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Billedet er taget af 5.b på Skolen på 
Lollandsvej på Frederiksberg i 1922. 
To af pigerne på mellemste række 

har fået deres navn nedfældet i 
det historiske arkiv: Anne Marie 
Bertelsen (nr. 4 fra venstre) og 

Emma Vordskov (nr. 6 fra venstre).
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Historieskrivning hylder typisk konger og skelsættende datoer, men 
nyt epokegørende værk om dansk skolehistorie er en hyldest til skolens 

hverdagsliv og mangfoldighed. Med hårde bænke, en lugt af pibesovs, tørst 
og tissetrang. Den nye skolehistorie lander i et særligt skoleår: 200 år med 

undervisningspligt og ny folkeskolereform.

Af Camilla Mehlsen

HYLDEST TIL 
HVERDAGEN 

I SKOLEN
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M
EGET HAR ÆNDRET SIG i 
den danske skole gennem de 
sidste 200 år, men toiletterne 
er stadig ofte klamme. På 

den årlige Skoletoiletdag i maj rapporterede 
medierne om gule toiletkummer og våde 
toiletbrætter, der får eleverne til at holde 
sig. Men selv om toiletter trods alt ser helt 
anderledes ud i dag end for 200 år siden, 
er selve debatten om skoletoiletter ikke ny. 
Hygiejne var også et tema i 1800-tallet, hvor 
der typisk blot var et latrin i skolegården – 
hvis man var heldig. På nogle landsbyskoler 
var der ingenting, så eleverne måtte gå ud på 
marken eller lærerens mødding. Mange læger 
skrev klager over de dårlige toiletforhold, og 
i 1880’erne nedsatte man en hygiejnekom-
mission til inspektion af skolens sanitære 
forhold.

Og sådan er det med overraskende mange 
aktuelle debatter om skolen: De er et ekko 
af fortiden. I 2014 er vi bekymrede for, om 
børn bevæger sig for lidt. Det talte man også 
om i 1814. Dengang var idealet én times be-
vægelse om dagen. Det er stadig idealet i dag.

»Det er de samme fronter, der trækkes op 
gennem historien. Jeg bliver tit overrasket 
over at støde på kilder fra fortiden, der rejser 
de samme spørgsmål som i dag,« siger histo-
riker Anne Katrine Gjerløff. Hun er projekt-
leder for organisationen Skole i 200 år, der er 
med til at gøre 2014 til et ganske særligt år 
for skolen. Det er nemlig præcis 200 år siden, 
at Kong Frederik den 6. underskrev en række 
centrale skolelove, der sikrede, at alle børn 
fik ret til undervisning. 200-årsjubilæet er en 
markering af begyndelsen på og udviklingen 
af skolen som en central samfundsinstitu-
tion. Men det er også en fejring af, at alle 
børn skal have en grundlæggende skoleud-
dannelse. 

Tasken på ryggen
Skole i 200 år organiseres af et jubilæums-
sekretariat, nedsat og finansieret af 
AU Library, Institut for Uddannelse og 
Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet og 
Undervisningsministeriet. En række private 
fonde støtter desuden mange af de konkrete 
jubilæumsprojekter. 200-årsjubilæet er blandt 
andet blevet markeret med Skolernes 
Sangdag i april; sangeren Wafande har lavet 
festsangen ‘Tasken på ryggen’ – med masser 
af reggaerytmer; der er særudstillinger på 
biblioteker og museer landet over, blandt 

andet Vandreudstillingen Lærer for livet; og 
flere hundrede skoler afholder emneuger om 
‘Skolen i 200 år’, særligt i uge 41. 

»Skolen er for alle, og det vil jubilæet også 
gerne være. Det skal både rumme viden-
skabsformidling og folkelighed, og frem for 
alt vil vi gerne nå eleverne i dagens skole. 
Store jubilæer er sjældent målrettet børn, 
men det forsøger vi,« siger Anne Katrine 
Gjerløff.

Professor Ning de Coninck-Smith er en af 
initiativtagerne til 200-årsjubilæet og er en 

del af styregruppen bag jubilæet. Hun under-
streger, at jubilæet handler om alle skolens 
brugere – børn som voksne.

