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Da skolen tog form Erik Nørr Hent PDF Da skolen tog form. 1780-1850 handler om en periode, hvor skolen
kom til at fylde mere i de fleste børns liv. Allerede fra 1780'erne blev der igangsat skoleforsøg på nogle af
landets største godser, og med anordningerne af 1814 blev undervisningspligten lagt i fastere rammer i det
store og sammensatte rige. Fremover skulle børn gå regelmæssigt i skole fra de fyldte 7 år, og indtil de blev
konfirmerede. Hvordan skolegangen foregik, afhang imidlertid af, hvor børnene voksede op, og om de var

drenge eller piger, rige eller fattige. Der blev også opført flere og bedre byggede skolehuse i byerne og ude på
landet. En særlig læreruddannelse opstod på de nye lærerseminarer, og en mere selvbevidst lærerstand
voksede frem. Men selvom lovgivning og et skærpet tilsyn gav større ensartethed, var mangfoldigheden
fortsat stor. Det var således nødvendigt med fem forskellige skoleanordninger for at dække riget. Lovens
rammer blev udfyldt lokalt, og reelt var der næsten lige så mange skoleordninger, som der var skoler.
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