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Spørreliste nr. 259

LEK

Svaret på undersøkelsen blir arkivert og kan brukes i forskning, publikasjoner og
museumsutstillinger i dag og i framtida.
I denne spørrelisten vil vi høre om hva og hvordan du lekte som barn.
Norsk etnologisk gransking har tidligere spurt blant annet om voksnes lek med
spebarnet, om skolegårdens lek, og om ulike former for leketøy. Denne gangen ønsker
vi å fokusere på typer av lek som ikke behøver noe spesielt utstyr, eller bare svært
enkelt utstyr.
Undersøkelsen er utformet i samarbeid med folkloristen Ida Tolgensbakk, som vil
bruke svarene i forskning på barns lek.
Les gjerne gjennom hele spørrelisten før du begynner å svare. Det er dine erfaringer
som er viktige. Hopp over spørsmål du ikke ønsker å svare på. Du kan skrive fritt eller
svare på de enkelte spørsmålene.

Audun Kjus
Norsk etnologisk gransking

Lekemiljø
Hvor tilbragte du barndommen? I blokk eller i hus? I by, tettsted eller på landet?
Beskriv lekemiljøet der du vokste opp!

Noen leker
Kan du fortelle om noen leker du husker godt? Skriv slik du selv ønsker, men bruk
gjerne følgende spørsmål som støtte:
 Hva kalte dere leken?
 Hvordan var reglene?
 Hvem var med? Både gutter og jenter? Eldre eller yngre barn? Hvor gammel
var du?
 Når og hvor lekte dere?
 Hvem lærte du leken av?
 Hva var det som gjorde leken morsom eller spennende?
 Var det bestemte sanger, regler eller vers som hørte med? Gjengi det du husker!

Enda flere leker
Fortell gjerne også om ditt forhold til lekene under (hvis du ikke allerede har gjort
det):
 Sisten / har’n
 Gjemsel / boksen går / blindebukk
 Klappeleker
 Hoppe tau eller strikk
 Hoppe paradis
 Enkle ball-leker (for eksempel «eggball», «sjuern» eller «hol i hatten»)
 Sangleker
 Leker med tråd
 Kanskje det er andre leker du har lyst til å fortelle om?

Om å starte, vinne og tape
Hvordan bestemte man hvem som begynte i leken? Hadde man spesielle navn på den
som tapte og den som vant? Fikk vinneren noen form for «premie» eller taperen noen
form for «straff»?

Forandringer
Hvordan endret lekingen din seg over tid? Fra du var liten til du ble større? I ulike
miljøer, for eksempel ved flytting? Da du ble ungdom?

Har du noe du vil tilføye, eller kommentarer til undersøkelsen?
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Førsteark – fylles ut og returneres sammen med svaret.
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Vil du skrive anonymt eller vil du signere beretningen?
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Vil du at beretningen skal være bare for forskning eller vil du publisere den
på nettstedet Minner.no?
Jeg vil at beretningen skal være bare for forskning.
Jeg vil publisere beretningen på nettstedet Minner.no.
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andre får bruke og dele din beretning.
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