
                                                                                      1 

 

Klassetrin: 3.-6. klasse 
Fag: Historie 
 

 
Børn i gamle 
dage – til læreren 
Få dine elever til at læse artiklen om 
Børn i gamle dage på Faktalink.dk.  
De kan logge ind med deres Uni-
login eller bibliotekslogin. Artiklen 
kan blive læst højt.  

 
https://faktalink.dk/born-
gamle-dage 
 
Når eleverne har læst artiklen, besvarer de spørgsmålene på tipskuponen ved at sætte kryds ved 
det svar, de mener, er det korrekte. De rigtige svar er her markeret med gul farve (der er flere 
korrekte svarmuligheder i spørgsmål 13).  Herefter kan eleverne lave en skriveøvelse, hvor de 
forestiller sig, hvordan det var at være barn i 1910.  

 1 X 2 

1. Hvordan opfattede 
man børn i gamle 
dage? 

Som vilde dyr Som små konger 
og dronninger 

Som små 
versioner af 
voksne. 

2. I gamle dage skulle 
børn ses, men ikke 
__________? 

høres spises føles 

3. Hvad hjalp børnene 
med, når de ikke var i 
skole? 

De hjalp ikke til. 
De spillede iPad.  

De passede 
deres søskende 
og tjente penge 
til familien. 

De hjalp til med 
at drikke øl. 

3. Hvor kan børn prøve 
at være barn for en dag 
i 1800-tallet? 
 

I den gamle by i 
Aarhus 

På AROS i 
Aarhus 

I Tivoli i 
København 

4. Hvor mange børn 
døde, før de var fyldt 1 
år i 1910 i Danmark?  

Hver femte barn Hver tiende barn  Hver tredje barn 
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5. Hvornår blev 
bøndernes børn typisk 
sendt ud for at tjene?  

Når de var 8-10 år 
gamle 

Når de var 10-12 
år gamle 

Når de var 12-14 
år gamle 

6. Hvor lang var en 
arbejdsdag for 
bøndernes børn? 

Seks til otte timer 10-12 timer 14-16 timer 

7. Hvornår blev det 
forbudt at arbejde på 
en fabrik for børn 
under 10 år? 

1873 1843 1910 

8. Hvad lavede 
borgernes børn 
(overklassen), når de 
ikke gik i skole? 

De malkede køer 
og hjalp til med at 
lave mad.  

De spillede 
klaver, legede 
med dukker, 
glansbilleder og 
tinsoldater. 

De drak øl.  

9. Hvad brugte lærerne 
i undervisningen? 

Sten og pinde.  iPads og Chrome 
Books.  

Landkort, 
kuglerammer og 
anskuelseskort.  

10. Piger og drenge 
havde ikke de samme 
fag i skolen. Hvilke fag 
havde kun drenge? 

Natur og 
teknologi. 

Madlavning, 
rengøring og 
børnepasning. 

Sløjd og 
matematik.  
 

11. Piger og drenge 
havde ikke de samme 
fag i skolen. Hvilke fag 
havde kun piger? 

Madlavning, 
rengøring og 
børnepasning.  

Sløjd og 
matematik.  

Svømning 

12. Hvornår kom der 
en Børnelov, der havde 
fokus på børns 
rettigheder? 

1899 1910 1905 

13. Kunne du tænke 
dig at være barn i 
1905? 

Ja. Måske kun for 
en dag for at se, 
hvordan det var.  

Nej! Måske/Det ved 
jeg ikke 
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Skriveøvelse: Forestil dig, at du var barn i 1910.  
 
Slå med en terning for at finde ud af hvilken slags barn, du skal forestille dig at være. 
Hvis du slår:  
 

 1 eller 2 skal du være et barn på landet (bondebarn) 

 3 eller 4 skal du være et barn i byen (arbejderbarn) 

 5 eller 6 skal du være et barn i overklassen (borgerbarn) 
 
 
Skriv om en dag i dit liv. Disse ord skal være med:  
 
Far og mor 
Skole 
Lege 
Arbejde 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


