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Tag på en tidsrejse tilbage til år 1930. Der venter eleverne
en sansemættet oplevelse, når klasselokalet byttes ud
med et ægte dampskib

LIVET PÅ  
ET DAMPSKIB  
I 1930

Forløbet 
Forløbet består af 2 dele og foregår henholdsvis på
M/S Museet for Søfart og om bord på dampskibet S/S BJØRN.

Kl. 9.30-10.00  
På M/S Museet for Søfart
På museet bliver eleverne introduceret til året 1930 og
rollespillet. I samlet flok går både underviser, skolelærer og
elever fra museet og hen langs havnekanten til dampskibet
S/S BJØRN.

Kl. 10.00-11.30  
Rollespil på dampskibet S/S BJØRN
På dampskibet går fyrbøderne, matroserne og messe-
drengenei gang med dagens tørn, men pludselig bliver
kaptajnen sur og så...Til slut afrunding på havnekanten,  
hvor eleverne bliver koblet tilbage til nutiden, og der  
bliver sagt farvel.

Undervisningsforløbet bliver afviklet i et samarbejde mellem
M/S Museet for Søfart og Veteranskibsklubben S/S BJØRN.
Der vil derfor både være undervisere og pensionerede
sømænd til stede i undervisningsforløbet, sammen med
elever og skolelærere. Begge samarbejdspartnere ser sam - 
arbejdet som en styrke til at skabe undervisningsforløb med
høj kvalitet til skolebørn.

Formål 
 −  at eleverne oplever en undervisningsform med højt 
læringspotentiale, hvor alle kan være med.

 −  at eleverne på egen krop får afprøvet livet på et  
autentisk dampskib fra 1930’erne.

 − at eleverne får en god fælles klasseoplevelse.
 −  at eleverne får redskaber til at kunne sammenligne 
sømændenes levevilkår om bord på skibe med elevernes 
levevilkår i dag.

 −  at eleverne får afprøvet gammelt maritimt  
håndværk.

 −  at give eleverne mulighed for at spille en rolle  
som sømand og være en anden end dem selv.

Klassetrin  5. klasse
Mødested  I museumsbutikken ”M/S Cargo”
Varighed  2 timer
Periode  Maj og august
Max. deltagerantal  1 skoleklasse og lærere
Fag  Dansk, historie
Undervisere  En kompetent flok, bestående af fagfolk 

og universitetsstuderende
Pris  1.200 kr. 

Tværfagligt undervisningsforløb

Dette forløb bidrager blandt andet til disse nedenstående
videns- og færdighedsområder i fagene dansk og historie:

5. – 6. klasse  Historie
Læringsmål   Eleven lærer hvordan man med et rollespil  

kan opstille historiske scenarier, for på den  
måde at få indsigt i samfundsforhold i fortiden

 Historiske scenarier, Fase 1 
Færdighedsmål    Eleven kan opstille historiske scenarier for  

at få indsigt i samfundsforhold i fortiden
Vidensmål  Eleven har viden om elementer  
 der indgår i historiske scenarier 

5. – 6. klasse  Historie
Læringsmål   Eleven lærer nogle enkelte redskaber til, 

at kunne se sammenhængen mellem fortids
fortolkninger og nutidsforståelser 

 Konstruktion og historiske fortælling, Fase 2
Færdighedsmål    Eleven kan forklare historiske fortællingers 

sammenhæng med fortidsfortolkninger  
og nutidsforståelser

 Vidensmål   Eleven har viden om enkle sammenhænge  
mellem fortidsfortolkninger og nutidsforståelser

5. – 6. klasse  Dansk
Læringsmål  Eleven lærer at skabe fælles fortællinger  

sammen med andre i et rollespil, samt lærer 
hvordan man kan forme sin egen rolle, ved  
at bruge improvisation

 Krop og drama, Fase 2 
Færdighedsmål   Eleven kan skabe fælles fortællinger  

sammen med andre
Vidensmål   Eleven har viden om improvisation, manuskript, 

koreografi og scenografi
 

Undervisningsforløbet tilgodeser det tværgående tema ”Sproglig 
udvikling” for alle fag og alle klassetrin: 

Ordkendskab 

Læringsmål   Eleven lærer enkelte fagord og begreber  
fra den maritime verden. 

