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The purpose of this project is to survey the presence of folk expressions, i.e. proverbs, proverbial ex-
pressions, wellerisms and familiar expressions, in some of the realistic children’s books by Astrid 
Lindgren. The purpose also includes the study of the contextual and pragmatic functions of the expres-
sions as well as how the expressions are integrated into the text by the change of the formulaic standard 
structure. The contextual and pragmatic function concern when, how and why the expressions are used 
and who the users of the expressions are. The questions at issue are: 

What kind of folk expressions occur in the children’s books by Astrid Lindgren? 

What contextual and pragmatic functions do the expressions have? 

How are the expressions integrated into the text? 

To be able to answer the questions, folk expressions were excerpted from the books with the help of 
close reading. The contextual and pragmatic functions of the expressions were determined by analysing 
the communicative context, the senders and the receivers of the expressions, the senders’ purpose in 
using the expressions. Furthermore, the changes in the structure of the expressions were analysed in 
order to determine how the expressions were integrated into the text. The result shows that the 52 folk 
expressions found in general are used in dialogues between adults as senders and children as receivers. 
The senders use the expressions mainly to comment on anything or anyone with the purpose to explain, 
i.e. a didactic purpose. The majority of the expressions have not changed their formulaic standard struc-
ture, and the expressions that have changed are used as allusions, paraphrases or ellipses of folk expres-
sions. 
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1 Inledning 

Det var ett ögonblick av obeskrivlig lycka att få öppna påsen och visa Oskar de  

fem stora knäckstrutarna. Oskar la huvudet på sned och tittade lystet på knäcken. 

”Nu ska vi se vilken man ska ta!” 

”Du får ta allihop”, försäkrade Rasmus ivrigt. ”Jag vill att du ska ta allihop!” 

Men Oskar viftade avvärjande med handen. 

”Nä, måttliga korvar är bäst. En sån där strut räcker åt mej.”  

(ur Rasmus på luffen, s. 70) 

 

Hösten 2005 skrev jag min C-uppsats i svenska om hur Astrid Lindgren nybildar ord i sina böck-

er (Hanzén, 2005). Min föresats då var att också inkludera olika uttryck för att se om hon även 

hittat på några av dem. Uppsatsens utrymme var dock begränsat så jag bestämde mig för att spa-

ra min tanke till ett senare tillfälle. Detta senare tillfälle ges nu, våren 2007. Men min ursprungli-

ga tanke har under tiden som gått förändrats från att vilja undersöka vilka uttryck som är rena 

påhitt till att studera uttryck som redan finns rotade i det svenska språket. Jag har alltid varit road 

av ordspråk och uttryck av olika slag som används för att sätta extra krydda på språket. I sam-

band med min förra studie av Astrid Lindgren uppmärksammades jag på några uttryck som ver-

kade vara folkliga till exempel det ovan citerade ”Måttliga korvar är bäst”. Frågan jag nu ställer 

mig är hur många folkliga uttryck som egentligen förekommer i Astrid Lindgrens böcker och 

vem det är som använder dem? Min föreställning om det jag här kallar folkliga uttryck, dvs. ord-

språk, talesätt, ordstäv och bevingade ord, är att det är uttryck som förmedlar någon form av lär-

dom och att det mest är vuxna som använder dem eftersom barn säkert har svårt att uppfatta det 

bildliga i många av uttrycken. Kan man då som barnboksförfattare använda sig av ordspråk och 

andra folkliga uttryck och förstår verkligen barn vad man menar? Svar på de frågorna ges tyvärr 

inte här eftersom det kräver en empirisk undersökning, men några tankar om huruvida använd-

ningen av folkliga uttryck kan motiveras i barnlitteratur kommer att ventileras i slutdiskussionen. 

Här väljer jag istället att lägga en grund för vidare forskning om barn och ordspråk, med speciell 

betoning på folkliga uttryck i barnlitteratur. Min fokus blir därför att kartlägga vilka folkliga ut-

tryck som förekommer i några av Astrid Lindgrens realistiska böcker och att undersöka vilken 

kontextuell och pragmatisk funktion de folkliga uttrycken fyller.  
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2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att kartlägga förekomsten av folkliga uttryck det vill säga ordspråk, 

talesätt, ordstäv och bevingade ord i fem av Astrid Lindgrens realistiska böcker samt att studera 

uttryckens kontextuella och pragmatiska funktion. Den kontextuella funktionen syftar på i vilken 

geografisk miljö och var i texten uttrycken används samt vem som är sändare respektive motta-

gare vid användningen. Den pragmatiska funktionen avser varför uttrycken används alltså vilket 

syftet är med användandet. I detta sammanhang studeras också hur uttrycken integreras i texten 

dvs. vilken form uttrycket antar i samband med användningen. 

  

Frågeställningarna lyder: 

• Vilka typer av folkliga uttryck förekommer i de valda texterna? 

• Vilken kontextuell funktion fyller de folkliga uttrycken? 

  - I vilka miljöer förekommer de folkliga uttrycken? 

 - I vilka kommunikativa kontexter förekommer de folkliga uttrycken? 

 - Vem är sändare respektive mottagare av de folkliga uttrycken? 

• Vilken pragmatisk funktion fyller de folkliga uttrycken? 

 - Vilket är de folkliga uttryckens huvudsakliga syfte?  

 - Vilket är sändarnas underliggande syfte med användandet av folkliga uttryck? 

• Hur integreras uttrycken i texten? 

 - Hur anpassas uttryckens form till kontexten? 
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3 Bakgrund 

Kapitel 3 behandlar först definitioner av begreppet folkliga uttryck och dess historik samt ut-

tryckens form, allmänna funktion och användning i olika sammanhang. Sedan följer en redogö-

relse för den internationella forskningen kring folkliga uttryck samt om ordspråk i litteratur och 

ett avsnitt om barns perception och förståelse av ordspråk. Den sista delen fokuserar på Astrid 

Lindgrens författarskap och hennes inspirationskällor samt om att berätta för barn.  

3.1 Begreppet folkliga uttryck  

I denna uppsats begränsas definitionen av folkliga uttryck till att gälla ordspråk, talesätt, ordstäv 

och bevingade ord. Övriga delar av det som i folkloristisk forskning även inbegriper folklig dikt-

ning, till exempel gåtor, formler, sånger, rim och ramsor, behandlas av utrymmesskäl inte här. 

Genom uppsatsen används dels begreppet folkliga uttryck, dels bara uttryck. Detta för att öka 

variationen och undvika onödig upprepning. Båda begreppen inbegriper och syftar på de olika 

grupperna av folkliga uttryck: ordspråk, talesätt, ordstäv och bevingade ord. Ingen åtskillnad 

görs utom då resultat eller diskussion rör en speciell grupp uttryck.  

 

De folkliga uttrycken har en muntlig tradition och hos språkbrukare av, i detta fall, svenska finns 

det en allmän kunskap och användning av dessa uttryck. Gränserna mellan de olika uttryckens 

former är dock lite otydliga, speciellt då det gäller begreppet talesätt. Det medför att den generel-

la kunskap som finns bland språkbrukare inte är specifik och därför behövs ett förtydligande i 

form av definitioner för respektive grupp folkliga uttryck. Fortsättningsvis följer ett försök att 

definiera vad ordspråk, talesätt, ordstäv och bevingade ord är, om deras ursprung och historik 

samt vilken form och pragmatisk funktion uttrycken oftast har.  
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3.1.1 Ordspråk 

Inom ordspråksforskningen utgör ordspråk huvudgenren och övriga grupper undergenrer till ord-

språk. Därför är avsnitt 3.1.1 betydligt längre än övriga avsnitt i 3.1. Avsnitt 3.1.1.4 om funktion 

och användare är applicerbart på alla typer av folkliga uttryck. De exempel på ordspråk som fö-

rekommer har ibland tagits från den engelskspråkiga litteraturen. Jag har dock inte alltid översatt 

direkt utan har hämtat motsvarande uttryck som används i svenskan. Trots att många ordspråk 

förekommer inom olika språk skiljer sig ibland såväl betydelse som ordval åt, därför är en an-

passning till svenskan nödvändig. 

3.1.1.1 Definitioner av begreppet ordspråk 

Det är svårt att ge en entydig definition av begreppet ordspråk. De vetenskapliga diskussionerna 

kring hur man ska formulera en heltäckande definition av de olika aspekter som involveras i ett 

ordspråk går isär. Ordspråksforskaren Archer Taylors introducerande rader i den numera klassis-

ka The Proverb (1962) citeras ofta i vetenskapliga skrifter för att understryka denna svårighet: 

 

The definition of a proverb is too difficult to repay the undertaking; and should we 
fortunately combine in a single definition all the essential elements and give each the 
proper emphasis, we should not even then have a touchstone. An incommunicable 
quality tells us this sentence is proverbial and that one is not. Hence no definition 
will enable us to identify positively a sentence as proverbial. Those who do not speak 
a language can never recognize all its proverbs /…/Let us be content with recogniz-
ing that a proverb is a saying current among the folk. (Taylor, 1962, s. 3) 

 

Nationalencyklopedins ordboks definition beskriver ordspråk som “stående uttryck (ofta) för ngn 

levnadsvisdom” (www.ne.se) och i Nordisk familjebok (Project Runeberg, 2007) beskrivs ord-

språk som ”korta, kärnfulla och åskådligt målande tänkespråk, som lefva på folkets läppar och 

uttrycka en iakttagelse ur det praktiska lifvet, en allmängiltig erfarenhet, en klokhetsregel eller 

sedlig lefnadsregel” (s.845). Den svenske professorn Pelle Holm definierar kort och gott ord-

språk som ”…korta och fyndiga tänkespråk. De handlar om alla och allting” (Holm, 1965, s. 7).  

 

1985 utförde professor Wolfgang Mieder en undersökning bland allmänheten i Vermont, USA, 

för att söka bekräftelse på Taylors påstående att folk i allmänhet vet vad ett ordspråk är, och för 

att få veta hur allmänheten definierar begreppet ordspråk. Över 50 svar ledde fram till följande 

definition av vad ett ordspråk är: 
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A proverb is a short, generally known sentence of the folk which contains wisdom, 
truth, morals, and traditional views in a metaphorical, fixed and memorizable form 
and which is handed down from generation to generation. (Mieder, 2004, s. 3) 

 

Enligt professor Neal R. Norrick (1985) måste en definition av ordspråk involvera såväl syntak-

tiska, semantiska, som pragmatiska aspekter. Hans slutsatser gäller ordspråks betydelse i text och 

interaktion och kan sammanfattas: 

1) Ordspråk används grundläggande vid konversation 

2) Ordspråk förekommer mestadels som kompletta talakter (t.ex. påstående, uppmaning, fråga),   

syntaktiskt oberoende av sin kontext 

3) Ordspråk är semantiskt allmänna och värderande 

4) Ordspråk fungerar som värderande kommentarer med auktoritativ, didaktisk karaktär 

Norrick summerar sina slutsatser i sin definition av ordspråk: 

The proverb is a traditional, conversational, didactic genre with general meaning, a 
potential free conversational turn, preferably with figurative meaning. (s. 78) 

 

 

3.1.1.2 Ursprung och historik 

Ordspråk härstammar ur en muntlig tradition, men förekommer även i skrift av olika slag. Enligt 

Mieder (2004) kan spridningen av vanliga europeiska ordspråk härledas ur fyra olika källor med 

början i antikens Grekland och Rom. Där översattes de stora filosoferna och dramatikerna först 

till latin och senare till olika europeiska språk och spreds på så sätt över Europa. En annan viktig 

källa är Bibeln, som översattes vida omkring och på så sätt influerade Europa med sin visdom. 

Även idag används många bibliska ordspråk: ”Som du sår får du skörda”, ”Öga för öga, tand för 

tand”, ”Intet nytt under solen”. Den tredje källan är latinet, som i egenskap av lingua franca un-

der medeltiden utgjorde ett effektivt redskap för spridandet av latinska ordspråk, vilka idag är 

några av de mest populära och använda: ”Smid medan järnet är varmt”, ”Allt är inte guld som 

glimmar”, ”När katten är borta dansar råttorna på bordet”. Under medeltiden spelade även Eras-

mus av Rotterdam en betydande roll i spridningen av ordspråk genom sin Adagia från 1500-talet, 

en ordspråkssamling innehållande över 4000 ordspråk. Den fjärde källan är mer modern och in-

nefattar de amerikanska ordspråk som sedan mitten av 1900-talet spridits till Europa genom 

massmedia: ”It takes two to tango”, ”Garbage in, garbage out” (Mieder, 2004, s. 13). 
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3.1.1.3 Ordspråkens form 

Det som framförallt kännetecknar ett ordspråk är dess korta och koncisa form, ofta en påstående-

sats eller ett imperativ, samt att ett ordspråk har fast form dvs. inte ändrar form efter samman-

hang t.ex. ”Morgonstund har guld i mund”, ”Lika barn leka bäst”, ”Som man bäddar får man 

ligga”. Den korta, fasta formen medför att ordspråk generellt är lätta att komma ihåg. Dock me-

nar Mieder (2004) att den fasta formen är förbehållen ordspråkssamlingar t.ex. lexikon, men att 

användningen av ordspråk för övrigt är ganska fri och att det idag är vanligt att ordspråk allude-

ras på i stället för att de citeras bokstavligt. Ordspråk uttrycker en allmängiltig sanning eller be-

tydelse som ofta förmedlar visdom, praktiska och moraliska levnadsregler eller livserfarenhet på 

ett kärnfullt sätt. Ett annat kännetecken är att ett ordspråks upphovsman är okänd, med undantag 

av ordspråk som härstammar från de romerska författarna och Bibeln. 

 

En svårighet kan vara att skilja ”riktiga” ordspråk från ordspråksliknande påståenden. Mieder 

(2004) listar några vanliga kännetecken, eller markörer, som forskare använder för att klassifice-

ra ordspråk. Det grundläggande för ett ordspråk är att det är traditionellt dvs. att den visdom som 

skapats genom ordspråket har använts av folk under en lång tid. Andra kännetecken är ett ord-

språks längd; medellängden för ett ordspråk är sju ord dock förekommer långa ordspråk till ex-

empel bibliska ordspråk som ”Det är lättare för en kamel att komma igenom ett synålsöga än för 

en rik att komma in i Guds rike” (Matt 19:24). Ordspråk används också i förkortad, s.k. elliptisk 

form som anspelar på helheten: ”Först till kvarn…”. För den som behärskar språket kommer 

fortsättningen per automatik ”…får först mala.” 

 

Andra kriterier som kan vara vägledande då det gäller att bestämma huruvida ett uttryck är ett 

ordspråk eller ordspråkligt är till exempel fonetiska markörer som allitteration ”Lika barn, leka 

bäst”och rim ”Ingen föda utan möda”, semantiska markörer som parallellism ”Friskt vågat är 

hälften vunnet”, paradoxer ”Genvägar är senvägar”, ironi av olika slag och lexikala markörer i 

form av t.ex. arkaiska ord. Andra markörer som ger ordspråken retoriska egenskaper är hyperbo-

ler ”Allt är tillåtet i krig och kärlek” och personifikation ”Hungern är den bästa kocken”. Ju fler 

markörer ett ordspråk innehåller desto mer sannolikt är det att det kan klassificeras som just ett 

ordspråk (Mieder, 2004). 
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Det viktigaste kännetecknet på ordspråklighet är enligt Arora (1994) det metaforiska uttrycket 

som medför att ett ordspråk måste tolkas bildligt och inte bokstavligt. Detta medför att många 

ordspråk är flertydiga och är därför beroende av den kontext i vilken de yttras och bör tolkas 

därefter. Det som bestämmer ett ordspråks betydelse och funktion är den situation ordspråket 

förekommer i dvs. tid, plats och aktörer i kommunikationen. Även hur ett ordspråk sägs är vik-

tigt för tolkningen av betydelsen. Det är inte ovanligt att ett ordspråk förmedlas med en ironisk 

eller satirisk underton. Den sociala situationen och sammanhanget är alltså det som ger ett ord-

språk dess mening och betydelse. Därför måste ett ordspråk analyseras i sin unika kontext; soci-

alt, retoriskt, litterärt etc. (Arvidsson,1999; Mieder, 2004; Norstedts, 1996; Seitel, 1981). Flerty-

digheten i ordspråk bestäms också av användaren. Trots att ett ordspråk generellt betyder en sak i 

ett språk kan det ha olika betydelser dels för den enskilde individen, dels mellan olika kulturer 

och folkgrupper, då ordspråk är både kulturella och nationella folkloristiska uttryck (Arora, 

1994; Kirshenblatt-Gimblett, 1981; Mieder, 2004; Seitel, 1981; Silverman-Weinreich, 1981; 

Taylor,1962). 

 

3.1.1.4 Funktion och användare 

Den grundläggande funktionen för ordspråk är den retoriska och ordspråk används framförallt i 

kommunikativa situationer, främst talspråkliga. Syftet med att använda ordspråk i interaktiva 

situationer är oftast att talaren vill uppnå en särskild effekt med sitt yttrande och få åhöraren att 

ändra sig i olika avseenden. Ordspråk kan därför sägas vara ”…’strategies for dealing with situa-

tions’…” (Barnes, 1994, s.441, Barnes kursiv). Den funktion ett ordspråk fyller i en interaktiv, 

kommunikativ situation benämner Grzybek (1994) som ordspråkets pragmatiska funktion. Den 

pragmatiska funktionen kan till exempel vara att fostra, förklara, kommentera något eller någon, 

varna, beskriva, övertala, summera, förmana, rättfärdiga ett handlande eller tillrättavisa. Ett ord-

språk kan även ha en social funktion som förmedlare av ett samhälles normer och värderingar, 

ofta förmedlat på ett underhållande eller undervisande sätt (Grzybek, 1994; Norrick, 1985). Ett 

annat effektivt användningsområde för ordspråk är vid argumentationer och diskussioner. Då en 

talare i en debatt citerar ordspråk använder han/hon ett retoriskt grepp som stärker hans/hennes 

position i debatten. Genom att låna någon annans formuleringar ”lånar man också en del av deras 

auktoritet” (Arvidsson, 1999, s. 95; även Norrick, 1985) och låter den auktoriteten fungera som 

ställföreträdare för egna åsikter. Talaren kommenterar situationen genom att ta rollen som för-

medlare av ”generationers erfarenheter och visdom, genom en allmänt hållen utsaga” (s. 95). 
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Ordspråkens generellt auktoritativa och didaktiska karaktär medför att det främst är vuxna som 

använder ordspråk när de talar. Enligt Norrick (1985) är åhöraren oftast yngre än talaren, som 

genom användningen av ordspråk antar rollen som lärare eller rådgivare. Indirekt visar talaren att 

genom att använda ordspråk har han ”rätt” att ge råd åt sin åhörare, antingen på ett jämlikt eller 

ojämlikt plan. Det är sällan barn använder ordspråk gentemot föräldrar eller lärare. Yngre talare 

använder generellt färre ordspråk än äldre och när de väl gör det används ordspråken på ett mer 

humoristiskt sätt genom att det parodieras, travesteras eller ironiseras. Norrick menar att detta 

kan bero på att den yngre användaren vill ta udden av det auktoritativa användandet. Obelkevich 

(1994) diskuterar huruvida användningen av ordspråk är könsrelaterad och hänvisar till en tes att 

män använder fler ordspråk än kvinnor på grund av att många ordspråk signalerar fördomar mot 

kvinnor. Å andra sidan nämner han att just kvinnor är huvudsakliga användare i arbetarklassen. 