»Man har fejret 1814-lovene siden 25-året 
i 1839. Det har i høj grad været lærerne, der 
har taget teten i at fejre lovene. Lærerne så lo-
vene som en begyndelse på deres profession. 
Men skolen handler ikke kun om lærerne. 
Lærerne er selvfølgelig vigtige, men det er 
undervisningspligten, vi fejrer i år, for det er 
den, vi er fælles om. Med Skole 200 markerer 
vi, at skolen er et sted, alle har været. På godt 
og ondt,« siger Ning de Coninck-Smith. 

Jubilæet fejrer, at skolen er en fase af livet, 
som påvirker os alle. Som Wafande formule-
rer det i sin fødselsdagssang:

Tasken er på ryggen 
Lad livet tage mig med 
Lad mig få et stykke 
Af det jeg kan få med

Nyt værk om skolens historie
2014 bliver et særligt år for skolehistorien. 
Ikke nok med at skolen kan fejre 200 år med 
undervisningspligt; skolen får også den første 
samlede skolehistorie i knap 100 år. Sammen 
med lektor, dr.phil. Charlotte Appel leder 
Ning de Coninck-Smith det omfattende 
forskningsprojekt Dansk skolehistorie – 
hverdag, vilkår og visioner gennem 500 år. 
Projektet munder ud i fem bind, der skildrer 
skolens kulturhistorie og hverdag i al dens 
mangfoldighed. De første tre bind er udkom-

»Vi vil ikke deltage i 
forfaldsfortællingen. Vi 
i forskergruppen prøver 
sobert og ærligt at lægge 
uenighederne på bordet, 

uanset om det er PISA eller 
madpakker. Der bliver lavet 
skole hver eneste dag i dette 
land, så skolen er ikke ved at 

falde fra hinanden.«
Ning de Coninck-Smith
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met om perioden fra 1500-tallet til 1920, og 
de to sidste bind udkommer senere i 2014. 

Det er ikke hvert år, der udkommer en stor, 
samlet skolehistorie – sidste gang var i 1916, 
da skoleinspektør og tidligere formand for 
Danmarks Lærerforening Joakim Larsen 
sendte det sidste bind af sit trebindsværk Bi-
drag til den danske skoles historie på gaden. Så 
hvad er det nye og epokegørende i over 2.000 
siders ny skolehistorie? Svaret er: hverdagen. 

»Den nye skolehistorie adskiller sig ved, at 
der er fokus på hverdagshistorier og på man-
ge forskellige aktører, også de små – børnene. 
Vi ser ikke skolehistorien som en udvikling, 
der alene sker oppefra. Vi ser den i lige så høj 
grad indefra. Skolen er et produkt af menne-
sker. Det er skolehverdagen i al dens mang-
foldighed, dens kampe og konflikter, der er i 
højsædet – med samfundsudviklingen som 
evigt nærværende. Derfor er skolen og dens 
historie også enorm mangfoldig. Det er til 

dels en illusion at tale om en dansk folke-
skole. Skolen har mange forskellige ansigter,« 
siger Ning de Coninck-Smith og tilføjer, at 
bindene også behandler de frie grundskoler 
og de mange private skolers historie.

»Det er grundlæggende anderledes, at vi 
med de fem bind forener skolehistorier, der 
tidligere har været fortalt separat. Det er nyt, 
at vi tager fat på historien på tværs af by og 
land. Vi kommer ud over København. Vi 
følger det store rige og den koloniale historie 

DANSK  
SKOLEHISTORIE. 

HVERDAG,  
VILKÅR OG  
VISIONER  

GENNEM 500 ÅR

Det omfattende, femårige forskningspro-
jekt ‘Dansk skolehistorie. Hverdag, vilkår og 
visioner gennem 500 år’ tilvejebringer en ny 
og samlet fremstilling af dansk skolehistorie. 
Projektet munder ud i fem bind, udgivet af 
Aarhus Universitetsforlag. De første tre bind 
om perioden fra 1500-tallet til 1920 er ud-
kommet inden for det seneste år. De sidste 
to bind om perioden 1920 til i dag udkom-
mer senere i 2014.

