God opførsel i skolen
Her kan du læse, hvordan man skulle opføre sig på skolen i tiden efter reformationen:

”Item skal ingen pebling eller degn stedes til
at gå med hat eller anden ubekvem hoveddræt, som klerke ikke bekvemmer, men heller
skikkelige klæder efter klerkevis af deres ringe evne. Ikke skulle de heller bære slemmer
eller daggert. Hvilke degne eller peblinge,
der tager drikkevare væddeløb, kåreverden,
boleri, jomfru krænkelse, huggebasseri eller
anden balstyrighed indbyrdes, de skal straffes
og forvises skolen, og med bøn til øvrigheden,
at de vil forvise dem byen.”

Else Agergaard

Opgave 1 : Oversæt til nutidsdansk
Hvad mon ordene betyder?
| Læs teksten på gammelt dansk.
| Find ud af, hvad ordene betyder.
Gå ind på nettet og brug Ordbog over det danske sprog: http://ordnet.dk/ods/
| Skriv teksten på nutidens dansk.
Ordet fra teksten

Slå op under

item

item

pebling

pebling nr 4

degn

degn

skal stedes til

stede

ubekvem

ubekvem

hoveddræt

dræt
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bekvemme
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kåreverden

kaarde + verden

boleri
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øvrighed

forvise dem byen

forvise
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Det betyder:

Skriv hele teksten på nutidig dansk
Skriv, hvordan teksten ville have lydt, hvis den var skrevet i dag.
Brug de ord, du har oversat.
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Opgave 2: Regler for opførsel på din skole
| Find ud af, hvilke ordensregler der er på din egen skole.
Måske hedder det samværsregler eller noget andet.
| Sammenlign de gamle regler med din skoles regler.
Er der forskelle og ligheder? Hvilke?

| Sæt din skoles regler ind her:
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Opgave 3: Nye samværsregler på din skole
| Måske synes I, der kunne laves andre regler for opførsel og samvær.
| Diskuter med de andre i klassen.
| Skriv her, hvilke regler, I synes, der skal være:
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Opgave 4: Gæt og grimasser
| Gæt et ord eller begreb
DRAMALEG
| Legen går ud på at vise et ord eller et begreb fra teksten. Man må ikke sige noget, men skal vise med kroppen, hvad ordet betyder.
| Ved nogle af ordene kan I fint være to.

Ordet fra teksten
pebling
degn
ubekvem
hoveddræt
klerk
skikkelige klæder

klerkevis
slemmer
daggert
drikkevare
væddeløb
kåreverden

boleri
jomfrukrænkelse
huggebasseri
balstyrighed
bøn til øvrigheden
forvise dem byen

| Find evt. selv på ord fra ordensreglerne i dag, f.eks. noget om rygning, mobiltelefoner, mobning osv.
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