
Et læremiddel om personlige og geografiske 
grenser i dag og på 1700-tallet. 

For ungdomsskolen og videregående skole.
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Grenser kan være bra for vår integritet og for at vi 
ikke skal skade hverandre. Grenser kan også stenge ute 
og såre. Grenser skapes i menneskets hode. Hvordan 
bryter vi ned de grensene som skaper redsel og usik-
kerhet? Hvordan oppmuntre hverandre til å møtes med 
nysgjerrighet? Hvilke grenser har du bygget opp som 
hindrer deg i å møte din nabo?

Tapet. Gammel Estrup Herregårdsmuseum.



I anlednining av det skandinaviske samarbeidet Vester-
havets kulturarv har tre museer rundt Kattegat/Skagerrak 
valgt å lage et læremiddel som fokuserer på spørsmål og 
tanker rundt ulike fysiske og personlige grenser som 
berører oss i dag, men som også fantes på 1700-tallet. 

Har ”millenniumsmennesket” idémessig flere likheter 
med 1700-talls mennesket enn et menneske fra andre 
tider, nettopp fordi vi lever i den tiden vi gjør? Bedøm selv. 

Materialet består av en lærerveiledning og et kort sys-
tem fordelt på seks ulike temaer med tilhørende oppgaver. 
Komplementerende tekster og bilder til inspirasjon, 
samt læremiddelet i sin helhet, finnes til utskrift på 
www.vesterhavetskulturarv.info/laremiddel 

Vi vil med dette materialet gi en smaksprøve på hvor-
dan du kan legge opp undervisning eller et museumsbesøk 
med utgangspunkt i det kildematerialet som våre museer 
presenterer. Tanken er at materialet skal være enkelt å ta i 
bruk, at det skal være mulig å tilpasse ulike aldre, og at det 
er mulighet for fordypning.

Det har alltid vært et spesielt forhold mellom skole og 
museum, selv om forholdet riktignok har sett ulikt ut opp 
gjennom tidene. Med dette materialet vil vi møte skolen 
på en ny og fordypende måte. 

Kunnskap skapes i åpen dialog. Å samle informasjon 
skaper ikke uten videre kunnskap. Det er først når man 
opplever, innser og forstår at kunnskapen blir ens egen. 

Takk til pedagog Heidi Meen Johansen, Aina Aske ved 
Larvik Museum og Stine Lucia Rasmussen samt Lone 
Bording Jensen ved Gammel Estrup Herregårdsmuseum 
for godt samarbeid. Spesielt takk til pedagog Håkan
Strömberg, Göteborgs stadsmuseum, for tekstbearbeiding. 

Vesterhavets kulturarv er et prosjekt innen EUs regio-
nalpolitik 2007-2013 Kattegat/Skagerrak-programmet. 
Se mer information om prosjektets øvrige aktiviteter som 
vandreutstilling, webbasert universitetskurs, og seminarer 
på: www.vesterhavetskulturarv.info

Maria Forneheim
Pedagog og projektleder Vesterhavets kulturarv 



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

 
Den grenseløse reisen er et læremiddel som har blitt 
utformet med utgangspunkt i rapporten ”Förnyelse av det 
pedagogiska arbetet på Göteborgs Stadsmuseum”. Fokuset 
ligger på deltakernes aktivitet og utgangspunktet er den 
arrangerte lærersituasjonen der pedgaogen tilbyr både 
oppgaver og nødvendig materiell for å løse oppgaven. 

Den grenseløse reisen vil bidra til at elevene gir seg i 
kast med det fremmede, både i tid og over språkgrenser. 
I materialet stilles nåtiden opp mot 1700-tallets språk, 
billedspråk og forestillingsverden. Oppgaver og fordyp-
ningsmateriell er oppdelt slik at to temaer er på svensk, to 
på dansk og to på norsk. Gjennom å la tid og språk møtes 
håper vi at elevene skal våge å krysse et antall grenser slik 
at de både ser at historien har koblinger til her og nå, og at 
språkgrenser ikke er uoverkommelige barrierer. 

Materialet består av et kortsystem med seks oppdrag, 
alle med egen farge og symbol. Oppgavene/oppdragene 
vender seg til elevene med ulike interesser, som lysten til 
å reise, mote, eller lysten til å skrive. Oppgavene bygger 
gjennomgående på at oppgavene kan løses i en gruppe. 

