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Inledning 

 

Redan när insamlingsuppgiften presenterades för oss studenter i grundkursen visste jag att jag ville 

inrikta mitt insamlingsarbete på barn och skolmiljö. Jag är ännu inte särskilt gammal själv och 

minns därför mycket tydligt hur levande berättartraditionen var bland oss skolbarn. Vi berättade 

roliga historier, gissade gåtor, sjöng sånger, sjöng och komponerade ramsor och lekte dagarna i 

ända. Visst händer det även idag att jag får privilegiet att höra en vits, men då är det ofta samband 

med en diskussion kring berättande. Det är inte på samma spontana vis. Med viss reservation vill jag 

påstå att folklore inte är en lika självklar del av mitt liv som den var då – när jag var åtta. Det finns 

naturligtvis en risk att jag, som många andra, romantiserar min barndom, men var det ändå inte 

något speciellt med barndomsåren? Allting var så speciellt, så magiskt. Allt var möjligt! Få händelser 

har varit så dramatiska och smärtsamma som när mina barnaårs fabulösa fantasivärld sakta men 

säkert bröts ner under puberteten. För mig var denna övergång väldigt påtaglig och gränsen mellan 

då och nu var skarp. Det var som att vakna ur en härlig dröm, som att se världen med helt nya ögon. 

Det jag nu ser är en totalt oromantisk, hård verklighet. När denna ”nya” verklighet känns som 

svårast att hantera längtar jag ibland tillbaka till den tid då livet var magiskt och äventyret väntade 

runt husknuten. 

 

Metod  

 

Eftersom jag valt att sätta barnen i centrum i mitt arbete blir omständigheterna kring arbetet lite 

speciella. Jag insåg ganska tidigt att det skulle vara svårt att bedriva ett spontant insamlingsarbete 

bland barn (lyssna på bussen, fråga på stan etc.). Jag valde därför att helt och hållet använda mig 

av förberedda intervjuer för att samla in folklore. I ett fall valde jag dessutom att komplettera en 

beskrivning av en lek med egen observation.  

Eleverna (5 flickor och 2 pojkar) som jag intervjuat kom jag i kontakt med genom min mor Maarit 

som arbetar som specialpedagog på skolan där eleverna går. Barnen är mellan åtta och nio år gamla 

(årskurs 1-3). Jag intervjuade alla under en dag.  

Precis som jag misstänkte redan innan jag genomförde intervjuerna hade dessa barn svårt att 

självmant börja och hålla igång sitt berättande. Flera av dem kände sig enligt egen utsago lite 

obekväma i situationen. De var inte riktigt säkra på vad jag var ute efter. De flesta av intervjuerna 

kom därför att inledas av ett mer avslappnat, spontant prat som främst kom att beröra ämnen som 

inte är av intresse i detta sammanhang. Dessa avsnitt redovisas därför inte.  

Samtalen redovisas i stort sett ordagrant. Inga grammatiska rättningar har gjorts. Jag har dock tagit 

mig friheten att redigera bort en del av talspråket, eftersom jag anser att det i många fall skulle 

göra de redan svårlästa berättelserna ännu mer otydliga. Mitt främsta mål är att återge en så 

verklighetstrogen bild av samtalen som möjligt. 

Vid samtliga intervjuer ställde jag frågor under berättandets gång. Jag ansåg detta vara nödvändigt 

dels för att hjälpa barnen (det hände vid flera tillfällen att de tappade tråden) men främst för att 
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klargöra vissa otydligheter i barnens berättelser. Jag har valt att i detta arbete även redovisa mina 

egna frågor och kommentarer, eftersom de på ett påtagligt sätt inverkade på berättandet. 

På grund av platsbrist har jag valt att endast redovisa det jag anser vara mest relevant i samtalen.  

Samtliga avsnitt inleds av en kort kommentar, reflektion och/eller ett förtydligande.  

 
I texten betecknas informanten med F (flicka) eller P (pojke) och jag själv med I (intervjuaren). 

Förtydliganden i berättelserna står skrivna inom parentes. Där ett helt avsnitt har uteslutits ur 

texten markeras redigeringen med tre stjärnor (***). 
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Informant (namn/kön): flicka 
Ålder: 8 år  
Sysselsättning: elev i årskurs 1 
Uppväxtort: Valla nära Ösmo 
Insamlingsort: Tallbackaskolan i Ösmo 
Insamlingsdatum: 8/5 2001 
Genre: ritual 
 
”Flicka, flicka ut!” 
 
