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l æ r e r v e j l e d n i n g





i n d l e d n i n g  f o r  l æ r e r e n

Grænser er en tvetydig størrelse. På den ene side 
forsvarer de vores integritet og privatliv, og forhindrer 
os dermed i at træde hinanden over tæerne. På den 
anden side kan grænser, netop i kraft af deres forsvars-
funktion, være med til at udelukke og såre vores med-
mennesker. Grænser er skabt af mennesker. Hvordan 
nedbryder vi de grænser, som skaber rædsel og usik-
kerhed? Hvordan opmuntrer vi hinanden til at møde 
verden og vores medmennesker med nysgerrighed? 
Hvilke grænser har du bygget op, som forhindrer dig i 
at møde din nabo?

Tapet. Gammel Estrup-Herregårdsmuseet.



I anledning af det skandinaviske samarbejde Västerhavets 
Kulturarv har tre museer omkring Kattegat og Skagerrak udviklet 
et undervisningsmateriale, der fokuserer på de fysiske og personlige 
grænser som fra 1700-tallet og frem til i dag har berørt vores per-
sonlighed og hverdag. Har vi i dag noget tilfælles med 1700-tallets 
mennesker? Har vi mere til fælles med denne fortid, end vi går og 
tænker over i hverdagen? Tager vores forståelse af verden og hinanden 
måske netop sit afsæt i 1700-tallets samfund? Bedøm selv! 

Materialet består af en indledning for læreren samt et kort-
system fordelt på seks forskellige emner med tilhørende opgaver. 
På vores hjemmeside findes flere tekster og billeder til inspiration 
ligesom undervisningsmaterialet i sin helhed kan udskrives på 
www.vesterhavetskulturarv.info/laremiddel.

Vi vil med denne tekst gerne give en kort smagsprøve på mate-
rialet samt inspiration til, hvordan du som lærer kan planlægge en 
lektion eller et museumsbesøg med udgangspunkt i det kildema-
teriale, som vi har lagt frem på vores hjemmeside. Den grundlæg-
gende tanke med undervisningsmaterialet er, at det skal være let 
at bruge, det skal kunne tilpasses forskellige klassetrin, og der skal 
være mulighed for fordybelse, såfremt dette ønskes. 

De deltagende museer har gennem de seneste år bestræbt sig 
på at bygge bro mellem uddannelsesinstitutionerne og museums-
samlingerne. Med det nye materiale håber vi på at kunne tilbyde 
skolerne et nyt og fordybende undervisningsmateriale, der ikke 
blot giver anledning til museumsbesøg, men som også kan sætte 
nye tanker i gang hos eleverne og lærerne. 

Viden fødes som bekendt i åben dialog. Først når der sættes 
spørgsmålstegn ved museernes indsamlede materiale, og de hidti-
dige antagelser afprøves og diskuteres i en åben dialog, opstår der 
nye indsigter og viden til gavn og glæde for os alle.

Tak til pædagog Heidi Meen Johansen, Aina Aske fra Larvik 
Museum samt Stine Lucia Rasmussen og Lone Bording 
Jensen fra Gammel Estrup – Herregårdsmuseet for et godt 
og spændende samarbejde. Særlig tak til pædagog Håkan 
Strömberg, Gøteborgs Stadsmuseum for tekstbearbejdning. 

Västerhavets Kulturarv er et projekt i EU’s regional-
politik 2007-2013 Kattegat/Skagerrak – programmet. 
Mere information om projektets øvrige aktiviteter, så som 
vandreudstillingen, internetbaseret universitetskursus og 
seminarer, se www.vesterhavetskulturarv.info.

Maria Forneheim
Pædagog og projektleder Västerhavets Kulturarv



i n s t r u k t i o n 
 t i l  l æ r e r e n :

 
Den grænseløse rejse er et undervisningsmateriale, der er 
udformet på baggrund af rapporten: ”Förnyelse av det 
pedagogiska arbetet på Göteborgs Stadsmuseum”. Fokus ligger 
på deltagerens aktivitet, og udgangspunktet er den arrangerede 
lærersituation, hvor pædagogen tilbyder opgaverne samt det 
materiale, der skal til, for at opgaverne kan løses.  

Den grænseløse rejse vil give eleverne mod på at kaste sig ud 
i det fremmede – både når der er tale om andre tider og 
om andre sprog. I materialet stilles nutiden op mod 
1700-tallets sprog, billedsprog og forestillingsverden. Opga-
verne og fordybningsmaterialet er fordelt, så der er to temaer på 
svensk, to på norsk og to på dansk. Ved at lade tid og sprog 
mødes, håber vi, at eleverne tør krydse de historiske og sprog-
lige grænser for derved at opleve, at historien ikke blot har en 
stor relevans for os alle i dag, men også at de nordiske sprog-
grænser ikke er uovervindelige barrierer.

