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TILL LÄRAREN 
Med besöket i Väla skola på Skansen vill vi 

försöka levandegöra en skoldag på landet 

för nästan hundra år sedan. Väla är en 

socken i Västergötland, och barnen som 

gick i skolan bodde i byarna runt omkring. 

De var barn till bönder och torpare. 

För att dina elever ska ha möjlighet att leva 

sig in i hur det kan ha varit att växa upp i 

början av 1900-talet är det viktigt att ni har 

tid till förberedelse i skolan. Berätta om 

skolan och hur det kunde vara, läs texter 

och sjung psalmer, tala med eleverna om 

matsäck och hur man kan klä sig för att se 

gammaldags ut. Råd och inspiration hittar 

du i häftet här. 

Barnen kommer att leka att de är skolbarn 

år 1906 och under två timmar pröva en 

annorlunda skoldag. Medföljande lärare ska 

också följa med på ”tidsresan” som 

prostinna på besök, tjänstefolk, 

skolinspektör eller lärarinnans ogifta syster. 

Under skoldagen är det meningen att alla 

ska försöka vara så tidstrogna som möjligt. 

Därför är det inte tillåtet att fotografera, 

däremot går det bra att ta ett ”klasskort” 

efteråt. 
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Mål med visningen 

Vårt mål är att eleverna som deltar i En skoldag 

1906 ska: 

 Få en förståelse för hur det kunde vara 

att gå i skolan för hundra år sedan 

genom att själva uppleva det. 

 Kunna jämföra och värdera sina egna 

livsförutsättningar med de 

förutsättningar dåtidens barn hade. 

 Få prova tidsenliga redskap och 

metoder t ex skriva på griffeltavla. 

 

Centralt innehåll i kursplanerna 

som berörs av skolprogrammet 

Samhällsorienterande ämnen 

 Skildringar av livet förr och nu i 

barnlitteratur, sånger och filmer, till 

exempel skildringar av familjeliv och 

skola. Minnen berättade av människor 

som lever nu. 

 Livsfrågor med betydelse för eleven, 

till exempel gott och ont, rätt och orätt, 

kamratskap, könsroller, jämställdhet 

och relationer. 

 Kristendomens roll i skolan och på 

hemorten förr i tiden. 

 […]Några berättelser ur Bibeln och 

deras innebörd samt några av de 

vanligaste psalmerna. 

Svenska 

 Att lyssna och återberätta i olika 

samtalssituationer. 

 Berättande i olika kulturer, under olika 

tider och för skilda syften. 

 Berättande texter och poetiska texter 

för barn från olika tider […]. 

 

Förmågor att utveckla 

Svenska 

 formulera sig och kommunicera i tal 

(och skrift),  

 läsa och analysera (skönlitteratur och) 

andra texter för olika syften,  

 anpassa språket efter olika syften, 

mottagare och sammanhang,  

 

Samhällsorienterande ämnen 

 reflektera över sin egen och andras 

användning av historia i olika 

sammanhang och utifrån olika 

perspektiv, 

 reflektera över hur individer och 

samhällen formas, förändras och 

samverkar, 

 reflektera över livsfrågor och sin egen 

och andras identitet 
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Om skolan i början av förra 

seklet 

Den här texten kan du läsa högt eller 

använda som underlag när du berättar 

för barnen. 

I dag börjar de flesta barn i skolan när de är sju 

år gamla, precis som i början av förra seklet. 

Första och andra klass gick man i småskolan, 

men från tredje klass hette det folkskola. Efter 

sjätte klass var folkskolan slut. Då var barnen 

13 år gamla. Det fanns en fortsättnings-skola 

som var sex veckor lång, men efter den slutade 

de allra flesta barn i skolan för gott. Då var de 

vuxna nog att börja arbeta! 

I Väla socken i Västergötland fanns det en 

sådan folkskola. Barnen som gick där var barn 

till bönder och torpare, som bodde i trakten. På 

den tiden fanns det inga skolskjutsar. Barn som 

bodde långt från skolan kunde få gå kanske en 

timme och mer innan de kom fram. Tänk hur 

det var på vintern: mörkt att gå genom skogen, 

man fick snö i skorna. Kläderna blev våta och 

frös till is. Då var det skönt att komma in i den 

varma skolsalen. Några av pojkarna som bodde 

nära skolan hade till uppgift att komma tidigare 

till skolan. De fick bära in ved och elda i 

kaminen, runt den kunde barnen hänga upp sina 

våta sockor på tork. 