Flickorna i informantgruppen kände till många lekar. Just denna lek fångade dock mitt intresse 
eftersom flickorna i Tallbackaskolan själva har hittat på den.   
 
F: Ellen, hon går i min klass och hon har gjort en ny lek som går så, sen så och så (flickan ritar ett 
rutnät på bordet med sitt finger). 
I: Så det är fyra rutor, alltså? 
F: Nej, det är sex rutor. Och så säger man: ”Tjej, tjej ut!”. Så säger man olika namn... Fredrika, 
Fanny, Jennifer eller nån, så.  
I: Mmm. 
F: Sen när man har gjort den säger man: ”Pojke, pojke ut!” Så säger man pojkar. Sen färg: ”Färg, 
färg ut!”. Säger man färger... blå, vit, grön och så finns det...djur som gör så här: ”Djur, djur ut!” 
Så gör man den leken.   
I: Mmm. Okej. Och vad gör man med rutorna då? Står ni allihopa inne i rutorna då, eller? 
F: Först står man i en ruta, så hoppar man så här: ”Tjej, tjej ut!”, så hoppar man ut! 
I: Hoppar alla tjejer ut när man säger så, eller? 
F: Jaa. Så, sen gör...så här (flickan ritar med fingret på bordet). Här är ”tjej”: ”Tjej, tjej ut!”. 
Fanny, Fredrika, Elin, Felicia, kanske nån annan, så. Sen hoppar man ända till tjej, tjej ut. Så 
börjar man till (på) ”pojke”. Sen färg, sen djur, sen... lite olika. 
I: Mmm. Kommer ni leka den nu på rasten sen...klockan nie? 
F: Jag tror det. Jag kan den utantill. 
I: Okej. För det skulle vara kul att se när ni leker det. 
 
För att bättre förstå vad leken går ut på valde jag att komplettera den muntliga beskrivningen med 
observation på skolgården. Följande beskrivning är alltså min egen tolkning. 
 
Flickorna ritar till att börja med upp ett rutnät bestående av sex rutor i sanden. Varje ruta tilldelas 
en särskilt kategori: ”flicka”, ”pojke”, ”djur”, ”färg”, ”tyst” och ”allt”.  
 

 
RUTA 1 
”flicka” 

 

 
RUTA 2 
”pojke” 

 
RUTA 3 
”djur” 

 
RUTA 6 

”allt” 
 

 
RUTA 5 

”tyst” 

 
RUTA 4 
”färg” 

 
Därefter ställer sig flickorna i en kö vid ruta 1 (”flicka”). Den första flickan hoppar på ett ben in i 
ruta 1 och säger ”Flicka, flicka!” varefter hon hoppar ut igen och samtidigt ropar ”Ut!”. Efter detta 
ska hon genomföra en längre ”hopprunda” genom samtliga rutor - en ruta i taget från ruta 1 till ruta 
6. För varje ruta ska hon nämna ett flicknamn. När hon åter kommer till startrutan säger hon 
”Flicka, flicka ut!” innan hon hoppar ut ur rutan och avslutar rundan. Skulle flickan kommer av 
sig/tveka och inte kommer på ett namn får hon börja om från början. Klarar hon sig ställer hon sig 
vid ruta 2 (”pojke”). När det åter är hennes tur genomför hon en ny hopprunda. För varje ruta 
måste hon nu nämna ett pojknamn. Den som först klarar sig igenom samtliga sex rundor vinner. 
Kategorierna i rutorna kan naturligtvis varieras (länder, städer, klädesplagg m.m.).   
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Informant: pojke 
Ålder: 9 år 
Sysselsättning: elev i årskurs 3 
Uppväxtort: Ösmo 
Insamlingsort: Tallbackaskolan  
Insamlingsdatum: 8/5 2001 
Genre: vits 
 
Bellman- och ”Alla barnen”-vitsar  
 
Bellman- och ”Alla barnen”-vitsar visade sig vara mycket populära bland samtliga informanter. Jag 
har därför valt att återge flera i detta arbete. Dessa berättades alla av samma pojke. 
 
