
Forløbet konkret 

Eleverne prøver på egen krop, hvordan 

en skoledag foregik for 100 år siden. 

Klassen har frikvarter med gamle lege, og 

fag som skrivning, regning og 

kristendom. Gennem samtale sætter vi 
rammen om samt evaluere rollespillet. 

Konkrete læringsmål for forløbet 

 Eleven har erfaring med det at gå i 

skole for 100 år siden. 

 Eleven har viden om barndommen 

og dens vilkår for 100 år siden. 

 Eleven kan læse trykte gotiske

bogstaver. 

 Eleven kan lege gamle lege. 

 Eleven kan reflektere over forskelle

og ligheder mellem dengang og nu.

Nøglebegreber 

 Skolehistorie 

 Historisk scenarie
 Gamle lege
 Rollespil

Fælles Mål i fokus for faget historie. 

Færdighedsmål 

 Eleven kan sammenligne tidligere 

tiders familie, slægt og fællesskaber 

med eget liv 

 Eleven kan opnå viden gennem 

historiske scenarier

Fælles Mål for faget idræt. 

Færdighedsmål 

 Eleven kan organisere nye og gamle

idrætslege 

Forberedelse før turen 

Eleverne skal kunne salmevers og 

bibelcitater inden de deltager i forløbet; 

Forud for forløbet fremsendes konkrete 

Forslag til efterbehandling 
Efter besøget kan I tale om og teste i 
praksis, hvorvidt dele af den historiske 
undervisning er anvendelig i dag. 

I kan selv iscenesætte en skoledag fra 
1970erne og sammenligne med 1910 og i 
dag. 

I kan lege de historiske lege i idræt og 
frikvarteret. 

SKOLEDAG 1910
Hvordan var det egentlig at gå i skole før i tiden? Gennem 

rollespil prøver eleverne en skoledag som den var for 100 år 

siden. Iført tøj anno 1910 skriver de med pen og blæk og 
regner på tavle i den gamle skolestue.

I frikvarteret leger de gamle sanglege, triller med kugler og 
spiller med hønseringe.

Målgruppe 

1.-4. klasse 

Fag 
Historie og idræt, (dansk) 

Udbydes i perioden 
Jan.-Feb. 2023

Mødested 
Vi mødes ved det store 
kastanjetræ ved Ballerup 
Museum

Varighed 
Forløbet varer 2 1/2 time.

Spisepause
Der er ikke spisepause, men 
mulighed for en mad undervejs.

lektier. 

Forløbet kan indpasses i 
historieundervisningens arbejde med 
kronologi, sammenhæng og 
fællesskaber, herunder arbejdet med 
familieforhold. 