 Centrale fagord og begreber
Færdighedsmål  Eleven kan anvende centrale fagord og begreber
Vidensmål Eleven har viden om centrale fagord og begreber

For den enkelte lærer vil der helt sikkert være andre områder både  
inden for de anførte fag og andre fag, der understøttes af forløbet. 
Læreren tænker selv supplerende.

LÆRERVEJLEDNING

Lærerens ansvar i undervisningsforløbet

Det er lærerens ansvar i undervisningsforløbet at medvirke aktivt 
gennem hele undervisningsforløbet og at tage hånd om eleverne  

og deres fælles fokus.

Oplevelse, rollespil
& fortællinger

Søfartsbog til alle elever
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Formål fremhæves i klasselokalet. Gør formålene til dette
undervisningsforløb tydelige for eleverne inden jeres besøg
på M/S Museet for Søfart. På den måde vil eleverne være klar
til at få nye erfaringer på museet.

Opgaver
 −    Opgave 1. En god idé er at samle spørgsmål ind til jeres 

museumsunderviser på M/S Museet for Søfart. På den måde 
kan museumsunderviseren løbende tilpasse undervisnings-
forløbet til jeres interesser og erfaringsgrundlag. 

 −   Opgave 2. Udforsk M/S Museet for Søfarts hjemmeside 
sammen med eleverne. På hjemmesiden finder I mange fotos 
og tekster, der samlet danner et godt overblik over museets 
bygning, udstillinger, historie osv. 

 Begrebsafklaring
Ordet “søfart” og ”dampskib”. Hvad tænker eleverne om ordene?
Kom gerne i jeres diskussion frem til søfartens betydning for
Danmark gennem tiderne samt en definition på et dampskib.

Forbered eleverne på oplevelsen med dampskibet
Fortæl eleverne, at undervisningsforløbet foregår om bord
på et ægte dampskib. Fortæl at skibet ikke sejler i dette under-
visningsforløb, men ligger roligt og vugger op ad havnekanten.
Spørg eventuelt ind til, om der er nogle af eleverne, der har
prøvet at være om bord på et dampskib før. Del eventuelt
elevernes oplevelser med hele klassen.

Særligt til dansktimen
 −    Begrebsafklaring: Ordet Improvisation. Hvad tænker  

eleverne om ordet improvisation? Hvad betyder ordet?  
Snak om, hvad eleverne kan gøre med improvisation  
i forbindelse med et rollespil? 

 −   Fælles diskussion: Fortæl eleverne, at de skal spille ”en 
rolle” på dampskibet S/S BJØRN. Hvad vil det sige at spille 
”en rolle”? Hvad mener eleverne om at spille en rolle, der skal 
forestille en anden person end sig selv? 

 −   Forbered jer på de særlige søfartsord hjemme i klassen: 
Download listen “Søfartsord“ fra museets hjemmeside.  
Mange hverdagsgenstande hedder noget helt andet om  
bord på et skib, end eleverne er vant til. 

 −   Info til læreren: Vær opmærksom på tosprogede børn! Vores 
erfaring i M/S Undervisning er, at søfartsord kan være en 
udfordring for tosprogede elever. Det gælder specielt for de 
elever, der ikke har kunnet dansk så længe.

Særligt til historietimen
 −   Brug det tilhørende undervisningsmateriale: Brug fortæl-

lingen ”Barn i 1930”, som kan downloades fra museets hjem-
meside. Fortællingen giver et godt indblik i, hvordan det var  
at være barn i 1930. Fortællingen følger drengen Erik og hans 
arbejde om bord på dampskibet S/S HALLAND. Fortællingen 
er god til at skabe fortidsfortolkninger og nutidsforståelser. 