P: Det var en gång en rysk och en tysk och en Bellman som var på en öde ö. Och så kom det en 
flaskpost flytande och då gick Bellman ur och läste flaskposten. Sen sa han: Om vi springer vid 
strandkanten och hoppar och säger vad vi vill landa i, så landar vi i det! Och då sprang rysken iväg 
och så hoppade han och sa att han ville landa i Joakim von Ankas pengar. Och då gjorde han det.  
Sen var det tyskens tur, så sprang han och sa att han ville landa i... i godis. Och då gjorde han det. 
Sen var det Bellmans tur, så sprang han och snubblade på en sten och sa: Skit också! 
I: Hahahaha! Och så ramlade han i skit! Den var jätterolig. Kan du några fler Bellmanhistorier då? 
P: Jaa, jag kan en till. 
I: Mmm? 
P: Det var en gång en rysk och en tysk och en Bellman som var på en öde ö. Så kom det en flaskpost 
flytande och så läste han den igen. Och...och så stod det att: Ni får önska en önskning var. Och då 
önskade rysken: Jag önskar att jag kommer hem. Och då önskade tysken också det. Och då kom 
båda hem. Sen var det Bellmans tur. Han tyckte det var så ensamt så han önskade tillbaka dom. 
I: Nehehehej! Haha! Så då var dom tillbaka där allihopa igen.   
 

*** 
P: Alla barnen lekte på ängen förutom pigan och drängen för dom hade kul i sängen. 
I: Hahahaha! 
P: Sen vet jag inte om jag kan nån mer så bra. Dom är mest snuskiga. 
I: Mmm. 
P: Fast jag vill inte berätta dom. 
I: För att dom är för snuskiga? 
P: Mmm. 
 

*** 
P: Vänta, nu vet jag nåra! Alla barnen kastade ris över brudparet förutom Siv för han (hon) kasta 
kniv. 
I: Hahaha! 
P: Eller... Alla barnen låg blodiga i bassängen förutom Lajen för det var han som var hajen. 
I: Haha. 
P: Och en annan då. Alla barnen klarade sig över gatan förutom Peter för det fattades en meter. 
I: Nehehehej! Haha. 
P: Och så kan jag en till om den där som klarar sig över gatan. Det var en gång en... Nej, vad säger 
jag! Alla barnen klarar sig över gatan förutom Eva för hon sitter på fronten av en ”Cheva”. 
I: Haha. Nej, fy vad hemskt! Jag kan en som också är lite...den är hemsk. Fast det är dom ju 
allihopa egentligen. Alla barnen simmar över en sjö förutom Lotten för hon ligger på botten. 
P: Ja, den har jag hört. Eller... Alla barnen tittar in i mikron förutom Rut för hon tittar ut.  

 
*** 

P: Annars har jag en annan ”Alla barnen”-historia. Fast den är den hemskaste av alla jag kan. Alla 
barnen klättrar i trädet förutom Sara för hon hängde livlös i en snara. 
I: Neej! Ha. 
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Informant: pojke 
Ålder: 9 år 
Sysselsättning: elev i årskurs 3 
Uppväxtort: Ösmo 
Insamlingsort: Tallbackaskolan 
Insamlingsdatum: 8/5 2001 
Genre: gåtvits 
 
Gåtvitsar 
 
P: Vad blir det om man korsar en orm med en igelkott? 
I: Korsar en orm med en igelkott? 
P: Ja. 
I: Hmm... Nej, jag vet inte. 
P: Taggtråd. 
I: Hahaha. Taggtråd! 
P: Eller, om man korsar en... Vad blir det om man korsar en giraff med en... med ett piggsvin? 
I: Det vet jag inte heller. 
P: Fem meter lång tandborste. 
I: Hahaha. 
P: Eller om man korsar en gris med en zebra? 
I: Nej? 
P: Randiga korvar. 
 

*** 
 

P: Jag kan en konstig gåta, men det är inte så kul. 
I: Ja? 
P: Det är en...en... Hur gör man för att sänka en norsk ubåt? 
I: Hmm. Nej, jag vet inte. 
P: Man simmar ner, knackar på och så öppnar dom och säger (frågar) vad man vill. 
I: Hahaha.  
P: Så strömmar det in vatten. 
I: Jaa. 
P: Vet du hur man sänker en norsk ubåt igen? 
I: Neej? 
P: Man simmar ner, knackar på och så öppnar dom och säger att dom inte går på det igen. 
I: Dom var ju jätteroliga. För vet du, dom berättar ju om hur dumma norrmännen är som öppnar 
dörren när man knackar på. 
P: Vet du hur man sänker en finsk ubåt? 
I: Haha...neej? 
P: Man simmar ner, knackar på, så öppnar dom och säger att dom inte är lika dumma som 
norrmännen är. 
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Informant: flicka 
Ålder: 9 år 
Sysselsättning: elev i årskurs 3 
Uppväxtort: Lida torp 
Insamlingsort: Ösmo 
Insamlingsdatum: 8/5 2001 
Genre: ramsa 
 
