur barnen beskriver sina rum och vad eller vilka föremål 
de väljer att ta upp, så är varje beskrivning självklart väldigt individuell. Ta 
bara Egon och sportväskan, den finns bara med i hans beskrivning, medan 
Anton istället berättar om fisken som hänger i hans fönster och som är speci-
ell eftersom hans mamma köpt den i Prag. Alla barn nämner någonting som 
de är ensamma om att ha med i sin beskrivning, om så bara en annorlunda 
beskrivning av sin säng eller matta. När det gäller barnens möbler så berättar 
vissa väldigt ingående om varje sak och de är måna om att jag verkligen ska 
förstå hur möbeln används och ser ut. För andra finns möblerna där bara för 
funktionen, man måste ha en säng att sova i, ett skrivbord att rita vid och en 
stol att sitta på. Det var också intressant att se hur viktigt det var för barnen 
att beskriva väggar, golv och tak. En talande bild är den som Jonas gjorde av 
sitt rum. Han berättade flera gånger om sitt väldigt orangea rum samt att han 
hade ett ”snett tak”. Väl hemma hos honom såg jag att väggarna är ockrafär-
gade med en orange-röd bård mitt på väggen. Men hans bild visar tydligt hur 
han upplever väggarna som väldigt orangea samt taket som väldigt stort och 
snett. En rolig episod med Jonas var när jag frågade om hans drömmöbel. 
”…En hög sån dära’ våningssäng med bara en säng där uppe”72. Drömma 
kan man alltid göra fast man har snedtak i sitt rum.  

En del barn hade lätt att berätta och språket flödade, medan andra var mer 
återhållsamma. Självklart har mitt beteende under intervjuerna spelat in, 

                                
72 Intervju med Jonas 2005-11-28 
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vilket visat sig med bland annat en av flickorna. Vid våra intervjuer var hon 
ganska tyst och hon berättade bara det nödvändigaste, alltså inga utsväv-
ningar. Vid de sista samlingarna som vi hade i klassen var hon väldigt språk-
sam och orden flödar. Hennes intervjuer borde kanske ha legat som det sista 
jag gjorde, för att ge henne en ärligare chans att berätta. Det är lätt att vara 
klok i efterhand!  

Arbetet med drömrummen var otroligt roligt och spännande. Jag hade re-
dan innan jag började med fältstudien bestämt mig för att uppsatsen inte 
skulle ha ett genusperspektiv, utan mitt mål var att ta reda på hur barn i 6-7 
års ålder, oavsett kön, berättar om sina rum. Att då få se hur olika barnen 
arbetade och inredde sina drömrum var lite förvånande. Flickorna inredde 
sina rum i ljusa färger. De byggde små myshörnor och pyntade med säng-
himlar, och gosedjur. Några av dem gjorde olikfärgade ljusslingor av pipren-
sare ”som kan ändra färg” samt vanliga smålampor. Flera av dem gjorde små 
telefoner och en av dem hade till och med ”sin boksamling” i rummet. 
Samma flicka valde också att göra plats för sin lillebror i sitt drömrum, ge-
nom att göra en våningssäng. Detta gjorde hon trots att hon äntligen hade 
chansen att få ett ”eget rum”. Pojkarna däremot inredde sina rum för aktivi-
tet, spel, tävling och lek. Många hade elektroniska finesser som laser- och 
discolampor. Flera hade även apparater som kunde tillverka mat, godis och 
drycker. Min fråga här måste naturligtvis bli: När slutar flickor att leka och 
experimentera, för att istället börja boa och skapa trygghet? Hur ska vi få 
flickor att bli modigare och ta för sig av världen? När jag visade flickorna en 
av bilderna i Wilsons bok, en bild på ett rum med en sänggavel utformad 
som fören på en båt, så sa en av dem: ”Det är ett pojkrum, för pojkar tycker 
om att åka båt och dom brukar göra läskiga saker och så…” Rummet på 
bilden var faktiskt ett flickrum, men det är en annan historia. Våra barn ma-
tas redan från början med bilder från böcker, tv, reklamblad och tidningar. 
Bilder som talar om hur små flickor och pojkar ska vara. Redan i de tidigaste 
bilderböckerna finns uppdelningen. Ta bara de två böckerna om Ellen och 
Sune. I boken om Ellen73, gör Ellen uppror ”mot världen”, i hemmets trygga 
vrå, genom att vägra ha sina kläder på sig och plagg efter plagg tar hon av 
sig och ger till sina gosedjur. I boken Sune letar och letar74 kan vi istället 
läsa om hur Sune ger sig ut på äventyr i den stora världen, trädgården kring 
huset där han bor, för att söka efter sin katt. Är det böcker som dessa som får 
pojkarna att sluta använda de glittriga kjolarna eller klä ut sig till prinsessa? 
Är det sådana bilder som får våra flickor att vilja boa, ta hand om lillebror 
och tillverka det som redan finns, istället för att testa gränser, använda fanta-
sin och leka lite grann. Om Alfons och Viktor i Gunilla Bergströms böcker 
istället hade varit flickor, hur hade deras fantasilek sett ut? Hade de också 
varit två mäktiga män som styr över ett rike i havets djup, eller? 