Materialet består af et kortsystem med seks opgaver – alle 
med egen farve og eget symbol. Opgaverne henvender sig til 
børn med forskellige præferencer, for eksempel lysten til at 
rejse, interessen for mode eller lysten til at skrive. Opgaverne er 
struktureret, så de med fordel kan løses i grupper. 

Uddybende materiale til de enkelte opgaver findes på pro-
jektets hjemmeside: www.vesterhavetskulturarv.info/laremiddel. 
Eleverne kan enten selv hente materialet, eller læreren kan gøre 
det inden lektionen. 

Det er muligt i løbet af projektet at vise jeres arbejde til et af 
de deltagende museer. Kontakt jeres respektive landes museum 
via kontaktoplysningerne på projektets hjemmeside.

Akvarel, Larvik 1783. Larvik Museum.



Formål:
At få eleverne til at reflektere over verden ved at tegne og 
beskrive den verden de lever i i dag på samme måde, som man 
finder verden beskrevet i rejsedagbøgerne fra 1700-tallet. Alt fra 
bjerge til blomsterstøv kan inddrages i beskrivelserne.

Øvelsen i at beskrive det hjemlige som noget fremmed og 
eksotisk er både underholdende og nyttig. For den som kommer 
udefra – turister, gæster, indvandrere eller flygtninge – kan det, 
der synes selvfølgeligt og helt naturligt, fremstå som fremmet, 
ubegribeligt, komisk eller ligefrem skræmmende. Med øvelsen 
får eleverne oplevelsen af, at der ikke findes noget selvfølgeligt – 
kun kendt og ukendt. 

 
Drømmerejsen 
Opgaven tager sin begyndelse i elevernes egen virkelighed, i 
rejselysten og nysgerrigheden over for verdenen. Eleverne arbej-
der i grupper, og de skal sammen planlægge og fremlægge deres 
drømmerejse.

 
Rejsedagbøgerne 
På projektets hjemmeside kan eleverne stifte bekendtskab med 
dannelsesrejser i 1700-tallet og finde uddrag fra de tilhørende 
rejsedagbøger. 

 
Skrive sin egen rejsedagbog 
Som det tredje skridt i temaet mødes 1700-tallet og nutiden. 
Opgaven er at skrive en rejsedagbog, som minder om dem fra 
1700-tallet, om nutidige og hverdagsagtige rejser. Både små og 
store observationer skrives ned, og giver derved et nuanceret 
billede af rejsen. 

e v e n t y r et

Overfart mod Ostindien, 1780, Göteborgs Stadsmuseum



n y  b eg y n d e l s e

Formål: 
At få eleverne til at reflektere over motiverne for at forlade 
deres hjemland. Hvorfor gør man det? Er det noget eleverne 
selv kunne forestille sig at gøre? Hvilke praktiske muligheder og 
vanskeligheder er der forbundet med det?

 
Hvorfor flytte 
Opgaven tager udgangspunkt i elevernes samtid. Mange mennes-
ker flytter. Nogle elever kan på egen krop have erfaret konsekven-
serne og oplevelserne ved at skifte hjemland eller have forældre, 
der har oplevet det. Andre elever kan have drømme om at flytte 
til et andet land. For andre igen kan tanken være helt fremmed. 
Eleverne skal interviewe hinanden og spørge ind til, hvad der 
kunne få dem til at forlade alt det, som de kender for at flytte til 
noget nyt. Hvad skulle der til? Hvad ville de tage med sig? Hvad 
skal der til, for at man kan tilpasse sig i det nye hjemland?

 
At flytte i 1700-tallet 
Eleverne får via projektets hjemmeside mulighed for at møde 
mennesker fra 1700-tallet, der har flyttet. Hvorfor begav de sig 
af sted, og hvad fandt de? Hvor ens eller forskellig er deres 
motivation og deres oplevelser fra det, som man møder hos 
eleverne i dag?

 
Planlægning af flytningen 
Eleverne skal selv få styr på hvilke praktiske udfordringer, der er 
forbundet med at flytte – kan man bare tage et fly til England, 
Sverige eller Australien og begynde at søge et job? Er det lige let 
eller svært i de forskellige lande? Er det lettere eller sværere at 
flytte i dag end i 1700-tallet?

iStockphoto®



K æ r l i g h e d

Formål: 
At få eleverne til at sammenligne kærlighedens sprog til alle 
tider. Hvad er forskellene og lighederne? Er kærligheden altid 
den samme? 

 
Jeg elsker dig!  
Opgaven tager udgangspunkt i elevernes egen virkelighed og de 
kærlighedsbudskaber, som omgiver dem. Eleverne kan overveje, 
hvordan man udtrykker sin kærlighed her og nu. 

 
Kærestebrev fra 1700-tallet 
Eleverne kan via projektets hjemmeside se en del kærestebreve 
fra 1700-tallet. 

