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VAD GJORDE DU PÅ SKOLRASTERNA?
1. Börja med att skriva NAMN, FÖDELSEÅR, och FÖDELSEORT samt SKOLA.
2. Beskriv de LEKAR, som du och dina kamrater lekte på rasterna! Anteckna vad du kallade varje lek!
Rita gärna! Tala om i vilka klasser du lekte de olika lekarna och var du lekte (i korridor eller annan lokal
eller på skolgården).
Här följer några exempel på lekar. Ange vilka, som förekom under din skoltid. Ange även om de lektes av
flickor och pojkar tillsammans eller de lektes av flickor och pojkar var för sig.
SPELA KULA. Spelade du med pyramid, grop, tennfigurer eller på annat sätt? Redogör för reglerna!
HOPPA HAGE. Rita av de hagar, som du brukade använda och tala om vad du kallade dem. Beskriv
hoppsättet, t ex på ett ben, med sten, nämna namn för varje ruta eller på något annat sätt.
HOPPA REP. Hoppade du med kort rep eller långt rep? Vad kallade du de olika hoppsätten? Beskriv
turerna, t ex på ett ben, med krossade ben osv.
KASTA BOLL. Beskriv hur de brukade bolla! Om du hade en särskild "bollskola", så beskriv den! T ex
1) mot väggen, 2) under benet, 3) bakom ryggen osv.
Vilka andra sätt att kasta boll kände du till?
SÅNGLEKAR. Lekte ni lekar, som ni sjöng till? Beskriv hur ni lekte och skriv upp sångtexten!
LAGLEKAR. Spelade ni fotboll, brännboll eller liknande laglekar under rasterna? Hur valdes lagen?
Beskriv andra lekar, där man delade upp sig på två lag!
IDROTTSLEKAR. Brukade ni syssla med brottning, kraftprov, klättring eller liknande under rasterna?
Beskriv!
ANDRA LEKAR. Vilka av följande lekar förekom under din skoltid: blindbock, herre på täppan, jägare
och hund, varg, gås och räv, kurragömma, bulleri bock, sisten, tjuv och polis, twist? Vet du när man
började hoppa twist?
Om du känner till andra lekar än de ovan nämnda, bör du beskriva också dem!
3. Vilka anordningar för lekar fanns det på skolgården?
4. Skriv ner de RÄKNERAMSOR, som du känner till från din skoltid.
5. Var hade du lärt dig lekarna och räkneramsorna? Hemma eller i skolan, i kindergarten eller någon
annanstans?

6. Brukade du syssla med något annat under rasterna, t ex byta bokmärken eller foton av filmstjärnor,
idrottsstjärnor eller andra kändisar? Använde du "doppbok"?
Spelade du luffarschack eller andra spel?
Gjorde du figurer med snöre?
Spelade du jojo?
Hade ni hemliga klubbar och hemliga språk?
Lekte ni rollekar såsom mamma, pappa, barn eller leka affär?
7. Vilka lekar lekte du på vintern och vilka lekte du på våren och hösten?
8. Vilka lekte du tillsammans med under rasterna? Var det en och samma kamrat (din "bästis" eller
"kompis") eller växlade dina lekkamrater?
Lekte du med både äldre och yngre barn?
9. Höll ni ihop i gäng? Vad kallades ditt gäng? Vem var ledare för gänget? Träffades gänget vid andra tider
än under rasterna?
10. Var det någon i klassen, som inte fick eller vara ville med er andra? Varför?
11. Brukade läraren eller någon annan vuxen vara med i lekarna på rasterna?
12. Vad kallade du din lärare, när du tilltalade honom (henne)? Förnamn, Magistern (Majan), Fröken,
Läraren eller något annat?

