
Lærervejledning til 

Mit Skoleliv 
Elever og lærere er en del af historien, og med projektet ”Mit Skoleliv” vil vi opfordre dig og dine elever 

til at bidrage til en fremtidig forståelse af det skoleliv, som det udspiller sig i dag.  

 

En del af historien 

Det er altid spændende at høre gamle fortællinger om livet i skolen – både set gennem elev- og 

lærerøjne. Vi kan nemt komme til at læse om skolens ydre rammer: skolebygningen, lovkrav, antal 

undervisningstimer, antal elever i en klasse osv. Men det siger ikke så meget om, hvordan det føltes at 

gå i skole. Her er det, at skolefortællingerne kan hjælpe os med at forstå, hvordan en elev ”i gamle 

dage” oplevede det at gå i skole.  

 

Men samtidig skal vi huske på, at historien også er lige nu og ikke kun i en fjern fortid. Derfor håber vi, 

at I har lyst til at skrive, tegne og fotografere jeres skolehverdag, som I oplever den – og dermed give 

fremtidige skolebørn, historikere og andre mulighed for at forstå, hvilken virkelighed, der er jeres.  

 

Refleksion og historisk bevidsthed 

Projekt ”Mit skoleliv” giver eleverne et grundlag til at reflektere over forskellene mellem gamle dage 

og nu – hvorfor var og er det, som det er? Dette vil blive tydeliggjort, hvis klassen også besøger en af 

museets skolestuer. Arbejdet med at skrive om deres eget skoleliv vil desuden bidrage til elevernes 

historiske bevidsthed – hvem fortæller historien, hvordan kommer historien på museum og hvad er 

interessant at få noget af vide om for senere generationer? 

 

Hvordan gør jeg 

Materialet er lige til at printe ud og folde. Det er inddelt i tre forskellige hæfter: indskoling, mellemtrin 

og udskoling. Alt efter alderstrin er der en kort gennemgang af baggrunden for den danske skole, og 

dernæst idéoplæg til elevens eget skriveri/ tegninger/ fotos. Der er desuden et hæfte til læreren, da 

det også er vigtigt at kende til livet på den side af katederet. 

 

Når der skal afleveres noget materiale til et museum, så er der visse krav til oplysninger på tingene, 

som man afleverer. Dette for at gøre materialet brugbart for eftertiden. Kravene er kort beskrevet på 

bagsiden af folderen.  

 

Til sidst skal historier/fotos/tegninger indsamles, lægges på en cd og sendes til os på adressen: 

 

Museum Nordsjælland 

Sdr. Jagtvej 2-4 

2970 Hørsholm 

Att. Mette Palm 

 

Anvender I materialet forud for et af vores undervisningsforløb i skolestuerne, så kan man naturligvis 

også aflevere materialet til underviseren. 

 

Du er velkomme til at kontakte mig (Mette Palm) enten på tlf. 4045 2028 eller via mail 

mph@museumsns.dk 