Klappramsor 
 
Klapplekar var mycket populära bland oss tjejer när jag själv gick på låg- och mellanstadiet. Jag 
fick intrycket att lekarna även är omtyckta bland flickorna i Tallbackaskolan. Leken går ut på att 
två personer i takt till en ramsa ska klappa mot varandras händer enligt en bestämd ordning. Jag 
har valt att i detta avsnitt inte redovisa klappordningen. Det är själva ramsan som står i centrum. 
  
I: Ramsor, när säger ni det? Säger ni bara sådär... sitter tillsammans och sjunger ramsorna så där. 
Eller är det... för när jag var liten då hade vi massa såna här klapplekar när man stod två och två.  
F: Jaa. Vi med. 
I: Har ni några såna? 
F: Ja, jättemånga! Ska jag göra nån? 
I: Ja, du får jättegärna... 
F: Det är så hära…ehh…en som man håller så här bara. (Flickan håller upp sina händer mot mig.) 
I: Okej. 
F: Och så kanske jag börjar. Då säger jag så här: Å makaroni, ti eller torska, maroschka. Tion, tion, 
puss puss puss. Tion, tion, puss puss puss. En, två, tre! 

 
*** 
 

F: Jag kan jättemånga såna där. Sen är det en sån där... Å, så här gör man då. Man håller så här. 
(Flickan visar med händerna.) Och så gör man bara såhär. 
I: Okej. 
F: Åh minni, åh... Alltså, du ska också göra så här. 
I:  Okej. 
F: Åh minni, åh minni, åh minni åh. Och så håller man så. (Flickan visar mig hur man ska hålla 
händerna.)  
I: Mmm. 
F: Åh, minni minni my, makaroni fittifive. Fittifive, five, five, five. Pappa guy, guy, guy. Han är 
seppo, seppo, seppo. Han är knäppo, knäppo, knäppo. Som en ko. Mu! Pip!  
I: Haha. Och då ska jag göra likadant? 
F: Mm. 
 

*** 
 

F: Och sen så finns det en så här... Jag vet inte hur den går nu men...vänta, så här. Åh… så här. Åh 
minni, åh minni åh. Nej! Åh minni, åh minni, åh. Ex baby, ex baby. Chicka, chicka. Boom, boom, 
boom! Chicka, chicka. Boom, boom, boom! Charlie Chaplin. Charlie Chaplin. Så där. 
I: Ja. 
F: Och sen är det nånting. I... så här: I love you to! 
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Informant: flicka 
Ålder: 9 år 
Sysselsättning: elev i Tallbackaskolan 
Uppväxtort: Ösmo  
Insamlingsort: Tallbackaskolan 
Insamlingsdatum: 8/5 2001 
Genre: gåta/gåtvits 
 
”Vad är det som går och går…” 
 
Den här gången är det en flicka som berättar en gåta/gåtvits. Vitsen är ett alternativ till klassikern 
”Vad är det som går och går men aldrig kommer fram till dörren? Klockan!” Jag har själv aldrig 
hört just denna variant tidigare. Jag vet dock att det finns en annan version där stackars farfar har 
fastnat med hängslena i gungstolen. 
 
I: Gåtor då? Berättar ni några såna?  
F: Jaa. 
I: Vad är det som går och går och aldrig kommer fram till dörren? 
F: Ja, jag kan berätta en för dig. Vad är det som går och går men aldrig kommer fram till dörren? 
I: Hm. Nej, jag vet inte. 
F: Vet du inte? Men gissa på nåt! 
I: Det är inte klockan? Är det klockan? För det var det när jag var liten. 
F: Johan har kommit på den. Men det finns med klockan också. Men Johan har kommit på den här. 
I: Nej, jag vet verkligen inte. 
F: Farfar som har fastnat med kalsongerna i toalettstolen. 
I: Hahaha! 
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Informant: flicka 
Ålder: 8 år 
Sysselsättning: elev i årskurs 2 
Uppväxtort: Ösmo 
Insamlingsort: Tallbacka 
Insamlingsdatum: 8/3 2001 
Genre: gengångarhistoria 
 
Den onda dockan 
 
Denna spökhistoria känner jag till väl. Den finns bland annat med i barnboken ”Gröna handen och 
andra spökhistorier” (Ulf Palmenfelt). Jag frågade informanten var hon har hört berättelsen och 
mycket riktigt hade hon läst den i en (tunn) bok.  
Ulf Palmenfelts böcker verkar fortfarande vara omtyckta bland barn. Samtliga Bellmanhistorier  
informanterna tog upp i mina intervjuer återfinns i Palmenfelts bok ”Det var en tysk en fransk och 
Bellman”.       
 