 
Kærestebrev  
Eleverne skal skrive en kærlighedserklæring, hvor 1700-tallet 
og nutiden mødes. De gamle breve kan være inspiration til et 
kærstebrev, der kan bruges i dag. Det kan komme til udtryk som 
en sms, en sangtekst, en billedkollage eller noget helt andet.  

AL Hellemann 1722, Larvik Museum



i n s p i r at i o n

Formål 
At få eleverne til at blive bevidste om de trends, der omgiver 
dem, samt at få kendskab til og inspiration fra 1700-tallets 
modebilleder.

 
Moden i dag 
Opgaven tager udgangspunkt i elevernes egen virkelighed. De 
vil få mulighed for at undersøge og sætte ord på den mode, som 
omgiver dem i dag. 

 
Moden i 1700-tallet 
Eleverne får via projektets hjemmeside og andre kilder mulighed 
for at stifte kendskab med 1700-tallets trends i form af mønstre, 
grafiske elementer, arkitektoniske detaljer og eksotiske inspira-
tionskilder – blandt andet antikken og Kina. De skal overveje, 
hvad der var typisk for 1700-tallets mode. 

 
Skab dit eget 
Overvejelserne skal til slut føre til, at eleverne formgiver aktuelle 
beklædningsgenstande med inspiration fra 1700-tallet. Det kan 
være alt fra tapet eller andet vægudsmykning, møbler, stof eller 
et stykke tøj.

Jørgen Scheel (1718-1786) med hustruen Charlotte Louise von Plessen (1720-1801). 
Gammel Estrup-Herregårdsmuseet. 



s e  på  m i g

Formål: 
At få eleverne til at overveje, hvordan man udtrykker sig selv. 
Hvordan man viser, hvem man er eller gerne vil være.

 
At vise hvem man er 
Opgaven begynder her og nu. Hvordan viser man, hvem man 
er? Hvordan vil man gerne have, at andre skal se én? På projek-
tets hjemmeside er det muligt at se et billedgalleri med eksemp-
ler på, hvordan man viser, hvem man er. Eleverne kan også 
inddrage aviser, reklamer eller folk omkring sig i denne opgave. 
Endelig kan eleverne også lede efter de såkaldte Cribs på nettet, 
det vil sige film, hvor kendte mennesker præsenterer deres (ofte 
overdådige) hjem.

  
Herregården 
1700-tallets modsvar til Cribs kan ses på projektets hjemmeside, 
hvor der er billeder af adelens manifestation af rigdom, magt og 
raffinement. Der er eksempler på 1700-tallets herregårde, både 
bygninger og deres interiører. Eleverne skal overveje, hvad her-
regårdene skulle kommunikere overfor omverdenen – og hvad 
herregårdene fortalte om de mennesker, der boede der.

 
Den bygning, som er dig 
Den afsluttende opgave bliver, at eleverne skal formgive en byg-
ning, der ligesom en herregård viser verden, hvem eleven er eller 
gerne vil være. Bygningen kan præsenteres som skitse, model 
eller beskrivelse. 

iStockphoto®



m i n  p l a d s

Formål: 
At vise eleverne, hvordan skildringen af verden omkring os altid 
er farvet af betragteren. 1700-tallets mere eller mindre
realistiske måde at beskrive steder og bygninger på kan sam-
menlignes med nutidige beskrivelser i turistbrochurer eller på 
kommunale hjemmesider. 

 
Stedet, hvor du bor
Opgaven begynder med, at eleverne undersøger, hvordan deres 
egen by/landsby/bydel fremstilles f.eks. på hjemmesider, på skilte 
og i turistreklamer. Hvilke steder, bygninger, begivenheder og 
udsigter fremhæves? Hvorfor vælger man netop at fremhæve det-
te? Hvem er det, som vælger? Øvelsen kan overføres på klassisk 
turistmateriale. Hvilke bygninger vælger f.eks. Paris og London 
at fremhæve? Hvorfor er Eiffeltårnet vigtigere end et sygehus?

 
1700-tallets valg
På projektets hjemmeside kan eleverne finde opmålinger og 
billeder fra 1700-tallet. Der var ingen kameraer, så der var større 
frihed til at skabe sit eget billede af virkeligheden, f.eks. på ma-
lerier. Eleverne skal overveje, hvad der fremhæves? Hvad er med, 
og hvad er udeladt? Hvad er sandt, og hvad er ønsketænkning?

Dit eget billede
Afslutningsvis får eleverne til opgave at skabe deres eget billede 
af deres by/landsby/bydel. Hvad synes de er vigtigt, hvad fortjener 
at blive fremhævet, forstørret og sat i forgrunden? Eleverne skal 
reflektere over deres beslutning – hvad er årsagen til de valg, de 
har truffet? Resultatet kan være en skitse, en collage, en hjemme-
side eller noget helt andet. 

Larvik 1685, Riksarkivet, Norge
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