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”DA KLOKKA KLANG”

Den som besvarer listen er innforstått med at svaret blir arkivert (anonymt) og blir brukt
av forskere i dag og i fremtiden. Den som svarer kan til enhver tid be om å få svaret i
retur eller makulert.

Vi har alle minner om de første skoleårene våre. Denne gangen ber vi om at du forteller om
egne erfaringer, glade og triste, gode og dårlige, om barneskolen/grunnskolen. Til dette temaet tror vi ikke det er nødvendig med detaljspørsmål, men nøyer oss med stikkord innenfor
en rekke hovedtemaer. Det er selvfølgelig plass til å skrive om annet enn det som er nevnt. Les
nøye gjennom spørrelisten før du svarer. Ordet er fritt til beskrivelser og fortellinger!

Møte med skolen
Besøk på skolen før skolestart. Den første skoledagen. Møte med læreren. Møte med
medelevene. Det personlige utstyret av klær, ransel, innhold i ranselen etc. Møte med
skolelege, helsesøster og skoletannlege. Fortell om dine inntrykk.

De fysiske omgivelsene
Beskriv skolebygningen utvendig og innvendig med utseende, farger, lukt og lyd.
Møbler, hvordan de var plassert. Hjelpemidler som kart, plansjer, bilder.

Undervisningen
Beskriv en skoledag. Fortell om lærerne: hva gjorde dem til gode eller dårlige lærere?
Hva med kunnskaper før skolestart? Yndlingsfag og andre fag: om gleder og sorger,
pedagogiske knep.

Skoleveien
Gikk skoleveien til fots, med buss, privat bil, båt? Fortell om følge med kamerater, hva
man gjorde underveis, om farlige steder og annet som du var redd for.

Friminuttene
Matpausen: matpakke, hvor dere spiste, hvor lang spisepausen var. Hva foretok du deg
i andre friminutt? Leker. Inspeksjon. Slåssing.

Disiplin og orden
Ordensmann. Ro og uro i klassen. Straff for forseelser.

Høytider og merkedager
Forberedelser til jul, påske og andre høytider. 17. mai. Bursdager i klassen. Skoleavslutninger.

Utenfor skolen
Utflukter: ekskursjoner, turer og leirskole. Idrettsdager. Skolehage. Potetferie/høstferie.
Skogplanting.

Skolen som sosial arena
Jente- og gutteklasser? Blandingsklasser? Plassering i klasserommet: foran eller bak,
på rekke, i grupper. Dele pult. Vennskap og uvennskap. Erting. Økenavn. Gode og
vonde minner: Skriv dine fortellinger.

Skolejubileer
Fortell om senere møter med medelever og lærere.
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