Barnen satt två och två i bänkarna och längst 

fram på en liten upphöjning stod katedern där 

läraren satt. Det fanns inte elektriskt ljus, utan 

man läste och skrev i ljuset från fönstren och 

från en fotogenlampa som stod på katedern. Det 

kunde vara ganska mörkt för den som satt långt 

bort. På väggarna hängde planscher med bilder 

på sådant som man läste om i skolan. De tog 

man fram för att förklara det som kunde vara 

svårt att förstå annars - ungefär som vi använder 

film eller diabilder nuförtiden. Barnen lärde sig 

läsa, skriva och räkna, precis som nu. 

Kristendomskunskap var ett mycket viktigt 

ämne. De hade geografi, naturlära och historia, 

slöjd och teckning. Man måste själv köpa sina 

böcker och annat man kunde behöva i skolan. 

För att det inte skulle bli så dyrt för föräldrarna 

var det vanligt att syskon ärvde skolböcker av 

varandra. 

 

På rasterna lekte barnen lekar som ”Bro bro 

breja”, ”Sista paret ut” eller ”Katt och råtta”. På 

frukostrasten åt de matsäck, som de haft med 

sig hemifrån. Kalle, som gick i Väla skola när 

han var liten, har berättat att barn som hade rika 

föräldrar med stora och fina gårdar hade mycket 

mer och bättre matsäck än de barn som var 

fattiga. Kanske hade de rika barnen smörgåsar 

med stekt fläsk eller korv och mjölk i en flaska. 

Barn som inte var så rika kunde få nöja sig med 

några kalla kokta potatisar eller en hård 

brödkant. 

När skolan var slut för dagen var det bara att 

traska hela vägen hem igen. Om man bodde i en 

fattig familj och hade det trångt hemma kunde 

det vara svårt att få en lugn stund till att läsa 

läxor. Tänk att bo kanske åtta-tio personer i ett 

rum och kök! En del barn hade så mycket att 

göra och så stökigt hemma att de inte kunde 

läsa läxan. Det kunde hända att de fick en 

ordentlig utskällning i skolan för att de varit så 

slarviga med läxläsningen. 

Nu ligger Väla skola på Skansen. Den är 

hitflyttad för att barn ska kunna komma hit och 

uppleva hur det var i skolan för nästan hundra 

år sedan. Ni ska också komma och hälsa på! Då 

kommer ni att känna igen mycket från den här 

berättelsen. 

Välkomna! 
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Vem är jag? 

Samtala gärna i skolan om  

vilka barn som gick i Väla skola. 

Var tror du att du hade bott år 1906? I ett torp? 

På en stor gård? Hur var du klädd om du levde 

på den här tiden? Barnen hade inte så färgglada 

kläder som nu. Svart, brunt, grått och blått var 

vanliga färger. Pojkarna hade knäbyxor och 

skjorta. På huvudet hade de en skärmmös sa, 

ungefär som Emils ”mysse”. Flickorna hade 

klänning eller blus och kjol, aldrig långbyxor. 

För att skydda kläderna var det vanligt att de 

hade ett förkläde på sig. Flickor hade hatt eller 

sjalett på huvudet. 

På sommaren gick barnen barfota för att inte 

slita så mycket på skorna. När det var kallt hade 

de kängor, ibland med klackjärn för att de 

skulle hålla längre. Både pojkar och flickor 

hade långa strumpor av ylle som nog kunde klia 

ganska mycket. 

När ni kommer till Väla skola är det bra om ni 

har klätt er så gammaldags som möjligt. Välj 

mörka färger på kläderna - inga tröjor med 

Musse Pigg! Om pojkarna har svårt att skaffa 

kortbyxor kan de t ex stoppa ner långbyxorna i 

ett par knästrumpor. 

Det är bra att ha ordentligt med kläder på sig, 

det kan vara lite kallt i skolan. 

Om ni har svårt att hitta gammaldags kläder så 

har vi kläder som ni kan låna här på Skansen. 

Förkläden och sjaletter till flickorna och 

skjortor och kepsar till gossarna samt även 

kläder till besökande prostinna, skolinspektör 

och piga. 

Kalle, som gick i Väla skola, berättade att 

matsäcken såg olika ut beroende på om man 

kom från en rik eller fattig familj.  

