
Da julen var 
hjemmelavet 

Lærervejledning



Vi glæder os til at byde dig og dine elever velkommen til undervisningsforløbet ”Da julen var 
hjemmelavet” på Arbejdermuseet. 

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

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 jul og julens traditioner i 1950’ernes Danmark 
 Eleverne kan give eksempler på, hvordan dansk jul er påvirket af andre 
    landes traditioner  og skikke 
 Eleverne kan sammenligne jul i 1950’erne med deres egen jul

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

•
•

•

Klassens julekuffert/julekasse:  Alle elever medbringer en gen-
stand, et fotografi eller lignende, 
der får dem til at tænke på jul. 

Eleverne går rundt blandt hinan-
den og fortæller for hinanden om 
den genstand, som de har med-
bragt, og hvorfor genstanden får 
dem til at tænke på jul. 

Afslutningsvis tales der i klassen 
om de forskellige genstande, fotos 
og lignende, som man har hørt om, 
og der laves en fælles liste med 
ord, tanker, sanser og følelser, som 
eleverne forbinder med jul. 

Øvelsen aktiverer elevernes for-
forståelse af jul og dens traditioner. 

Eleverne får trænet deres evne til 
at lytte og fortælle for hinanden, 
samtidig med at de oplever, at jul 
kan opleves og fejres på mange 
forskellige måder. 

På Arbejdermuseet kommer 
eleverne til at opleve genstande, 
der knytter sig til jul i 1950’ernes 
Danmark. Øvelsen her giver dem 
forudsætninger for at kunne 
blive opmærksom på forskelle og 
ligheder mellem deres egen tid og 
1950’erne. 

Hvad Hvordan Hvorfor



Erindringer om jul: 
Kilder findes på Arbejdermuseets 
hjemmeside.

Læreren læser en eller flere erin-
dringer om jul højt. Efterfølgende 
taler læreren og eleverne sammen 
om erindringen. Hvad fortæller den 
om jul i den periode? Hvad lægger 
de mærke til? Hvilke ligheder og 
forskelle – i forhold til elevernes 
egen tid – bliver de opmærksomme 
på?

Eleverne skriver individuelt tre 
spørgsmål ned, som de får lyst til at 
stille til erindringens jeg-fortæller. 
Der laves ”varm stol”, hvor elev-
erne på skift identificerer sig med 
erindringens jeg-fortæller og skal 
forsøge at besvare klassekammer-
aternes spørgsmål. 

Erindringerne giver eleverne et 
indblik i, hvordan andre børn i 
tidligere perioder har oplevet jul 
på forskellig vis. Denne viden giver 
dem bedre forudsætninger for at 
indgå i dialogen på museet. 

Eleverne kan eventuelt efterfølg- 
ende skrive deres egne erindringer 
om en jul, som de husker. Fejrer 
eleverne ikke jul i deres familie, 
vælger de anden højtid, som de 
skriver deres erindring ud fra. 

Erindringen ”Solvejs juletræs-
fest” beskriver blandt andet en 
juletræsfest i 1950’erne i festsalen 
på Arbejdermuseet. Har eleverne 
fået læst denne erindring højt, så 
bed underviseren på museet om, at 
eleverne ser festsalen. 

Erindringer er en historisk 
kilde, og eleverne får dermed 
præsenteret en historisk kilde-
type, som de skal forholde sig til. 

Hvad Hvordan Hvorfor

Undervisningen på Arbejdermuseet: 

På Arbejdermuseet indledes undervisningsforløbet med en julekuffert fyldt med genstande fra 
1950’ernes jul i en arbejderfamilie. Eleverne møder gennem kuffertens genstande eksempler på, 
hvordan jul og julens traditioner i Danmark er påvirket af strømninger fra andre lande. 

Herefter besøger eleverne familiens Hansens julepyntede lejlighed fra 1958, hvor eleverne får et 
sanseligt indblik i datidens boligforhold og juleforberedelser. Endelig producerer eleverne deres 
egne garnnisser, som er inspireret af 1950’ernes opskrift. 



Giv en og tag en: 
CL-øvelse 
 

Alle elever skriver tre ting, som 
de synes, de har lært om jul i 
1950’erne efter undervisningen på 
Arbejdermuseet. 

Eleverne skriver de tre ting på den 
ene side af et stykke papir. Eleverne 
går herefter rundt mellem hinanden 
og skiftes til at fortælle hinanden en 
af de ting, som de har skrevet ned. 
Eleverne kan på bagsiden af papiret 
skrive kammeraternes bud ned. 

Aktiviteten afsluttes med en 
fælles dialog i klassen om de 
forskellige ting, som eleverne har 
fremhævet som det, de har lært. 

Klassen får lavet en samlet 
evaluering af undervisningen på 
museet. 

Alle elever får reflekteret og sat 
ord på den viden og de refleksion-
er, som de har gjort sig om jul i 
forbindelse med undervisningen 
på Arbejdermuseet. 

Hvad Hvordan Hvorfor

Efter undervisningen 
på Arbejdermuseet

På Arbejdermuseet introduceres  
eleverne for Bjarne og hans hjem-
melavede garnsoldater fra 1958. 
Garnsoldaterne er eksempler på 
datidens hjemmelavede legetøj i 
en periode med en stram økonomi 
for mange arbejderfamilier. 

Bjarnes garnsoldater:

Eleverne skal skrive små historier 
om Bjarne og hans garnsoldater. 
Det kan f.eks. være om en dag i 
december, hvor garnsoldaterne blev 
til nisser, eller den dag, hvor han 
lavede dem, eller en dag, hvor de 
pludselig var væk eller lignende. 

Eleverne brainstormer i mindre 
grupper om historier om Bjarne og 
garnsoldaterne og skriver, indtaler 
eller tegner deres historier. 

Øvelsen træner elevernes evne 
til identifikation og indlevelse, 
samtidig med at de får repeteret 
undervisningen og dens indhold 
fra museet. 

Hvad Hvordan Hvorfor



Eleverne har nu arbejdet med 
deres egen jul, fortidens jul og nu 
skal de give deres bud på, hvordan 
jul fejres i Danmark om 50 år. 

Fremtidens jul:

Hvordan fejrer man jul? Har man 
juletræ? Hvilke traditioner er gledet 
ud, hvilke er der stadig? Giver man 
gaver? Hvis ja, hvilke giver man så, 
og hvis man ikke giver gaver, gør 
man så noget andet? Osv. 

Aktiviteten vil styrke elevernes 
indsigt i, at traditioner arves og 
forandres over tid. 

Eleverne kan lave deres bud i 
forskellige formater og produkter 
som f.eks. små filmklip, hvor de 
sender en film fra fremtiden, små 
historier, en PowerPoint, collager 
eller lignende. 

Aktiviteten understøtter ud-
viklingen af elevernes historiske 
bevidsthed, hvor eleverne lærer at 
tænke historisk. 

Hvad Hvordan Hvorfor

Kilder: 

Svends juleindkøb 
Svends juleaften 
Solvejs juletræsfest 
 Helgas juleløber 

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 

•
•
•
•


