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Ett barndomsminne 

Berätta om ett minne från din barndom, vilket som helst som faller dig in. 

 

Dina relationer och förebilder 

Vilka personer fanns i din omgivning? Berätta fritt om minnen av föräldrar, syskon, 

kompisar, mor- och farföräldrar. Hur uppfattade du relationen mellan pojkar och flickor? 

Berätta om, och i så fall hur pojkar och flickor umgicks under barndomen. Vilka förebilder 

hade du som pojke? Berätta om dina idoler och personer i ditt liv som betytt mycket för dig. 

Varför såg du upp till dem? Vem ”lärde” dig att vara pojke? 

 

Ditt vardagsliv - i skolan, på fritiden och i hemmet 

Berätta om din tid i skolan, lärare, kompisar, skolgården, rasten och händelser du minns. Hur var 

fritiden? Beskriv dina fritidssysselsättningar, hobbyn, lekar, spel och/eller vad du gjorde när du 

fick göra vad du helst ville. Berätta om ditt barndomshem, ditt rum, vardagsrummet, köket, 

(favorit)leksaker, (favorit)kläder, (favorit)mat. Hjälpte du till hemma, med vilka sysslor? Kort 

sagt, hur såg din vardag ut? 

 

Berättelser som påverkat dig 

Berätta om böcker, serietidningar, musik, radio- och TV-program, filmer och internet som 

du minns från din uppväxt. Vad berättade pojkar för varandra, skriv vad du pratade om med 

kompisar, bröder och andra jämnåriga. Vad berättade man inte eller fick man inte läsa eller 

titta på? Fanns det berättelser som du uppfattade som olämpliga när du var liten. Minns du 

historier som du uppfattade var riktade särskilt till pojkar? 
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Dina känslor, förväntningar och rädslor 

Vilka förväntningar och förhoppningar hade du som barn? Hade du framtidsplaner? Hade 

andra, kompisar och familjen,  förväntningar på dig som pojke? Berätta om vad som gjorde 

dig glad och när det kändes positivt att vara pojke. Berätta om sådant som skrämde dig. När 

blev du rädd eller kände obehag? När blev det dålig stämning? Vad var tabu som 

pojke?  Nämn sådant som du uppfattade att inte hörde till att vara pojke. 

 

En ”riktig pojke” 

Hur definierades en ”riktig pojke” när du var liten? 

 

 

Du är välkommen att formulera en fri berättelse på temat om du föredrar det. Frågorna är tänka som 

vägledning och inspiration.  

 

Svaren skickas till expedition@folklivsarkivet.lu.se eller postas med det medföljande svarskuvertet om du 

valt det svarssättet.
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