
Det skal din fortælling indeholde 

Når du afleverer materialet til museet, så er der en række ting, som 

vi skal have oplyst. Ellers er det svært at bruge skolefortællingerne i 

fremtiden. Alt materiale skal afleveres digitalt. Fotos og tegninger 

afleveres også som separate filer, selvom du evt. har sat dem ind i 

teksten. 

Teksten 

Du må både skrive på computer eller i hånden. 

� Giv din skolefortælling en titel. 

� Du skal oplyse dit fulde navn, alder, klasse og skole. 

� Du må meget gerne layoute din tekst ved at sætte billeder, 

tegninger mv. ind. 

Fotos 

Til alle foto skal du oplyse følgende: 

� Hvem:   Fulde navn på alle på fotoet. 

 Fotografens fulde navn. 

� Hvad:   Motiv – hvad er det vi ser. 

� Hvor:   Sted – hvor er fotoet taget (skole, adresse mv.). 

� Hvornår:  Dato – hvornår er fotoet taget. 

Tegninger 

Til alle tegninger skal du oplyse følgende: 

� Hvem:   Tegnerens fulde navn. 

� Hvad:   Motiv – hvad er det vi ser. 

� Hvornår:  Dato – hvornår er tegningen lavet. 

 

Vær med til at skrive historien 

Mit 

skoleliv 

Museum Nordsjælland 
 



Skolen i 200 år 

Frem til 1814 var det langt fra alle børn i Danmark, som kom i skole. 

Og de som kom i skole, skulle lære at læse. Formålet var, at de selv 

kunne læse kristne tekster og dermed blive gode kristne mennesker. 

Ville man lære at skrive og regne kostede undervisningen penge. 

 

I 1814 får Danmark nye skolelove og undervisningen på landet – dvs. 

udenfor købstæderne – bliver gratis i Almueskolen.  Staten ændrer 

også på formålet med undervisningen: eleverne skulle stadig 

oplæres i kristendommen og i ”borgerlige dyder”, men det nye var, 

at eleverne skulle lære kundskaber, som kunne gøre dem til nyttige 

borgere i staten. Eleverne blev derfor undervist i religion, skrivning, 

regning og læsning. 

Lovgivningsmæssigt ved vi altså en del om, hvorfor skolen var, som 

den var – men det kniber med viden om, hvordan eleverne oplevede 

skolen og undervisningen. Hvis du f.eks. vil undersøge, hvordan en 

skoledag var for 200 år siden og lave en sammenligning med din 

egen skolegang, så har museerne til tider svært ved at hjælpe dig. 

 

Museum Nordsjælland har derfor valgt at stille følgende spørgsmål 

til alle elever i Nordsjælland: 

Hvordan er dit skoleliv? 

Der er en grund til, at det er et vigtigt spørgsmål at stille. Hvis der 

ikke er nogen, som har beskrevet deres skoleliv, så har vi ingen svar 

på vores spørgsmål om 200 år. Og da du er en del af historien, er du 

nærmest til at svare på spørgsmålet. 

 

Museum Nordsjælland inviterer hermed alle elever og lærere i 

Nordsjælland til at beskrive deres skoledag i tekst og billeder. Alle 

skolefortællingerne indsamles og gemmes på museet, så forskere, 

skoleelever og andre interesserede en dag kan læse dem og lære 

mere om skolen ”i gamle dage”. 

Museet er interesseret i at vide noget om alle de mange ting, der 

sker på en skole. Du må selv vælge din vinkel på skoleliv, men tænk 

over, hvad du selv gerne ville vide om skolen i gamle dage og måske 

også, hvad du tror, kan blive interessant om 200 år. 

Følgende spørgsmål er kun ment som eksempler på, hvad du kan 

skrive om. Du må meget gerne uddybe dine eksempler, så alle ved, 

hvad du mener. 

Hvilke fag har du og hvad laver klassen i timerne? Hvad er dit bedste 

fag og hvorfor? Hvilke undervisningsredskaber bruger du i skolen? 

Hvad laver du i frikvarteret – og når I er på tur? Hvordan ser 

undervisningslokalet ud og er det et godt sted at arbejde i? Hvordan 

er det at gå til prøver og eksamen? Og hvorfor skal man egentlig gå i 

skole – er der f.eks. nogle formål skrevet ind i loven ligesom i gamle 

dage? 

Og så vil museet meget gerne have foto af det, du beskriver. Tænk 

på at man om 200 år måske ikke ved, hvordan klasseundervisning så 

ud – eller hvilke møbler og skriveredskaber, man brugte. Tænk på 

hvad du gerne selv ville have vidst om undervisningen i 1814. 