Værket skal give baggrundsviden og 
inspiration til de mange mennesker, der til 
daglig er med til at forvalte og forme vore 
skoler: lærere, forældre, administratorer og 
politikere. Det skal samtidig kvalificere og 
perspektivere den aktuelle nutids- og frem-
tidsrettede uddannelsesforskning og -debat. 

Projektet er finansieret af Carlsberg-
fondet. Projektet har til huse på Institut for 
Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus 
Universitet og tæller 12 historikere. Ning de 
Coninck-Smith og Charlotte Appel leder 
projektet og er hovedredaktører af de fem 
bind.

Læs mere på www.edu.au.dk/skolehi-
storie

›

I 2014 er det 200 år siden, at 

der blev indført undervisnings-

pligt for alle børn i Danmark. 

Den 29. juli 1814 underskrev 

Kong Frederik den 6. en række 

love, der sikrede alle børn ret og 

pligt til undervisning. Dermed 

fik Danmark et skolesystem, 

hvor staten skulle sørge for 

undervisning for »jævne folks« 

børn i almueskolen, der blev 

forløberen for folkeskolen, som 

vi kender den i dag. 200-året 

bliver markeret med et stort 

jubilæum, som H.K.H. Kronprin-

sesse Mary er protektor for.

Bag fejringen er jubilæums-

sekretariatet Skole 200, der 

er nedsat og finansieret af AU 

Library, Institut for Uddannelse 

og Pædagogik (DPU, Aarhus 

Universitet) og Undervisnings-

ministeriet. En række private 

fonde støtter desuden mange 

af de konkrete jubilæumspro-

jekter. Jubilæet er også en fest 

for nuværende skoleelever. 

Jubilæet er blandt andet blevet 

markeret med Skolernes Sang-

dag i april, sangeren Wafande 

har lavet festsangen ‘Tasken 

på ryggen’, og flere hundrede 

skoler afholder emneuger om 

‘Skolen i 200 år’, særligt i uge 

41 (UGE200). 

Jubilæumssekretariatet har 

fået udgivet otte små illustrere-

de fagbøger om skolens historie 

i samarbejde med forlaget 

Epsilon – en slags ‘pixi’-udgave 

af de fem bind af Dansk 

Skolehistorie, og for de ældste 

elever er der et samarbejde om 

en teknologihistorisk app, som 

udvikles af Eksperimentarium. 

DR Skole har produceret ma-

terialet DR Min Skole med bl.a. 

filmklip og arbejdsspørgsmål til 

udvalgte temaer om skolehi-

storien. 

Som et af jubilæets største 

projekter producerer sekreta-

riatet  et omfattende inspira-

tionsmateriale til brug i den 

landsdækkende temauge i uge 

41 (UGE200), som alle skoler 

inviteres til at deltage i. Materia-

let lægges frit tilgængeligt ud 

på Skole200.dk fra udgangen 

af august 2014. På jubilæets 

hjemmeside er der en mosaik 

af skolehistorier, aktivitetska-

lender og nyheder om jubilæet 

og informationer om jubilæets 

største projekter, blandt andet 

Lærer for livet og UGE200.

Læs mere på www.Skole200.

dk

SKOLE I 200 ÅR
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med blandt andet Tranquebar, Grønland og 
Nordnorge,« siger hun.

Den nye skolehistorie handler ikke blot om 
folkeskolelove og centrale årstal, men også 
om lærermangel og undervisningsformer, 
kønsroller og etnicitet, elevers tørst og tis-
setrang, eksaminer og test, forældreråd og 
elevråd, fag og madpakker – og alle de andre 
forbundne fortællinger, der har været med til 
at skabe skolen.

»Jeg synes, det er lige så interessant at skrive 
om, at eleverne ikke sad godt på bænkene, 
som at kongerne underskrev en lov. Det er 
mere de personer, der er i skolen til hverdag, 
som jeg synes er interessante,« siger Anne 
Katrine Gjerløff. Hun er sammen med Anette 
Faye Jacobsen forfatter til bind 3, Da skolen 
blev sat i system – 1859-1920 og til det kom-
mende bind 4 om perioden 1920-1970.

