


 

 

I våra samlingar finns uppgifter om barns lekar under 1800-

talet. Men hur har vi lekt under 1900-talet? 

 

 

Var gick du i skolan? Beskriv kort skolan och dess miljö. Vilka 

anordningar för lekar fanns det på skolgården? Fanns det 

träd, buskar? 

 

Berätta om lekarna som du lekte på rasterna. Vad kallades 

lekarna? Tala om i vilken eller vilka klasser du lekte de olika 

lekarna. Var det olika lekar för olika årstider? 

 

Berätta så utförligt som möjligt om lekarna. Rita gärna! 

Spelade du kula eller lekte med jojo? Hoppade du hopprep, 

hage, twist? Bollspel? Idrottslekar? Lekte du några rollekar? 

Lekte du i klätterställningar, gungor med mera? Snörlekar? 

Spådomslekar? 

Sånglekar, visor och olika former av ramsor? Skriv gärna ner 

dessa som du minns dem.  

Brukade ni byta saker med varandra? 

Andra lekar? 



Alla svar kommer att bli en del av våra samlingar och därmed 
bevaras till framtida generationer. Ange namn och adress 
(frivilligt), födelseår, kön, födelseort och bostadsort samt vad 
som är/har varit din huvudsakliga sysselsättning/yrke.  
 
Om du har fotografier som illustrerar din berättelse får du 
gärna skicka med dessa. Beskriv vad bilderna föreställer och 
uppge fotografens namn. Vi tar gärna emot original, men om 
du inte vill skänka oss dina bilder kan vi skanna och sedan 
återsända dem. Ange om din text och dina bilder får 
användas i publikationer eller på internet. Har du frågor, 
kontakta oss på telefon 0200-22 92 00. 
 
Skicka ditt svar portofritt till: 
Frisvar 
Institutet för språk och folkminnen 
20494256 
401 10 Göteborg 
Märk kuvertet ”Frågelistsvar”. 
Du kan även e-posta ditt svar till 

dag@sprakochfolkminnen.se 

 
Institutet för språk och folkminnen är en statlig myndighet 
som bland annat har till uppgift att samla, undersöka och 
förmedla kunskap om immateriella kulturarv som folkminnen, 
dialekter och namn. Upprop, frågelistor och webbfrågelistor 
är exempel på metoder vi använder för att dokumentera vår 
tids vardagskultur. Vi hoppas kunna inspirera personer i olika 
åldrar och med olika bakgrund att dela med sig av sina 
erfarenheter, tankar och minnen. 
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