Orla Clausen

KONGENS SKOLE
For 300 år siden opførte Frederik d. 4. en række skoler
for børn på landet. Både Ballerup og Måløv f k en skole.
Lad eleverne prøve, hvordan det var at gå i skole i 1720’erne.
Dengang pietisme og gudfrygtighed var i højsædet, og hvor
eleverne ikke sjældent blev sat til at arbejde på skoleholderens jord.

Forløbet

I den lille mørke skolebygning står
skoleholderen og notere fremmødet.
Mange er fraværende. Drengene sidder ved ét bord. Pigerne ved et andet.
Så begynder undervisningen. Der
bedes en bøn og synges en salme.
Eleverne reciterer Luthers lille Katekismus og de 10 bud efter, at læreren
har læst op af Biblen.
Herefter er der læsning for alle og
regning og skrivning med fjerpen.
Sidstnævnte kun for de, der kan
betale. I pausen sættes eleverne til
at arbejde for skoleholderen. Efter
pausen kommer præsten og overhører dem i deres kunnen.
Efter rollespillet, taler vi om forskelle
og ligheder mellem børneliv og
skole-gang dengang og nu.

Målgruppe
5. - 6.kl.
Fag
Historie og kristendom
Udbydes i perioden
August-september 2023
Mødested
Kastanjetræet i Pederstrup
Varighed
2,5 timer uden frokostpause
Book forløbet på
www.skoletj-pederstrup.dk

Læringsmål
• Eleven har kendskab til skolegang og
barneliv for 300 år siden

Forberedelse
• Introducer gerne eleverne for
rytterskolerne.

• Eleven har kendskab til kristendommens betydning i 1700-tallets samfund

• Forbered eleverne på, at de skal deltage i et rollespil, og klædes ud.

• Eleven kan leve sig ind i en fortidig
virkelighed

• Eleverne skal så vidt muligt kunne
den tilsendte lektie udenad

Fælles Mål i fokus:

Idéer til efterarbejde
• I historie: Lad eleverne skrive deres
egne historiske fortællinger ud fra
besøget i kongens skole.

Historie
Kronologi og sammenhæng
• Eleven har viden om væsentlige træk
ved historiske perioder.

Historiebrug
• Eleven kan opstille historiske scenarier
for at få indsigt i samfundsforhold i
fortiden
Kristendom
Fortælling og kultur
• Eleven har viden om de bibelske fortællingers udtryk i kulturen før og nu.

Kristendommens historie
• Eleven har viden om centrale begivenheder i kristendommens historie, med
særlig vægt på danske forhold.

• Brug forløbet som opstart/afslutning på
et emne om skolehistorie, eller som
intro til livsforholdene på landet i 1700
-tallet (stavnsbåndet/landboreformer)
• I kristendom: Brug forløbet i arbejdet
med Luther og protestantismens indførelese i Danmark.
• Lad eleverne undersøge og reflektere
over kristendommens rolle i skolen før
og nu, og hvorfor der der denne forskel.
Husk!
• Tøj til at kunne være ude hele dagen!