F: Jag kan...en spökhistoria! 
I: Mm. Det är jättebra! 
F: Ehh... Det var en gång tre... fyra barn. Och en pappa och en mamma. Och en storasyster hon 
älskade dockor. Jaa, och alla fyra barnen också. Ja, så då sa hon: Pappa, eftersom du ska åka 
utomlands, kan inte du köpa en stor, jättestor docka till mig? Så åkte han utomlands och så 
köpte...Så stod det i skyltfönstret en docka. Men då tänkte han den där kan ju inte vara farlig. Så 
köpte han den. Men när han frågade när han skulle köpa den så sa han (de) så här: Den där är 
väldigt speciell så du får inte ge bort den till nån. Du får bara ha den själv. För den vuxna är inga 
farliga (den är inte farlig för vuxna). 
Då tänkte han: Farlig? Då gick han hem. Han tänkte: Det är väl inge farligt att ge bort en gammal 
docka? Då var den magisk! Den hade vassa naglar så den kunde döda folk. Ja, och sen, vad hette 
det...sen när han kom hem och gedde den till storesystern, sen i natt när hon sov då blev hon 
mördad av den med naglarna. Och sen när...då tänkte han...då var ju hon borta! Hon hade ju blivit 
nedsmälld (?) av den dockan. Och sen gedde hon (han) den till lillesystern. Hon blev...och sen 
(hände) samma sak. Så gedde han den till alla dom fyra barnen och alla blev döda. Då tänkte han: 
den här dockan kan det ju inte vara fel på. Och sen när han la den i källarn, då tänkte han att: den 
där dockan verkar ganska farlig. Då sålde han den. Och så blev det mer barn som blev döda. 
I: Usch va hemsk! 
F: Hihihi! 
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Informant: flicka 
Ålder: 8 år 
Sysselsättning: elev i årskurs 2 
Uppväxtort: Ösmo 
Insamlingsort: Tallbackaskolan 
Insamlingsdatum: 8/5 2001 
Genre: vits 
 
Bellman lurar den snygga tjejen 
 
Under insamlingsarbetets gång visade det sig att det främst var pojkarna som kände till Bellman- 
och ”Alla barnen”-vitsar. Den här flickan har dock, som så många andra, lärt sig ett antal vitsar av 
ett äldre syskon.  
 
F: Jag kan tre roliga historier om Bellman, en tysk och en rysk. 
I: Ja? Du får gärna berätta dem om du vill. 
F: Det var en gång en tysk och en rysk och en Bellman som skulle gå ut på stan. Och då såg dom en 
snygg tjej. Och då skulle dom gå alla tre och fråga om dom fick gifta sig med henne. Då sa hon: 
Bara ni hoppar från taket där uppe. Då hoppa tysken och han dog. Sen hoppa rysken och han dog. 
Och Bellman hade lärt sig damerna först. Och så dog hon och så åkte han hissen ner. 
I: Haha. 
F: Han lurade tjejen också. 
 
Tyvärr kom flickan i fråga inte ihåg de två andra Bellmanvitsarna.  
Denna vits är jag inte helt säker på att jag har hört tidigare, i varje fall inte i exakt samma 
version. Jag känner dock igen konceptet. Kanske har den genomgått en smärre förändring?  
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Informant: flicka 
Ålder: 8 år 
Sysselsättning: elev i årskurs 2 
Uppväxtort: Ösmo 
Insamlingsort: Tallbackaskolan 
Insamlingsdatum: 8/5 2001 
Genre: gengångarhistoria 
 
Fasterns lever 
 
Flickan som berättade Bellmanvitsen i avsnittet innan detta kände även till en spökhistoria. Denna 
historia finns i ovan nämnda bok, ”Gröna handen och andra spökhistorier”. 
 
