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Barn i gamle dage

En tidsrejse for de yngste

0. klasse

Hvor På Arbejdermuseet i Børnenes Arbejdermuseum. Rømersgade 22, 1362 
København K.

Varighed 90 minutter

Forberedelse Arbejdermuseet sender et gammeldags brev til jer, som I meget gerne må 
åbne og læse sammen med klassen.
 I brevet står der lidt om hvad det er, der skal ske, så børnene kan 
forberede sig på museumsbesøget.

Eleverne lærer om sig selv og deres plads i historien gennem leg, dialog, 
sanselige aktiviteter og fællesskabsøvelser

Forløbet understøtter kompetenceområdet Sprog samt Engagement og 
fællesskab. Vidensmålene for Samtale og Fortælling udfoldes når vi 
sammen udforsker nye fortællinger, begreber og ord fra gamle dage. 
Vidensmålene for Samvær og samarbejde samt Selvopfattelse sættes i 
perspektiv, når vi i fællesskab undersøger børns liv og vilkår før og nu.

Forud for forløbet skal minimum én deltagende lærer deltage i et 2 timers 
obligatorisk forberedende kursus. Her vil elevforløbet blive gennemgået. 
Formålet er, at give læreren redskaber til både at forberede eleverne på 
forløbet, men også at gøre læreren opmærksom på de elementer af 
forløbet, som de kan arbejde videre med efterfølgende, og i andre 
sammenhænge.

Arrangør Arbejdermuseet

I forløbet møder børnene Marie på 5 år og Kristian på 7 år samt deres mor, far og lillebror. Det er 
Kristians fødselsdag, men inden den kan fejres, skal vi prøve at være med Kristian på arbejde, i 
skole, gå med Marie til købmanden og hjælpe til hjemme hos mor og lillebror.

Telefon 3348 0330 E-mail booking@arbejdermuseet.dk

Formål På Arbejdermuseet undersøger vi i fællesskab, hvordan det var at være 
barn for 100 år siden. Hvordan lugtede der mon? Hvordan lød det? Skulle 
børn på arbejde? Hvad legede man for nogle lege? Og hvad lavede man til 
hverdag - og til fest?

Fælles mål

Lærerkursus

Klassetrin

Fag

Type Kulturarv

Samarb. partner
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Kontaktperson

Booking 3348 0330 booking@arbejdermuseet.dk
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