»Jeg vil hellere fortælle om livet dengang 
end datoer. Datoer er historiens skelet. Kødet 
er lidt sjovere,« siger Anne Katrine Gjerløff.

Var de gode gamle dage bedre?
Hvert af de fem bind om dansk skolehistorie 
begynder med en hverdagsfortælling. Bind 
4 (om perioden 1920-1970) indleder med 
skoler i 1920’ernes Aalborg, og vi hører om 
forfatteren Erik Nørgaards tid på Skolen i 
Kjellerupgade: »Der var fællesundervisning 
for drenge og piger, og børnene blev, som 
han huskede det mange år senere, lige så stille 
delt i to grupper; den ene fik aldrig stillet et 
spørgsmål, blev aldrig kaldt frem til tavlen 

og blev i øvrigt ikke generet. Denne gruppe 
var simpelthen opgivet, og børnene kunne, 
som han huskede det, forlade skolen som 
analfabeter. Dette var måske en nærliggende 
model for den lærer, der skulle undervise så 
mange og forskellige børn efter klasseunder-
visningsmetoden.«

I bind 3 træder vi ind i en lavloftet skole-
stue i Hjallese syd for Odense; ind i en lugt 
af pibesovs. I 1850’erne underviste enelærer 
Rasmus Henrik Petersen skolens omkring 
80 børn fordelt på to klasser. De yngste og 
de ældste børn gik i skole på skift. Lærer 

Petersen underviste sognets børn i religion, 
skrivning, regning, læsning og sang seks dage 
om ugen. »Petersen kunne blive hidsig, og 
som alle andre skolelærere brugte han ris, når 
eleverne, især de store drenge, ikke makkede 
ret. Det har nok også været svært at holde 
disciplinen, for børnene skulle sidde tæt ved 
de lange 6-mands-borde... Havde en 10-årig 
røgterdreng kun fået seks timers søvn og væ-
ret på benene for husbond siden solopgang, 
var det svært at holde sig vågen i den lumre 
skolestue.«

Skolehistorien rummer barske fortællinger 
om prygl, straf og lussinger. I 1814 måtte 
lærerne gerne slå, så længe de fulgte særlige 
regler. Lussinger var forbudt, men blev al-
ligevel brugt langt op i tiden. Omkring 1900 
begyndte man at diskutere, om man måtte 
slå børn. Vi skal dog helt frem til 1967, før 
det blev forbudt i hele Danmark at slå sko-
leelever, og først i 1997 blev det forbudt for 
forældre at slå deres egne børn.

Skoleeleverne anno 2014 kan være glade 
for, at lussinger og smæk er en saga blot. 
Men har eleverne i dag en bedre skole end 
1800-tallets eller 1900-tallets elever? Den nye, 
samlede skolehistorie er så mangfoldig, at 
den er ikke én stor fortælling om, at skolen 
og livet er blevet bedre, og at datiden bød på 
en grum sort skole. Omvendt synger Dansk 
skolehistorie heller ikke med på den udbredte 
klagesang om, at alting var bedre i gamle 
dage, fortæller Ning de Coninck-Smith. Det 
er ellers en tone, som præger mediedebat-

Karaktersystemet har været 

ændret flere gange i de 200 

år, siden undervisningsplig-

ten blev indført. Karakterer 

har især været brugt i de 

dele af grundskolen, hvor 

der blev arbejdet frem mod 

eksamen, blandt andet 

eksamensmellemskolen, der 

blev indført i 1903. Karakter-

bogen blev ført af læreren 

og skulle forevises til og 

underskrives af forældrene. 

Ud over de tal og bogstaver, 

der angav karakteren præ-

cist, kunne der også være 

tale om standpunktsudtalel-

ser fra læreren.

