
Min väg till skolan Min första fröken

Konfirmationen Examensklänning

Värst i skolanRoligast i skolan

Mitt bästa skolämne Mitt värsta skolämne



Vad vi lekte på rasterna Slöjden

Skolbänken Skolplanscher

Cykel Matsäck

Gymnastik Välskrivning

kull, sista paret ut, hök och duva, hopprep,
bolla,spela kula, hoppa hage, gå på styltor..... vad vi gjorde i syslöjden och i träslöjden...

gymnastik ute; brännboll och andra bollspel m.m.
gymnastik inne; ribbstolar, plintar, bockar m.m.

Välskrivning var ett eget ämne i folkskolan.
Särskilt besvärligt för vänsterhänta.

bläckhorn, fjäderpenna och läskpapper

Märken; Monark, Crescent,Apollo
Åt du hemma eller i skolan?
Vad brukade det finnas i matsäcken?

Det här minns jag om de skolbänkar jag suttit i...

Innan diabilder, filmer ochTVfanns hängdes
planscher med olika motiv upp i klassrummet.
Kommer du ihåg vad någon plansch föreställde?



Orättvisor i skolan

Slangbella

Stå upp....

Att sjunga upp...

Skolresa

Att ställa upp på led

Morgonbön

Skolväskan

Hur såg din skolväska ut?
Var det en väska, portfölj eller något annat?

Tramporgel, psalmer och högläsning...
...inför hela klassen

Roligt, spännande, fruktansvärt?

På morgonen, inför varje lektion? ... och hälsa på morgonen
...när någon vuxen kommer in i klassrummet
...för att svara på frågor

Det var inte alla som fick göra skolresor.
Kanske gjorde ni minnesvärda utflykter
med hela klassen?

Hur gör man en slangbella?
Vad skjuter man med?



Betyg Kvarsittning

Smygrökning Lov

Gullegrisar Skolaga

Läxor Skamvrå

IFolkskolan gavs betyg i alla övningsämnen.
A - a - AB - Ba - B - Bc - C

Likaså betygsattes flit, uppförande och ordning
A - B - C - D

Fick du sitta kvar någon gång?

Var det för mycket eller för lite hemläxor?
Fick du någon hjälp hemma? Fanns det någon skamvrå i ditt klassrum?

Hade din fröken någon gullegris?

Skolaga är numera förbjuden.
I Folkskolan var det inte ovanligt att en
lärarekunde daska till en elev, eller till
och med ge en örfil.

Förekom det i din skola?
Sommarlov, jullov, skurlov och potatislov...



Bus, rackartyg och

annat elände...

Palla frukt

Psalmverser..

Spela hartsfiol

Skridskor

Äta krita

Låg din skola i stan

eller på landet?

Spela kula

Vilka var det som spelade kula?

Långkrock, pyramid, grop....
Stenkulor och dankar

De gamla vita skolkritorna kunde knapras
och framkalla en användbar heshet inför
sånglektionerna(särskilt uppsjungningen).

... att kunna utantill.
Kommer du ihåg någon av de psalmverser
du lärde dig i skolan?

Åkte ni skridskor i skolan?
Hur såg dina skridskor ut? Det var det väl ingen som gjorde?


