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Vilket år bestämdes det att 
alla barn i Sverige skulle få gå 
i skolan och undervisas av 
utbildade lärare?
1. 1921
X. 1842
2. 1789

Vad var en monitör?
1. En bänk med sand där man 
fick öva att skriva bokstäver.
X. En skylt som eleven fick ha 
om halsen när de gjort något 
dumt eller något väldigt bra. 
2. En elev som hjälpte läraren 
att undervisa de andra barnen.

Den här läraren och politikern 
räknas som en av folkskolans 
stora förgrunds-
gestalter. Vad 
hette han?
1. Carl Larsson
X. Fridtjuv Berg
2. Gustav Fridolin

Vem var Emil Hammarlund?
1. Författaren som skrev Nils 
Holgersson.
X. Konstnär som bland annat ritade 
många fina julmotiv.
2. Han som drev Lärarförlaget 
tillsammans med sin fru Amanda.

Varför kallades en kvinnlig lärare 
för ”fröken”?
1. Hon sådde frön av kunskap hos 
barnen.
X. Den första kvinnliga  läraren kom 
från byn Fröken i Värmland.
2. I början av 1900-talet kallades 
ogifta kvinnor för fröken. Alla lärarin-
nor var ogifta fröknar – när de gifte 
sig var de tvungna att sluta jobba.

Vad är Sagabiblioteket?
1. Ett annat namn för stadsbiblio-
teket i Stockholm.
X. En app där man kan ladda ner 
sagor gratis.
2. En bokserie med sagor och 
äventyrsberättelser som gavs ut 
mellan 1899 och 1954. 

Varför är Jultomten med i en 
utställning om skolan?
1. Det var namnet på en jultidning 
för barn som gavs ut i början av 
1900-talet.
X. Lärarna brukade klä ut sig till 
Jultomtar och ge barnen ris eller 
ros vid höstterminens slut.
2. Det var smeknamnet på en av 
folkskolans grundare.

Skolmognadsprovet 
avskaffades i mitten av 
1970-talet. Vad var det?

1. Ett prov för att se om lärarna var 
lämpliga att få jobba i skolan.
X. Ett prov som alla sju-åringar måste 
göra innan de fick börja skolan.
2. Ett examensprov som alla elever 
fick göra innan de slutade skolan.

Varför har Fredrika 
i Ulf Starks berättelse 
sådana problem med att 
skriva snyggt?
1. Hon är vänsterhänt och 
tvungen att skriva med bläck.
X. Hon har gipsat ena handen.
2. Hon har inte lärt sig alfabetet.
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Fler frågor på nästa sida >>>
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Skolskor var vanliga kring förra 
sekelskiftet. Vad var skolskor?
1. Fattiga barn som inte hade egna 
skor fick låna skolskor, för att över- 
huvuvdtaget kunna gå till skolan.
X. Skor som alla barn fick lära sig 
tillverka i slöjden.
2. Inneskor som alla barn bytte till 
när de kom till skolan.

3 Vilken av de här 
läseböckerna kan 
du hitta i smurfarnas 
klassrum?

Vill du läsa? | P A Norstedt & Söner 1935. Text och bild: Elsa Beskow.

1.  X.            2.

Vilket år infördes den 
nioåriga, sammanhållna 
grundskolan, efter att ha 
testats i några år?
1. 1962
X. 1948
2. 1842

12

5

B
ild: Jen

n
y n

yströ
m

s
ko

lplan
sch av o

lle h
ag

d
al

F
o

to: Y
n

g
ve K

arlsso
n/s

to
cKh

o
lm

s stad
sm

u
seu

m

F
o

to: s
to

ckh
o

lm
s stad

sm
u

seu
m



När började datorer och 
internet få allt större 
plats i undervisningen?
1. På 1970-talet.
X. På 1990-talet.
2. För ungefär 10 år sedan.

14

13

Bon u s fr åga n
Vilket av inläggen i den 
stora mobiltelefonen i 
utställningens sista rum, 
överensstämmer bäst med 
din uppfattning om vad en 
hjälte är? Varför??!

En sagolik skola är ett projekt som drivs av Lärarstiftelsen i samarbete med Sveriges 
Hembygdsförbund, Lärarförbundet, Sveriges museer och Svenska Barnboksinstitutet. 
Projektet innefattar utställning, webbplats och arrangemang som temakvällar, studie-
cirklar, föreläsningar, debatter och andra arrangemang runt om i landet.

TIPSPROMENAD
för 0-175 år

Sant eller  falskt i skolans värld?

Vem blir mästerdetektiv

på skolresan 
genom decennierna?

Hanna är född 1997, 
Levian är 2 år yngre 
och Sam är född 2001. 

Alla gick i samma förskola när 
de var 4 år gamla, men bara två 
av dem fick gå där gratis. Varför?
1) Förskolan för 4-5-åringar slutade 
vara avgiftsfri år 2003.
X) Hanna är född utomlands.
2) Förskolan för 4-5-åringar blev 
avgiftsfri år 2003. 

15 Faktagranskning och 
källkritik blir allt viktigare 
i undervisningen. Vilken 
rubrik om skolan hösten 
2016 är sann?
1) Samtliga partier eniga 
om ny skollag.
X) Svenska elevers skol-
resultat i PISA förbättras.
2) 99% av Sveriges lärare
är behöriga.

Bra jobbat! 
Du har just klarat av 175 års skolgång

– på rekordtid! Grattis!
Glöm inte att berätta om din 
drömskola innan du går hem. 

Tack för idag!

1) X
2) 2
3) X
4) 2
5) 2

FACIT   Fråga) Rätt svar

6) 1
7) 2
8) 1
9) 1
10) X

11) 1
12) X
13) X
14) 2
15) X

Foto: gunnar Wallin. lärarFörBundet/tam-arkiv.
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