Fra midten af 1800-tallet 

brugte man den såkaldte 

Ørsteds karakterskala, hvor 

‘ug’ (udmærket godt) var 

det højeste og ‘slet’ det 

dårligste. Når et gennemsnit 

skulle regnes ud, talte ug 

for 8 og et ‘slet’ trak ned 

med -23. Den tunge vægt, 

der trak ned ved blot en 

enkelt dårlig karakter, skabte 

kritik af systemet, der blev 

afskaffet i begyndelsen af 

1900-tallet, men relativt 

hurtigt genindført.

I begyndelsen af 

1960’erne blev 13-skalaen 

indført, og den overlevede 

i over 40 år, til den blev 

udskiftet i 2006 med den 

nuværende 7-trinsskala.

Kilde: www.skole200.dk

DET TALTE VI OGSÅ OM FOR 200 ÅR SIDEN… 

KARAKTERER

»Den nye skolehistorie 
adskiller sig ved, at der er 

fokus på hverdagshistorier 
og på mange forskellige 

aktører, også de små 
– børnene. Vi ser ikke 
skolehistorien som en 

udvikling, der alene sker 
oppefra. Vi ser den i lige så 

høj grad indefra.«
Ning de Coninck-Smith
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ten – om danske elever, der klarer sig elendigt 
i PISA-målingerne, om forfaldne skoler, om 
inkompetente lærere.

»Vi vil ikke deltage i forfaldsfortællingen. 
Vi i forskergruppen prøver sobert og ærligt 
at lægge uenighederne på bordet, uanset om 
det er PISA eller madpakker. Der bliver lavet 
skole hver eneste dag i dette land, så skolen er 
ikke ved at falde fra hinanden,« siger Ning de 
Coninck-Smith. 

Den samme tankegang går igen i 200-årsju-
bilæet. Det er hverken en fejring af frem-
skridt eller den bedste skole nogensinde, men 
en fejring af undervisningspligt til alle børn.

Børn er historieskabte
For Ning de Coninck-Smith er det en central 
pointe ved såvel den nye skolehistorie som 
200-årsjubilæet, at vi bruger 2014 til at 
reflektere over, hvad det er for en tradition, 
vi har i ryggen, men også til at overveje, 
hvordan vi kan bruge traditionen til at gøre 
skolen bedre.

»Skole 200 er et forsøg på at lære eleverne, 
at vi er en lang række af skoleelever, som alle 
har bidraget til skolen på forskellig vis. Særlig 
vigtigt er det, at børnene lærer, de er histo-
rieskabte og historieskabende. Børnene skal 
se sig selv som aktører. Det er ikke bare poli-
tikerne, der bestemmer over skolen. Alle, der 
går ind i klasseværelset, skaber skolens rum,« 
siger Ning de Coninck-Smith. Det handler 
om, at skolen ikke er en fasttømret størrelse, 
men løbende bliver til i en social praksis. ›

Svømning havde fra starten af 

1800-tallet været en del af drengenes 

gymnastikundervisning i skoler, der 

havde faciliteterne til, at eleverne 

kunne komme i vandet. Det gjaldt, når 

skolen lå tæt ved hav, badeanstalt 

eller egnede søer. Udover at lære at 

svømme var det også et formål med 

svømningen, at børnene blev vasket. 

Krav om, at elever skulle deltage i 

badning, frembød dog ofte modstand 

fra børn og forældre; vandet var koldt, 

dybt og farligt. der blev normalt brugt 

sikkerhedsudstyr som korkbælter, og 

lærerne havde lange stænger, som de 

kunne fiske uheldige elever op med.

Københavns Kommune oprettede i 

1850 en badeanstalt for byens skolepi-

ger, og kystbyer i provinsen havde 

ofte offentlige badeanstalter, som 

skolerne kunne benytte. Hvis der ikke 

var mulighed for at komme i vandet, 

kunne svømningens mysterier læres 

ved hjælp af tørsvømningsapparater 

som det, der blev reklameret for i kata-

loget for Danmarks Lærerforenings 2. 
almindelige Udstilling af Skolemateriel 
og Skolearbejder i august 1879. Ap-

paratet har dog næppe været særlig 

udbredt, og slet ikke i de almindelige 

almueskoler.