Fordypningsmaterialet finnes også www.vesterhavets-
kulturarv.info/laremiddel. Der kan elevene hente stoffet 
selv, eller så kan læreren skrive det ut på forhånd. 

Om dere vil vise fram resultatet av arbeidet på et av de 
involverte museene, kontakt gjerne museet via kontaktin-
formasjonen på prosjektets hjemmeside. 

Akvarell, Larvik 1783. Larvik Museum.



Formål: 
At elevene skal oppdage og beskrive verden i dag på 
samme måte som man gjorde i reisedagbøker på 1700-tal-
let da man ønsket å beskrive og forstå alt i verden. 

Øvelsen med å beskrive det vante/kjente som noe frem-
med og eksotisk kan være morsom, men også nyttig. For 
den som kommer utenfra, som turist, gjest, innvandrer 
eller flyktning, kan det man selv synes er selvsagt fram-
stå som fremmed, komisk eller skremmende. Finnes det 
egentlig noe som er selvsagt? Handler det ikke egentlig 
om nye vaner? 

 
Drømmereisen 
Oppdraget tar utgangspunktet i elevenes egen virkelighet, 
i lengselen etter å reise og nysgjerrighet på verden. Gruppen 
får planlegge og gjøre rede for sin drømmereise.

 
Reisedagbøkene 
Elevene får, via prosjektets hjemmside, stifte bekjentskap 
med noen reisende fra 1700-tallet og ta del i et utdrag av 
deres reisedagbøker. 

 
Skrive egen reisedagbok 
Her møtes samtid og 1700-tallet. Oppgaven er å skrive en 
reisedagbok fra en hverdagslig forflytning eller reise i vår 
tid a la 1700-tallet.

e v e n t y r et

Ostindiefarare, 1780, Göteborgs Stadsmuseum.



o m sta rt

Formål: 
At elevene skal reflektere over det å reise fra sitt eget 
hjemland. Hvorfor gjør man det? Ville elevene selv ha gjort 
det? Hvilke praktiske muligheter og vanskeligheter finnes?

 
Hvorfor flytte 
Oppdraget tar utgangspunkt i elevenes egen samtid. 
Mange mennesker flytter på seg. Noen kan ha egne 
erfaringer knyttet til nettopp det å ha byttet hjemland, 
eller de har foreldre som har gjort det. Andre kan drømme 
om å flytte og jobbe i et annet land. For andre igjen kan 
denne tanken kjennes helt fremmed. Elevene får intervjue 
hverandre rundt hva som skulle få dem til å forlate alt de 
kjenner for å flytte til noe nytt. Hvor ville de reise? Hva 
ville de ta med seg? Kan dette sammenlignes med idag?

 
Å flytte på 1700-tallet 
Elevene får, via prosjektets hjemmside, møte noen men-
neskeskjebner fra 1700-tallet. Hvorfor reiste de og hva 
fant de der de kom? Hvor lik eller ulik er deres motivasjon 
og opplevelser i forhold til det man kan oppleve i dag?

  
Planlegg oppbruddet  
Elevene får selv finne ut av hvilke muligheter og vanske-
ligheter som knytter seg til det å flytte. Kan man bare 
sette seg på et fly til England, Danmark eller Australia 
og begynne å søke jobb? Er dette lettere i noen land enn 
andre? Er det lettere eller vanskeligere i dag å flytte på seg 
enn det var på 1700-tallet?

iStockphoto®



K j æ r l i g h et

Formål: 
At elevene skal sammenligne kjærlighetens språk til ulike 
tider. Hva er likt og hva er ulikt? Er kjærligheten alltid 
den samme? 

 
Jeg elsker deg!  
Oppdraget tar utgangspunkt i elevenes egen virkelighet, 
i det å lengte etter noen, og i de kjærlighetsbudskap vi 
omgir oss med. Elevene skal reflektere over hvordan man 
faktisk uttrykker sin kjærlighet her og nå.

 
Kjærlighetsbrev på 1700-tallet 
Elevene får, via prosjektets hjemmeside, tilgang til et antall 
kjærlighetsbrev fra 1700-tallet.