F: Det var en gång en pojke. Då sa hans mamma: Gå upp och hämta lite lever. Gå och köp lite 
lever. Och då så sa... eh... han... Och sen var han så lat så han gick upp på vinden. Då låg det en av 
hans fastrar där uppe. Då skärde han ur levern ur henne. Så gick han ner igen och sen när dom åt 
middag då sa han… då fråga mamman: Är det här verkligen från kylen? Ja, sa pojken då. Sen, sen 
gick dom och la sig på natten. Då kom den, den där fastern som var uppskuren. Vart är mina lever? 
Så fortsatte hon att säga så ner för trappan. Då gick hon in i pojkens rum. Så hörde dom ett vrål. 
Och då kom familjen till hans rum. Och då såg dom att hans lever var uppskuren.  
I: Usch! Då hade fastern varit där och tagit hans lever? 
F. Ja. 
I: Usch va äckligt! Vem har du hört den av? 
F: Av min gamla storesyster. Jag tror det. 
I: Mmm. 
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Informant: pojke 
Ålder: 9 år 
Sysselsättning: elev i årskurs 3 
Uppväxtort: Ösmo 
Insamlingsort: Tallbackaskolan 
Insamlingsdatum: 8/5 2001 
Genre: vits/gåtvits 
 
Norgevits 
 
Jag avslutar detta arbete med en Norgevits i gåtform som den andre av pojkarna i gruppen 
berättade för mig. Norgevitsar verkar aldrig minska i popularitet!   
 
P: Eh…ehh… Jag kan en! 
I: Mm? 
P: Varför har norrmännen bilar med sig ut i öknen? 
I: Nej, jag vet inte. 
P: För att de ska veva ner rutorna när det blir för varmt. 
I: Hahaha. Den var… den var rolig. Norgehistorierna är alltid lika bra. 
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SAMMANFATTNING 
 

I efterhand kan jag konstatera att insamlingsarbetet i stora drag gick till som jag hade väntat mig. 

Möjligtvis var barnen generellt sett mer reserverade än jag trodde att de skulle vara.  

Både innan och efter genomförandet av insamlingsarbetet har jag funderat mycket på om jag 

kanske gjorde det för lätt för mig? Är det verkligen en utmaning att utföra lugna, väl förberedda 

intervjuer? Jag har kommit fram till att mitt arbete ändå har varit krävande på andra områden. Det 

är mycket man som intervjuare måste tänka på när man vill få barn att berätta. Som jag nämnt 

tidigare krävs det att man deltar i samtalet på ett lite annorlunda sätt än när man samtalar med 

vuxna (inbillar jag mig). Man måste uppmuntra och vägleda berättandet, dock med en viss 

försiktighet. Jag vill påpeka att jag hela tiden aktade mig för att styra barnen allt för mycket. Det 

gäller att inte lägga orden i munnen på informanten. I vissa fall kan det dessutom vara svårt att 

följa med i barnens ibland ologiska och osammanhängande berättelser. Det gäller därför att som 

intervjuare vara ytterst uppmärksam och koncentrerad. 

Den största nackdelen med att samla in folklore genom intervjuer är att berättandet frikopplas från 

kontexten. Vid studier av folklore är det inte bara själva berättelserna som är av intresse, utan när, 

var och hur de berättas. Jag anser därför att det ideella tillvägagångssättet är att studera barnen i 

deras egen vardag – i omklädningsrummet efter fotbollsmatchen eller på skolgården på rasten.      

En besvikelse var att jag inte lyckades samla in folklore från fler genrer. Även om folklore är vanligt 

förekommande bland barn är deras repertoar när det gäller berättande begränsad till i första hand 

vitsar, gåtor/gåtvitsar, spökhistorier och ramsor. Barnen var alla för unga för att känna till och 

använda sig av ordspråk. Moderna sägner ingick inte heller i barnens berättarrepertoar. Detta 

förvånar mig, eftersom jag minns hur flitigt folksägnerna berättades bland oss barn när jag själv 

gick i grundskolan. Kanhända kom vi först i kontakt med sägnerna på mellanstadiet?  

Tidsbegränsningen har i stor omfattning påverkat mitt insamlingsarbete. Hade jag haft mer tid på 

mig hade jag först och främst valt att bredda gruppen av informanter. Jag hade valt barn av mer 

varierade åldrar och från olika skolor. Flera av de intervjuade i detta arbete är klasskamrater 

och/eller vänner. De berättar vitsar och gåtor för varandra. Berättarrepertoarerna är därför till 

stora delar identiska.  

Med tanke på mina förutsättningar känner jag mig nöjd med mitt arbete. 
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