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D
et kändes roligt och häftigt att vara på 

Väla skola. Det både luktade och såg 

gammalt ut. Att det såg gammalt ut 

gjorde att man verkligen kände hur det var i 

skolan förr i tiden.«

En av höjdpunkterna med att arbeta som 

museipedagog på Skansen är att få respons 

från skolklasser som har varit på besök.

Ibland kommer den belöningen i form av ett 

tjockt kuvert i postfacket, fyllt av små brev 

och teckningar, från elever som berättar om 

sin upplevelse. Många av dessa brev är från 

klasser som har deltagit i En skoldag 1906, 

ett dramatiserat skolprogram där elever i 

årskurs 3 med rollspelets hjälp får vara skol

barn i Väla skola.

Breven bekräftar att vi har uppnått målet 

med skolprogrammet. Eleverna har upplevt 

»på riktigt« - som i citatet ovan - hur det kun

de vara att gå i skolan för hundra år sedan 

och de har också, genom tidsresans pedago

gik, förstått något om barns livssituation i en 

annan tid. Om själva skolsituationen och min- 

nesramsan under lektionen i naturkunnighet 

får vi läsa: »Det jag lärde mig var ramsan om 

sädesslagen och jag tror att jag kommer få 

användning av den.« Om lektionen i rattstav

ning: »När vi pratade om sk, sj-ljudet så lärde 

jag mig alla hårda och mjuka vokaler.« Några 

reflekterar mer direkt kring hur barnen hade 

det förr jämfört med i dag: »Det var så kolt 

att få veta vad man fick göra föritiden fast

man är nog glad för att man lever nu i tiden.« 

Andra lever sig in genom att prova ett lite 

gammaldags språk: »Våra hjärtan blev varma 

när vi läste ditt brev.«

En viktig del av skolprogrammet är att upp

leva med många sinnen. Några elever skriver 

om hur det luktade trä och gammalt och om 

den ovana upplevelsen att sudda med en 

riktig hartass: »Det var roligt att få skriva på 

de där små griffeltavlorna, det kändes lite 

läskigt med hartassar för jag gillar väldigt 

mycket djur.« En annan stark erfarenhet är 

den att få låna namnet av ett barn som gick 

i skolan 1906, något som ofta beskrivs som 

det roligaste och bästa med hela besöket. De 

flesta undertecknar sina brev med både det 

egna och det lånade namnet.

Många elever tycker att två timmar är allt

för kort tid och hade gärna stannat kvar hela 

dagen. I flera brev vänds detta till en önskan 

om att komma tillbaka. »Nestagong vi helsar 

på kan vi få skriva med blek?«, ber en elev 

förhoppningsfullt. En annan tycker att jag 

borde komma och hälsa på dem. Nya besök 

eller ej - det är tydligt att Väla skola är något 

som eleverna kommer att minnas. »Tack för 

att vi fick resa i tiden med dej«, avslutar ett 

barn sitt brev, och jag tänker att jag nog har 

världens bästa arbete.

MONICA TORNBERG är museipedagog på 
Skansen.
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