3.1.2 Talesätt  

Talesätt är ett generellt begrepp som i svenskan ibland används synonymt med ordspråk. Enligt 

Rooth (1965) skiljer sig talesätten från ordspråkens fasta form genom att ett talesätt inflikas i det 

löpande talet och rättar sig efter person och tempus i satsen, till exempel ändras ”att rätta mun 

efter matsäck” till ”Han har dåligt med pengar så det är bäst att han rättar mun efter matsäck.”     

I regel har talesätt också ett explicit modalt inslag dvs. man får/ska/måste/bör göra något: ”man 

måste smida medan järnet är varmt”, ”man ska inte döma hunden efter håren.” Till gruppen tale-

sätt hör även tänkespråk, också kallad sentens eller maxim, vilket är en ”kärnfullt formulerad 

sats ofta en levnadsregel e.d.” (www.ne.se) till exempel ”Plikten framförallt”. Sentenser före-

kommer bl.a. på väggbonader och Arvidsson (1999) menar att placering i hemmiljö förmedlar en 

sentimentalitet och ”understöder den familism som ofta är det underliggande budskapet” (s.98). 

 

Eftersom begreppet talesätt är så generellt i svenskan behövs en mer specifik definiering. Mieder 

(2004) talar om olika ordspråkliga genrer och placerar talesätt (proverbial expressions) tillsam-

mans med andra fraser i fyra ordspråkliga undergrupper. Det som förenar dessa undergrupper är 

att de består av fragmentariska och mestadels metaforiska fraser som måste integreras i en me-

ning. Undergrupperna består av 1) talesätt, som oftast består av verbfraser: ”att kasta pärlor efter 

svinen”, ”att hoppa i galen tunna”, 2) ordspråkliga jämförelser eller liknelser (proverbial compa-

risons) som har adjektiv eller verb som sakled: ”svart som natten”, ”hungrig som en varg” eller 

”arbeta som en häst”, ”skrika som en gris”, 3) ordspråkliga överdrifter (proverbial exaggerations) 
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eller hyperboler, vilka understryker något karaktäristiskt för subjektet i ett uttryck: ”Han är så 

dum att han inte kan koka vatten utan att bränna vid det” och slutligen 4) ordpar (twin formulas) 

som länkas samman med hjälp av allitteration och/eller rim: ”ditt och datt”, ”tissla och tassla”, 

”av och an”. Dessa ordspråkliga undergrupper återfinns även inom fraseologin och benämns då 

av lingvister som stilistiska figurer eller idiomatiska uttryck. Mieder försvarar hänvisningen till 

det ordspråkliga genom att säga att ”they are proverbial in that they are traditional and meta-

phorical, being employed even more frequently than actual proverbs” (Mieder, 2004, s. 14). Han 

avslutar sin förklaring med en metafor från byggbranschen och menar att om ordspråk är tegel-

stenarna så är de ordspråkliga fraserna murbruket.  

 

En annan definitionssvårighet gäller skillnaden mellan talesätt och idiom. Det finns en viss likhet 

mellan dessa typer av uttryck och gränsen mellan dem är subtil. Idiom är metaforiserande uttryck 

där betydelsen inte framgår av de enskilda orden, medan talesätt enligt Hallström & Östberg 

(1999) ”endast [är] delvis metaforiserande och vissa har behållit sin bokstavliga, konkreta bety-

delse” (s. 6). Sköldberg (2004) menar att standarddefinitionen av idiom i huvudsak grundas på 

kravet på två egenskaper: att idiom ska bestå av minst två lexikala enheter samt att dess betydel-

se inte är härledbar. Dessa krav menar Sköldberg är alldeles för allmänna och de är även tillämp-

bara ”på vissa andra uttryck, såsom ordspråk, indirekta talakter samt annan metaforisk använd-

ning” (s. 23). Definitionen av begreppet talesätt, av de olika typer som nämns ovan, är alltså be-

roende av inom vilken disciplin de analyseras. Talesätt kan därför räknas antingen till ordspråk-

liga om de analyseras inom paremiologin (studiet av ordspråk, se 3.2.1) eller till idiomatiska fra-

ser om de analyseras inom den lingvistiska grenen fraseologi (se 3.2.1). Flera av de uttryck jag 

benämner talesätt i resultatdelen kan därför uppfattas som idiomatiska. Jag definierar dem dock i 

enlighet med den paremiologiska definitionen.  

3.1.3 Ordstäv  

Ordstäv är humoristiska, satiriska, ironiska och ofta burleska ordspråksaktiga uttryck som åter-

speglar mycket av den folkliga humorn. Ström (1929b) skriver att ordstäven även ger oss ”en 

föreställning om tidsförhållanden, samhällsskick, sociala motsatser etc. under olika epoker. De 

äger sålunda ett betydande kulturhistoriskt värde” (s. 34). Den internationella termen för ordstäv 

är wellerismer, ett uttryck baserat på karaktären Sam Weller i Charles Dickens The Pickwick 

Papers från 1837 och hans flitiga användande av ordstäv i tid och otid.  
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Ordstäv liknar ordspråken i det avseendet att de också endast förekommer i fast form. Strukturen 

på ett ordstäv är tredelad och inleds med 1) ett påstående, som ofta är ett ordspråk, följt av 2) en 

anföringssats och slutligen 3) en avslutande sats med en överraskande poäng:  

 ”Det både värmer och klär, sa gumman om löständerna.”  

 ”Det var nära ögat, sa han som sköt av sig näsan.”  

 ”Man kan också få för mycket av det goda, sa bonden, fick dynglasset över huvudet.”  

 ”Det var dit jag ville komma, sa prästen, predikade om helvetet.” (Ström, 1929b) 

 

Karaktärerna i ordstävens anföringssatser tillhör olika grupper i samhället. Vanliga figurer är 

gubben, gumman, prästen, fan, bonden, pigan, han och hon med flera, men även namngivna per-

soner förekommer. Den komiska poängen i ett stäv ligger i talesmannens självmedvetna uttalan-

de, som kommer på skam då denne istället förlöjligas. Förr i tiden var muntliga lekar med ord-

stäv populära som underhållning och duellerandet med ord förekom på kalas, marknader och 

gästgiverier (Ström, 1929b). Ordstäven är en germansk företeelse och förekommer därför nästan 

enbart i Europa. I mitten av 1800-talet väcktes intresset för ordstävet som speciell genre. Efter-

som ordstäven återspeglar ett bondesamhälle fyllt av karaktärer från det närliggande samhället 

riskerar nybildningen av ordstäv att upphöra eller åtminstone ändra karaktär (Althoff, 2005; 

Rooth, 1965; Ström, 1929b). Ordstäv som används i dag anammar ofta den burleska och lite råa 

tonen. Bland annat har jag hört ungdomar använda uttryck som ”Det jämnar ut sig, sa han som 

sket i brallan och satte sig på stolen” och ”Det löser sig, sa han som sket i badvattnet”.  

3.1.4 Bevingade ord  

Bevingade ord är kända uttryck och ord från en känd källa eller upphovsman, till skillnad från 

ordspråken. Källan kan vara en person eller skrift till exempel ”Får jag be om största möjliga 

tyssstnad!”, en replik ofta använd av cirkusdirektör François Bronett eller ”Att vara eller icke 

vara” ur Shakespeares drama Hamlet. Ett bevingat ord kan vara myntat dvs. en viss person ska-

par ordet eller uttrycket. Ett bevingat ord kan också vara lanserat dvs. någon lyfter fram ett ord 

eller uttryck som redan finns så att det blir allmänt vedertaget bland folk. Det är endast ett fåtal 

bevingade ord som utvecklas till ordspråk (Hellsing & Hellquist & Hallengren, 2000; Norstedts, 

1996).  
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3.2 Forskning kring folkliga uttryck 

3.2.1 Allmänt om ordspråksforskning 

Forskningen kring ordspråk (av grek. paremia) delas in i de två kategorierna paremiografi (in-

samlandet av ordspråk) och paremiologi (studiet av ordspråk). Begreppet ordspråk inkluderar 

fortsättningsvis ordspråk och övriga undergrupper som redovisats under 3.1. Den paremiografis-

ka forskningen inbegriper insamlandet och kategoriserandet av ordspråk och resulterar i olika 

ordspråkslexikon vilka till exempel är inriktade på historiska, nationella eller moderna ordspråk. 

Enligt Mieder (2004) finns det över 20 000 bibliografier med insamlade ordspråk och årligen 

publiceras cirka 200 nya. Även inom paremiologin publiceras det årligen cirka 400 böcker, av-

handlingar och artiklar. Majoriteten av de studierna publiceras i årsboken Proverbium: Yearbook 

of International Proverb Scholarship under redaktion av professor Wolfgang Mieder.  

 

Forskningsfältet inom paremiologin är brett och främst pågår internationella studier inom en 

mängd olika områden. Paremiologer intresserar sig för ordspråkens form, struktur, innehåll, stil, 

betydelse, funktion, definition och värde (Mieder, 2004). Inom paremiologin studeras också oli-

ka typer av ordspråkliga fraser som talesätt, liknelser, ordpar etc. Sådana typer av fraser är också 

intressanta för lingvister inom det relativt nya forskningsområdet fraseologi. Andra aspekter 

inom paremiologin är till exempel folklore, kulturhistoria, filologi, sociologi, psykologi, psykiat-

ri, pedagogik och olika former av kultur och populärkultur (Mieder, 2004). 

 

Forskningen kring ordspråk fokuserar många gånger på gamla ordspråk men Mieder (2004) me-

nar att det är inte bara tillbakablickarna på ordspråkens historia och ursprung som är viktiga för 

forskningen, lika betydelsefullt är forskningen kring hur traditionella ordspråk används idag och 

hur nya ordspråk skapas. Idag är det vanligt att man travesterar äldre ordspråk genom att mani-

pulera dem på olika sätt. Dessa travestier uttrycker humor men också socialpolitisk satir ofta i 

form av graffiti och slogans. Mieder ger exempel på anti-ordspråk dvs. ordspråk där vissa ord 

eller fraser byts ut, vilket ger en helt ny, ofta humoristisk, betydelse:  

”Nobody is perfect” � ”No body is perfect”  

”A miss is as good as a mile” � ”A Ms. is as good as a male” (Mieder, 2004, s.151) 
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3.2.2 Ordspråk i litteratur 

Forskningen kring ordspråk i litteratur är både paremiografisk och paremiologisk. Paremiografin 

samlar in och identifierar ordspråk i främst äldre litteratur. Det är enligt Mieder (2004) ett viktigt 

område då äldre tiders talspråkliga användning av ordspråk inte längre går att fastställa genom 

fältstudier. Forskare är helt enkelt beroende av den skrivna texten som källa. Insamlandet av ord-

språk visar på funktionen och användningen av ordspråk under olika litterära perioder i olika 

kulturer och språk. Det största intresset har varit studier av litteratur från medeltid till 1800-talet. 

Mieder nämner till exempel studier gjorda i Beowulf, Shakespeares dramer och Goethes prosa 

men även inom modernare litteratur som Agatha Christies deckare och Fredrick Douglass reto-

rik. Annan litteratur som studeras är fabler, sagor och religiös litteratur liksom poesi av t.ex. Ro-

bert Frost, W.H. Auden och Emily Dickinson (Barnes, 1994). 

 

Användningen av ordspråk i litteraturen varierar. Taylor (1975) skriver att det även är svårt att 

generalisera användningen av ordspråk i litteratur då det varierat genom tiderna. I litteratur från 

medeltiden och renässansen citerar författarna med lite variation, medan modernare författare, 

dvs. från upplysningen och romantiken, oftare alluderar på ordspråk. Ordspråk används enligt 

Taylor ofta i litteratur för att karaktärisera landsortbefolkningen och det vulgära, men de kan 

också användas i det han kallar sofistikerade böcker med speciellt syfte. Som exempel nämner 

han barnböcker från 1700- och 1800-talen, vilka alluderar på de vanligaste ordspråken. Enligt 

Taylor ger det bevis för vad som var traditionellt vanligt, dvs. att de användes i moraliserande 

och fostrande syfte. 

 

Norrick (1985) menar att eftersom ordspråk huvudsakligen används i konversation utgör dramer 

en god grund då det gäller att fastställa förekomsten av ordspråk i litteratur. Norricks undersök-

ning av fyra av Shakespeares dramer resulterade i tjugo excerperade ordspråk. Hans slutsats an-

gående undersökningen är att ordspråk används oftare i långa anföranden och mer sällan som 

oberoende yttranden. De integreras oftare i långa meningar och ändras ibland för att passa in i 

sammanhanget. Ordspråken bibehåller sin värderande karaktär även om de alluderas på eller 

förändras på något sätt. Norrick menar således att jämfört med ett drama borde en roman inne-

hålla färre oberoende ordspråk förutom dem som förekommer i simulerad dialog.  
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I paremiologiska studier av ordspråk i litteratur intresserar sig forskare för att få veta när, varför 

och hur ordspråk används samt av vem och till vem (Mieder, 2004). Forskare betraktar varje 

ordspråk utifrån kontext och tittar på vilken effekt det har på budskap och stil i texten. Andra 

frågor forskare ställer sig är enligt Mieder om standardstrukturen har förändrats för att skapa 

effekt och om ordspråket alluderas på, travesteras eller parodieras. Detta leder fram till svar på 

”funktionen och betydelsen av ordspråklig visdom i litterära arbeten” (Mieder, 2004, s.144, min 

övers.). Enligt Mieder (2007) finns det inom barnlitteraturen mycket lite forskning gjord. Det är 

främst ordspråk i fabler, sagor och viss 1800-talslitteratur som studerats t.ex. Louisa May Alcotts 

Little Women (Monteiro, 1976). 

3.2.3 Barn och ordspråk 

Uppfattar och förstår barn ett ordspråks innebörd och betydelse? Forskning kring denna fråga 

menar att barn inte kan tillgodogöra sig den underliggande betydelsen i ett ordspråk, dvs. det 

bildliga, metaforiska uttrycket, förrän i 12-13-årsåldern (Mieder, 2004; Norrick, 1985; Rogers, 

1994). Bland annat har psykologiska tester i form av s.k. ordspråkstester använts för att pröva 

huruvida perceptionen av ett ordspråks bokstavliga betydelse har samband med tolkningen av 

dess bildliga betydelse. Detta har visat att barn i 11-årsåldern, samt schizofrena personer, endast 

uppfattar ordspråks bokstavliga betydelse medan den bildliga går dem förbi. Det har dock visat 

sig att även normala vuxna uppfattar den bokstavliga betydelsen före den bildliga (Norrick, 

1984).  

 

Rogers (1994) redogör för vad olika psykologiska studier av barns utveckling, kognition och 

förståelse av metaforer har kommit fram till. Jean Piaget använde ordspråk i sin forskning kring 

barns intellektuella utveckling och menade att de 9-11-åriga barnen i testgruppen inte förstod 

ordspråk men att barnen själva trodde att de förstod dem. Barnen bad därför inte om en förklar-

ing till ordspråkets bildliga eller underförstådda innebörd. Detta bekräftade Piagets teori om att 

det metaforiska tänkandet hör till en senare fas av utvecklingen. Piaget presenterade dock ord-

språken utan att de ingick i en kontext och enligt Rogers är kanske Piagets resultat felaktiga ef-

tersom han inte tog hänsyn till omständigheter som berör användningen av ordspråk, som talsitu-

ation, aktörer och sammanhang (se även 3.1.1.3).  
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Nyare studier visar dock att barns förståelse av ordspråk börjar mycket tidigare än 12-13-års-

åldern. Judith Pasamanick upptäckte problemet med Piagets brist på kontext då hon undersökte 

barns förståelse av ordspråk i en naturlig kontext (Rogers, 1994). Hennes studie genomfördes i 

grupper med barn i åldern 6-9 år i form av samtal och diskussioner om ordspråk. Resultatet visa-

de att det fanns en högt utvecklad förståelse av ordspråk bland barnen, men att det krävs att de 

träffar på ordspråken i någon form av kontext. Pasamanick poängterar: 

The children’s fertility in drawing, from even the smallest corners of their lives, ap-
propriate applications of the hugest concerns of proverb, suggests a level of commu-
nicative and metaphoric competence with which they are seldom credited. (Pasama-
nick, 1983, s.18; Rogers, 1994, s. 170)  

 

Wolfgang Mieder och Deborah Holmes (2000) genomförde en undersökning om huruvida och 

hur barn i 9-10-årsåldern kan undervisas om och lära sig moraliska värden genom ordspråk. Stu-

dien pågick under ett år i en klass med elever i åldern 9-10 år (motsvarande skolår 4). Genom att 

integrera 150 av de vanligaste amerikanska ordspråken i undervisningen av olika skolämnen 

lärde sig barnen både vad ordspråken betyder och hur de kan appliceras på händelser i det dagli-

ga livet. Undervisningen resulterade bland annat i presentationer, konstverk, videoinslag, forsk-

ningsprojekt, spel och lekar. Mieder menar att barnen inte hade några som helst problem med att 

förstå ordspråken och att 9-10-årsåldern, trots att tidigare forskning hävdat motsatsen, är den 

perfekta åldern att låta barnen möta karaktärsdanande ordspråk och uttryck. Barnens utvärde-

ringar efter avslutad studie visar att ”de refererar till ordspråk som värdefulla delar av vishet för 

att klara av vardagliga händelser i det dagliga livet” (Mieder, 2000, s. 5, min övers.). Mieder 

poängterar vikten av aktivt deltagande som grund för inlärning och förståelse: 

Our pilot project shows that if proverbs are taught, and if the youngsters are encour-
aged to participate in the learning process by expressing their own ideas, comprehen-
sion definitely occurs. (s. 6)  
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3.3 Astrid Lindgren - berättaren 

3.3.1 Astrid Lindgrens författarskap 

Astrid Lindgren (1907-2002) har författat cirka 35 barn- och ungdomsböcker exklusive filmma-

nus och bilderböcker. Hennes böcker har översatts till en mängd olika språk och de flesta av hen-

nes historier har också filmatiserats. Barnet står i centrum i Astrid Lindgrens författarskap; hon 

skriver om barn för barn. Hennes berättelser rör sig mellan olika genrer: sagan, flickboken,  

deckaren, rövarromanen, fantasyn med flera. Astrid Lindgren är som författare både ”traditiona-

list och nyskapare” (Edström, 1992, s. 14). Hon skriver dels inom traditionella genrer inspirerad 

av sin egen läsning av klassiker som Anne på Grönkulla och Huckleberry Finn, dels spränger 

hon konventionerna, som Edström benämner det, genom att bryta mot de litterära normer som 

varit rådande. Normbrott sker till exempel i Pippi Långstrump, som vänder upp och ner på barn-

boksformen både genom språket och huvudpersonen, likaså genom fantasyhistorien Bröderna 

Lejonhjärta, som skrevs då barnboken skulle verklighetsanpassas. Studier kring Astrid Lind-

grens författarskap poängterar hennes språkliga nyskapande och variation, kvickheten och fyn-

digheten, humorn och folkligheten, närheten till barnet genom det direkta och jämlika tilltalet 

samtidigt som hennes berättelser talar om livet utan att väja för det ledsamma eller tråkiga (Ed-

ström, 1972, 1982, 1992, 2004; Klintberg, 1996; Lindqvist, 1996; Nettervik, 1996; Strömstedt, 

1999). 

