Lärarhandledning

För hundra år sedan - Skola
Här får en pedagog från skolan gå in i rollen som ”fröken” och göra sin
egen skoldag med barnen – mycket nöje!
Allt i skolsalen får användas, men tänk på att det är ett museum och att alla
föremål är gamla och ska hålla till många generationer barn även i framtiden!
Man får INTE gå förbi den grå skärmen och ut i resten av magasinet!
Detta är enbart en nödutgång.
Hur såg det ut i skolan för hundra år sedan?
Vi har i vårt Kulturmagasin byggt upp en skolsal med upphöjd kateder, kartor,
skolplancher, svarta tavlan och många andra detaljer. Välkomna att ta del av detta
och visa era elever!
En vanlig dag började ofta så här:
Barnen ställer upp i led och fröken bjuder in elverna i skolsalen.
Barnen får sätta sig ner på de gamla bänkarna, så många som får plats här, resten
av eleverna får sitta på ”halvgamla” skolstolar precis intill.
Vad händer i skolsalen?
Barnen är tysta och sitter still! De räcker upp handen om de vill svara på frågor,
talar endast när de blir tilltalade och de reser sig upp när de fått frågan och ska
svara.

Skoldagen börjar med morgonsamling, med att fröken säger god morgon och
hälsar alla barnen välkomna till skolan.
Sedan inleds skoldagen så som man gjorde för 100 år sedan, med en
morgonpsalm, vi har valt ”Var hälsad sköna morgonstund.”
Psalm 55 (i gamla psalmboken)
Var hälsad sköna morgonstund,
Som av profeters helga mun
Är oss bebådad vorden!
Du stora dag, du sälla dag,
På vilken himlens välbehag
Ännu besöker jorden!
Unga sjunga. Med de gamla;
Sig församla jordens böner
Kring den störste av dess söner.
Eller så kan man sjunga Blinka lilla
stjärna till exempel.

Fröken slår an tonen på skolorgeln, man får trampa på pedalerna samtidigt som
man slår an på klaviaturen. Och så sjunger fröken och förhoppningsvis klassen
också.

Efter det finns det flera saker ni kan välja på att visa och prata om! Här följer en
liten genomgång på vad ni kan titta på:
Vilka ämnen man läste i skolan: Läsning, skrivning, räkning och kristendom. De
större barnen hade också slöjd, det var viktigt att kunna sy och laga sina egna
kläder och att kunna laga sina redskap, möbler och hus när man blev vuxen.
Den enda musikundervisning man fick var till exempel alla de psalmer man skulle
lära sig utantill.
Bestraffning i skolan. Man fick lov att aga barn, att bestraffa dem med slag.
Fröken kunde smälla barnen på fingrarna med linjal, ställa barnen i skamvrån
eller på annat sätt bestraffa dem. Det var tillåtet att slå barn i skolan ända fram till
1958. Och förr fick barnen dessutom betyg i uppförande och ordning!
Fröken kunde också kontrollera om man var ren om fingrarna, eller smutsig under
naglarna – hade ”sorgkant”. Och man kunde få smäll och skäll om man inte var
ren. Idag pekar man ju inte ut barn på det sättet, men ta gärna upp och prata om
hur fröken kunde skälla på barnen även över en sådan sak, och även smälla dem
på fingrarna för det!
Rött äpple på katedern. Genom att ge fröken ett fint äpple kunde man få bättre
betyg, man ansågs ha ett bättre uppförande om man kom med ett rött äpple!
Skollunchen fanns inte. Man fick ha med egen mat hemifrån, om man hade råd till
det. Ibland gick man bara i skolan halva dagen och behövde därför inte ha med sig
mat. I många andra läder är det fortfarande så att man får ta med egen lunch.
Vad kunde man ha med sig? Kokt potatis, en bit bröd med flott på eller ännu
finare en smörgås med mjölk att dricka. I Astrid Lindgrens bok om Madicken t.ex.
kan man läsa om vem som hade råd att ta med mat till skollunchen och de som
inte hade råd. Hur hemskt det var att det blev så tydligt vem som var fattig på den
tiden. Tänk vad bra vi har det som får lunch i skolan!

