
På sporet af 
familien Sørensen

Lærervejledning



Vi glæder os til at byde dig og dine elever velkommen til undervisningsforløbet ”På sporet af 
familien Sørensen” på Arbejdermuseet. 

Lærervejledningen er udarbejdet med det formål at styrke elevernes læring gennem mulighed-
er for at integrere undervisningen på museet med undervisningen på skolen før og efter muse-
umsundervisningen. 

Materialet indeholder konkrete forslag til opgaver, kilder og baggrundslitteratur. Sammen med 
præciseringen af forløbets læringsmål håber vi, at både elever og lærere oplever en sammen-
hæng mellem undervisningen i skolen og på Arbejdermuseet. 

Fag: Historie, dansk 

Læringsmål: 

Eleverne kan fortælle om arbejderfamiliers hverdagsliv omkring år 1900 på baggrund 
af udstillingen Familien Sørensen
(OHYHUQH�NDQ�LGHQWLĩFHUH�OLJKHGHU�RJ�IRUVNHOOH�PHOOHP�IDPLOLHPHGOHPPHUV�IRUVNHOOLJH�
hverdag omkring år 1900
(OHYHUQH�NDQ�UHĪHNWHUH�RYHU��KYRUGDQ�DUEHMGHUIDPLOLHUV�OLY�L������WDOOHW�DGVNLOOHU�VLJ�IUD�
deres egen families hverdagsliv

Forslag til forløbet før undervisningen på Arbejdermuseet:  
 
Ved at arbejde med emnet inden undervisningen på Arbejdermuseet skabes der et grundlag for, 
at alle elever får forudsætninger for at kunne indgå aktivt i undervisningen på museet. 

Intro

•

•

•

Undersøg et historisk spor:

'X�NDQ�ĩQGH�IRWRV�DI�PDGSDNNHQ�
på Arbejdermuseets hjemmeside 
og via google. 

Vis eleverne et billede af Arbej- 
dermuseets ældste genstand, 
madpakken fra 1886. Lad eleverne 
komme med bud på, hvad den 
historiske genstand er.

Hvad kan den fortælle os om den 
periode? Hvem tror eleverne, mad-
pakken tilhører? Hvordan har det 
mon været at spise en madpakke 
som denne? 

Madpakken er fra 1886 og er Dan-
marks ældste madpakke. Det er 
den første genstand, som eleverne 
møder på Arbejdermuseet. Ved at 
have arbejdet med madpakken 
inden museumsundervisningen vil 
eleverne opleve en genstand, der 
kobler undervisningen i skolen og 
på museet sammen. 

Hvad Hvordan Hvorfor



Begrebsafklaring: Eleverne vil møde begreber som 
hverdag, familie, arbejde og bolig-
forhold på museet. 

Klassen kan i fællesskab lave et 
mindmap over hver af disse be-
greber, hvor de får sat ord på deres 
forforståelse af disse begreber. 
Hvad tænker de på, når de hører 
ordet hverdag? Hvordan ser en 
familie ud? Hvilken type arbejde 
kan forskellige familiemedlemmer 
have? Og hvordan ser deres drøm-
mebolig ud? 
 

Aktiviteten vil aktivere elevernes 
forforståelse og skabe synergier 
til undervisningen på Arbejder- 
museet. 

Aktiviteten vil give eleverne 
indsigt i deres individuelle tanker, 
UHĪHNVLRQHU�RJ�HUIDULQJHU�PHG�
disse begreber. 

Efter undervisningen på Arbejder-
museet vil man med fordel igen 
kunne tage disse mindmaps frem 
og vurdere forskelle og ligheder 
mellem disse begreber på familien 
Sørensens tid og elevernes egen. 

Hvad Hvordan Hvorfor

På Arbejdermuseet: 

På Arbejdermuseet undersøger eleverne forskellige historiske spor i form af genstande, udstil- 
linger og fotos. Eleverne fordyber sig i enkelte familiemedlemmer fra den autentiske livshistorie om 
familien, der forlader Asminderød i foråret 1882 for at søge nye muligheder i storbyen København. 

I forbindelse med undervisningen får eleverne udleveret et trykt undervisningshæfte, som de ar-
bejder i. Bagerst i hæftet er der forslag til supplerende opgaver og ekstra opgaver, som man med 
fordel kan arbejde videre med i skolen. 



Bønder  i hovedstaden:  
Elevopgaven kan downloades på 
Arbejdermuseets hjemmeside.  

Biodigte :

Elevopgaven kan downloades på 
Arbejdermuseets hjemmeside. 

Klassen laver i fællesskab en 
billedanalyse af Erik Henningsens 
maleri ”Bønder i hovedstaden” fra 
1887. I fællesskab tales der om 
maleriets titel. Hvorfor hedder 
det Bønder i hovedstaden? Hvem 
kan man se på maleriet? Hvilken 
stemning er der i maleriet? Osv. 