Trots att barnen är så unga är de redan fast i det stereotypa tänkandet 
kring hur ett flick- respektive pojkrum ser ut. Detta visade sig också både vid 
våra samlingar, samt under studiebesöken på Ikea. En bild i Wilsons bok 
ledde till följande kommentar: ”Det är ett pojkrum för det hänger en rutig 
morronrock och det står en robot på golvet”  Barnen är helt på det klara med 
vad som anses ”flickigt” och vad som anses ”pojkigt” och därför lyckas de 
pricka in och läsa av de könskoder som finns i barnrummen på Ikea. De ser 
de pastellfärgade fjärilarna på gardinen, de lila lådorna och de små dockkop-
parna och genast ”vet” de att rummet tillhör en flicka. Medan en bandyklub-

                                
73 Kruusval 1994 
74 Nygren 1993 
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ba, en låda med byggdelar till en träjärnväg och en X-box får dem att säga 
att det är ett pojkrum.  

Visst fanns det barn som vågade protestera och hade andra förslag som 
till exempel Otto och Pia. Men ibland var det svårt att veta om de verkligen 
tyckte så, vilket jag i så fall beundrar och högaktar, eller om de läste av mig 
och mina reaktioner. Jag har verkligen, under alla intervjuer och samtal, 
försökt att inte komma med eget tyckande utan istället försökt vara så tyst 
som möjligt. Jag har frågat barnen: Hur tänker du… eller Hur menar du då… 
och jag har hela tiden försökt att uppmuntrat dem att berätta mer. Har det 
uppstått diskussioner så har jag försökt ge dem tid och stöd att prata klart. 
Jag har också varit väldigt noga med att fråga barnen i slutet av alla intervju-
er och samtal om de känt sig nöjda. Har de varit nöjda så har vi avslutat, men 
i några fall som vid intervjun med Pia fick jag till svar: Nej, inte än…  

Under hela min fältstudie funderade jag på hur jag skulle kunna tacka 
barnen för all hjälp och för alla kloka tankar och funderingar som de villigt 
delgivit mig. Vi vuxna, lärarna i klassen och jag, hade innan min fältstudie 
pratat om att det var viktigt att få in en liten tanke om återbruk av möbler i 
temat, att inte allt måste vara nytt och trendigt i ett barnrum. En gammal 
överbliven karmstol fyndad hemma hos mina föräldrar var precis vad jag 
sökte. Stolen, som överlämnades som tack under min sista lektion med klas-
sen, står nu i klassrummet och den kommer att passa utmärkt som berättar-
stol eller gäststol och barnen ska renovera den under vårterminen. För att 
inviga den på rätt sätt passade jag på att ge barnen en saga i avskedspresent. 
Efter sagan kom en av pojkarna fram till mig och hans kloka ord får sam-
manfatta och avsluta min uppsats: 

Trisse, det här temat har varit som en saga! Och nu är sagan slut!75 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                
75 Slutord av Fredrik 2005-12-02 
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8. Källförteckning 

Otryckta källor 
Bandade intervjuer där banden förvaras hos författaren 
 
Anders Elev 7 år 2005-11-18, 2005-11-29 
Anton Elev 7 år 2005-11-18 
Egon Elev 7 år 2005-11-18, 2005-11-29,  

2005-12-01 
Ellen Elev 7 år 2005-11-22 
Fredrik Elev 7 år 2005-11-24, 2005-12-01,  

2005-12-02, 2005-11-29,  
 2005-12-01, 2005-12-02 

Jonas Elev 7 år 2005-11-22, 2005-11-28,  
2005-11-29, 2005-12-01 

Kajsa Elev 7 år 2005-11-18, 2005-11-24 
Karin Elev 7 år 2005-11-22 
Lena Elev 7 år 2005-11-18, 2005-11-24 
Lotta Elev 7 år 2005-11-17, 2005-11-22 
Malin Elev 7 år 2002-11-18 
Maria Elev 7 år 2005-11-17, 2005-11-18,  
    2005-11-22, 2005-11-24,  
Noa  Elev 7 år 2005-11-18, 2005-11-29 
Otto Elev 7 år 2005-11-18 
Pelle Elev 7 år 2005-11-17, 2005-11-22,  

2005-11-29, 2005-12-01 
Pia  Elev 7 år 2005-11-22, 2005-11-22 
Rut  Elev 6 år 2005-11-18 
Samuel Elev 7 år 2005-11-18, 2005-12-01 
Sara Elev 7 år 2005-11-17, 2005-11-24 
Svante Elev 7 år 2005-11-21 
 

Intervjuer i form av samtal, ej bandade där anteckningarna 
förvaras hos författaren 
Berit Karlsson       Uppsala  2005-11-15 
 

Övrigt material 
Barnens ritade bilder av det egna rummet och utskrifter av deras beskriv-
ningar av rummen, samt alla fotografier och anteckningar från fältstudien 
förvaras i författarens hem. 
 