Debatten om tørsvømning er duk-

ket op igen i de senere år, fordi en 

række skoler ikke længere kan tilbyde 

deres elever svømmeundervisning i 

vand. ‘Tørsvømning’ er her det eneste 

alternativ, hvis skolerne skal følge re-

geringens Fælles Mål og lære eleverne 

livredning, bjærgning mv.

Kilde: www.skole200.dk

DET TALTE VI OGSÅ OM FOR 200 ÅR SIDEN… 

TØRSVØMNING

Kilde: www.skole200.dk

I Danmark har rugbrøds-
madpakken været elsket 

og hadet i 200 år. På landet 

var madpakken frem til 

midten af 1900-tallet dog i 

skarp konkurrence med et 

varmt måltid mad hjemme. 

Børnene havde nemlig lang 

middagspause og kunne 

nå hjem og spise midt på 

dagen.

Basis-madpakken var 

brød, fedt og salt, især for 

de fattigste. Hvis man var 

heldig, kunne man få rester 

med fra maden derhjemme 

– koldt kød eller kartofler 

eller smørrebrød med ost, 

æg, fedtegrever eller sild. 

Fra midten af 1800-tallet 

begyndte man på bag-

grund af den voksende svi-

neproduktion at lave meget 

af det pålæg, der kendes 

i dag, især leverpostej og 

spegepølse. Frugt kunne 

også forekomme, for det var 

nemt og sundt med et æble 

i madpakken.

Eksperter har i årtier 

forsøgt at give gode råd 

til, hvordan madpakken 

kunne gøres spændende og 

lækker for børnene. Det har 

oftest været opfattet som 

vigtigt, at børnene havde 

appetit og lyst til at spise, 

fordi næring var nødvendig 

for læring.

Kilde: www.skole200.dk

DET TALTE VI OGSÅ OM FOR 200 ÅR SIDEN… 

SUNDE MADPAKKER
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»Den pædagogiske sociologi, som er mit 
daglige arbejdsredskab, er optaget af skabel-
sesprocessen; af hvordan ting bliver til, og 
af hvordan vi »gør livet» og som mennesker 
forvalter de muligheder, der er os givet. Det 
skal eleverne også lære gennem jubilæums-
årets mange aktiviteter. Børn er – ligesom os 
voksne – historiske væsner. De skal lære, at 
tradition og kultur er indmuret i skolen, og 
at historien bør være med, når vi tænker sko-
lens fremtid,« siger Ning de Coninck-Smith.

Skole 200-jubilæet tager også afsæt i, at 
skolen er foranderlig, og at den er skabt af 
alle de mennesker, der har hørt til i og om-
kring skolen – fra elever, lærere og forældre, 
til pedeller, rengøringskoner, lusetanter og 
skolelæger. Jubilæets slogan er ‘Vi skaber sko-
len, skolen skaber os!’, og ifølge Anne Katrine 
Gjerløff signalerer sloganet netop den pointe.

»Skolen skabes i vores samtid af dens aktø-
rer, og det samme er sket op gennem skolens 
udvikling,« siger Anne Katrine Gjerløff.

2014 – et skelsættende år
2014 er ikke blot jubilæumsår, men også 
reformår. I august 2014 træder den nye 
folkeskolereform i kraft, som blandt andet 
giver eleverne længere og mere varierede 
skoledage. Men får vi en ny skole? Hvad siger 
skolehistorien om den afgørende faktor for 
forandring?

»Det er svært at få evidens for, hvad der 
virker og forandrer skolen, for skolen er så 
mangfoldig. Det er ellers det indtryk, vi får i 
den offentlige debat: Bare vi skruer på nogle 
knapper – som at eleverne holder op med 
at larme, eller lærerne sidder på deres pind 
frem til kl. 16 – så har vi det tekniske fif til 
forandring. Men i det historiske materiale er 
det umådeligt svært at sige, hvad der er den 
afgørende faktor for, at skolen gennem tiden 
har flyttet sig, både som struktur og for det 
enkelte menneske,« siger Ning de Coninck-
Smith. 

