
  



Årets fester i skolan  

Berätta om dina egna erfarenheter av gamla och nya traditioner i skolan! 

Välj en eller flera av årets fester eller andra speciella dagar. Jämför gärna 

dessa – i hemmet och skolan, förr och nu. 

I förskolan och skolan får många barn intryck av årligen återkommande 

traditioner. Dessa har i sin tur influerats av läroplaner och skolornas 

undervisning. I våra äldre samlingar finns berättelser om årsfester under 

1800-talet. Idag arbetar vi aktivt med att utöka vår kunskap om senare tider. 

Vi vill nu dokumentera traditioner i skolan från tidigt 1900-tal fram till våra 

dagar. Hur har skolan förhållit sig till olika årsfester? En tidigare frågelista 

har haft temat skolavslutningar – då och nu (2013). Nu inriktar vi oss på 

årsbundna traditioner. 

 

Vilka är dina erfarenheter? Välkommen att berätta för oss! Här följer ord 

som kan inspirera till skrivandet: 

jul, påsk, alla hjärtans dag, mors dag, fars dag, alla helgons dag, halloween, 

Gustav Adolfs-dagen, barnens dag, jom kippur, FN-dagen, nationaldagar, 

midsommar, födelsedagar, mårtensafton, fettisdagen, eid al-fitr, valborgs-

mässoafton, ramadan, lucia, sång och dans, julspel, pyssel och pynt, mat och 

dryck, utklädning, lärare, föräldrar, fotografering, parader, tal, förbud, 

ritualer, platser, gudstjänst, lekar, almanackan, årets märkesdagar, religiösa 

högtider, årsfester, temadagar, årstider … 



 

Då vi gärna ser att du svarar personligt har du givetvis möjlighet att vara 

anonym. Uppge i så fall bara födelseår, kön, yrke/sysselsättning samt din 

födelse- och bostadsort.  

Om du har fotografier, vykort, teckningar eller liknande som illustrerar din 

berättelse får du gärna skicka med dessa. Vi tar helst emot original men om 

du inte vill skänka oss dina bilder kan vi låna dem för kopiering och 

återsända dem till dig. Uppge också om möjligt fotografens/illustratörens 

namn. Meddela oss om arkivet och våra besökare får använda dina 

illustrationer i böcker, artiklar och på internet. 

 

Stort tack för din medverkan! Din berättelse blir till stor hjälp för vårt 

projekt samt en värdefull del av våra samlingar.  

 

Kontakta Lina Midholm om du har några frågor 

E-post: lina.midholm@sprakochfolkminnen.se telefon: 0200-22 92 00 

Skicka ditt svar portofritt till: 

Frisvar  
Institutet för språk och folkminnen 
20494256 
401 10  Göteborg 
Du kan även e-posta ditt svar till dag@sprakochfolkminnen.se. 
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