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Introduktion 
I 1814 kom en skolelov, som betød, at alle børn skulle gå i skole, når de var 7 år gamle. Skolen skulle 

opdrage børnene til at være gode loyale mennesker og samfundsborgere. Der skulle bygges skoler i alle 

landets sogne. Det var vigtigt, at alle danskere lærte at skrive, læse og regne - man ville gøre danskerne 

"dannede".  

Skoleloven betød dog ikke, at alle børn gik i skole hver dag. På landet var det stadig nødvendigt at børnene 

hjalp til. Derfor blev skolegangen indrettet, så eleverne eksempelvis ikke gik i skole under høsten og kun gik 

i skole hver anden dag.  I byerne gik børnene i skole hver dag.  

Siden skoleloven for 200 år siden har skolen ændret sig meget. Det har den i takt med 

samfundsudviklingen, regeringsskift, lovændringer mm.  
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Links 
 

• http://www.thorshoj.dk/skoleloven_1814.htm 

o Selve skoleloven fra 1814 

 

• http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/bilag-til-skoleloven-1814/ 

o Her findes selve skoleloven, kilder, quiz og billeder.  

 

 

• https://issuu.com/kultkort/docs/skolesomigamledage 

• https://issuu.com/kultkort/docs/skolesomigamledagelarervejledning 

o Dette materiale med tilhørende lærervejledning henvender sig til indskolingen. Her er rigtig 

fine billeder og opgaver til. Dog kan man sagtens redidaktisere læremidlet og anvende det i 

mellemtrinet.  

 

• http://www.dr.dk/skole/Historie/1950erne/B%C3%B8rneliv/Skole/20100514155921.htm 

o Her kan du se videoklip fra skolen i 1950'erne  

 

• http://koegearkiverne.dk/historieskolen/hent-materialer/materialer-til-skolehistorisk-arbejde-i-

skolerne 

o Køge Arkiverne har i samarbejde med PUC udarbejdet en række opgaver til at arbejde med 

skolerne i Køge Kommune. Dog kan disse opgaver med fordel også laves på andre skoler. 
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Forslag til opgaver / aktiviteter  

• Skuespil, der viser hverdagen i skolen i 1814, 1930, 1950, 1970 etc.  

• Inddel i grupper, undersøg hvordan forholdene var ved de forskellige årstal (altså der hvor der 

skete ændringer i skoleloven), fremlæg for hinanden. 

• Se "Drømmen" og arbejd med filmen som lødig kilde.  

• Se uddrag fra andre film, hvori der indgår klip fra skolen; "Pelle Erobreren", "Tro, Håb og 

Kærlighed", "Zappa", "Det forsømte forår", "Pagten" mv. Hvordan bliver skolen, lærerne, eleverne 

portrætteret?  

• Interview forældre, bedsteforældre og brug disse fortællinger. Arbejd både med indholdet og brug 

det som kildearbejde.  

• Lad eleverne være "bedsteforældre", der skal fortælle om deres skolegang i år 2014 til deres 

børnebørn. Hvad skal fremhæves? Denne øvelse kan bruges til at lade eleverne forstå, at de skaber 

historie.  

• Kom med bud på skolens fremtid.  

• Arbejd med den nye skolereform. Hvorfor er den blevet lavet - hvilke udfordringer står den danske 

skole med, hvad er regeringens målsætning med den danske folkeskole mv.  

• Perspektiver arbejdet med skolen til børns vilkår, hvordan har det ændret sig igennem tiderne?  

• Perspektiver arbejdet med folkeskolen i Danmark til andre landes skolekultur. Her kan også 

arbejdes med velfærdsdanmark og børns rettigheder.  

 

Skoleloven og Fælles Mål 
Gennem arbejdet med skoleloven skal eleverne: 

 

• Vide, hvorfor man oprettede skoleloven 

• Kende til ændringer, der har været undervejs i 

skoleloven 

• Vide, hvorfor det har været nødvendigt med 

ændringer i forhold til samfundsudviklingen 

• Arbejde med erindring som kilde.   

• Forstå, at de er skabt af historie (skolen har ændret 

sig), men at de også er med til at forme skolen i dag 

(skabe historie) 

• Perspektivere skoleloven til ændringer af børns vilkår 

gennem tid, men også holde det op mod andre lande.  
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Besøgsmuligheder 
 

Sønderjysk Skolemuseum  

 

http://www.sonderjysk-skolemuseum.dk/index.html 

Her kan opleves en skolestue fra 1856 og en tilbygning fra 1907. Her vi fortælles om både skolens, men 

også Sønderjyllands historie. Her vises undervisningsmaterialer og meget mere.  

 

Flakkebjerg Skolemuseum 

 

http://www.aabne-samlinger.dk/SVM/skole/ 

Her kan ses en forskole, som eksisterede fra 1904-1962 

 

Hodde Skolemuseum 

http://vardemuseum.dk/dk.php/museer/hodde_skolemuseum 

Her kan besøges en lille stråtækt bygning, som både udgjorde skole samt lærerbolig.  

Wellings Landsbymuseum 

www.wellings.dk 

En landsby som den så ud omkring år 1900 med bl.a. kirke, skolestue, degnestue og meget mere. 

Medlemmer af FALIHOS får rabat. 
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