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 lærerfortællingerne i
fremtiden. Alt materiale skal afleveres digitalt. Fotos 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 lærerfortælling en titel.
 Du skal oplyse dit fulde navn, antal undervisningsår og
arbejdssted.
 Du må meget gerne layoute din tekst ved at sætte billeder,
tegninger mv. ind.

Vær med til at skrive historien

Mit
lærerliv

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.

Museum Nordsjælland

Skolen i 200 år
I 1700-tallet 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.
Der var ingen formelle krav til skoleholderen – dvs. læreren – på
denne tid. Det vigtigste var, ud over læse- og skrivefærdigheder,
mandens karakter, underforstået at han var troende og retskaffen.
Meget ofte var det degnen, der arbejdede som skoleholder.
I 1814 fik Danmark nye skolelove og undervisningen på landet – dvs.
udenfor købstæderne – blev gratis i Almueskolen. Staten ændrede
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. Det var meget forskelligt, hvad underviserne
kunne på de enkelte skoler. Der var stadig ingen formelle krav til
underviseren, men skoleholderens embede var omkring 1800 blevet
adskilt fra degnens. Det er også på denne tid, at de første
lærerseminarier ser dagens lys i Danmark.
Siden 1814 har der været et utal af skolereformer af det, der blev til
den danske folkeskole. Skolens liv og vilkår har ændret sig mange
gange i årenes løb og dermed også kravene til læreren og til den
rolle, som han eller hun spiller i forbindelse med undervisning og
trivsel.
Skoletjenesten på Museum Nordsjælland har i anledningen af
fejringen af Skolen i 200 år valgt at stille følgende spørgsmål til alle
elever i Nordsjælland: Hvordan er dit skoleliv?

Ud fra et historisk synspunkt vil det være virkelig interessant, hvis
man kan få beskrevet skolen fra begge sider af katederet. Hvordan
opfatter din klasse skolen, og hvordan opfatter du skolen og
klassen? Museet stiller derfor følgende spørgsmål til dig:

Hvordan er dit lærerliv?
Vi vil gerne have dig til at beskrive din skoledag i tekst og billeder.
Museet er interesseret i at vide noget om alle de mange ting, der
sker på en skole. Du må selv vælge din vinkel på dit lærerliv, men
tænk over, hvad du selv gerne ville vide om lærerens rolle og vilkår i
skolen i gamle dage og måske også, hvad du tror, kan blive
interessant om 200 år. Husk at alt forandres hele tiden, så man
måske ikke forstår ting, der er selvfølgeligheder i dag.
Følgende spørgsmål er kun ment som eksempler på, hvad du kan
skrive om. Du må meget gerne uddybe dine eksempler og
betragtninger af lærerlivet i dag, og teksten må gerne suppleres med
foto, tegninger/notater mv.
Hvilke fag har du og hvordan underviser du? Hvad er dit bedste fag
og hvorfor? Hvilke undervisningsredskaber bruger du i skolen? Hvad
laver du i frikvarteret? Hvordan ser undervisningslokalet eller
lærerværelset ud og er det et godt sted at arbejde i? Hvordan er
nutidens børn at undervise? Er de skønne, vidende og engagerede
børn eller nogle urolige og uopmærksomme møgunger – eller måske
begge dele?
Og hvorfor blev du lærer? Har arbejdet levet op til forventningerne
eller…?