1. Læsning i grupper 
Det anbefales at lade eleverne læse teksten ud fra
CL-strukturen: Rollelæsning. Strukturen går ud på, at klassen
inddeles i firemandsgrupper, hvor hver elev skiftes til at have
følgende roller: 1. oplæser, 2. referent, 3. overskriftsmester og
4. sammenhængsmester. For overskuelighedens skyld kan det
anbefales at lave skilte med de forskellige rollenavne på, som
stilles foran eleven og flyttes efter tur.
 
Trin 1 Oplæseren læser de fire første sætninger i teksten.
Trin 2  Referenten giver et referat af det vigtigste indhold.
Trin 3   Overskriftsmesteren finder en dækkende overskrift til 

afsnittet, som han, eller alle teammedlemmer, skriver ned.
Trin 4  Sammenhængsmesteren forklarer sammenhængen med  

det forudgående eller prøver at forudsige, hvad der følger.
Trin 5  Rolleskift i urets retning. Skiltene med de påskrevne 

rollenavne flyttes og næste afsnit læses osv. Giv tid til  
at eleverne i grupperne kan øve sig i at referere teksten.

2. Fælles oplæsning på klassen 
Få en eller flere elever til at læse gruppens referat op for klassen 
for at få afklaret eventuelle betydningsproblemermed ord eller 
sætninger.

3. Fælles samtale med læreren som ordstyrer 
Gennemgangen af teksten foregår gennem den fælles klasse-
samtale med hjælp fra gruppernes referater og elevernes
hukommelse af tekstens indhold. Følgende spørgsmål kan
anbefales til samtalen:

 − Hvad betød krisen for familierne i 1930?
 − Hvordan var livet i 1930`erne for et barn?
 −  Hvilke forskelle og ligheder er der med Eriks liv  
og elevernes liv i dag?

 − Hvordan var opfattelsen i 1930`erne med
 − ”børn og pligter” i forhold til i dag?
 −  Hvad er elevernes holdning til 1930`ernes opfattelse  
at ”børn skal ses, men ikke høres”?

 − Hvilke levevilkår havde Erik om bord på S/S HALLAND?

FORBEREDELSE
Gør eleverne klar til at få nye erfaringer! 

LÆRERVEJLEDNING
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 −   Evaluering: Inddrag gerne søfartsbogen i evalueringen.  
Hvad kan eleverne huske, at de har lært? Hvad ved læreren,  
at eleverne har lært? Sæt gerne ord på læring.

 −  Perspektivering: Hvad kan den enkelte elev bruge den nye 
viden og de nye erfaringer til? Er der noget fra oplevelsen på 
M/S Museet for Søfart, som eleven kan genkende fra eget liv? 
Hvad? Hvordan?

Særligt til dansktimen
 −  Forventning: Diskuter elevernes forventning til oplevelsen 
med improvisation og det at spille ”en rolle”. Var det, som 
eleverne forventede det? Var der noget, som overraskede? 
Hvordan? Hvorfor?

 −   Fælles snak om improvision: Hvordan var det at improvisere 
og spille ”en rolle” på dampskibet S/S BJØRN? Var der elever, 
som prøvede at improvisere på en særlig måde? Hvordan?  
Og hvordan virkede det? Inddrag gerne elevernes oplevelser 
med hele klassen.

Særligt til historietimen
 −  Fælles diskussion om oplevelsen: Hvordan var det at opleve 
året 1930 på dampskibet S/S BJØRN, og hvordan var det at 
opleve det på egen krop? Snak om rollerne fyrbøder, messe-
dreng og matros. Hvilke roller var der ellers om bord? Hvad 
lavede de forskellige roller? Hvordan levede de sammen? Kan 
eleverne forestille sig et liv på et dampskib? Kan eleverne 
forstå Erwins beklagelser i fortællingen Barn i 1930 eller 
overdriver han? 