3.3.2 Muntlig tradition som inspiration 

Barndomens Småland ligger till grund för den inspiration Astrid Lindgren fick till sina berättel-

ser. Hon växte upp i en småbrukarmiljö med närhet till natur och vardagligt liv där traditionella 

muntliga historier och talesätt florerade. Människorna i hennes närhet kom att prägla hennes 

uppväxt. Astrid Lindgrens far Samuel August var en stor berättare och hans historier har förts 

vidare genom berättelserna om Emil i Lönneberga, som bygger på många av Samuel Augusts 

egna barndomsupplevelser. Astrid har i en intervju sagt: ”Han berättade i hela sitt liv, inte sagor 

och sånt, utan han berättade om människor han hade träffat och vad de hade upplevt. /---/ Utan 

Samuel August hade det ju inte funnits någon Emil” (Ruhnström, 1996, s. 14). Något som också 

var specifikt för Samuel August var hans munvighet och alla ”slagfärdiga och drastiska uttryck  
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och talesätt” (s. 14) som han använde vid olika tillfällen. Även den munvigheten återspeglas i 

böckerna genom till exempel ordstäv och uttryck som innehärmelit. Andra människor i Lind-

grens närhet som påverkat hennes uttryckssätt och närt hennes fantasi var pigor och drängar, 

fattighjon, luffare och folk ute i backstugorna. Astrid Lindgren själv har sagt: 

För en unge var det roligt och lärorikt att växa upp som jag gjorde med människor av 
olika fasoner och sorter och åldrar. Av dem lärde jag mig – utan att de visste det och 
utan att jag visste det – något om levandets villkor och hur knepigt det kan vara att 
vara människa. Även annat lärde jag mig, för de var ett frispråkigt släkte som inte 
höll inne med något bara för att det råkade finnas ungar i närheten. Och vi fanns där, 
mina syskon och jag, för att vi skulle ju gå med kaffe till dem ute på åkern. Det är 
vad jag minns allra bäst, kafferasterna när alla satt samlade på en dikesren och drack 
kaffe och doppade rågbrödssmörgåsar och utbytte tankar om ett och annat. (Lind-
gren, 1985, s. 53-54) 

 

Strömstedt (1999) talar om det typiskt småländska i Astrid Lindgrens författande och nämner 

kargheten, fattigdomen, envisheten och snålheten men också humorn och klurigheten som essen-

tiella drag. Strömstedt drar också paralleller mellan Astrid Lindgren och Albert Engström efter-

som de båda, trots att en generation skilde dem åt, var inspirerade av samma småländska trakt 

och därför har del av samma berättartradition och dess historier, talesätt och skämt. Bland annat 

alluderar Lindgren på flera av Engströms historier både i Emil-böckerna, Pippi Långstrump och 

Rasmus på luffen. Speciellt småländskt menar Strömstedt att ”sättet att citera ordstäv, knutna till 

speciella personer” är (s. 153) vilket ges exempel på i böckerna om Emil och Rasmus. Just ord-

stäv och talesätt är ett folkligt talspråkigt drag som också förmedlar något av den ”folkliga snär-

ten och svingen” i språket (Edström, 1992, 2004; Nettervik, 1996). Klingberg (1996) menar att 

det småländska arvet i form av den muntliga traditionen är mest utmärkande i de realistiska 

böckerna och inte i böckerna med sagokaraktär t.ex. Mio, min Mio, Bröderna Lejonhjärta och 

Ronja Rövardotter, trots att just de böckerna anknyter till äldre folksagor som ofta innehåller 

folkliga uttryck. 
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3.3.3 Adaption i barnlitteratur  

Inom barnlitteraturforskningen uppmärksammas ett par problem som barnboken, till skillnad 

från vuxenlitteraturen, stöter på. Det första problemet är enligt Lindqvist (1996) att det är vuxna 

som skriver för barn och då berättar för en grupp till vilken man som vuxen inte längre tillhör. 

Det är även vuxna som marknadsför, ger ut och köper barnböcker. På så sätt måste de vuxna som 

skriver för barn ta hänsyn till att de talar till barn i närvaro av andra vuxna. Astrid Lindgren tar 

inte hänsyn till detta, menar Lindqvist (1996) utan ”hon berättar i första hand för sina äkta lyss-

nare och det är barnen” (s. 75). Astrid Lindgrens råd till blivande barnboksförfattare lyder: 

Skriv gärna sådant som är roligt bara för barn och inte alls för vuxna, skriv gärna 
också sådant som är roligt både för barn och vuxna, men skriv i en barnbok aldrig 
något som ditt förnuft säger dig är roligt bara för vuxna. Du skriver inte för att re-
censenterna ska tycka att du är kvick och har spirituella formuleringar, kom ihåg det! 
Många som skriver för barn blinkar finurligt tvärs över sina barnsliga läsares huvu-
den åt en tänkt vuxenläsare, blinkar samförstånd med de vuxna och lämnar barnet 
utanför. Gör inte det, är du snäll – aldrig någonsin! (Lindgren, 1985, s. 95-96, Lind-
grens kursiv) 

 

Ett annat problem inom barnlitteraturen är det som kallas adaption dvs. författaren tar hänsyn till 

textens mottagare och anpassar stil, form och budskap efter dem (Edström, 1982). Författarens 

föreställningar om mottagarnas bristande kunskaper styr detta hänsynstagande och Edström me-

nar att barnboken därför oftare förklarar ord som används och mer sällan alluderar ”på andra 

litterära verk eller historiska ämnen”(s.178). För att göra berättelsen mer lättillgänglig för barn 

fokuserar barnboksförfattare på dialoger, tempo och action; en barnbok får med andra ord inte 

vara tråkig utan det måste hela tiden hända saker. Samtidigt lägger författarna i många böcker 

berättarperspektivet hos ett barn för att lättare klara av den språkliga adaption. Även formen ad-

apteras i barnboken som innehåller färre svåra och abstrakta ord, kortare meningar, mindre bild-

språk och färre substantiv, men fler verb.  

 

Edström (1982) påpekar dock att adaptionen kan fungera som en tillgång för att hitta nya lös-

ningar och hon säger: ”Detta att skriva för barn kan också betyda att svara på en stimulerande 

utmaning” (s. 180). Edström skriver också att barns förhållande till språket är konkret och barn 

tolkar metaforer på ett konkret sätt. Barn finner speciellt nöje i att omforma ord, skapa nya ord 

och leka med ord i form av ramsor, vitsar och nonsens. Barnförfattaren måste därför kunna möta  
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läsarens behov av att växa. Astrid Lindgren besitter enligt Edström dessa kvaliteter genom ”hen-

nes förmåga att träffa rätt i berättelsens alla element: tempo, rytm, tonfall och ordval”(s. 182). 

Lindgren ställer höga krav på barnen och det, menar Edström, verkar stimulerande på dem så att 

de utvecklas och växer språkligt. ”Hos Astrid får barn, när deras liv är som bäst, utveckla alla 

sina språk” skriver Edström (2004, s. 100).       

 

Hur gör då Astrid Lindgren när hon berättar för barn? En sak som nämns i studier kring hennes 

berättarteknik är hur Astrid Lindgren inte bara skriver om barn för barn utan också till barn (Ed-

ström 1972, 2004; Lindqvist, 1996). Detta gör hon genom att ta hänsyn men framförallt genom 

att visa respekt för barnet och barnets förmåga att tillgodogöra sig språket. Lindqvist (1996) me-

nar att Astrid Lindgren står på barnets sida utan att för det bli ett barn i det att hon använder sig 

av ”det jämlika tilltalet” (s.76). Astrid Lindgren själv säger: 

Man ska tänka på att det är för barn man skriver och att de har begränsade erfarenhe-
ter. Man behöver inte vara så rädd för svåra ord, men det måste vara en svenska som 
barn förstår. En diktare kan tala med barn om allting på ett enkelt vis. (Fransson, 
2001, s.161) 

 

Edström (1972) påtalar att Astrid Lindgren inte underordnar sig barnets begränsade erfarenheter 

utan att hon istället använder sina berättarmetoder för att vidga barnets värld. Astrid Lindgren är 

tydlig men inte alltid enkel och hon har ”sinne för ordens magi och låter dem verka i insprängda 

verser och ramsor såväl som i drastiska repliker” (s.71). Ett annat sätt att både ta hänsyn och 

skapa delaktighet är hur Astrid Lindgren använder sig av det nära och ofta direkta tilltalet. I 

böckerna om Emil vänder sig jag-berättaren ofta till läsaren för att kommentera eller tilltala och 

det medför en känsla av att hon för ett nära samtal med läsaren. Genom att jag-berättaren ställer 

sig utanför handlingen kan berättaren kommentera och engagera sig i berättelsen. Därför har jag-

berättaren en ”betydelsefull didaktisk roll genom att förklara svåra ord och tydliggöra förhållan-

den som kan vara knepiga för en ung läsare att förstå” (Edström, 1982, s. 80). 
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4 Metod  

4.1 Material 

4.1.1 Första urval och bortfall 

För att kunna kartlägga förekomsten av folkliga uttryck i Astrid Lindgrens böcker valde jag först 

ut tolv av hennes böcker. Mina kriterier för urvalet var att det skulle vara realistiska berättelser 

som speglar livet på landsbygden eller i staden. Därför exkluderade jag böcker som har sagans 

form eller tillhör den fantastiska genren, till exempel Mio, min Mio, Bröderna Lejonhjärta, Ron-

ja Rövardotter och böckerna om Pippi Långstrump. Inte heller sagosamlingar eller berättelser 

som utgör kapitelböcker togs med. Utöver de böcker jag har valt för min undersökning finns det 

fler inom Astrid Lindgrens författarskap som motsvarar mina kriterier. Dock har urvalet fått be-

gränsas eftersom författarskapet är omfattande och så även uppsatsens utrymme. 

 

Efter en första genomläsning av böckerna valde jag bort sju av böckerna då det visade sig att 

förekomsten av folkliga uttryck inte var så omfattande som jag först trodde. De böcker som val-

des bort var Kati i Amerika och Kati på Kaptensgatan som dock båda är språkligt intressanta för 

sin höga grad av intertextualitet och fyndiga travestier på vissa ordspråk; Vi på Saltkråkan är 

också full av litterära allusioner och kvicka formuleringar dock inte i form av det jag kallar folk-

liga uttryck; Bullerbyboken, en samlingsvolym innehållande de tre böckerna om barnen i Buller-

byn, saknade nästan helt folkliga uttryck vilket kan förklaras med att bokens berättare är den 

snart åttaåriga flickan Lisa och att barn i den åldern inte ännu har en vokabulär fyllt med folkliga 

uttryck; Allt om Karlsson på taket, en samlingsvolym innehållande de tre böckerna om figuren 

Karlsson på taket, ligger i gränslandet för kriterierna då handlingen utspelar sig i en realistisk 

storstadsmiljö men innehåller många fantastiska händelser och en figur som inte kan anses vara 

realistisk. Förekomsten av folkliga uttryck var även här liten dock var boken full av andra roliga 

uttryck. Jag valde också bort två av de tre böckerna om mästerdetektiven Blomkvist. Mästerde-

tektiven Blomkvist lever farligt innehåller visserligen ett femtontal olika folkliga uttryck men 

valdes bort för att jämna ut sidantalet något så att fördelningen mellan handling utspelad i lands-

bygd respektive småstad skulle bli mer likvärdig. Kalle Blomkvist och Rasmus valdes bort för att 

den innehåller få folkliga uttryck som dessutom också förekommer i den första delen i serien. 
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4.1.2 Urval – berättelserna i undersökningen 

Följande fem böcker om fyra figurer ur Astrid Lindgrens persongalleri har jag valt att undersöka 

då de motsvarar mina kriterier då handlingen i dem är förlagd till dels landsbygd, dels stad. Be-

rättelserna skildrar olika karaktärer och teman. Nedan ges en kort synopsis till respektive bok. 

Sammanlagt består primärmaterialet av 1207 sidor varav 588 sidor utspelas i småstadsmiljö och 

619 sidor utspelas i landsbygdsmiljö. Samtliga böcker är utgivna på Rabén & Sjögren och med 

första utgivningsår, sidantal, miljö, referensnamn i fet stil (används i Resultat och Diskussion) 

samt min förkortning, som används i tabeller och figurer, angivet: 

Madicken (1960) – 174 sidor – stad – Madicken - MADI (förkortn.+ref. för båda böckerna) 

Madicken och Junibackens Pims (1976) – 235 sidor – stad – Madicken - PIMS  

Mästerdetektiven Blomkvist (1946) – 179 sidor – stad – Blomkvist - BLOM 

Rasmus på luffen (1956) – 218 sidor – landsbygd – Rasmus - RASM 

Stora Emilboken (1963, 1966, 1970) samlingsvolym – 401 sidor – landsbygd – Emil - EMIL 

 

4.1.2.1 Emil i Lönneberga 

I Stora Emilboken (2003) står hyss, folkliv och humor i fokus. Böckerna om Emil räknas till 

tjuvpojkboksgenren och det är den, till en början, femårige Emil som är huvudperson. I sin när-

het har Emil en brett spektra av karaktärer: en mild och kärleksfull mor, en otursförföljd och 

småsnål far, en blid lillasyster, den inte alltför klipska pigan Lina och den trogne vännen drängen 

Alfred. Här finns också karaktärer från fattigstugan som tillsammans med prosten, fina frun och 

skrockfulla Krösa-Maja med flera gestaltar livet på den småländska landsbygden någon gång i 

början på 1900-talet. Berättelserna om tillvaron på gården Katthult i Lönneberga socken i Små-

land är enligt Edström (1992) en folklivs- och hembygdsskildring inspirerad av Astrid Lindgrens 

far Samuel Augusts berättelser från sitt liv. Bokens jag-berättare skapar en nära och inlevelsefull 

skildring av livet på landet och dess natur, sociala liv och Emils alla hyss och stolleprov.  
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4.1.2.2 Rasmus på luffen 

Rasmus i Rasmus på luffen (1956) är en nioårig pojke som en dag bestämmer sig för att rymma 

från barnhemmet där han bor med syfte att söka sig en mor och far. Han träffar snart på den vän-

lige luffaren Paradis-Oskar och de två slår följe. Berättelsens verklighet skildras på samma sätt 

som i 1930-40-talets svenska arbetarromaner, enligt Edström (1992). Det är stunderna av frihet i 

livet på landet som speglar den idyll som senare raseras av brottslingar och ont uppsåt. Bokens 

tema är främst gemenskapen och vänskapen mellan pojken och luffaren. Luffare utgjorde en del 

av Astrid Lindgrens barndom och förutom dem förekommer karaktärer som länsman, torpar-

gummor och brottslingarna Lif och Liander.  

4.1.2.3 Madicken 

Madicken är en sjuårig flicka som lever i en trygg borgerlig familjeidyll i en småstad tillsam-

mans med pappa redaktören, smånervös mamma och lillasyster Lisabet. I både Madicken (1960) 

och Madicken och Junibackens Pims (1976), de båda böckerna som ingår i undersökningen, 

ställs småstadens sociala liv i tiden efter första världskriget i centrum (Edström, 1992). Lindgren 

skildrar tidens klasskillnader genom karaktärer som Madicken möter i sin vardag: hembiträdet 

Alva och tvätthjälpen Linus-Ida, klasskamraten Lus-Mia och Nilssons i torpet bredvid. Farbror 

Nilsson är suput och den 13-årige sonen Abbe tar ansvar för hela familjens försörjning genom att 

baka kringlor som hans mor säljer på torget. Genom karaktären Abbe skildras ett hemliv i kaos i 

kontrast till Madickens idyll. 

4.1.2.4 Mästerdetektiven Blomkvist 

Huvudpersonerna i Mästerdetektiven Blomkvist (1946) är sex 13-14-åringar som spenderar som-

marlovet i högt tempo. Ungdomarna i småstaden Lillköping har bildat två gäng, Röda rosen och 

Vita rosen, som för ”rosornas krig” mot varandra. Här möter läsaren äventyr inspirerade av klas-

siska äventyrsromaner och riddarlekar. Tempo är fartfyllt med jakter på riktiga tjuvar och 

spännande spaning. Berättelserna om Kalle Blomkvist och hans vänner började som radiofölje-

tong i början på 1940-talet och blev så populära att de inspirerade barn till eget spaningsverk-

samhet, så kallat blomkvisteri (Edström, 1992). De som ägnade sig åt sådan verksamhet kallades 

helt enkelt ”blomkvistare” (Hellsing et al, 2000, s. 40). Språket i boken är ibland högstämt. Det 

är barnens försök att imitera riddartiden. Men de utvecklar också ett eget hemlig språk det så 

kallade rövarspråket för att kunna meddela sig utan att tjuvarna förstår dem. 
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4.2 Metod och genomförande 

Syftet med denna undersökning är att först kartlägga förekomsten av folkliga uttryck i fem av 

Astrid Lindgrens realistiska böcker och definiera de olika typerna av uttryck. Därefter att analy-

sera uttryckens kontextuella funktion, vilken syftar på i vilken miljö (stad respektive land) samt 

var i texten (dialog eller relaterande text) uttrycken förekommer och hur (vem som är sändare 

och mottagare) uttrycken används. Vidare analyseras uttryckens pragmatiska funktion det vill 

säga varför de används (för att kommentera, uppmana, fråga etc.). Slutligen studerar jag hur ut-

trycken integrerats i texten, vilket innebär vilken språklig eller stilistisk form uttrycken antar i 

samband med användningen.  

 

Metoden för undersökningen är främst kvalitativ men delvis också kvantitativ. Jag har valt att 

arbeta med närläsning och systematisk excerpering av de folkliga uttrycken samt textanalys i 

form av variabel- och stilanalys. Närläsning innebär att jag har analyserat texten genom att de-

taljstudera den och på så sätt fått syn på de uttryck som sedan excerperats ur texten. Eftersom 

metoden textanalys används som övergripande namn för en mängd olika studier som angår texter 

har jag valt att precisera denna metod och talar i detta sammanhang om variabelanalys och stil-

analys. Variabelanalysen är kvantitativ eftersom ett antal olika kommunikativa och stilistiska 

variabler mäts och jämförs. Variablerna presenteras i form av tabeller och figurer och ger på så 

sätt en översikt över de kontextuella och pragmatiska funktionerna i texterna. Samtidigt är analy-

sen av både de kommunikativa och de stilistiska variablerna kvalitativ genom den diskussion 

som förs kring de redovisande siffrorna. Diskussionen bidrar till att ge en mer detaljerad och 

förtydligande bild av det kvantitativa resultatet. Även stilanalysen är kvalitativ då jag under hela 

undersökningen haft kontakt med texten och beaktat hur stilmarkörerna används i kontexten (La-

gerholm, 2005, s. 42-47, 86-93). 