Tryckta källor och litteratur 
Bergström, Gunilla 1998. Osynligt med Alfons. Stockholm: Rabén & Sjögren Bok-

förlag 
Brembeck, Helene (red.) 2001. Det konsumerande barnet. Göteborg: Skrifter från 

Etnologiska   föreningen i Västsverige 34  
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Bilaga 1. 
Temastart – Mitt rum (ur fältdagboken 2005-11-11) 
Vi samlades på fritids eftersom hantverkarna satte upp alla hyllor i den ny-
målade hallen och deras arbete lät för mycket för att vi skulle kunna arbeta i 
klassrummet. Inne på fritids satte sig alla i samlingsringen och jag intog 
golvet liksom barnen. Framför mig hade jag en stor skokartong som bord 
samt en korg med de föremål som jag skulle använda. 

Jag inleder samlingen med att återknyta till gårdagens samling på sexårs, 
då Kicki läste ”Nils Karlsson Pyssling” för oss. Jag hade samlat en korg med 
möbler, liknande de som Bertil hämtar från Märtas dockskåp och tar ner till 
Nils Karlsson Pysslings rum. Min tanke var att de små möblerna skulle göra 
det hela lite tydligare och mer spännande. Dessutom skulle de fungera som 
stöd för minnet för de barn som har det lite jobbigt med orden. De skulle 
också ge oss en gemensam referensram att utgå ifrån vid våra samtal. 

Några av mina frågor 
* Vad handlade boken om som Kicki läste för oss igår? 
* Vilka personer fanns med i berättelsen och vad hette de? 
* Hur bodde personerna? 
* Vad fixar Bertil till Nils Karlsson Pyssling? 
* Vilka möbler hämtade han och varifrån? 

Barnen var genast med och ville berätta. De mindes själva ramhistorien väl-
digt bra och föremålen och händelser nämndes i följande ordning: hyra, 
Tjofsan, råtta, Bertil, Märta, geleskål, dockskåp, tändstickor, ved, bada, säng, 
flanellpyjamas, bomull, flanell, sov, borste, trasa, bord, stolar, pallar, mat, 
hörnskåp, matta och kakelugn. 

Flera ord startade intressanta resonemang som: Tjofsan som barnen 
nämnde många gånger trots att hon faktiskt inte finns med i själva boken, en 
förklaring var att ”Vi kanske inte fick höra hela kapitlet” Då mitt skåp var ett 
vanligt fyrkantigt skåp, fick vi en bra förklaring på skillnaden mellan ett 
hörnskåp och ett vanligt skåp och att placeringen i ett hörn har givit skåpet 
dess namn. Någon påpekade att jag glömt NPs nattskjorta varpå jag föreslog 
att han kunde få låna mitt nattlinne, men se det protesterade barnen emot. 
Någon annan såg att jag saknade kakelugnen, så den ska jag ta med på tis-
dag, då vi kommer att fortsätta. Då måste jag även ta med en liten bit skur-
trasa, en avbruten tandborste samt lite mat och NP själv så klart! Dessutom 
behöver NP få en större kartong att bo i.  

Delmoment 2 inledde jag med att hålla upp skylten med ordet ”har” som 
barnen jobbat med under veckan. Alla fick hålla upp ordet framför sig sam-
tidigt som de en i taget med en mening berättade om något som de har i sitt 
rum. Jag har… 

En lyckad övning där nästan alla ville vara med och förslag på föremål, 
möbler som vi fick var: våningssäng, draperi, stol, säng, lampa, skrivbord, 
bokhylla, dator, skåp, myshörna, bord, tv, fåtölj, matta, barnfoto, läshörna, 
bandspelare, stereo, leksaksgosedjur, förvaringslådor, hylla, snett tak, pall, 
ett rum, sackosäck, kudde, värmekudde, spöklampa, våningssäng med skriv-
bord under, våningssäng med myshörna under, våningssäng med bord för 
leksaker under.  
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Barnen hade en massa bra förslag och även de mest tveksamma kom igång 
på andra varvet. Vissa ord som , ”mitt sneda tak” eller saccosäcken startade 
upp bra förklaringar där flera ville hjälpa till. Några barn hade kunnat köra 
många extravarv eftersom de har så mycket att berätta men de flesta verkade 
trötta och hade ”myror i baken” Därför fick de lägga sig ner på golvet och 
jag avslutade det hela med att läsa ” Lotta flyttar hemifrån” av Astrid Lind-
gren, vilket barnen verkade uppskatta och det kändes som en passande av-
rundning på vår samling. 
 

Sammanfattning: 
En bra start där barnen var aktiva och ville svara på frågor och bidra med 
egna berättelser. När det gäller NPs rum så var det ett lyckat drag att ha de 
små möblerna med. Synd att jag inte hade allt med som de sedan föreslog, å 
andra sidan bidrar detta till att vi kan fortsätta på tisdag då jag kan komplet-
tera med de föremål som saknades. Dessutom ska han få ett större rum och 
självklart ska NP själv få flytta in i rummet med pyjamas och allt. Att läsa 
”Lotta flyttar hemifrån”gav en bra avslutning. 
 
 

 

 
 