Om du nu har bestämt dig för att du alldeles 

säkert var ett fattigt barn år 1906 kan du ju 

packa en matsäck som stämmer med det. Om 

du bestämt dig för att du bor på en stor gård, ja 

då ser din matsäck helt annorlunda ut! Här är 

några förslag: 

 Kalla potatisar, äpple, 1 liten flaska 

mjölk 

 Limpsmörgås med stekflott, 1 flaska 

mjölk, limpsmörgås med stekfläsk/korv 

och 1 med ost, 1 flaska mjölk 

 Kokt ägg, limpsmörgås med korv eller 

ost, 1 flaska mjölk 

Tänk på att 1906 fanns det inte plastpåsar eller 

aluminiumfolie. Smörgåsar slog man in i 

smörgåspapper och dryck hade man med sig i 

en glasflaska. Hela matsäcken kan du packa i 

ett knyte eller i en korg. Om du vill ha med dig 

”moderna” saker som bananer eller läsk, så tänk 

på att något sådant hade aldrig ett barn 1906 ätit 

eller druckit! 

Om du gick i skolan 1906 skulle du förstås 

räcka upp handen när du ville fråga eller svara 

läraren. Dessutom skulle du ställa dig upp vid 

sidan av bänken när du fick frågan. Eleverna 

fick inte säga du till sin lärare, istället sa de 

fröken eller skolläraren. Om man inte kunde 

läxan kunde det hända att man fick stå i 

skamvrån. I värsta fall kunde man få smäll på 

fingrarna eller stjärten. Om man varit slarvig 

eller olydig i skolan var det vanligt att man fick 

en lapp med sig hem till föräldrarna, där läraren 

talade om vad man gjort. 

I Väla skola på Skansen slår inte lärarna barnen, 

förstås, men man kan ändå tänka på att eleverna 

förr kanske var lite rädda för sin fröken eller 

skolläraren. 

Tänk också på att inte använda modern slang! 
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PRAKTISKT OM EN SKOLDAG 

1906 
Ni anmäler er till vakten i Skansens huvudentré 

och säger vart ni ska. Förmiddagsgrupper möts 

av museipedagogen i entrén och 

eftermiddagsgrupper går på egen hand till Väla 

skola. 

Den medhavda matsäcken äter ni inte i Väla 

skola, utan den kan ni äta i Paviljong matsäcken 

vid Sollidens restaurang. Ni kan också äta i 

Barnmatsalen. Den bokas (45 minuter per klass) 

genom Skansen Bokning tel. 08-442 82 70. 

Nyckel hämtas och lämnas åter i huvudentrén. 

Förmiddagsgrupper äter efter besöket i Väla, 

eftermiddagsgrupper innan de kommer till 

skolan. 

Vid Väla skola hälsas ni välkomna av 

skolläraren eller fröken. Där får barnen nya 

namn och ni får veta vad ni ska göra under 

skoldagen. När skolklockan ringer reser alla 

bakåt i tiden och plötsligt är det 1906! 

 

 

 

Dagen brukar börja med upprop och psalmsång 

och kanske utför fröken/skolläraren en kort 

renlighetsinspektion. Det kan också hända att ni 

får fint besök av medlemmar ur skolstyrelsen 

eller av självaste prostinnan.  

Skolans första ämne är kristendomskunskap. 

Låt barnen läsa på läxan ordentligt. Skam den 

som inte läst läxan, år 1906! Rättskrivning och 

genomgång följer. Det blir även välläsning med 

prat om texten man läst och naturkunnighet 

innan dagen är slut. Någon gång under dagen 

blir det rast, kanske fröken/skolläraren ordnar 

lekar på skolgården. När klockan ringer ”slut 

för idag” förvandlas alla tillbaka till 2000-

talsmänniskor igen. Vi samlas och pratar om 

dagen, tittar på lärarbostaden och säger 

ordentligt adjö. 

Efter besöket i skolan kan ni titta om 

statarbostaden som ligger mitt emot Väla skola 

är öppen. Där kan ni se hur några av barnen 

som gick i skolan bodde. 
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UNDER SKOLDAGEN 

Barnen kommer att arbeta med följande texter under skoldagen. Prata om dem i skolan, ge barnen läxa, 

det blir läxförhör och högläsning inför klassen. Det är bra om själva innantilläsningen inte upplevs så 

besvärlig att den tar all kraft när de väl kommer till Skansen. 

 

Psalmsång 

Öva gärna psalmsången i skolan före besöket. 

Den första versen sjunger vi i början av skoldagen och den andra när skoldagen är slut. 

 

Din klara sol 

Din klara sol går åter opp 
Jag tackar Dig, min Gud! 
Med kraft och mod och nyfött hopp 
Jag höjer glädjens ljud 

Så går en dag 

Så går en dag än från vår tid 
Och kommer icke mer 
Och än en natt med Herrans frid 
Till jorden sänkes ner 
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Kristendomskunskap 

Ur Liljeholm/Andersson, Biblisk historia för folkskolan. 7:e upplagan 1891. 