 

Den metod jag använder har likheter med strukturalismens sätt att systematisera och analysera 

språkliga element i texter. Dock är syftena olika. Strukturalismens metoder har för avsikt att för-

djupa analysen av texten, medan jag har för avsikt att lära mig mer om hur ett visst sorts språk-

element, i detta fall de olika kategorierna av folkliga uttryck, fungerar i olika kommunikativa 

kontexter och hur de används för att karaktärisera berättelserna och dess personer.   
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4.2.1 Excerpering av uttryck 

För att kunna kartlägga förekomsten av folkliga uttryck och ge svar på frågan om vilka typer av 

folkliga uttryck som förekommer i de valda texterna, har jag först genom närläsning av primär-

materialet excerperat olika typer av uttryck som jag uppfattat som folkliga i något avseende. Här 

har jag använt min språkkänsla och intuition som metod, vilket enligt Lagerholm (2005, s. 62) är 

redskap som både är viktiga och användbara. De olika folkliga uttrycken har jag sedan systema-

tiskt analyserat för att fastställa huruvida uttrycken kan räknas till det jag kallar folkliga uttryck 

dvs. ordspråk, talesätt, ordstäv och bevingade ord. För att fastställa om uttrycken är folkliga har 

mina kriterier bestämts av huruvida ordspråken, talesätten och de bevingade orden finns upptag-

na i något av de lexikon jag konsulterat. Några av uttrycken är allusioner, parafraser eller ellipser 

av de uttryck som förekommer i referensmaterialet. Trots att uttrycken inte står i sin grundform 

har de medräknats i sina respektive grupper eftersom stilistiska förändringar som de nämnda är 

vanliga i samband med användningen av till exempel ordspråk och bevingade ord (Liljestrand, 

1993). Ordstäven har däremot excerperats efter sin form, då den är lätt att identifiera. Vissa av 

ordstäven står emellertid upptagna i exempelvis Svenska ordstäv (Ström, 1976b) medan andra är 

påhittade av Astrid Lindgren. Följande lexikon har jag använt för att fastställa om de excerperade 

uttrycken är vedertagna folkliga uttryck, här i alfabetisk ordning med kommentar om verkets 

författare: 

Bevingade ord (1964), Pelle Holm (1888-1980) professor, etymolog, redaktör för SAOB  

Bevingat från Adam & Eva till Oväntat besök (2000), Hellsing et al, fil.mag i nordiska språk 

Göra en pudel och sova räv (2005), Magdalena Hellquist, fil.dr i nordiska språk 

Ordspråk och talesätt (1965), Holm (se ovan) 

Norstedts ordspråksbok (1996) 

Svenska ordspråk (1976a [1929]), Fredrik Ström (1880-1948), riksdagsman, författare, redaktör  

Svenska ordstäv (1976b [1929]), Ström (se ovan) 

7000 ordspråk och talesätt från hela världen (1981), Kragh, författare       
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4.2.2 Text- och variabelanalyser 

Då texten har analyserats har jag använt olika slags variabler för att kunna fastställa frekvensen 

av de folkliga uttryckens kontextuella respektive pragmatiska funktioner. Textanalysen har resul-

terat i olika kvantifieringar av de undersökta variablerna. Siffrorna redovisas i form av tabeller 

och figurer och utgör en grund för den kvalitativa delen av textanalysen. Den kvalitativa delen av 

undersökningen utgörs av diskussioner kring de tolkningar som görs av den kvantitativa analy-

sen. Fortsättningsvis redogör jag för vilka variabler som undersökts och hur de har kategorise-

rats. För en fullständig överblick över varje folkligt uttryck, indelat per typ av uttryck med angi-

ven kontext, sändare, mottagare, syfte och form samt bok och sida, se bilaga 1.  

 

4.2.2.1 Kommunikativa variabler för kontext och sändare resp. mottagare 

För att få svar på frågan om de folkliga uttryckens kontextuella funktion har jag ställt frågor till 

texten om de folkliga uttrycken. Frågorna baseras på när, var, hur, av vem och till vem och var-

för. Först har jag tittat på när och var dvs. i vilken miljö och i vilka kommunikativa kontexter de 

folkliga uttrycken förekommer. Med miljö avses landsbygd eller stad, vilka är de miljöer som 

böckerna utspelas i. Med kommunikativ kontext menar jag här var i texten uttrycken förekom-

mer. Kontexternas variabler är dialog eller text. Variabeln dialog inbegriper uttryck som före-

kommer i direkt anföring, medan övriga uttryck räknas till text, trots att några av dem skrivits ut 

med anföringstecken. Att jag kategoriserat dem som text beror på vem sändaren av uttrycket är.  

 

Nästa steg har alltså varit att analysera hur uttrycken används dvs. vem som är uttryckens sända-

re respektive mottagare av uttrycken. Variabler för sändare är barn – vuxen – berättare medan 

variabler för mottagare är barn – vuxen – läsare. Variabeln barn inbegriper barn i alla åldrar i 

böckerna och variabeln vuxen angår alla vuxna oberoende av social ställning. Denna definition 

gäller för både sändare och mottagare. Variabeln berättare innefattar sändare av uttryck som 

används av författaren i egenskap av berättare eller uttryck som förekommer i form av text. Det 

finns t.ex. några uttryck som är målade på spånkorgar. Variabeln läsare som mottagare används 

då ett uttryck inte har någon mottagare i själva berättelsen utan då berättaren tilltalar läsaren di-

rekt eller indirekt. 
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4.2.2.2 Kommunikativa variabler för syfte och funktion 

Efter bestämningen av kommunikativ kontext och användare har uttryckens pragmatiska funk-

tion analyserats och frågan varför har ställts till texten. Först har jag tittat på vilka huvudsakliga 

syften som föranleder användningen av folkliga uttryck dvs. vilka är uttryckens huvudsakliga 

användningsområden. Här har jag tagit hänsyn till hela den kontext uttrycket förekommer i dvs. 

huruvida uttrycket används i samband med en ordväxling eller dylikt, och vad som föranleder 

användningen. Variablerna när det gäller huvudsakligt syfte med användningen är: kommentera 

– uppmana – argumentera – fråga. Variablerna är mina egna definitioner och har fastställts efter 

analys och kategorisering av uttrycken efter det syfte jag anser att de signalerar. Det innebär att 

en variabel fungerar som ett övergripande begrepp och kan appliceras på fler olika situationer 

t.ex.:  

Kommentera – kommentera handling eller agerande, konstatera faktum, uttrycka känsla el. kritik 

Uppmana – uppmana till handling, eftertanke eller uppförande 

Argumentera – motivera eget handlande eller åsikt, motivera någon till handling 

Fråga – ifrågasätta någon eller någon persons handling 

 

Nästa steg har varit att specificera sändarnas underliggande syfte med användningen av folkliga 

uttryck. Här har jag utgått från de huvudsakliga syftena där variablerna uppmana, argumentera 

och fråga fungerar som homogena syften, dvs. den pragmatiska funktionen är endast att uppma-

na, argumentera och fråga. Inom variabeln kommentera ryms däremot fler olika undergrupper av 

pragmatiska funktioner, vilka utgör det jag kallar sändarnas underliggande syfte. Undergrupper-

na är: förklara, konstatera, ironisera, uppmuntra, deklamera, svara, reta och fostra. Även under-

grupperna har fastställt efter analys och grupperats efter det syfte jag anser att de signalerar. 
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4.2.2.3 Stilistiska variabler för form 

Den sista delen av undersökningen har varit att analysera hur uttrycken integreras i texten. 

Främst har jag tittat på om och hur uttryckens språkliga och stilistiska form har ändrats genom 

att jämföra med uttryckets form i referensmaterialet. Vid analyserandet har uttrycken delats in i 

grupper beroende på om och hur uttrycken har ändrats: Ursprunglig form (U), Ursprunglig form 

med viss ändring (U/Ä) samt Ändrad form (Ä). Uttryck med ursprunglig form (U) förekommer i 

samma form som i referensmaterialet. De uttryck som tillhör gruppen U/Ä kan ha olika typer av 

ändringar: stavning, ordform, annan person än ursprunget eller så förekommer uttrycket i fler 

alternativa former. Den sista gruppen (Ä) har ändrad form och har delats in ytterligare med hjälp 

av olika stilistiska variabler vilka har fastställts efter analys av uttrycken. Tre övergripande vari-

abler har analysen resulterat i: allusion – parafras – ellips. Variablerna allusion, parafras och 

ellips syftar i tur och ordning på förändringar i form av anspelningar på ett uttryck, omskrivning 

av ett uttryck och förkortning av ett uttryck.  
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4.2.2.4 Metodiska fördelar och nackdelar 

Då en specifik metod för min typ av textanalys inte varit lätt att hitta har jag i denna undersök-

ning utarbetat en egen metod. Metoden utgår dels från professor Mieders frågeställningar gällan-

de tolkning av ett ordspråks kontextuella funktion dvs. när, varför, hur, av vem och till vem ett 

uttryck används (2004, s. 144; se även 3.2.2) och på professor Grzybeks beskrivning av ett ut-

trycks pragmatiska funktion (se 3.1.1.4), dels på den beskrivning av variabelanalys som kvantita-

tiv metod och stilanalys som kvalitativ metod som beskrivs i Lagerholm (2004, s. 42-47, s. 86-

93). Fördelen med att använda en egen metod är att jag har frihet att under processens gång om-

värdera och strukturera om arbetsgången. Här har jag utgått från en, enligt mig, logiskt uppbyggd 

struktur där jag börjat med helheten i form av förekomst av folkliga uttryck vilka jag sedan har 

brutit ned i olika delar som analyserats för att komma fram till den slutliga helheten – uttryckens 

kontextuella och pragmatiska funktion. En annan fördel är att jag utarbetar en metod som passar 

mig; en strukturerad och analyserande metod. 

 

Det finns givetvis nackdelar med att utarbeta en egen metod. Den största nackdelen är att jag inte 

kan pröva metodens reliabilitet då den inte tidigare har använts just i denna form och inom detta 

ämnesval, mig veterligen. Forskningen kring ordspråk i barnlitteratur är enligt Mieder (2007) 

obetydlig och på så sätt outforskad och jag har varken metoder eller resultat att jämföra med. En 

annan nackdel är att urvalet baseras på min intuition och språkkänsla och metoden grundas på 

min uppfattning av logik. Därför kan urvalet ha ett visst inslag av subjektivitet och utfallet i de 

kvantitativa delarna kan därför ha vissa felmarginaler. Jag kan även ha missat att excerpera och 

medräkna uttryck som hör till de folkliga på grund av att det är lätt att förbigå uttryck som före-

kommer i alluderad form. En replikation av undersökningen kan därför få ett annat utfall efter-

som resultatet även då påverkas av vem som analyserar och tolkar samt utifrån vilken vetenskap-

lig disciplin tolkningen sker. Om mitt val av metod är den mest lämpliga för denna typ av under-

sökning är därför svårt att säga. Nämnas bör också att gränserna mellan de olika kategorierna av 

uttryck och pragmatiska funktioner har varit svåra att dra. Vissa paremiologer kanske opponerar 

sig mot att bevingade ord har inkluderats bland de ordspråkliga. Jag har därför valt att använda 

den övergripande termen ”folkliga uttryck” som ett samlingsnamn för de olika uttrycken. Med 

dessa reservationer i åtanke bör denna undersökning och dess resultat betraktas som en pilotstu-

die av folkliga uttryck i barnlitteratur och som ett bidrag till forskningen inom detta område. 
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5  Resultat och analys 

Redovisningen av det analyserade materialet sker här i tre avsnitt. I 5.1 redogörs först för före-

komsten av folkliga uttryck generellt och per analyserad bok. Sedan följer en redovisning i 5.2 

av de folkliga uttryckens kontextuella funktion, vilken är indelad i tre grupper. Därefter behand-

las i 5.3 de folkliga uttryckens pragmatiska funktion och slutligen i 5.4 hur uttrycken integrerats i 

texten med fokus på om och hur deras form har ändrats. I samband med redovisningen av resul-

tatet sker även analys och tolkning. Alla exempel som fortsättningsvis ges citeras i fet stil i sitt 

sammanhang, eftersom ett folkligt uttrycks betydelse är beroende av sin unika kontext (3.1.1.3).  

5.1 Förekomst av folkliga uttryck 

Närläsningen av primärmaterialets 1207 sidor resulterade i 158 excerperade uttryck av olika slag. 

Efter analys av dessa uttryck med hjälp av lexikon har 102 uttryck bortfallit då de inte har upp-

fyllt mina kriterier för folkliga uttryck dvs. de har inte varit medtagna i de lexikon jag konsulterat 

eller så har de tillhört någon av de ordspråkliga undergrupper som nämns i 3.1.2.: liknelse, hy-

perbol, ordpar eller idiom. Exempel på sådana uttryck är ”kallt som skam”, ”envis som en get”, 

”död och pina”, ”liv och lust”, ”på stående fot”, ”gå upp i rök”, ”ha is i magen” för att nämna 

några. Anledningen till att jag valt bort uttryck som dessa är att, trots att de kan räknas till ord-

språkliga enligt den kategorisering Mieder gör (se 3.1.2), så är de uttrycken för allmängiltiga och 

hänförs mer naturligt till stilistiska figurer än ordspråkliga uttryck. Det slutliga resultatet som har 

analyserats uppgår till 52 folkliga uttryck, motsvarande 13 ordspråk, 13 talesätt, 14 ordstäv och 

12 bevingade ord (fortsättningsvis bevingat i tabeller och figurer). Samtliga uttryck redovisas i 

bilaga 1. 

 

Folkliga uttryck  

Talesätt 13 Ordstäv 14 

Ordspråk13 Bevingat 12 

 

Figur 5.1 Fördelning av folkliga uttryck i respektive grupp. 
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5.2 De folkliga uttryckens kontextuella funktion 

5.2.1 Miljöerna landsbygd och stad 

Tabell 5.1 visar fördelningen av de folkliga uttrycken i respektive bok och miljö. Resultatet visar 

att användningen av folkliga uttryck i de båda miljöerna är likvärdig men förekomsten av ordstäv 

är mer frekvent på landsbygden. Enligt Rooth m.fl. (3.1.3) återspeglar ordstäv bondesamhället 

och därför är en mer frekvent användning av ordstäv i de böcker som har en lantlig miljö natur-

lig. Övriga uttryck är jämnt fördelade mellan både bok och miljö med en liten majoritet ordspråk 

och talesätt i Madicken, där också flest uttryck förekommer. Emil innehåller minst antal uttryck. 

 

Tabell 5.1 Fördelning av antal folkliga uttryck i respektive bok och miljö 

 Landsbygd 

EMIL             RASM 

Stad 

MADI            BLOM 

Ordspråk 2 2 6 3 

Talesätt - 4 5 4 

Ordstäv 4 8 - 2 

Bevingat 4 - 4 4 

 10 14 15 13 

 

EMIL= Emil i Lönneberga  

RASM= Rasmus på luffen 

MADI= Madicken och Madicken och Junibackens Pims  

BLOM= Mästerdetektiven Blomkvist 
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5.2.2 De kommunikativa kontexterna dialog och text 

Resultatet från analysen av var i texten de folkliga uttrycken används har utfallit i två olika 

kommunikativa kontexter. Variabler för de kommunikativa kontexterna i vilka uttrycken uppträ-

der är dialog respektive text. Fördelningen av uttrycken mellan de båda kontexterna resulterade i 

37 uttryck i dialog och 15 uttryck i text; en övervägande majoritet, 71 %, av uttrycken förekom-

mer alltså i dialog. Det resultatet stämmer med teorierna om när och hur folkliga uttryck an-

vänds, nämligen i kommunikativa talspråkliga situationer (3.1.1.4). Det signifikanta för folkliga 

uttryck är ju just att de både härstammar ur en muntlig tradition och används framförallt i tal-

språk. I skönlitteratur nyttjas således dialoger och repliker för användningen av folkliga uttryck 

(se 3.2.2). Astrid Lindgren har använt majoriteten av uttrycken i deras ”rätta” kontext, nämligen i 

repliker.  

 

Figur 5.2 visar hur respektive grupp folkliga uttryck är fördelade på de båda kommunikativa 

kontexterna. Talesätt är mest frekvent förekommande i dialog med hela 12 av 13 talesätt. Enbart 

namnet talesätt motiverar deras användning i dialoger. Övriga uttryck i dialog respektive text är 

jämnt fördelade över grupperna ordspråk, ordstäv och bevingat.  
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Figur 5.2 Fördelning av antal folkliga uttryck inom kontexterna dialog och text. 
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Då det gäller förhållandet mellan kontext och miljöerna landsbygd och stad visar resultatet också 

en jämn fördelning. I dialog är förhållandet mellan landsbygd:stad 18:19, medan förhållandet i 

text är 6:9. Av uttrycken i dialog förekommer flest i Rasmus och Blomkvist med 13 resp. 10 ut-

tryck. I Rasmus återfinns även bokens alla 8 ordstäv i dialog. I Madicken finns majoriteten av 

folkliga uttryck i text, nämligen 6 uttryck. Av de uttrycken används 5 just som text skrivna på 

spånkorgar och broderade hyllremsor (se även s. 43). De 10 uttrycken i Emil är jämnt fördelade 

på 5 uttryck i varje kontext. Endast 1 av de 14 uttrycken i Rasmus finns i text. 

5.2.3 Sändare och mottagare av folkliga uttryck 

Vid fastställandet av de folkliga uttryckens kontextuella funktion har även deltagarna i den kom-

munikativa kontexten kartlagts. Deltagarna benämns här sändare (användare av uttrycket), med 

variablerna barn – vuxen – berättare, och mottagare (den som uttrycket riktas till), med variab-

lerna barn – vuxen – läsare. Resultatet framställs här i fyra steg. Först redovisas förhållandet 

mellan sändare och mottagare i miljöerna landsbygd och stad (se tabell 5.2). Sedan redogörs för 

hur de olika kombinationerna av sändare och mottagare förhåller sig inom de kommunikativa 

kontexterna dialog-text. Därefter visas resultatet för vilka folkliga uttryck de olika sändarna i 

huvudsak använder (se figur 5.3). Slutligen följer en sammanfattande redogörelse om hur sända-

re och mottagare förhåller sig till varandra i respektive bok i avsnitt 5.2.4.  

 

Tabell 5.2 Förhållandet mellan sändare och mottagare i respektive miljö samt totalt antal 

    Mot- 
tagare  

Sändare 

LANDSBYGD 

Barn       Vuxen     Läsare 

STAD 

Barn       Vuxen     Läsare 

Totalt 

Barn       Vuxen     Läsare 

Barn - - - 13 1 - 13 1 - 

Vuxen 10 8 - 7 2 - 17 10 - 

Berättare - - 6 5 - - 5 - 6 

 

 

10 8 6 25 3 0 35 11 6 

 

Tabell 5.2 visar att majoriteten sändare är vuxen medan majoriteten mottagare är barn. Generellt 

sänder barn till barn medan vuxen sänder till både barn och vuxen. Berättare sänder enbart till 

läsare och barn. Av de 27 vuxna sändarna är 19 män och 8 kvinnor. Samtliga kvinnliga sändare i 

böckerna förekommer inom den s.k. arbetarklassen. Enligt Obelkevich (1994) är det vanligt att 

just kvinnor inom arbetarklassen är användare av ordspråk (se 3.1.1.4).  
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I miljöerna landsbygd och stad syns skillnader i användningen av uttryck. På landsbygd före-

kommer inga barn som sändare, där överväger vuxen med 18 sändare. I stad däremot är barn i 

majoritet i förhållande till vuxen med 14 mot 9. Variabeln berättare som sändare riktar sig på 

landsbygd till läsare som mottagare, och i stad till barn som mottagare (se även s. 40 och s. 43). 

