Stort tack för din medverkan!
Din berättelse blir en värdefull del av våra samlingar.

Skicka ditt svar portofritt till:
Frisvar
Institutet för språk och folkminnen
20494256
401 10 Göteborg

S kolavs lut ningar

Du kan även e-posta ditt svar till
dag@sprakochfolkminnen.se

Då och nu

DAG 2 7

Skolavsl utningar - då och nu (DAG 2 7)

Har du minnen från skolavslutningar i folkskolan/grundskolan? Berätta!

Det är juni och nu stundar tider av skolavslutningar och studenter; vita
klänningar, kostymer, ”Den blomstertid nu kommer”, lastbilsflak,
fester, ”Sjung om studentens…” och mössor i luften.
Men så har det inte alltid varit.

Har du tagit studenten, realexamen eller liknande? När? Var? Hur gick
det till? Berätta!

I våra äldre samlingar finns berättelser om bondesamhällets årsfester
och livshögtider. Idag arbetar vi aktivt med att utöka vår kunskap om
dagens traditioner och som en del av fokusområdet Årets fester och
livets högtider vill vi nu dokumentera olika former av skolavslutningar.
Frågelistan vänder sig till dig som minns skolavslutningarna i
folkskolan/grundskolan, till dig som tagit realexamen före 1972 eller
studentexamen i den gamla gymnasieskolan före 1968, till dig som
tagit studenten i den nya gymnasieskolan och till dig som har
erfarenheter av andra liknande avslutningar. Även du som har någon i
din närhet som tagit studenten får gärna svara på den här frågelistan.
Eftersom våra samlingar endast rymmer ett fåtal uppgifter kring detta
ämne ser vi gärna att du som har möjlighet funderar över
skolavslutningar genom tiderna – kontinuitet, förändringar, traditioner
med mera. Reflektera gärna kring skillnader mellan generationer, kön,
ekonomi, och bakgrund.

Att till exempel sluta nian är något som idag firas stort på vissa platser.
Har du erfarenhet av detta eller liknande skolavslutningar? Berätta!
Har du någon i din närhet som tagit studenten? Om ja, var du med i
planeringen, firandet med mera? Berätta!
Är du delaktig i, eller berörd av, någon skolavslutning i år? Berätta!

Uppvaktning - Generationsskillnader -Blommor och utsmyckning - Plakat Klasskillnader -Kostnader - Transport -Bakgrund - Utspringet -Riter Landsort - Tur och otur -Storstad -Avsked - Förväntningar -Maskot Tankar och känslor -Kyrka - Studentmössa -Framtid -Kläder -Presenter Examensprov -Aula Mat -Bal -Skolgård -Dryck -Fester -Sång och musik Alkohol - Betyg -Resor - Tal -Accessoarer -Könsperspektiv

Det är en fördel om du läser igenom alla frågorna innan du svarar. Du
får även gärna skriva fritt. Låt dig också inspireras av orden på nästa
sida.
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,
födelseår, 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. Om du inte
vill skänka oss dina bilder kan vi låna dem för kopiering och
återsända dem till dig. Uppge också fotografens/illustratörens namn
om möjligt. Meddela oss om arkivet och våra besökare får använda
dina illustrationer i böcker, artiklar och på internet