 
Kjærlighetsbrev  
Elevene skal skrive en kjærlighetshilsen der 1700-tallet og 
nåtiden møtes. De gamle brevene skal være inspirasjon til 
en kjærlighetshilsen her og nå. Det kan resultere i alt fra 
en sms til en sangtekst til en bildecollage.

AL Hellemann 1722, Larvik Museum



 i n s p i r a s j o n

Formål 
At elevene skal bli bevisste de trender som omgir dem 
i dag, samt lære å kjenne og hente inspirasjon fra 
1700-tallets moter. 

 
Mote idag  
Oppdraget tar utgangspunkt i elevenes egen virkelighet, i 
og med de skal undersøke og sette ord på den moten som 
omgir dem idag.

 
Mote på 1700-tallet 
Elevene får, via prosjektets hjemmside og andre kilder, bli 
kjent med 1700-tallets trender i form av mønster, grafiske 
element, arkitektoniske detaljer, samt inspirasjon fra  
antikken og Kina. Hva er typisk for denne tiden? 

 
Skape selv  
Elevenes oppdrag blir til slutt å skape dagsaktuelle gjenst-
ander med inspirasjon fra 1700-tallet. Det kan være alt fra 
å pynte en vegg eller formgi et møbel til å designe et stoff 
eller et klesplagg.

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



s e  på  m eg

Formål: 
At elevene får mulighet til å reflektere over hvordan man 
manifesterer seg, hvordan man viser hvem man er eller 
den man vil være. 

 
Å vise hvem man er 
Oppdraget tar utgangspunkt i her og nå. Hvordan viser 
man hvem man er eller vil være? Prosjektets hjemmeside 
har et bildegalleri med utvalgte bilder, men elevene kan 
like gjerne gå til aviser, magasiner, reklame eller mennesk-
er rundt seg. Elevene oppfordres også til å lete opp såkalte 
Cribs på nettet, det vil si filmer der kjendiser presenterer 
sine (ofte overdådige) hjem. 

 
Herregården 
På prosjektets hjemmeside får elevene møte 1700-tallets 
måte å vise rikdom, makt og stil på. Et bildegalleri gir 
eksempler fra 1700-tallets herregårder og alt hva disse 
skulle kommunisere. 

 
Din bygning  
I denne øvelsen skal elevene tenke ut og lage en form 
(skisse, dataanimasjon eller modell) som viser en 
bygning som på samme måte som herregårdene gjorde 
på 1700-tallet, manifesterer/viser hvem elevene er eller 
vil være.
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m i t t  st e d

Formål: 
At elevene skal se at måten verden blir skildret på ikke er 
objektiv. Sammenligne hvordan man idag viser frem steder 
og plasser i turistbrosjyrer eller på kommuners hjemme-
sider med 1700-tallets mer eller mindre realistiske måte å 
avbilde verden på.

 
Stedet du bor 
Oppdraget tar utgangspunkt i at elevene skal undersøke 
hvordan deres egen by eller sted skildres på hjemmesider, 
på skilt og i reklame rettet mot turister. Hvilke steder, 
bygninger, hendelser og perspektiv fremheves? Hvorfor 
velger man å løfte frem nettopp dette? Hvem er det som 
velger? Øvelsen kan ta utgangspunkt i klassisk turist-
materiale. Hvilke bygninger velger for eksempel Paris og 
London å løfte frem? Hvorfor er Eiffeltårnet viktigere enn 
et sykehus?

 
1700-tallets valg 
På prosjektets hjemmeside kan elevene se malerier og 
bilder fra 1700-tallet, fra den gang kameraer ikke fantes. 
Dette gav en stor frihet i å endre litt på virkeligheten slik 
at den passet inn i det bildet en ønsket å vise. Hva blir 
fremhevet på disse bildene? Hva er med og hva mangler? 
Hva er sant og hva er ønsketenkning?

 
Ditt eget bilde  
Her får elevene lage sitt eget bilde av sin by/ sted idag. 
Hva synes de er viktig, hva fortjener å bli fremhevet, 
forstørres, stilt i forgrunnen? Hvorfor velger de nettopp 
dette? Resultatet kan bli en skisse, en collage, en brosjyre, 
en hjemmeside, et kart - eller noe helt annet.

Larvik 1685, Riksarkivet, Norge
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