I stad förekommer inga läsare som mottagare och endast 3 vuxen finns med, varav den enda 

barn – vuxen kombinationen i hela undersökningen. I stad är alltså majoriteten mottagare barn 

medan antalet mottagare på landsbygd är förhållandevis jämnt fördelat över de tre mottagarvari-

ablerna.  

 

I de kommunikativa kontexterna dialog–text förhåller sig sändare–mottagare till varandra enligt: 

DIALOG:  10 barn-barn - 16 vuxen-barn - 9 vuxen-vuxen - 1 berättare-läsare - 1 barn-vuxen     

TEXT:         3 barn-barn -   1 vuxen-barn - 1 vuxen-vuxen - 5 berättare-läsare - 5 berättare-barn 

Dessa kombinationer sändare-mottagare är de som förekommer i böckerna. Resultatet visar att 

majoriteten sändare i dialog utgörs av vuxen dvs. 25 av 37 sändare. I text är 10 berättare i majo-

ritet som sändare. Flest mottagare i båda kontexterna är barn: 26 av 37 i dialog och 9 av 15 i 

text.   
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Figur 5.3 Olika sändares användning av folkliga uttryck i antal. 

 

Figur 5.3 visar att den mest förekommande sändaren av folkliga uttryck är en vuxen som i hu-

vudsak använder ordstäv, talesätt och ordspråk. Variabeln barn använder flest bevingade ord, 

medan berättare är den variabel som i mest använder ordspråk och minst talesätt.  
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5.2.4 Förhållandet mellan sändare och mottagare i böckerna 

Enligt Norrick (se 3.1.1.4) är det främst vuxna som använder folkliga uttryck och åhöraren är 

oftast yngre än talaren. Detta stämmer också med resultatet från de undersökta böckerna där flest 

sändare är vuxna och flest mottagare är barn. Eftersom folkliga uttryck generellt har en didaktisk 

och auktoritativ karaktär ligger det närmast till hands att vuxna i egenskap av naturlig auktoritet 

använder sådana uttryck. I detta fall bör man dock beakta vilken typ av litteratur som har analy-

serats. Huvudpersonerna i böckerna är barn, men trots det är vuxna i huvudsak sändare. Barnens 

kontakt med de vuxna förhåller sig lite olika i böckerna, vilket delvis beror på barnens ålder, 

men också i vilken utsträckning det förekommer vuxna i böckerna och vilken roll de har. 

 

I Emil är vuxen och berättare sändare av 5 uttryck vardera. Berättare har i samtliga fall läsare 

som mottagare. Inga barn förekommer som sändare. Berättelserna om Emil utspelar sig i huvud-

sak på en gård på landsbygden. I boken finns endast två barn, Emil och Ida, som är mellan 3 och 

6 år. De är omgivna av de vuxna som arbetar och lever på gården. Av de 10 uttrycken i boken 

riktas endast 2 av uttrycken till barn. Det ena i ett samtal mellan Emil och drängen Alfred i form 

av ett ordstäv (se s. 40) och det andra när Emil har gjort ett av sina vanliga hyss och hans mam-

ma vill rädda sin pojkes skinn: ”Fort ut i snickarboden med dej, innan pappa får stortån ur råttfäl-

lan, annars tror jag din sista stund är kommen.” (s. 121) 

 

Den andra boken som utspelar sig på landsbygden är berättelsen om den nioårige Rasmus. Inte 

heller här förekommer barn som sändare, vuxna använder uttrycken i 13 av 14 fall. Samtliga 

vuxna sändare utgörs i berättelsen av män. Boken skildrar kamratskapet mellan Rasmus och luf-

faren Oskar. Oskar är den som i synnerhet använder sig av folkliga uttryck och då främst ordstäv 

(se även s. 41). Naturlig mottagare av uttrycken blir Rasmus eftersom handlingen kretsar kring 

deras äventyr på landsvägen. Samtalen sker på ett jämlikt plan även om Oskar är vuxen och na-

turlig auktoritet. Bland annat försöker han muntra upp Rasmus då vandringen går trögt: 

Rasmus stoppade sin hand i Oskars, och de fortsatte vandringen i lite lugnare takt. 

”Jag är inte så van än”, mumlade Rasmus urskuldande. Han begrep nog att Oskar 
saktade farten för hans skull. 

”Nä, det förstås, en riktigt utlärd luffare blir man inte i ett nysande”, medgav 
Oskar. Och han visade Rasmus hur man skulle gå, hur man skulle oavlåtligt liksom 
mala fram på vägen i en stadig, jämn lunk. (s. 68-69) 
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I böckerna om sjuåriga Madicken används uttrycken av alla olika karaktärer i småstaden men 

främst av kvinnor ur arbetarklassen (3.1.1.4). Av de 15 uttrycken i boken är sändare fördelade på 

3 barn, 7 vuxen och 5 berättare med 14 barn och 1 vuxen som mottagare. Här är de vuxna aktivt 

närvarande och i synnerhet har gumman Linus-Ida anammat rollen som användare av uttryck 

som oftast har en moralisk och fostrande avsikt gentemot Madicken. Det skapar ett ojämlikt för-

hållande mellan sändare och mottagare: 

När hon [Linus-Ida] hör de vilda skriken går hon opp i barnkammaren och tittar 
strängt på Madicken. ”Jag sär, jag sär, nu är hon allt ogudaktig, Madicken! Tänk 
på din skapare i din ungdom, står det i skriften, gör det, hon, och ligg inte här och 
önska livet ur sej.” (s. 55) 

---- 

”Jag ska på utflykt”, säjer Madicken, ”vad jag är lycklig!” 

”Jaså”, säjer Linus-Ida. ”Var det inte Madicken som låg och skrek och ville vara 
död? I dag är det visst en annan låt i pipan.” (s. 73) 

 

Även två av de tre barn-barn situationerna kan sägas vara ojämlika trots att det är barn i samma 

åldrar som är aktörer. Boken skildrar stadens sociala förhållanden och det återspeglas till exem-

pel i dialogen mellan Madicken och hennes fattiga klasskamrat Lus-Mia när hon får syn på Ma-

dickens nya sandaler:  

”Mia synar Madicken uppifrån och ner, och hon fnyser.’Sandaler minsann! Fint 
som kattskit i vällingen!’”. (s. 27)  

 

Boken om mästerdetektiven Blomkvist har flest barn som både sändare och mottagare; 10 av 13 

fall förekommer i kombinationen barn-barn. Dock har Blomkvist varken berättare eller läsare 

som deltagare i de kommunikativa kontexterna. Det jämlika förhållandet som råder mellan sän-

dare och mottagare i boken kan förklaras med att de sex ungdomarna är i samma ålder, 13-14 år, 

och att de är kamrater. Vuxna är visserligen närvarande i handlingen men fungerar mest som 

bifigurer, i synnerhet föräldrar. De mest aktiva vuxna är bovarna. Huvuddelen av uttrycken, 10 

stycken, förekommer i dialog. De övriga 3 uttrycken har jag kategoriserat som text trots att två 

av dem fungerar i anföringssatser. Min kategorisering beror på att uttrycken förmedlas som tan-

kar dvs. sändare och mottagare är samma person: 

Kalle vinkade lugnande med handen. Så klart att han skulle vattna jordgubbarna! 
Nån gång senare. När han övertygat sig om att inga skumma individer med illdåd i 
sinnet smög omkring inom stadens hank och stör. (s. 8) 

---- 
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Det var sällan det vankades bullar hemma hos honom, och de var så många om att 
dela. Visserligen sa farsan titt och tätt: ”Nu ska ni få se på andra bullar.” Men då 
menade han aldrig vetebröd, då menade han smörj! (s. 54) 

---- 

Han smög nerför trappan, försiktigare än någonsin, och undvek de trappsteg, som 
han av erfarenhet visste att de knarrade. 

”Allt lugnt, sa tjyven!” 

Kalle kände sig riktigt uppsluppen. Han pressade sin lilla smala pojkkropp genom 
öppningen i planket, och nu stod han i bagarns trädgård. (s. 72) 

 

I Blomkvist finner man också undersökningens enda tilltal från barn till vuxen. Enligt Norrick 

(se 3.1.1.4) förekommer det väldigt sällan att barn använder ordspråk (andra folkliga uttryck 

inkluderas i detta) gentemot föräldrar eller lärare. Vid detta enda tillfälle föregås ordspråket av 

en inledande artighetsfras. Barnen övar för fullt till ett cirkusnummer och kallar sig De tre despe-

rados och grabben Anders är direktör: 

”Vill inte de tre desperadosarna ha var sin bulle?” 

Bagarmästare Lisanders vänliga ansikte blev synligt i bageriets fönster. Han höll 
fram en plåt med nybakade bullar. 

”Tack”, sa cirkusdirektören. ”Efteråt kanske. Hungriga hundar jagar bäst.”        
(s. 54) 
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5.3 De folkliga uttryckens pragmatiska funktion 

5.3.1 Huvudsakligt syfte med användningen 

Genom att analysera hur de folkliga uttrycken används i sitt hela sammanhang har fyra huvud-

sakliga pragmatiska funktioner, dvs. användningsområden, kunnat urskiljas (figur 5.4). Med hela 

sammanhanget menas i vilken kommunikativ kontext uttrycket används och vilka deltagarna i 

kommunikationen är. Men det inkluderar även vad som föranleder användandet av uttrycket, 

oftast ett meningsutbyte eller en händelse. Figur 5.4 visar att majoriteten uttryck används för att 

kommentera någon eller något. 

Kommentera; 34

Uppmana; 9

Argumentera; 8
Fråga; 1

 

Figur 5.4 Fördelning av de folkliga uttryckens huvudsakliga pragmatiska funktioner i antal. 

 

I detta avsnitt utgörs uttryckens pragmatiska funktion av tre homogena grupper: uppmana, argu-

mentera och fråga. Med homogen menas att den pragmatiska funktionen endast är att uppmana, 

argumentera och fråga. Inom den pragmatiska funktionen kommentera ryms däremot åtta under-

grupper: förklara, konstatera, ironisera, uppmuntra, deklamera, svara, reta, fostra. Dessa under-

grupper redovisas närmare i nästa avsnitt, 5.3.2. Anledningen till att resultatet har fördelats på 

detta sätt är dels för att ge en överskådlig bild av hur de folkliga uttrycken används, dels att ge-

nom att specificera den pragmatiska funktionen i undergrupper kunna peka på vilka underlig-

gande syften de olika sändarna har med användningen av uttrycken.  
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Tabell 5.3 Förhållandet mellan pragmatisk funktion och de olika kombinationerna  

                 sändare - mottagare i antal 

SÄNDARE – MOTTAGARE 

Pragmatisk 
funktion 

Barn-
Barn 

Vuxen-
Barn 

Berättare-
Barn 

Barn-
Vuxen 

Vuxen-
Vuxen 

Berättare-
Läsare 

Kommentera  12 10 1  5 6 

Uppmana    1 3 4  1  

Argumentera   4  1 3  

Fråga     1  

 

Resultatet kan även ställas i relation till de folkliga uttryckens kontextuella funktion dvs. kom-

munikativ kontext och deltagare. En uppdelning i kontexter visar att av de 15 uttrycken i text 

används 10 uttryck för att kommentera och 5 för att uppmana. Av de 37 uttrycken i dialog syftar 

24 fall till att kommentera, 8 argumentera, 4 uppmana och 1 fråga. I relationerna mellan delta-

garna (tabell 5.3) väljer sändare med barn som mottagare i 23 av 35 fall att kommentera medan 

att uppmana endast förekommer 8 gånger, dock med barn som mottagare i majoritet. 
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Figur 5.5 Fördelning av pragmatisk funktion inom respektive grupp folkliga uttryck i antal. 

När det gäller fördelning av pragmatisk funktion inom de respektive grupperna folkliga uttryck 

ger figur 5.5 en överblick över hur resultatet utfallit. Inom variabeln kommentera återfinns flest 

ordstäv följt av bevingat. Variabeln uppmana koncentreras till ordspråk och inom den variabeln 

finns inga ordstäv. Argumentera är förhållandevis jämnt fördelat över grupperna. Inom variabeln 

fråga finns endast 1 uttryck i form av ett talesätt.  
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Följande fem exempel illustrerar relationerna mellan ovan beskrivna förhållanden, beskrivet med 

hjälp av följande modell /pragmatisk funktion – kontext – sändare-mottagare – uttryck/: 

/kommentera – dialog – vuxen-barn – ordstäv/ 

Martina skrattade. ”Pippor i håret vill vi inte ha på detta stället. Förresten är ni lor-
tiga som grisar, gå och häv er i sjön ett slag.” Oskar suckade. 

”Nu börjas det, sa han som förevisa’ björn.” (Rasmus, s. 221) 

---- 

/kommentera – dialog – barn-barn – bevingat/ 

En tanke föll honom [Anders] in. ”Men hur kan dom komma ner i källaren, när far-
bror Einar inte har sin dyrk kvar?” 

”Ä, såna där prissar som Krok och Redig är nog fullhängda med dyrkar från hjäs-
san till fotabjället, kan du väl förstå”, sa Kalle. (Blomkvist, s. 142) 

---- 

/uppmana – dialog – vuxen-barn – ordspråk/ 

[Bovarna håller barnen fångna i källaren till ruinen och ska åka och hämta tjuvgod-
set som barnen säger att de har gömt i sitt högkvarter.] 

Han betraktade de tre barnen, som stod tysta bredvid varann. 

”Jag hoppas att ni har sagt sanningen! Ärlighet varar längst, mina unga vänner, 
det är ett gott valspråk här i livet. Har ni ljugit, så kommer vi tillbaka hit om en 
stund, och då blir det så tråkigt, så tråkigt!” (Blomkvist, s. 152) 

---- 

/argumentera – dialog – vuxen-vuxen – ordspråk/ 

[Det är dags för husförhör och Emils pappa tycker det bjuds på väl mycket mat.] 

Emils pappa hade försökt säga ifrån. ”Det är ju ändå bibliska historien och kateke-
sen som är det viktigaste, men du lägger det mer på köttbullar och ostkakor du!” 

”Allting har sin tid”, sa Emils mamma då så förståndigt. ”Katekesen har sin tid 
och ostkaka har sin tid!” (Emil, s. 359) 

---- 

/fråga – dialog – vuxen-vuxen – talesätt/ 

[Boven Liander hotar Oskar med en pistol. Rasmus ligger vid fönstret och hör allt.] 

”Din stora jubeldrulle, alltihop är ditt fel”, fortsatte Liander där inne. ”Vad skulle 
du lägga näsan i blöt för? Det är bara rätt åt dej att länsman burar in dej, tycker 
jag. (Rasmus, s. 149) 
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5.3.2 Sändarnas syfte med användningen i böckerna 

De folkliga uttryckens pragmatiska funktion kan definieras snävare än de fyra huvudsakliga an-

vändningsområden som redovisas i föregående avsnitt. Syftet att argumentera, uppmana och frå-

ga kan ses som varsin homogen grupp medan kommentera ytterligare kan delas in i åtta under-

grupper av pragmatiska funktioner: förklara, konstatera, ironisera, uppmuntra, deklamera, svara, 

reta och fostra. Dessa undergrupper utgör det jag kallar sändarnas underliggande syfte med an-

vändningen av folkliga uttryck. Det betyder att då ett uttryck används för att kommentera kan det 

även ha syftet att till exempel förklara, retas eller fostra. Resultatet av sändarnas syfte med an-

vändningen presenteras här med exempel ur respektive bok och med uttrycket i sin fulla kontext. 

Figur 5.6 visar först hur de pragmatiska funktionerna är fördelade över respektive bok. 
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Figur 5.6 Fördelning av pragmatisk funktion i respektive bok i antal.  

Fördelningen mellan böckerna då det gäller kommentera är mycket jämn. Eftersom kommentera 

används som begrepp för den huvudsakliga pragmatiska funktionen presenteras sändarnas under-

liggande syfte närmare i exempel på följande sidor. I övrigt används uttryck för att uppmana 

bara i Madicken och Blomkvist, medan argumentera förekommer i alla böcker men främst i 

Rasmus, där även den enda fråga återfinns (se citatet sist på föregående sida). Fortsättningsvis 

kommer de pragmatiska funktionerna benämnas sändarnas syfte eller bara syfte, även då det 

gäller grupperna uppmana, argumentera och fråga.  
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I Emil används de folkliga uttrycken främst för att kommentera och sändarnas syfte är då att för-

klara, konstatera och att uppmuntra. I exemplen nedan används först ett ordspråk för att konstate-

ra ett faktum och sedan ett ordstäv där sändarens syfte är att uppmuntra en handling: 

Så fort Emils pappa kom inom dörren där hemma och innan han ens fått av sig rock 
och hatt, tog han och kittade ihop soppskålen. Det var ingen konst, den hade ju bara 
gått i två bitar. (s. 34) 

---- 

”Nu ska jag bara täcka den med kvistar och grenar så att vargen inte ser var gropen 
är”, sa han [Emil] belåtet, och Alfred höll med honom. 

”Dä ä rätt! Allt ska ske med list, sa Stolle-Jocke och tog lössen med tårna!” 

Så brukade de säga som en sorts ordstäv i Lönneberga, men Alfred borde inte ha sagt 
det, för Stolle-Jocke var minsann hans egen farfar som satt i fattigstugan i Lönneber-
ga, och sin egen farfar ska man inte skoja om. Fast Alfred menade inget illa med det, 
det gjorde han inte. Han bara sa som alla andra sa. (s. 194)  

 

I böckerna om Emil har berättare som sändare en roll som didaktiker gentemot läsaren som mot-

tagare genom att berättaren förklarar varför olika personer i boken agerar och säger som de gör 

(se även 3.3.3). Edström (se 3.3.3) menar att genom att använda en jag-berättare kan berättaren 

kommentera och förklara det som händer i böckerna. Då Astrid Lindgren, i egenskap av allve-

tande författare, använder folkliga uttryck i Emil väljer hon vid flera tillfällen att förklara dem, 

vilket hon gör i ovanstående ordstäv liksom i följande tre ordstäv och ett bevingat ord: 

Emil och Ida gjorde nästan som ett litet ordstäv av det efteråt. 

”Blurp, sa pappa i raggmunksmeten”, brukade de säga med ett fniss eller också 
”Blurp, sa pappa i paltsmeten”, det gick lika bra vilket som. (s. 129-130) 

---- 

”Det gjorde jag väl av min godhet”, sa Emil, och det blev så gott som ett ordspråk i 
Lönneberga efteråt. ”Det gjorde jag av min godhet, sa Katthultspojken när han 
kysste lärarinnan”, så brukade de säga och säger kanske än idag, vad jag vet.      
(s. 352) 

---- 

[Kommandoran styr och ställer i fattigstugan.] 

Alfreds farfar var rädd för henne och det var de andra hjonen också. 

