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När du tog studenten 
Vi efterlyser dina personliga erfarenheter och tankar kring denna tid! Vi vill veta hur du 
kände, tänkte, planerade – oavsett om du tänkte fira din student eller inte.  
 
Frågorna nedan är avsedda som ett hjälpmedel, en inspirationskälla till skrivandet. Du 
behöver inte svara på allt. Du kan svara kort eller långt. Du kan skriva ditt svar i ett separat 
dokument som du bifogar ett e-postmeddelande till dfu.folkminnen@sofi.se eller skicka ditt 
svar till: 
 
Frisvar 
Institutet för språk och folkminnen 
20632717 
758 06 UPPSALA 
 
Då vi gärna ser att du svarar personligt har du givetvis möjlighet att vara anonym. Uppge i så 
fall bara om du är kvinna eller man, yrke/sysselsättning, tidigare skola/program, ditt födelseår 
samt din födelse- och bostadsort. 
 
Om du vill hjälpa oss med detta kommer dina minnen att bevaras i våra samlingar. 

 

 



 

Sista veckorna 

Berätta hur du tänkte dig att de sista veckorna av din gymnasietid skulle se ut. 
Studentskivor, studentbal, fest med familj, släkt och vänner, annat? 

 

Hade du några förväntningar? Vem planerade? Vem betalade?   
Drack du alkohol? Varför? Varför inte?   
Du som inte firade din student, berätta vad du gjorde istället och varför du inte firade. 
 

 

Kläder och accessoarer 

Berätta om kläder och accessoarer som hörde till din studenttid – klänningar, kostymer, 
håruppsättning, skor, smycken med mera.  

 

Hade du studentmössa och hur såg den i så fall ut?  
Vad var viktigt? Vad spelade mindre roll? När började du planera? Vad fick det kosta och 
vem betalade?  
 

 

Transport 

Fanns det några särskilda traditioner på din ort vad gäller transport vid studentbal och 
student? Traktor-/lastbilsflak tillsammans med klassen, finare bilar, häst och vagn, annat? 
Berätta! 
 

 

Framtiden 

Visste du vad du skulle göra efter studenten?   
Vad drömde du om?  
Vad trodde du att du skulle göra ett år efter studenten?  
Något annat du vill berätta om din student? 
 

 

Har du frågor eller vill bidra med bilder eller annat material som rör din student, kontakta 
dfu.folkminnen@sofi.se, 018-65 24 35.  
 
Institutet för språk och folkminnen har bland annat till uppgift att förvalta vårt kulturarv 
genom att dokumentera, forska och förmedla kunskap om folkminnen. I våra äldre samlingar 
finns berättelser omkring bondesamhällets årsfester och livshögtider. I dag arbetar vi aktivt 
med att utöka vår kunskap om dagens traditioner. Som en del av projektet Årets fester och 
livets högtider dokumenterar vi nu studenten, en speciell tid i många unga människors liv. 
 
Mer information om vår verksamhet hittar du på www.sofi.se/folkminnen. 

Stort tack för din medverkan! 
Ditt bidrag blir en värdefull del i arkivets samlingar för nutida och framtida forskning. 

 