 −  Fælles perspektivering, børn og pligter:  
Spørg i klassen, om eleverne har pligter derhjemme og/eller 
et arbejde. Del elevernes svar med klassen. Hvad er lighed-
erne, og hvad er forskellene med pligterne i 1930 og i dag? 
Dengang i 1930 var familierne afhængige af, at hele familien 
hjalp hinanden for at have råd til basale ting som husleje, 
varme, mad osv. Spørg indtil, hvordan det kan være, at elev-
erne eventuelt har pligter og/eller et arbejde. Kan eleverne  
lide at hjælpe familien med de fælles opgaver, der hører til  
i en hverdag? Hvorfor? Hvorfor ikke?

 −  Fælles perspektivering, hvornår er man voksen?: Spørg  
eleverne ud fra den viden de har nu, hvornår man blev voksen  
i 1930. Spørg videre ind til, om eleverne i sit liv i dag, mest 
føler sig som barn, ung eller voksen? Hvad er det der 
gør, at eleverne føler som de gør? Snak om, hvem det er 
der bestemmer, hvornår man er voksen – er det en selv, 
forældrene, skolen eller andet?  

 −  Fælles perspektivering, krisen i år 1930 og i år 2008:  
I 1930 var der verdenskrise. I 2008 var der igen verdenskrise 
magen til den i 1930. Det vil sige, at eleverne selv har oplevet 
en verdenskrise. Spørg ind til, om eleverne kan huske noget fra  
den krise. For at uddybe krisen i 2008, er det en god idé at få 
eleverne til at spørge deres forældre derhjemme. Hvordan kom 
de gennem krisen? Få eleverne til at dele forældrenes  
fortællinger med hele klassen. 

OPFØLGNING
Brug de nye erfaringer i klasselokalet!

LÆRERVEJLEDNING
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PRAKTISKE  
INFORMATIONER 

LÆRERVEJLEDNING

Udendørs undervisning 
Da dette undervisningsforløb foregår
udendørs i vind og havgus, er det vigtigt,
at eleverne har passende tøj på, så de
ikke kommer til at fryse undervejs. Alle
elevernes skoletasker bliver taget med
fra museet til dampskibet, så de har
mulighed for at komme til det medbragte
regntøj eller lignende.

Madpakker 
For uddannelsesinstitutioner er det  
muligt at spise medbragte madpakker  
i vores undervisningslokale, hvis ikke det 
er optaget til undervisningsformål. Om 
sommeren kan det anbefales, at I nyder 
jeres madpakker udendørs i den smukke 
dok – med udsigt til det spektakulære 
bygningsværk. 

M/S Café
Halvvejs gennem museets udstillinger 
finder I M/S Café. Her kan I blandt andet 
købe gode sandwiches, is og øko logisk 
sodavand. Hvis I ønsker frokost fra  
M/S Café til over 5 personer, skal I  
meddele det i bookingen før jeres besøg. 

Offentlig transport
Information omkring rejsetider med tog og 
bus kan findes på www.rejseplanen.dk

M/S Museet for Søfart ligger cirka 10 
minutters gang fra Helsingør togstation. 
I finder museet mellem Kulturværftet og 
Kronborg Slot. Husk at kigge ned – museet 
ligger under jorden! 

Cykelparkering
Tag gerne cyklen til M/S Museet for Søfart! 
Det værdsættes stort af både M/S Museet 
for Søfart og Helsingør havn, hvis de 
afmærkede cykelparkeringsområder bliver 
brugt i området. Der er opsat cykelstativer 
foran Kulturværftet. Også foran Hal 14 
langs værftshallerne er der et afmærket 
cykelparkerings område. 

Tasker og overtøj 
Garderoben findes i museets forhal. Her 
finder I bokse til opbevaring af tasker 
og overtøj. Poletter til boksene udlånes 
i butikken. Læs evt. mere på museets 
website om praktisk information.  

http://mfs.dk/da/praktisk/cafe