”Si, hon går fram som ett rytandes lejon bland fårahjordar”, brukade Stolle-
Jocke säga. Han var lite konstig, Jocke, och pratade som om han läste ur bibeln, 
men snäll var han och Alfred tyckte mycket om sin gamla farfar. (s. 198) 
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I Rasmus får dialogerna mellan Rasmus och Oskar en underhållande karaktär genom använd-

ningen av ordspråk, talesätt och ordstäv. Just ordstäv används frekvent av luffaren Oskar. Enligt 

Taylor (se 3.2.2) används ordspråk (här är alla folkliga uttryck inbegripna) för att karaktärisera 

landsortsbefolkningen och det vulgära. Ordstäv återspeglar den folkliga humorn (se 3.1.3). I Ras-

mus är de flesta av ordstäven burleska och ganska råa i tonen. De utgör dock ett humoristiskt 

inslag och är karaktäriserande för luffaren Oskar. Ordstäven används främst för att kommentera 

med syfte att i första exemplet uppmuntra och i andra exemplet att hålla med: 

”Har du det bra”, frågade Oskar när han också hade lagt sig tillrätta. 

”Ja, fast jag är lite trött i bakhasorna”, sa Rasmus.  

Oskar gäspade. 

”Det går över, sa bonnen när han körde i sjön. Det sover vi på.” (s. 77) 

---- 

”Men jag vill hellre vara med dej och gå på luffen, kan inte du vara min far?” 

Oskar lät nästan förgrymmad. 

”En luffare till far, hur skulle det se ut? Inte vill du ha en luffare till far?” 

”Jo, en sån luffare som du”, mumlade Rasmus. /---/ 

Oskar teg en lång stund, sedan klappade han Rasmus på axeln och sa eftertänksamt: 

”Det får bli som du vill då. Det är bäst som sker, sa gumman när gubben gick 
och hängde sej. Ja, det får bli som du vill.” (s. 205-206) 

 

Syftet med en kommentar kan även vara att konstatera ett faktum: 

Oskar sög på sin pipa och tänkte en lång stund. 

”Det blir väl ingen annan råd än att jag får gå till länsman, ack-ack-ack ja! Och säja 
att jag tror, att det är di där två nobla herrarna på gästgivargården som har rånat fru 
Hedberg. Men hur jag ska få länsman att tro det också, det blir en annan femma 
sa kärngen när hon skrev en sjua.” (s. 117, Lindgrens kursiv) 

 

I sammanhangen bör användningen av käring i ovanstående ordstäv nämnas. I boken stavas or-

det som det är citerat; kärngen. Enligt SAOB (nätupplagan) är den stavningen en gammal form 

av käring som användes från 1600-talet fram till 1916. Eftersom Rasmus på luffen utspelar sig i 

början av seklet är användningen av den gamla formen kärngen helt tidsenlig. Stavningen före-

kommer i ytterligare ett ordstäv på nästa sida. 
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Den ironiska och satiriska tonen är karaktäristiskt för ordstäv (3.1.3). I Rasmus används de för 

att kommentera med ironiserande syfte. De blir även humoristiska i sin ironi: 

[Lille-Sara har fått i uppdrag att lämna ett brev till länsman där Oskar förklarar att 
han är oskyldig. Hon ombeds skynda sig men återkommer först efter fyra timmar, 
utan att ha lämnat det viktiga brevet.] 

Nu såg Lille-Sara skuldmedveten ut igen. 

”Det där brevet, det glömde jag hos Fia Karl-Isak”, sa hon. ”Var det nån viktigt?” 

/---/  Oskar suckade. 

”Nä, nä, Lille-Sara, det var inte så viktigt. Lille-Sara kommer säkert till himlen 
ändå. Det är bra som det är, sa han som hade eld i håret!” (s. 163, sic) 

 

Det ironiserande syftet innefattar också sarkasm: 

”Hur gick det till egentligen”, frågade Oskar. /---/ 

”Jag fick ju Oskars brev”, sa länsman. ”Utan det brevet hade vi inte haft Lif och Li-
ander bakom lås och bom nu.” 

”Brevet”, sa Oskar häpen. ”Inte fick väl länsman mitt brev…” 

”Jovisst”, sa länsman. ”Sent i går kväll fick jag det. /---/ Jag har nog varit orättvis 
och dum, för jag trodde det där som fru Hedbergs piga sa om luffarn som hade ho-
tat med pistol. Men så fort jag hade läst brevet så begrep jag att Oskar var oskyldig, 
jag är inte dummare än att jag inser mina misstag.” 

Oskar nickade belåtet. 

”Jo, jo, nu kan jag också se, sa kärngen och skar av sej ögonlocken. Det är ju 
bra att det klarnar till sist.” (s. 187-188) 

 

Slutligen får ett exempel på hur ett ordstäv och ett talesätt används med syfte att argumentera 

dvs. motivera sitt ställningstagande: 

”I morron”, sa Rasmus glädjestrålande. ”I morron går vi till länsman med pengarna 
och till fru Hedberg med halsbandet.”  

Oskar skakade på huvudet. 

”Ånej, det gör vi inte. Allt ska ske med list, sa käringen, tog lössen med tårna.” 

”Jamen, vad ska vi annars göra”, frågade Rasmus. 

”Jag sticker inte näsan i det där getingboet igen. Med pigor som ljuger och allt 
väsen och bråk/…/” (s. 136) 
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Syftet att uppmana yttrar sig i Madicken i kontexten text just som text. Fem uttryck förekommer 

dels som text broderat på hyllremsor, dels som text målat på spånkorgar. Uttrycken kan här räk-

nas till sentenser; korta levnadsregler som uppmanar till sedesamt liv (se 3.1.2). I sammanhanget 

riktar sig berättare som sändare till barn som mottagare och syftet med uttrycken är också att 

förmedla normer och värderingar med undervisande funktion (se 3.1.1.4). Följande citat innehål-

ler de fem sentenserna: 

Det kan väl hända att Nilssons inte sopar så ofta och inte diskar heller annat än när 
det verkligen behövs, men nog är det ganska fint ändå, tycker Madicken. Tant Nils-
son har broderade hyllremsor, som hon själv har sytt. ’Ordning i allt’ och ’Var 
sak på sin plats’ står det på remsorna i rött korsstygnsbroderi, och på den allra 
längsta remsan ’Sol ute, sol inne, sol i hjärta, sol i sinne’. (s. 94) 

---- 

De vaknar med fröjd nästa morgon. Nu ska de upp och hjälpa Alva plocka jordgub-
bar. Var sin lilla spånkorg har de att plocka i, och det står så förståndiga saker på 
dem. ’Trägen vinner’ står det i glödritning på Lisabets korg. ’Var alltid flitig’ står 
det på Madickens, och flitig tänker Madicken vara, när hon nu kommer sättande till 
jordgubbslandet. (s.161-162) 

 

Arvidsson (1999) menar att broderade bonaders och dylika föremåls tänkespråk förmedlar en 

sentimental stämning och dess placering i hemmiljö förstärker den familism som han menar är 

det underliggande budskapet i tänkespråken. I det första sammanhanget betraktar Madicken de 

hemmasydda remsorna och tycker att det är ”ganska fint ändå”. Således fyller de folkliga ut-

trycken här en funktion att skapa hemtrevnad, även om det är i ett fiktivt sammanhang. Likadant 

kan Barnes påstående om att ordspråk är ”strategies for dealing with situations” (3.1.1.4) appli-

ceras på det andra sammanhanget. De sentenser som förmedlas via spånkorgarna fyller sitt upp-

manande syfte i det att Madicken reflekterar över korgens budskap. Hennes direkta reaktion och 

intention är att följa uppmaningen. 

 

I Madicken återfinns en kommentar med syftet att fostra. Som tidigare nämnts har Linus-Ida en 

stor roll i som både förmanare och användare av visdomsord. Astrid Lindgren använder Linus-

Ida som sändare av ett talesätt för att i början av boken skildra hur livet ter sig för Madicken: 

”Där kan hon höra, Madicken”, säjer Ida, ”där kan hon höra, hur jämmerligt di fat-
tiges barn har det. Så att hon kan vara lite tacksam för att hon själv har det som 
pärla i gull.” Visst har Madicken det som pärla i gull. Hon har ju mamma och 
pappa och Lisabet och Alva och Linus-Ida och Abbe Nilsson, och hon bor i Juni-
backen. Man kan inte bo på ett bättre ställe. (s. 10-11) 



44  

Mästerdetektiven Kalle Blomkvist diskuterar ofta sina fall med sig själv. Därför har nedanståen-

de citat samma sändare och mottagare och förekommer i dialog, trots att det egentligen är en 

monolog. Genom att Kalle adresserar en inbillad åhörare blir syftet med användningen av de två 

första ordspråken (varav det ena är en upprepning, se s. 38) att uppmana och med det sista tale-

sättet används för att kommentera med syfte att deklamera:  

Den inbillade åhöraren framhöll mycket riktigt, att samhället stod i stor tacksam-
hetsskuld till herrar Poirot, Wimsey och Blomkvist för deras självuppoffrande arbe-
te i det godas tjänst. 

”Innan vi skiljs åt, unge man”, sa mästerdetektiven och tog pipan ur munnen, ”så 
vill jag säga er en sak! Brott lönar sej inte! Ärlighet varar längst, det sa till och 
med Artur Berg till mej en gång. Och jag hoppas han inser det, där han nu sitter. I 
varje fall har han många år på sej att komma underfund med den saken. Och tänk 
farbror Einar, hm, Einar Lindeberg, en så ung man redan på brottets bana! Måtte 
hans straff lända honom till bättring! För – som jag sa – brott lönar sej inte!”  
(s. 180) 

 

Syftet att deklamera, alltså att tala högtravande är i denna undersökningen specifikt för just 

Blomkvist. Ungdomarna använder emellanåt ett högtravande språk som syns även i andra uttryck 

än folkliga. Här dock i form av ett bevingat ord:  

”Ja”, sa Anders högtidligt, ”nu är det strid mellan den Vita och den Röda Rosen, 
och tusen sinom tusen själar skola gå in i döden och in i dödens natt.” (s. 86) 

 

I Emil användes berättaren för att direkt förklara vad som menades med olika folkliga uttryck. I 

Blomkvist används folkliga uttryck för att indirekt förklara vad som pågår i boken. Först vilken 

roll Kalle har i berättelsen, sedan hur hemförhållandena ser ut för Anders: 

Det var mamma som stack ut huvudet genom köksdörren. Kalle vinkade lugnande 
med handen. Så klart att han skulle vattna jordgubbarna! Nån gång senare. När han 
övertygat sig om att inga skumma individer med illdåd i sinnet smög omkring inom 
stadens hank och stör. (s. 8) 

---- 

Det var sällan det vankades bullar hemma hos honom, och de var så många om att 
dela. Visserligen sa farsan titt och tätt: ”Nu ska ni få se på andra bullar.” Men då 
menade han aldrig vetebröd, då menade han smörj! (s. 54) 
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Som tidigare nämnts är det inte ovanligt att folkliga uttryck kan ha en ironisk eller satirisk under-

ton (se 3.1.1.4). Mieder m.fl. påpekar att betydelsen i ett uttryck även bestäms av hur det sägs (se 

3.1.1.3). I en social situation som ett samtal avslöjar sändarens tonläge, ansiktsuttryck och 

kroppsspråk denna underton. I skrivna repliker kan denna underton vara svårare att upptäcka. 

Något författare gör för att återge tal med mer än bara verbala signaler, orden i replikerna, är att 

använda sig av ord som uttrycker paralingvistiska och extralingvistiska signaler. Paralingvistiska 

signaler är prosodiska dvs. de talar om hur något sägs; muttrade hon och vände sig om. Extra-

lingvistiska signaler är helt enkelt kroppsspråk, i exemplet vände sig om (Liljestrand, 1993). Un-

dertonen i de undersökta uttrycken kan därför upptäckas med hjälp av de signaler Astrid Lind-

gren placerat i samband med att uttrycken yttras. I följande exempel är signalerna understrukna. 

Sändarens syfte här är att konstatera med en sarkastisk och föraktfull underliggande ton: 

Mia synar Madicken uppifrån och ner, och hon fnyser. ”Sandaler minsann!  
Fint som kattskit i vällingen!” (s. 27)  

 

Sändarens syfte är här att ironisera med en avmätt underton: 

Liander skrattade ett litet torrt skratt. 

”Litar du inte på mej, sa räven och bet huvet av hönan, jo, för all del, jag litar 
på dej lika mycket som du litar på mej.” (Rasmus, s. 132-133) 

 

I citatet nedan är det inte de paralingvistiska eller extralingvistiska signalerna som används för 

att signalera underton. Istället används ord som dels beskriver utseendet hos sändaren, dels ord 

som sändaren använder för att förstärka sitt användande av uttrycket. Sändarens syfte är att kon-

statera med en cyniskt uppgiven underliggande ton. 

När Madicken glad och förväntansfull kommer springande, törnar hon ihop med 
farbror Nilsson alldeles vid Lugnets grind. Nu kommer han hem, lika nykter och 
lika dyster som när han gick, åtminstone kan Madicken inte se någon skillnad. 

”Livet är en strid”, säjer han. ”Men det vet du inget om, lilla Madick. Och män-
skorna är så obarmhärtiga. Det finns ingen i den här stan som lånar en fattig sate 
tvåhundra kronor, hur man än tigger och ber dom.” (s. 43-44) 
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5.4 De folkliga uttryckens form 

Frågan om hur de folkliga uttrycken integreras i texten har besvarats med hjälp av analys av de 

folkliga uttryckens form och huruvida formen ändras eller ej för att passa in i kontexten. Analy-

sen har utgått ifrån huruvida uttrycken motsvarar den form som uttrycken i referensmaterialet har 

dvs. i olika lexikon. Resultatet har utfallit i tre kategorier av form med avseende på om och hur 

uttrycken har ändrats: Ursprunglig form (U), Ursprunglig form med viss ändring (U/Ä) samt 

Ändrad form (Ä). Uttryck med ursprunglig form (U) förekommer i samma form som i referens-

materialet. De uttryck som tillhör gruppen U/Ä är förhållandevis lika den ursprungliga formen 

men kan ha olika typer av förändringar: stavning, ordform, annan person än ursprunget eller så 

förekommer uttrycket i fler alternativa former. Den sista gruppen uttryck (Ä) har ändrad form 

och har delats in ytterligare med hjälp av olika stilistiska variabler, vilka har fastställts efter ana-

lys av uttrycken: allusion – parafras  – ellips. Variabeln allusion omfattar uttryck som på något 

sätt anspelar på ett folkligt uttryck, variabeln parafras innehåller uttryck som skrivits om men 

bibehållit en del av sitt ursprungliga innehåll och ellips innebär att ett uttryck har förkortats. Fi-

gur 5.7 ger en bild av hur fördelningen av uttryckens form ser ut. Resultatet visar att de flesta 

uttryck, 33 stycken, har behållit sin ursprungliga form men att en tredjedel av dem har ändrats till 

viss del. Cirka 37 % av uttrycken, alltså 19 av 52 uttryck, förekommer i ändrad form.  

 

22

11

19 Ursprunglig form

Ursprunglig form med
viss ändring

Ändrad form

 

Figur 5.7 Fördelning av antal folkliga uttryck i respektive kategori form. 
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Tabell 5.4 Fördelning av form inom respektive grupp folkliga uttryck i antal 

 

Tabell 5.4 visar hur uppdelningen av de olika kategorierna av form förhåller sig inom respektive 

grupp folkliga uttryck. Både ursprunglig form (U) och ursprunglig form med viss ändring (U/Ä) 

påvisar en jämn fördelning mellan de olika typerna av uttryck. Bevingat uppvisar dock flest antal 

uttryck i ursprunglig form, 8 av totalt 12 bevingat. Ordstäven är den grupp som flest gånger änd-

rar form till viss del. När det gäller uttryckens ändrade form (Ä) återfinns flest inom talesätten. 

Något mer än hälften av talesätten är ändrade, dvs. 7 av 13 uttryck. Då talesätt vanligtvis integre-

ras i löpande text och anpassar form efter person och sammanhang är det resultatet inte oväntat 

(se 3.1.2). Minst ändrat är bevingade ord medan något mer än en tredjedel av både ordstäv och 

ordspråk är ändrade; ordspråk genom allusion och ordstäv genom parafrasering. Det vanligaste 

sättet formen ändras på är genom allusion. Ordspråkens ändrade form kan förklaras med att det 

idag, enligt Mieder (se 3.2.1), är vanligt att man travesterar äldre ordspråk samt att man i littera-

tur oftare alluderar på ordspråk än citerar dem ordagrant (se 3.2.2).  

 

I de kommunikativa kontexterna är de tre kategorierna form mycket jämnt fördelade över dialog 

med 13 U och 13 Ä uppdelat på allusion och parafras. Samtliga 11 uttryck i U/Ä förekommer i 

dialog. Av uttrycken i text har 9 ursprunglig form och 6 ursprunglig form med viss ändring. De 

tre förekommande fallen av ellips återfinns i kontexten text. Resultatet visar också att i 11 av 19 

fall av ändrad form är det vuxen som fungerar som sändare. Den ändrade formen utgörs då av 

allusion och parafras. I Blomkvist har däremot alla ändrade uttryck, 4 stycken, barn som sända-

re, vilket dels kan förklaras med att i Blomkvist är majoriteten av sändarna barn, dels att barnen i 

boken är äldre än barnen i de övriga böckerna. Berättare som sändare använder i 7 av sina 11 fall 

den ursprungliga formen, vilket beror på att uttrycken dels används som text, dels består av på-

hittade stäv (se även s. 43 och s. 48).  

 

 

Ursprunglig 

Form (U) 

Ursprunglig form 

med viss ändring 
Ändrad form (Ä) 

UTTRYCK  (U/Ä) Allusion Parafras Ellips 

Ordspråk 5 3 3 - 2 13 

Talesätt 4 2 5 2 - 13 

Ordstäv 5 4 - 4 1 14 

Bevingat  8 2 2 - - 12 

 22 11 10 6 3 52 
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Inom de olika böckerna visar resultatet en jämn fördelning av uttryck i ursprunglig form (U). I 

Madicken finns dock flest uttryck, 8 stycken uppdelat på 4 bevingat, 3 ordspråk och 1 talesätt. 

Uttryck med viss ändring (U/Ä) förekommer i Rasmus och Blomkvist med 4 resp. 5 uttryck me-

dan Emil och Madicken endast innehåller varsitt. Uttrycken med ändrad form (Ä) uppvisar en 

jämn fördelning mellan böckerna vad det gäller allusion medan något fler uttryck parafraseras i 

Rasmus och Madicken. Ellips förekommer med varsitt uttryck i alla böcker utom Rasmus. 

5.4.1 Ursprunglig form 

Ordspråk har generellt fast form som ofta är en påståendesats eller ett imperativ (se 3.1.1.3). De 

5 ordspråken som förekommer i ursprunglig form motsvarar den generella formen av ett ord-

språk. Likaså förmedlar de visdom eller livsvisdom och fungerar som levnadsregler: 

”Allting har sin tid”, ”Brott lönar sig inte”, ”Livet är en strid”,  

”Trägen vinner”, ”Så länge det finns liv finns det hopp” 

 

Talesätten är ofta delvis metaforiserande och kan därför tolkas som idiom (se 3.1.2). Till talesät-

ten hör också sentenser. Följande 4 talesätt förekommer i ursprunglig form: 

”bli i ett nysande”, ”lägga näsan i blöt”, ”vara tappad bakom en vagn”, ”Ordning i allt” 

Uttrycket ”att lägga näsan i blöt” är egentligen en sammanblandning av två uttryck som före 

1847 användes var för sig; ”lägga sin hjärna/sitt huvud i blöt” och ”sticka/lägga sin näsa i något” 

(Hellsing et al, 2000). 