Klassen laver i fællesskab en 
billedanalyse af Erik Henningsens 
maleri ”Bønder i hovedstaden” fra 
1887. I fællesskab tales der om 
maleriets titel. Hvorfor hedder 
det Bønder i hovedstaden? Hvem 
kan man se på maleriet? Hvilken 
stemning er der i maleriet? Osv. 

Du kan som lærer med fordel have 
lavet et eksempel på et biodigt 
på et af familiemedlemmerne, 
som kan rammesætte opgaven for 
eleverne. Elevene kan med fordel 
Y¨OJH�DW�ODYH�HW�ELRJUDĩVN�GLJW�XG�
fra den person, de har arbejdet 
med på museet. 

Gennem analysen af maleriet og 
den efterfølgende skriveopgave 
kombineres den faglige historiske 
viden, som eleverne har tilegnet 
sig på museet med kreativitet og 
fantasi. Herigennem styrkes deres 
historiske empati og kompetencer 
inden for historiefortælling. 

Herefter vælger eleverne individu-
elt en person i maleriet og digter 
en historie om denne person. 

Erik Henningsens malerier er 
nærmest reportagelignende i sit 
udtryk, og motivet skaber asso-
ciationer til familien Sørensens 
ankomst til København. 

Ved at lade eleverne skrive et 
biodigt, som var de et medlem af 
familien Sørensen, skabes der rum 
IRU��DW�HOHYHUQH�NDQ�LGHQWLĩFHUH�
sig med de enkelte medlemmer 
af familien. Gennem biodigtet 
skal eleverne forholde sig til de 
materielle vilkår, familien lever 
under, og hvordan disse mon 
har påvirket deres liv, tanker og 
følelser.

Hvad

Hvad

Hvordan

Hvordan

Hvorfor

Hvorfor

Forslag til undervisningen 
efter Arbejdermuseet:  



Lad eleverne forestille sig, at 
klassen får besøg af familien 
Sørensen. Frem til besøget skal 
klassen forberede, hvad de gerne 
vil fortælle familien Sørensen, 
der er sket i Danmark og i verden, 
VLGHQ�GH�Ī\WWHGH�LQG�L�OHMOLJKHGHQ�
på Gammel Kalkbrænderivej på 
Østerbro i København. 

Eleverne læser forskellige erind- 
ringer om barndomsliv omkring år 
1900. 

Eleverne inddeles i grupper og laver 
OLVWHU�PHG�IRUVODJ�WLO�RSĩQGHOVHU��
begivenheder og samfundsæn-
dringer, der er sket de seneste 100 
år i Danmark. 

Inden eleverne læser kilderne, tales 
der om erindringer som historisk 
kilde. 

Eleverne udfordres endvidere til at 
forholde sig til deres egen tid. 

Eleverne vil få kendskab til erind- 
ringer som historisk kilde. 

Grupperne fremlægger deres 
forslag for hinanden, og i fælles- 
skab vælger klassen en fælles liste 
PHG�GH�RSĩQGHOVHU��EHJLYHQKHGHU�
og samfundsændringer, som de vil 
fortælle til familien Sørensen. 

Til erindringerne er der udarbejdet 
forslag til arbejdsspørgsmål. 

Eleverne inddeles i grupper og 
arbejder med en historisk kilde. 
Eleverne skal formidle deres 
historiske kilde og erindring, f.eks. 
JHQQHP�HQ�NRUW�ORPPHĩOP�HOOHU�
”varm stol”, hvor de øvrige elever 
kan stille spørgsmål til erindring- 
en og dens ophavsmand.

Opgaven vil udfordre elevernes 
evne til at tænke sammenhæng- 
ende og kronologisk, når de dan-
ner sig et overblik over udviklingen 
de seneste 100 år. 

(OHYHUQH�YLO�I§�VDW�ĪHUH�SHUVSHN-
tiver på hverdagsliv i perioden, 
der kan supplere de erfaringer og 
den viden, de har fået om familien 
Sørensen. 

Hvad

Hvad

Hvordan

Hvordan

Hvorfor

Hvorfor

Besøg fra fortiden: 

Historiske kilder:

Der kan downloades kilder hertil 
på Arbejdermuseets hjemmeside



Kilder (kan downloades fra Arbejdermuseets hjemmeside) 

 En dejlig fødselsdag, selv om vi var fattige
 Fødselsdagen fejres 
 Floras højeste ønske 
 Valborgs første plads 
 Den første ugeløn 

Undervisningsmateriale: 

”Familiens liv og hverdag omkring år 1900” 
(kan downloades på Arbejdermuseets hjemmeside). 

”Hverdagsliv før og nu” 
(kan downloades eller bestilles som klassesæt på Arbejdermuseets hjemmeside).

Kontakt: 
For yderligere information og vejledning om undervisning , kan du kontakte os på tlf: 3348 0330 
mandag – fredag mellem 9.30 og 12.00 eller skrive til booking@arbejdermuseet.dk 

•
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•
•