 

Gå gärna igenom texten och prata om innehållet. I Väla skola kommer vi att prata om texterna utifrån en 

skolplansch.  

 

I  30. Liknelsen om den barmhärtige  
 samariten. 

1. En lagklok frestar Jesus. – 2. Jesus framställer en liknelse 
för den lagkloke. – 3. Jesus förklarar liknelsen. 

1. En lagklok stod upp och frestade Jesus, 
sägande: ”Mästare, hvad skall jag göra, att jag 
må ärfva evigt lif?” Då sade Jesus till honom: 
”Hvad är skrifvet i lagen? Huru läser du?” 
Och han svarade: ”Du skall älska Herren din 
Gud af allt ditt hjärta och af all din själ och af 
all din kraft och af allt ditt förstånd och din 
nästa såsom dig själf”. Jesus sade till honom: 
”Rätt svarade du. Gör det, så skall du lefva!” 
Då ville han göra sig själf rättfärdig och sade: 
”Hvilken är då min nästa?” 

2. Jesus svarade och sade: ”En man for ned 
från Jerusalem till Jeriko och råkade ut för 
röfvare. Och de klädde af honom och slogo 
honom och gingo därifrån och läto honom 
ligga halfdöd. Då hände sig, att en präst for 
ned samma väg, och då han såg honom, gick 
han förbi honom. Sammalunda ock en levit; 

då han kom till samma ställe, gick han fram 
och såg honom och gick förbi honom. Men en 
samarit, som for vägen fram, gick till honom, 
och när han såg honom, förbarmade han sig 
öfver honom och gick fram och förband hans 
sår och göt olja och vin däruti och lade honom 
på sitt eget ök och förde honom till ett 
härberge och skötte honom. Följande dagen, 
då han for därifrån, tog han fram två 
penningar, hvilka han gaf åt värden och sade 
till honom: ”Sköt honom, och hvad helst du 
mer kostar på honom, skall jag betala dig, när 
jag kommer tillbaka”. 

3. Därpå frågade Jesus den lagkloke: 
”Hvilken af dessa tre synes dig nu hafva varit 
den mannens nästa, som hade råkat ut för 
röfvare?” Och han sade: ”Den, som bevisade 
honom barmhärtighet”. Då sade Jesus till 
honom: ”Gå äfven du och gör sammaledes!” 

Luk. 10. 

  Liten ordlista 

lagklok levit härberge ärfva  

samarit  nästa rättfärdig barmhärtighet 

förbarma   Jeriko förband  sammaledes  

gingo ök läto penningar  
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Rättskrivning 

”Skärgårdsutflykt” ur Richter, Svensk rättskrifningslära,1901. 

 

Hela texten är läxa och öva framförallt på orden med sje-ljud som kommer att förhöras 

skriftligt genom diktamen. Vi kommer att prata om hårda och mjuka vokaler och hur de hör 

ihop med stavningsreglerna för sje-ljudet. Sje-ljudet stavas med ”sk” framför mjuk vokal 

(eiyäö) och med ”sj” framför hård vokal (aouå). 
 

 

  

 

1906 genomfördes en rättstavningsreform som innebar att v-ljudet började 

stavas med v istället för som tidigare med f.  

I texten finns den äldre stavningen men barnen kanske stavar modernt, det 

blir en anledning till samtal. 
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Läsning 

Ur Läseböcker för Sveriges barndomsskolor. Hem och hembygd. I. Sörgården, 1913. 

 

Texterna kommer att läsas högt i klassen så att alla elever får läsa ett litet stycke var. 
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Naturkunnighet 

Ur Naturen 2, Lärobok för folkskolan, H Berg och A Lindén.1917. 

För läraren att läsa och prata om med eleverna. I skolan kommer vi att studera sädesslagen utifrån en 

skolplansch.  
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EFTER BESÖKET… 

... kan ni prova på att skriva med bläck. Så skrev barnen när de skulle lämna in sina 

rättskrivningsövningar. Bläck och stålpennor finns att köpa i vanliga pappersaffärer. Klassen 

kan också intervjua några vuxna hur det var i skolan när de var små. 

Vi tycker det är roligt om barnen skickar in brev eller teckningar efter besöket i Väla skola. 

Vår adress är: 

Skansens pedagogiska enhet 
Kulturhistoriska avdelningen 
Stiftelsen Skansen 
Box 27807 
115 93 STOCKHOLM 
 

E-post: namn.efternamn@skansen.se 
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