Hvis hun skal pege på et år eller en tid, 
der minder mest om 2014, er det midten af 
1970’erne, hvor der kom en ny folkeskolelov.

»2014 minder mest om 1970’erne på den 
måde, at man forsøger at lave en total turna-
round af skolen. Med heldagsskolen forsøger 
man også at lave en turnaround. Den tur-
bulens, som debatten om heldagsskolen har 
givet, er helt at sammenligne med 1975-loven 
og dens tilblivelsesproces. Det var en stor 
revolution, at man ændrede den delte skole 
til en udelt. Det var en helt anden måde at 
lave skole på, men også en helt anden måde 
at tænke elevernes udvikling og læring på,« 
siger Ning de Coninck-Smith.

Hvordan gik det så med 1970’ernes vision? 
»Det gik jo ikke som forventet, for der sker 
altid noget uventet. I 70’erne kom der to olie-
kriser, en indoktrineringsdebat og Mogens 
Glistrup; der kom en feminisering af skolen. 
Lærerne kunne ikke blive efteruddannet til 
de nye reformer. Det gjorde, at flere forældre 
valgte privatskoler i stedet. Jeg er ikke frem-
tidsforsker og vil principielt ikke udtale mig 
om fremtiden. Men historien fortæller, at der 
altid sker noget uventet, for eksempel en læ-
rerlockout,« siger Ning de Coninck-Smith. 

NING DE CONINCK-SMITH
Dr.phil., professor mso på Institut 
for Uddannelse og Pædagogik 
(DPU), Aarhus Universitet. Hun 
leder – sammen med Charlotte 
Appel –forskningsprojektet Dansk 
skolehistorie – hverdag, vilkår og vi-
sioner gennem 500 år. Hun er med 

i styregruppen for jubilæet ‘Skole i 200 år’. Hun er bl.a. 
forfatter til ‘Barndom og arkitektur. Rum til danske børn 
gennem 300 år (2011), som blev kåret til årets historiske 
bog i 2011. Medforfatter til bind 5 af Dansk skolehistorie, 
Da skolen blev alles (tiden efter 1970) sammen med 
Lisa Rosén Rasmussen og Iben Vyff.

ANNE KATRINE GJERLØFF
Historiker, ph.d. og projektleder 
for sekretariatet for ‘Skole i 200 
år’, der organiserer og formidler 
historisk viden om 200 år med 
undervisningspligt og koordinerer 
jubilæets aktiviteter og udvikling 
af undervisningsmaterialer. Hun er 

også en del af forskergruppen bag Dansk skolehistorie 
som medforfatter til bind 3 Da skolen blev sat i system 
(1850-1920) sammen med Anette Faye Jacobsen og 
bind 4 Da skolen blev sin egen (1920-1970) i serien 
Dansk skolehistorie.

»Jeg vil hellere fortælle om 
livet dengang end datoer. 
Datoer er historiens skelet. 

Kødet er lidt sjovere.« 
Anne Katrine Gjerløff

Fra 1814 skulle alle danske 

skoledrenge have gym-
nastikundervisning, hvis 

deres lærer havde lært at 

undervise i faget. Gymnastik 

omfattede »løbe-, springe-, 

klavre-, svømme- og 

militære øvelser«. Spring 

og ‘klavring’ – eller klatring 

– foregik på nøje indrettede 

»klavreapparater«, som var 

inspireret af tysk gymnastik-

pædagogik. Dette forlæg 

blev taget meget alvorligt, 

og der blev derfor opstillet 

næsten identiske apparater 

på gymnastikpladser ved 

skoler over hele landet i før-

ste halvdel af 1800-tallet.

En af idéerne bag indfø-

relsen af gymnastik i skoler-

ne var at skabe stærkere og 

bedre soldater til kongens 

hær, men også at skabe di-

sciplin blandt vilde drenge. 

Her blev de militære øvelser, 

hvor drengene måtte øve 

sig i at gå i geled og parere 

ordre fra gymnastiklæreren, 

anset som nyttige.

Kilde: www.skole200.dk

DET TALTE VI OGSÅ OM FOR 200 ÅR SIDEN… 

MERE BEVÆGELSE