 

Ordstäven är svårare att bestämma till en ursprunglig form då de fritt kan experimenteras med så 

länge de håller sig till den tredelade strukturen (3.1.3). Dock förekommer ordstäv i andra struktu-

rer än den vanliga i det referensmaterial jag använt. De 5 ordstäv som förekommer i ursprunglig 

form i böckerna klassar jag som påhittade av Astrid Lindgren. 

”Allt lugnt, sa tjuven!”, ”Litar du inte på mig, sa räven och bet huvet av hönan.”,  

”Blurp, sa pappa i raggmunksmeten”, ”Blurp, sa pappa i paltsmeten”,  

”Det gjorde jag av min godhet, sa Katthultspojken när han kysste lärarinnan” 
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Bevingade ord är de uttryck som mest förekommer i ursprunglig form. Eftersom bevingade ord 

har känd källa kan man säga att de är citat som blivit allmängiltiga uttryck (3.1.4). Därför redovi-

sas de 8 bevingade orden här tillsammans med en kommentar om deras ursprungliga källa. 

”från hjässan till fotabjället” – efter 5 Mosebok 28:35 i Bibeln (Holm, 1964, s. 80) 

”Tänk på din skapare i din ungdom” – efter Predikaren 12:1 i Bibeln (Holm, 1964, s. 283) 

”inom stadens hank och stör” – uttryck belagt från 1600-talet avseende inhägnad bestående av   

störar som bundits ihop med vidjor s.k. hank (Hellsing et al, 2000, s. 138) 

”Sol ute, sol inne, sol i hjärta, sol i sinne” – från ”en kuplett av Valdemar Dalquist i nyårsrevyn 

på Folkteatern 1928, med musik av Jules Sylvain” (Holm, 1964, s. 294) 

”Tusen sinom tusen själar” – två källor finns: ’tusen sinom tusen’ efter Daniel 7:10 i 1703 års 

översättning av Bibeln, betyder tusen gånger tusen (Hellsin et al, 2000, s. 370). Anknyter också 

till öppningsscenen i Shakespeares Henrik VI; ”Mång tusen själar sändas till de döda” (Edström, 

1992, s. 38) 

”Var alltid flitig” – två källor finns: från Esaias Tegners tal i Lund 1824: ”Varen flitig: ty flit är 

framgångens moder” samt efter Fredrika Bremers tre gyllene regler om flit, ordning och fromhet 

”Flitig var och du skall vinna hälsa, munterhet och bröd” (Holm, 1964, s. 78) 

”Hujedamej” och ”Pilutta dej” är två småländska uttryck från Astrid Lindgrens barndom, som 

kan sägas ha blivit bevingade ord lanserade av Astrid Lindgren genom användningen i böckerna 

(Hellsing et al, 2000, s. 149 och 271). 

5.4.2 Ursprunglig form med viss ändring 

De ordspråk som hör till gruppen U/Ä är alla av ursprunglig form men det förekommer alternati-

va former av dem. 

”Hungriga hundar jagar bäst” finns även med formen hungriga vargar/tomma hundar (Ström, 

1976a, s. 316; Holm, 1964, s. 148 och 153) 

”Måttliga korvar är bäst” kan även heta ”Lagom pölsa [l. lagoma korvar] är bäst” (Holm,1965, 

s. 203) 

”Ärlighet varar längst” förekommer också med tillägget ”ty/för den slites minst” (Ström, 

1976a, s. 186; Holm, 1965, s. 386)  
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Talesätt inflikas i löpande tal och rättar sig efter tempus och person. Därför förekommer de oftast 

med någon form av ändring. Av de 2 talesätten med viss ändring alluderar det första på ett lik-

nande talesätt och det andra rättar sin form efter person:  

”Har det som pärla i gull” alluderar på ”Må som pärla/pärlor i guld” (Holm, 1965, s. 269; 

SAOB sökord ’pärla’)  

”Tills du tar ditt förnuft till fånga” av ”man ska ta sitt förnuft till fånga” (Holm, 1965, s. 104) 

 

Ordstäven har ändrats till person och stavning, vilken påverkats av den talspråkliga formen och 

att frasen står i passiv form: 

”Det blir en annan femma sa kärngen när hon skrev en sjua” -  Det var en annan femma, sa 

bonden, skrev en sjua. (Holm, 1965, s. 88) 

”Det är bra som det är, sa han som hade eld i håret”- Det är bra som det är, sa bonden, hade 

eld i håret. (Ström, 1976b, s. 134) 

”Det går över, sa bonnen när han körde i sjön” - Det går väl över, sa bonden, körde i sjön. 

(Ström, 1976b, s. 142) 

”Nu börjas det sa han som förevisa’ björn”- Nu börjar det, sa han som visade björn. (Ström, 

1976b, s. 256) 

 

De 2 bevingade orden med viss ändring har båda en historia som bör kommenteras: 

”När oskulden sover står änglarna på vakt” alluderar på en gammal vaggvisa från 1819 med 

frasen ”Då oskulden sover, Små änglar gå vakt” (Holm, 1964, s. 371). I Blomkvist introduceras 

uttrycket på följande sätt: 

”Det är fint att skurkarna bevakar varandra”, sa Eva-Lotta. ”Det är precis som det 
står i ordspråket: ’När oskulden sover, står änglarna på vakt’!” (s. 137) 

Uttrycket förklaras av författaren med att det är ett ordspråk, men enligt Holm är det bevingat.  

Då Emil ställer till med fest för hjonen från fattigstugan används ett uttryck som i sammanhanget 

även förklaras av berättaren: ”Tagit tabberas”, sa de, och det betydde att de hade tagit alltihop, 

så att det var tomt på faten.” Uttrycket används här i talspråklig form medan det svenska uttryck-

et är tabelras med betydelsen ”rent hus”, ”rent bord”. Uttrycket härstammar från latinets Tabula 

rasa ”rengjord tavla” och dess franska form table rase (Hellsing et al, 2000, s. 353). 
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5.4.3 Ändrad form 

5.4.3.1 Allusion 

Enligt Liljestrand (1993) och Mieder (2004) är det vanligt att alludera på dvs. anspela på ord-

språk och bevingade ord. En allusion är ”en sorts halvcitat i fri form” (Liljestrand, 1993, s. 92) 

och Liljestrand skriver att allusioner ställer vissa krav på läsaren eftersom denne förmodas upp-

fatta anspelningen och på så sätt associera till uttrycket.  

 

Tre av uttrycken alluderar på Bibeln. Det första är ett ordspråk och de andra är bevingade ord: 

”Den som ger åt de fattiga får tiofalt igen” – efter Ords. 19: ”Den som ger åt den fattige, han 

lånar åt Gud [och får igen av honom]” (Holm, 1965, s. 87)     

”Din sista stund är kommen” efter t.ex. Joh.16:21 - att någons stund är kommen (den avgöran-

de l. svåra stunden) (Holm, 1964, s. 304)  

”Som ett rytandes lejon bland fårahjordar”- blandning av två uttryck: 1 Petri brev 5:8 ”Djä-

vulen går omkring såsom ett rytande lejon…” och Matt 10:16 ”såsom får ibland ulvar” (Holm, 

1964, s. 183, 340) 

Följande uttryck har jag sorterat in under ordspråk eftersom det alluderar på andra ordspråk: 

”Obeveklig som ödet” - ”Ingen undgår sitt öde” eller ”Ingen undflyr ödet” (Holm, 1965, s. 388) 

”Det som är omöjligt, det är omöjligt”- omformning av ordspråket ”Tro att en sak är omöjlig 

är att göra den omöjlig” (Holm, 1965, s. 251) 

 

Två talesätt anspelar på idiom och ett tredje på ett ordspråk. Såsom tidigare antytts är talesätt i 

viss mån idiomatiska. Skälet till att dessa två uttryck har placerats bland talesätten är att de har 

ett explicit modalt inslag (3.1.2) och ”man bör…” kan användas i samband med att uttrycken 

används: 

”Inte vara för kvicka med storsläggan”- ”ta/gripa till storsläggan” (Hellsing et al, 2000, s.335) 

”Sticker inte näsan i det där getingboet igen” - ”sticka näsan i något” (Holm, 1964, s. 228) 

”Måtte hans straff lända honom till bättring” anspelar på ”Allt straff bör vara till bättring” ur 

Olaus Petri Domarregler från 1540 (Holm, 1965, s. 322)  
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Följande talesätt alluderar på ett annat talesätt men även på ett ordstäv: 

”Fint som kattskit i vällingen” av talesättet ”Det var inte kattskit” eller ordstävet ”Det var inte 

kattskit det, sa bonden om hundlorten” (Holm, 1965, s. 174) 

 

Nedanstående citat alluderar på ”Han är ännu våt bak öronen” eller ”Han är inte [knappt] torr 

bakom öronen än” (Holm, 1965, s. 390). Uttrycket är i sitt sammanhang uppdelat på två repliker: 

”Blidde du mycket våt”, frågade Kalle deltagande, när Sixten blev synlig. 

”Ungefär så mycket som du är bakom örona för jämnan”, sa Sixten.  

(Blomkvist, s. 101) 

 

5.4.3.2 Parafras 

Parafras är en ”fri omskrivning eller omdiktning (av text) med bevarande av det ursprungliga 

innehållet” (Norstedts Ordbok, s. 890). I detta sammanhang är det alltså omformning av uttryck 

som avses. 

”En annan låt i pipan” av talesättet ”bli annat ljud i skällan” (Holm, 1965, s. 303) 

”Lika harmonisk som en orm i en myrstack” av talesättet ”Han vrider sig [mår] som en orm i 

en myrstack” (Holm, 1965, s. 256) 

Fyra av ordstäven kan sägas vara parafraser av andra ordstäv. De två första förekommer två 

gånger, i Rasmus respektive Emil: 

”Allt ska ske med list, sa käringen, tog lössen med tårna” eller  

”Allt ska ske med list, sa Stolle-Jocke och tog lössen med tårna” parafras av ordstävet 

”Så skall det tas, sa gumman, tog loppan med hovtången/tårna/kardan” (Ström, 1976b, s. 191) 

”Jo, jo, nu kan jag också se, sa kärngen och skar av sej ögonlocken.” - ”Nu kan jag också 

börja se, sa käringen när hon svedde ögonbrynen” (Ström, 1976b, s. 203)  

”Det är bäst som sker, sa gumman när gubben gick och hängde sej”- ”Bäst som sker, sa Isak 

när hustrun dog” (Ström, 1976b, s. 298) 
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5.4.3.3 Ellips 

De uttryck som har ändrats till ellipser är två ordspråk och ett ordstäv. De ursprungliga formerna 

är desamma. Ordspråk används i elliptisk form som anspelar på helheten (3.1.1.3). 

”Det var ingen konst” av ”Det är ingen konst, när man kan det” (Holm, 1965, s. 183; Norstedts 

ordspråksbok, s. 382) I det här fallet har även verbformen ändrats för att passa i sammanhanget. 

”Var sak på sin plats” efter ”Var sak på sin plats och pottan på skåpet” (Kragh, 1981, s. 220) 

även som allusion av ”Allting på sin rätta plats, pottan mitt på bordet” (Holm, 1965, s. 266) 

”Få se på andra bullar” av ”Här ska bli andra bullar [av]” eller som allusion av ordstävet ”Nu 

ska det bli andra bullar av, sa bagarn, sket (l. satte sig) på brödspaden” (Holm, 1965, s. 51)          

I detta sammanhang bör nämnas att ”Få se på andra bullar” inte är en regelrätt ellips men just 

”andra bullar” anspelar på helheten. Uttrycket förekommer även i formen ”Nu ska det bli andra 

bullar av” (Hellsing et al, 2000, s. 51). 
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6 Diskussion 

6.1 Sammanfattning av resultatet 

Förekomsten av folkliga uttryck i Astrid Lindgrens böcker har kartlagts till 52 uttryck jämnt för-

delade över de fyra kategorierna ordspråk, talesätt, ordstäv och bevingade ord. Användningen av 

de folkliga uttrycken är likvärdig i landsbygds- och stadsmiljö, dock är förekomsten av ordstäv 

högre på landsbygden medan övriga grupper uttryck dominerar i stadsmiljö. De folkliga uttryck-

en integreras i texten genom att uttryckens form i en tredjedel av fallen har ändrats genom allu-

sion, parafras eller ellips. För övrigt används den ursprungliga formen, ibland med viss ändring.  

 

För att fastställa de folkliga uttryckens kontextuella och pragmatiska funktion utgick jag i min 

undersökning från frågorna när, var och hur används uttrycken, vem använder dem och varför 

används de. Svaret på de frågorna kan sammanfattas med att folkliga uttryck används främst i 

kontexten dialog, alltså i repliker som simulerar talspråkliga situationer. Flest vuxna är sändare 

av uttrycken medan barn i majoritet är mottagare. På landsbygden är endast vuxna sändare, me-

dan barn är i majoritet både som sändare och mottagare i stad. Det huvudsakliga syftet med an-

vändningen av folkliga uttryck är för att kommentera något eller någon, i de flesta fall barn. Sän-

darnas underliggande syften med användningen av uttrycken är mest för att förklara något, kon-

statera något eller vara ironisk. Det övergripande svaret på frågan ”Vilken kontextuell och prag-

matisk funktion fyller de folkliga uttrycken?” kan kort summeras: 

De folkliga uttrycken i fem av Astrid Lindgrens realistiska böcker används främst i dialoger av 

vuxna som tilltalar barn genom att kommentera med syfte att förklara något. 

 

I den här undersökningen om folkliga uttryck i Astrid Lindgrens böcker har jag valt att utgå från 

de frågeställningar som paremiologer använder sig av vid studiet av ordspråk i litteratur. Till 

största delen stöder sig undersökningen på min språkliga intuition och mina tolkningar och kan 

därför ha vissa inslag av subjektivitet. Som nämnts i metoddiskussionen i 4.2.2.4 kan en replika-

tion av undersökningen möjligen få ett annat utfall då tolkningen av resultatet även är beroende 

av vilken disciplin man väljer att utgå ifrån, det vill säga om resultatet till exempel studeras och 

tolkas utifrån en språkvetenskaplig, litteraturvetenskaplig eller folkloristisk skolning.  
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Indelningen i de olika grupperna av folkliga uttryck har bestämts av de lexikon jag konsulterat. 

Vissa av uttrycken är dock tvetydiga och kan ha sin plats i en annan grupp än den de tilldelats. 

Svårigheten med att dela in uttrycken grundar sig i den flertydighet som är karaktäristiskt för 

uttryck av detta slag. Arora (1994, se även 3.1.1.3) poängterar att på grund av denna flertydighet 

är uttrycken beroende av den kontext i vilken de yttras och måste tolkas därefter. I min under-

sökning har jag därför hela tiden studerat uttrycken i dess hela kontext, och redovisar även resul-

tatet med längre citat ur texterna där uttrycken förekommer. På så sätt kan läsaren av denna upp-

sats själv ta ställning till huruvida min tolkning är acceptabel eller ej.  

 

Även indelningen i de olika variablerna kan givetvis diskuteras. Variablerna som jag använt mig 

av har jag fastställt efter analys och gruppering av uttrycken. Således är inte de variabler som 

använts allmängiltiga för att kategorisera folkliga uttryck; de är dock giltiga för primärmaterialet 

i denna undersökning. Vad det gäller de folkliga uttryckens form finns även här andra variabler 

för form att tillgå. De som jag har använt är de som fastställts efter analys av uttrycken. Folkliga 

uttryck kan även travesteras eller parodieras och man kan även bilda så kallade anti-ordspråk, 

vilket jag nämner i avsnitt 3.2.1. De folkliga uttrycken som ingår i denna undersökning har dock, 

enligt min bedömning, inte antagit dessa former. 

 

För övrigt har undersökningen utförts med stor noggrannhet vad gäller analys och bestämning av 

variabler. Detta, tillsammans med bifogade bilaga 1 (där samtliga excerperade folkliga uttryck 

finns upptagna och där även kontext, sändare, mottagare, syfte och form samt hänvisning till bok 

och sida redovisas) och redovisningen av uttrycken i form av längre citat som visar uttrycken i 

sina kontexter, bidrar till att stärka undersökningens och resultatets reliabilitet. 
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6.2 Allmän diskussion kring resultatet 

Forskare inom paremiologin poängterar vikten av att ett ordspråks betydelse och funktion tolkas 

och analyseras i sin unika kontext (se 3.1.1.3). Genom att folkliga uttryck kan förekomma i 

många olika kontexter och situationer blir uttrycken också flertydiga i många avseenden. Det kan 

gälla själva betydelsen dvs. innebörden i ett uttryck, men också vilken funktion uttrycket fyller. 

Arora (1994) nämner faktorer som tid, plats och aktörer i kommunikationen som avgörande för 

ett uttrycks funktion (se 3.1.1.3). I denna undersökning har jag, för att avgränsa mig, valt att ta 

fasta på de folkliga uttryckens kontextuella och pragmatiska funktion. Jag har dock kunnat ur-

skilja flera subtila funktioner som kan appliceras på ett uttryck trots att uttryckets pragmatiska 

funktion redan har bestämts. Som exempel har uttrycket ”Ärlighet varar längst” (från sidan 38) 

den pragmatiska funktionen att uppmana och i sammanhanget används det för att lära ungdo-

marna hur man bör göra. Uttrycket kan då sägas ha en social funktion som förmedlare av normer 

och värderingar (se Grzybek i avsnitt 3.1.1.4), men det kan även ha en didaktisk funktion efter-

som det avser att förklara och lära ut. Andra subtila funktioner kan till exempel vara kritisk funk-

tion, då uttrycket avser att uttrycka implicit kritik i form av ironi eller sarkasm, eller bekräftande 

funktion, om uttrycket avser att t.ex. uppmuntra någon eller bejaka ett påstående. Om jag beaktar 

dessa typer av funktioner och applicerar dem på sändarnas olika syften, har de flesta av uttrycken 

(dvs. 24 av 52, övriga är uppdelade på andra funktioner) någon form av didaktisk funktion med 

andra ord syftar de till att förklara, deklamera, uppmana eller fostra.  

 

Resultatet från undersökningen stämmer väl överens med de teorier om hur ordspråk och andra 

folkliga uttryck används i text och interaktiva situationer. Norrick (1985) nämner i sin diskussion 

kring definitionen av ordspråk (se 3.1.1.1) att de grundläggande används vid konversation, som 

kompletta talakter (där de vanligaste formerna av talakter är påstående, uppmaning eller fråga), 

att de är semantiskt allmänna och värderande och att de fungerar som värderande kommentar 

med auktoritativ, didaktisk karaktär. Eftersom de folkliga uttrycken generellt har en didaktisk 

karaktär och främst förekommer i dialoger mellan vuxna och barn är resultatet överensstämman-

de med det bakgrundskapitlet säger angående funktion och användare av uttrycken (3.1.1.4). 
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När jag jämför resultatet med Norricks slutsatser från undersökningen av Shakespeares dramer 

och hans påstående om att romaner troligen innehåller färre ordspråk än dramer (se 3.2.2), visar 

mitt resultat att det faktiskt förekommer fler uttryck i de böcker jag undersökt än i dramerna. Det 

bör dock understrykas att Norrick enbart har tittat på ordspråk medan jag har inkluderat olika 

ordspråkliga uttryck. Därför kan inte undersökningens alla 52 uttryck ställas i relation till Nor-

ricks 20 ordspråk. Däremot kan de 13 ordspråken i Astrid Lindgrens fem böcker jämföras med 

Norricks resultat och jag finner då vissa likheter: integreringen av ordspråken i meningar och att 

de ändras för att passa in i sammanhanget samt att de, trots allusion eller annan förändring, be-

håller sin värderande karaktär. Syftet med att använda folkliga uttryck har ju som sagt visat sig 

vara att kommentera och i kommentarer ligger generellt olika former av värderingar. 