Svarta tavlan. För hundra år sen var tavlan just oftast svart. Svarta tavlan blev sen
grön och efter det kom Whiteboard som många skolor har idag, och nu finns ju till
och med Smartboard! Vilken utveckling på hundra år!

Skolplancher kan bytas i ”förrådet” (om fröken vill så ta försiktigt ut en annan
skolplanch härifrån)
Skolplancherna var en viktig källa till kunskap eftersom man inte hade så mycket
böcker, ingen tv, inga datorer, bara dagstidningar i svart-vitt. Men skolplancherna
var både infomativa och ett färgglatt inslag i undervisningen. Reflektera gärna
över mängden bilder barnen får se idag och hur få färgbilder barn hade tillgång till
för hundra år sedan.

Det finns en skolkarta som hänger på väggen, den visar Europa. Idag har många
vuxna till och med kartor och GPS på sina telefoner. Men förr var kartor dyra och
inget man hade tillgång till så lätt. Titta gärna på kartan och leta upp Oslo till
exempel!

Flanellografen, den står bakom katedern, ta upp den och använd den, sätt upp en
bild på den. Bilder finns i lådan som står i hyllan längst bak i skolsalen, vi har valt
ut ett par enkla bilder/ord som står längst fram i lådan, men välj gärna någon
annan bild!
Flanellograf är en tavla klädd med flanell varpå man kan fästa bilder med
kardborrfäste på baksidan.

Dela ut Läslådorna som ligger i hyllan längst bak i klassrummet, så får barnen
använda dessa och med hjälp av bokstäverna i dem stava till de ord som bilden på
flanellografen visar. Läslådor används faktiskt fortfarande! En bra uppfinning som
håller i tiden. Bokstäverna som man lärde sig för hundra år sen är ju de samma.
Framme på svarta tavlan finns stora bokstäver uppställda, fröken hade en stor
läslåda med stora bokstäver så hela klassen kunde se.

På katedern:

Kristendomsundervisning var väldigt viktig i skolan och barnen fick lära sig många
psalmer utantill. Allra viktigast var en bok som heter Psaltaren som består av
kristna berättelser och livsregler samlade i en liten bok. Så här såg den ut och var
ofta den enda bok man hade hemma förutom Bibel och psalmbok.
Man lärde sig ingenting om andra religioner, utan bara om kristendom.
Titta gärna på de övriga böckerna som ligger på katedern och visa dem för
barnen, prova klockan som man kan ringa in med och visa pekpinnen.

Var lite försiktig med griffeltavlan och griffeln (pennan) eftersom vi bara har en
enda att visa.Fröken visar denna!
Griffeltavla med griffel. Griffeltavlan var gjord i skiffer och griffeln i lerskiffer som
är mjukare och därför lämnar spår efter sig när man skriver med den. Barnen hade
ofta vars en griffeltavla som var skolans, men ibland fick man samsas flera elever
om en. Man torkade oftast rent med en trasa, var man slarvig kunde man använda
tröjärmen – men det var nog inte så bra för betyget i uppförande! Ibland hade
man till och med en fin hartass att sudda ut med.
Har ni tänkt på hur lik griffeltavlan är en platta/padda som ni säkert har i skolan
idag?

Titta gärna i naturskåpet, på de uppstoppade fåglarna, fågelbon, ägg och insekter.
Man får inte öppna skåpet!
Känner ni igen någon fågel? Förr var det vanligt att man hade något uppstoppat
djur i skolan. Då kunde man se tydligare än på bilderna på skolplancherna hur
djuren och till exempel fågelbon såg ut. Idag är det inte tillåtet att ta fågelbon från
fåglarna när de häckar och inte heller är det tillåtet att skjuta vilka fåglar som helst
och få gjort uppstoppade djur av dem.

När lektionen är slut tackar eleverna fröken för idag och reser sig tyst och lugnt
upp och går ut ur skolsalen.
Tack för idag – slut för idag!