 

Paremiologer som studerar ordspråk i litterära kontexter betraktar enligt Mieder (se 3.2.2) ord-

språken utifrån dess kontext för att på så sätt kunna fastställa vilken effekt uttrycken har på bud-

skap och stil i texten. De frågor jag har ställt till texten har använts i syfte att fastställa just ut-

tryckens kontextuella och pragmatiska funktion, alltså hur de används och fungerar i texten. Jag 

anser att de folkliga uttrycken som helhet bidrar till att ge texterna en närhet till folkligheten och 

den tid som skildras i böckerna. De karaktärer som använder folkliga uttryck upplever jag som 

genuina och realistiska. I ”landsbygdsböckerna” om Emil och Rasmus skapar förekomsten av 

ordstäv en bild av det typiskt småländska (Strömstedt; se 3.3.2) och lantliga, samtidigt som de 

används för att karaktärisera landbygdsbefolkningen (3.2.2). I Rasmus blir Astrid Lindgrens 

barndoms luffare verklighet och den frispråkighet som karaktäriserade de människor hon mötte 

som barn återspeglas i de humoristiska och många gånger mycket burleska ordstäven (3.3.2). En 

del av ordstäven är väldigt grova och det förvånar mig att de används i böcker för barn.  

 

Min uppfattning innan undersökningen startade var att det borde förekomma fler ordspråk i 

böckerna med lantlig miljö, men resultatet visar att just flertalet ordspråk finns i ”stadsböckerna” 

om Madicken och Blomkvist. I Madicken används de folkliga uttrycken för att bl.a. påvisa socia-

la skillnader. Lus-Mia, den fattiga klasskamraten, använder uttryck med fula ord som ”kattskit”; 

sådana fula ord får Madicken inte använda. Samtidigt är det kvinnor ur arbetarklassen som an-

vänder folkliga uttryck. För övrigt bör nämnas att fördelningen mellan män och kvinnor som 

sändare (se 5.2.3) är något missvisande. Det stämmer att det är kvinnor ur arbetarklassen som 

främst använder uttryck men även de flesta män är arbetare. Tilläggas bör också att den mest  
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frekvente manlige användaren är luffaren Oskar med 10 uttryck (av 19) medan Linus-Ida använ-

der flest uttryck av de kvinnor som förekommer, 4 av 8. Dock syns en skillnad i vilken typ av 

uttryck de använder; Oskar slänger sig med burleska ordstäv och Linus-Ida förmanar genom att 

ofta alludera på Bibeln. 

 

När det gäller Blomkvist konstaterar jag att de folkliga uttrycken mest används av ungdomarna i 

boken, vilket på sätt och vis ger dem en lillgammal karaktär. Jag vill påstå att ungdomar i 13-14-

årsåldern inte använder uttryck som dessa så frekvent som Blomkvist och hans vänner gör. Dock 

har Astrid Lindgren låtit ungdomarna använda ett ganska högtravande språk även för övrigt så på 

det sättet passar även användningen av folkliga uttryck in. Men Astrid Lindgren använder också 

ett för den tiden (boken skrevs 1946) mer modernt språk i form av slang och dylika ord för att ge 

karaktär åt bovarna i boken. En tendens jag också tycker mig märka efter att ha studerat de olika 

böckerna är att ju äldre barnen i böckerna är desto mer låter Astrid Lindgren dem använda folk-

liga uttryck. 

6.3 Användningen av folkliga uttryck i barnlitteratur 

Eftersom barnlitteratur används som primärmaterial i denna undersökning har även andra frågor 

relaterade till barnböcker väckts. Inledningsvis ställde jag frågan huruvida användningen av folk-

liga uttryck i barnlitteratur kan motiveras. Forskningen kring ordspråk i barnlitteratur är som 

tidigare nämnts i det närmaste obefintlig och därför finns inga studier att referera till. Jag baserar 

därför mitt resonemang kring denna fråga på de studier som gjorts angående barn och ordspråk 

(se 3.2.3) samt vad barnlitteraturforskningen i allmänhet säger om att berätta för barn (se 3.3.3). 

Som utgångspunkt för min diskussion vill jag hävda att folkliga uttryck mycket väl kan användas 

i barnlitteratur samt att deras effekt på läsaren, förutom att vara roande, både är språkutvecklande 

och allmänbildande. 

 

Åldern på den målgrupp läsare som de undersökta böckerna av Astrid Lindgren riktar sig till 

ligger mellan 4 och 12 år, där framförallt Blomkvist riktar sig till något äldre barn. Enligt Pasa-

manick (1983) kan barn redan i 6-9-årsåldern förstå ordspråk om de presenteras i någon form av 

kontext. Likaså säger Mieder och Holmes (2000) att de barn i 9-10-årsåldern som ingick i deras 

undersökning inte hade några problem med att förstå ordspråk. De menar att den åldern är per- 
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fekt för att låta barn möta dessa karaktärsdanande uttryck, men att det är barnens aktiva delta-

gande som främjar inlärningen av dem. Inom barnlitteraturforskningen brukar problemet med 

adaption diskuteras (se 3.3.3) och Edström (1982) menar att barnboken oftare förklarar ord, an-

vänder mindre bildspråk och mer sällan använder intertextuella allusioner. Edström påpekar ock-

så att barnboksförfattaren bör kunna möta läsarens behov av att växa och utvecklas språkligt. 

 

Då läsaren i Astrid Lindgrens böcker möter folkliga uttryck uppträder de i kontexter där de an-

tingen direkt eller indirekt förklaras, vilket ger både ger sammanhang och förståelse för uttryck-

ens betydelse. I böckerna använder Astrid Lindgren adaption som en tillgång genom att dels för-

klara ord och uttryck, dels att använda det direkta tilltalet som gör att läsaren upplever delaktig-

het och närhet. Edström säger också att Lindgren ställer höga krav på barnen vilket stimulerar 

dem så att de växer språkligt. Genom att alludera på folkliga uttryck utmanar Astrid Lindgren 

läsarens förmåga att kunna associera till uttrycket (5.4.3.1, s. 51). När detta kombineras med 

förklaringar tillmötesgår Lindgren barnens behov och vidgar samtidigt deras värld genom att låta 

dem få del av nya språkliga uttryck. Astrid Lindgren säger ju själv att ”en diktare kan tala med 

barn om allting på ett enkelt vis” (se 3.3.3). Det kan då verka motsägelsefullt att använda folkliga 

uttryck eftersom de inte alltid är enkla på grund av metaforiken. Men, som Edström påpekar, har 

barn ett konkret förhållande till språket och tolkar det på ett konkret sätt. Följande exempel på en 

konkret om än fiktiv tolkning av ett uttryck får avslutningsvis illustrera hur barn kan tänka: 

”Du är inte klok, Madicken”, säjer Lisabet. ”Ska du ge bort ditt guldhjärta?” 

Och Madicken ångrar sej redan så förskräckligt. Det där guldhjärtat var ju nästan det 
finaste hon hade, hur kunde hon vara så dum och ge bort det?  

Hon går där och grämer sej. Men så minns hon vad Linus-Ida har sagt. Att ’den som 
ger åt de fattiga får tiofalt igen’ – om det är sant så bör hon ha tio guldhjärtan när 
som helst, hon får dem väl i julklapp antagligen, några stycken åtminstone. Lisabet 
fingrar på sitt guldhjärta och är så nöjd att hon har det kvar. Hon tittar medlidsamt på 
Madicken. 

”Det är synd om dej som inget guldhjärta har tycker jag.” 

”Haha, jag får tio stycken i julklapp, det står i bibeln”, säjer Madicken. 

Det vill Lisabet ha en närmare förklaring på, och när hon har fått det, vill hon genast 
ränna tillbaka och ge Mattis sitt guldhjärta. Men det får hon inte för Madicken. 

”Äsch, jag kan ge dej ett par av mina”, lovar hon. Och sen springer de hela vägen 
hem. Vem vet, kanske det har hänt nånting, medan de har varit borta! (s. 222) 
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6.4 Slutord 

Ordspråksforskningen är internationellt sett mycket omfattande och mängder av studier publice-

ras årligen. I Sverige förekommer knappt ingen forskning inom detta område, vad jag erfarit då 

jag frågat runt på universiteten i landet. I Umeå forskar doktoranden Daniel Andersson Malm-

gren kring ordspråk och kognition men för övrigt pågår ingen forskning. Därför vill jag bidra 

med några idéer om fortsatt forskning kring ordspråk och andra folkliga uttryck, samt fortsatta 

studier kring Astrid Lindgren: 

• En empirisk undersökning om barns perception och förståelse av folkliga uttryck. 

• En studie av folkliga uttryck i annan barnlitteratur med synkront och/eller diakront fokus. 

• Hur ser användningen av ordspråk ut idag – vilka uttryck används och vem använder dem? 

• En studie av idiom och andra fasta fraser i Astrid Lindgrens böcker. 

• En undersökning kring intertextualitet i Astrid Lindgrens böcker. 

 

Astrid Lindgren är Sveriges kanske mest kända och mest älskade författare. Genom sitt direkta 

och nära sätt att skildra miljöer, barndom och upplevelser, det hon själv kallar en massa påhitt, 

tilltalar hon både yngre och äldre läsare. Hennes författarskap är brett och hennes språkliga regis-

ter kanske bredare. Hon bjuder inte bara på fyndiga ordlekar och påhittade ord som kolifejs och 

spunk, vilket uppmuntrar barn, och vuxna, att våga använda språket på ett nytt och fantasifullt 

sätt, utan hon är även förvaltare tillika förmedlare av den muntliga traditionen, vars rötter är ro-

tade i vårt svenska kulturarv. Användningen av folkliga uttryck i de fem undersökta böckerna 

bidrar till att föra den småländska berättartraditionen vidare samtidigt som de förstärker känslan 

av det genuint folkliga. Hon använder inte bara de folkliga uttrycken för att förmedla visdom och 

karaktär, utan även för att ”hjälpa” personerna i böckerna att uppnå sina syften i dialogerna. Men 

det som kanske är mest karaktäriserande för de uttryck som används är humorn de förmedlar. 

Uttrycken representerar också det kvicka, roliga och underfundiga som är så karaktäristiskt för 

Astrid Lindgren. I år firas 100-årsjubileum till minne av Astrid Lindgrens födelse. Denna uppsats 

är förutom ett bidrag till forskningen kring ordspråk i barnlitteratur även mitt bidrag till bevaran-

det av hennes minne.       
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sida 3. 
                             

TYP UTTRYCK KONTEXT SÄNDARE MOTTAGARE SYFTE 1 SYFTE 2 FORM BOK SIDA 
ords 1 Allting har sin tid dialog vuxen vuxen argumentera motivera U EMIL 359 
ords 2 Brott lönar sig inte dialog barn barn uppmana didaktisk U BLOM 180 
ords 3 Den som ger åt de fattiga får tiofalt igen text vuxen barn uppmana didaktisk/moral Ä: allusion PIMS 222 
ords 4 Det som är omöjligt, det är omöjligt dialog vuxen barn kommentera förklara Ä: allusion PIMS 198 
ords 5 Det var ingen konst text berättare läsare kommentera konstatera Ä: ellips EMIL 34 
ords 6 Hungriga hundar jagar bäst dialog barn vuxen argumentera motivera U/Ä: alt. BLOM 54 
ords 7 Livet är en strid dialog vuxen barn kommentera cynism U PIMS 44 
ords 8 Måttliga korvar är bäst dialog vuxen barn argumentera motivera U/Ä: alt. RASM 70 
ords 9 Obeveklig som ödet text berättare läsare kommentera konstatera Ä: allusion RASM 144 
ords10 Så länge det finns liv finns det hopp dialog barn barn kommentera undvikande U MADI 144 
ords11 Trägen vinner text berättare barn uppmana didaktisk/moral U PIMS 161 
ords12 Var sak på sin plats text berättare barn uppmana didaktisk Ä: ellips MADI 94 
ords13 Ärlighet varar längst  dialog vuxen barn uppmana didaktisk U/Ä: alt. BLOM 152 
          
          
tale 1 En annan låt i pipan dialog vuxen barn kommentera ironi Ä: parafras MADI 73 
tale 2 Fint som kattskit i vällingen dialog barn barn kommentera sarkasm Ä: allusion PIMS 27 
tale 3 Har det som pärla i gull dialog vuxen barn kommentera fostra U/Ä: allusion MADI 11 
tale 4 Inte vara för kvicka med storsläggan dialog vuxen vuxen argumentera motivera Ä: allusion MADI 93 
tale 5 Lika harmonisk som en orm i en mystack dialog barn barn kommentera ironi Ä: parafras BLOM 98 
tale 6 Luffare blir man inte i ett nysande dialog vuxen barn kommentera uppmuntra U RASM 69 
tale 7 Lägga näsan i blöt dialog vuxen vuxen fråga anklaga U RASM 149 
tale 8 Måtte hans straff lända honom till bättring dialog barn barn kommentera deklamera Ä: allusion BLOM 181 
tale 9 Ordning i allt text berättare barn uppmana didaktisk U: sentens MADI 94 
tale 10 Sticker inte näsan i det där getingboet igen dialog vuxen barn argumentera motivera Ä: allusion RASM 136 
tale 11 Tills du tar ditt förnuft till fånga dialog vuxen vuxen uppmana didaktisk U/Ä: språk BLOM 148 
tale 12 Våt?..så mycket som du är bakom örona.. dialog barn barn kommentera sarkasm Ä: allusion BLOM 101 
tale 13 Är inte tappad bakom en vagn dialog vuxen vuxen argumentera motivera U RASM 132 
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B
ilaga 1:2 

   

                     

 

TYP UTTRYCK KONTEXT SÄNDARE MOTTAGARE SYFTE 1 SYFTE 2 FORM BOK SIDA 
stäv 1 Allt lugnt, sa tjuven! text barn barn kommentera konstatera U - påhitt BLOM 72 
stäv 2 Allt ska ske med list, sa käringen, tog lössen dialog vuxen barn argumentera motivera Ä: parafras RASM 136 
 med tårna         
stäv 3 Allt ska ske med list, sa Stolle-Jocke och dialog vuxen barn kommentera uppmuntra Ä: parafras EMIL 194 
 tog lössen med tårna.         
stäv 4 Blurp, sa pappa i paltsmeten text berättare läsare kommentera förklara U - påhitt EMIL 131 
stäv 5 Blurp, sa pappa i raggmunksmeten text berättare läsare kommentera förklara U - påhitt EMIL 131 
stäv 6 Det blir en annan femma, sa kärngen när dialog vuxen barn kommentera konstatera U/Ä: person RASM 117 
 hon skrev en sjua.         
stäv 7 Det gjorde jag av min godhet, sa Katthults- text berättare läsare kommentera förklara U - påhitt EMIL 352 
 pojken när han kysste lärarinnan.         
stäv 8 Det går över, sa bonnen när han körde i sjön. dialog vuxen barn kommentera uppmuntra U/Ä: stavning RASM 77 
stäv 9 Det är bra som det är, sa han som hade eld dialog vuxen vuxen kommentera ironi/litotes U/Ä: person RASM 163 
 i håret.         
stäv 10 Det är bäst som sker, sa gumman när dialog vuxen barn kommentera medhåll/hyperb Ä: parafras RASM 206 
 gubben gick och hängde sej.         
stäv 11 Få se på andra bullar text barn barn kommentera förklara Ä: ellips BLOM 54 
stäv 12 Jo, jo, nu kan jag också se, sa kärngen och  dialog vuxen vuxen kommentera ironi/hyperbol Ä: parafras RASM 188 
 skar av sej ögonlocken.         
stäv 13 Litar du inte på mig, sa räven och bet huvet dialog vuxen vuxen kommentera ironi U - påhitt RASM 133 
 av hönan.         
stäv 14 Nu börjas det, sa han som förevisa' björn dialog vuxen barn kommentera konstatera U/Ä: stavning RASM 221 
          
bev 1 Din sista stund är kommen dialog vuxen barn argumentera motivera Ä: allusion EMIL 122 
bev 2 Från hjässan till fotabjället dialog barn barn kommentera beskriva/hyper U BLOM 142 
bev 3 Hujedamej dialog vuxen vuxen kommentera beskriva U EMIL 291 
bev 4 Inom stadens hank och stör text barn barn kommentera förklara U BLOM 8 
bev 5 När oskulden sover står änglarna på vakt dialog barn barn kommentera förklara U/Ä:språk BLOM 137 
bev 6 Pilutta dej! dialog barn barn kommentera retas U MADI 80 
bev 7 Sol ute, sol inne, sol i hjärta, sol i sinne text berättare barn kommentera deklamera U MADI 94 
bev 8 Som ett rytandes lejon bland fårahjordar text vuxen vuxen kommentera beskriva/hyper Ä: allusion EMIL 198 
bev 9 Tagit tabberas dialog berättare läsare kommentera förklara U/Ä: språk EMIL 217 
bev 10 Tusen sinom tusen själar dialog barn barn kommentera deklamera U BLOM 86 
bev 11 Tänk på din skapare i din ungdom dialog vuxen barn uppmana fostra U MADI 55 
bev 12 Var alltid flitig text berättare barn uppmana didaktisk/moral U PIMS 161 
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Bilaga 1:3 

Förklaringar och förkortningar till bilaga 1:1-1:2 

 

Typ  : typ av folkligt uttryck 

Ords : ordspråk 

Tale : talesätt 

Stäv : ordstäv 

Bev : bevingat ord 

Kontext : kommunikativ kontext med variablerna dialog eller text 

Sändare : användare av uttrycket med variablerna barn – vuxen - berättare 

Mottagare : den som uttrycket riktas till med variablerna barn – vuxen - läsare 

Syfte1 : huvudsakligt syfte med användningen, med variablerna kommentera – uppmana –                  

            argumentera – fråga  

Syfte 2 : sändarens underliggande syfte med användningen med undergrupper 

Form : ev. förändringar av form 

U= ursprunglig form (ingen förändring) 

 Påhitt: påhittad form 

 Sentens: specificerar formen 

U/Ä= ursprunglig form med viss ändring:  

 alt: fler alternativa former 

 språk: grammatisk el. språklig ändring 

 person: ändring av person 

 stavning: ändring av stavning 

Ä= ändrad form: 

 Allusion: uttrycket alluderar på ursprungligt uttryck 

 Ellips: uttrycket är förkortat 

 Parafras: uttrycket är omformat 

BLOM= Mästerdetektiven Blomkvist 

EMIL= Stora Emilboken 

MADI= Madicken 

PIMS= Madicken och Junibackens Pims 

RASM= Rasmus på luffen 

  

  

 


