Målgruppe: 4. – 6. klasse
Knofedt og maskinkraft – børnearbejde i gamle dage
Fagområder: Historie, dansk
Kort beskrivelse: Knofedt og maskinkraft er et dialogbaseret undervisningsforløb, som finder sted
på Ringsted Museum og Ringsted Mølle. Forløbet tager et komparativt blik på børnearbejdernes
vilkår på landet og i byen i Danmark i perioden 1850- 1920. Gennem levende fortælling og handson aktiviteter opfordres eleverne til at reflektere over vilkår for børnearbejdere i gamle dage og
perspektivere deres viden i forhold til børnearbejdernes vilkår i andre lande i dag.

Ringsted træskofabrik, begyndelsen af 1900-tallet. Ringsted Arkiv.

Praktiske oplysninger
Undervisningsforløbet varer to timer og finder sted på Ringsted Museum og Ringsted Mølle.
Eleverne bedes huske fornuftigt fodtøj og overtøj der passer til vejret.

Formål
Undervisningsforløbet har til hensigt at give eleverne et levende indblik i børnearbejde på landet og
i byen i Danmark i perioden 1850-1920. Forløbet har også til formål at udvikle elevernes
opmærksomhed på børnenes vilkår i gamle dage i forhold til deres egen samtid. Der sættes spot på
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forskellige emner, herunder industrialisering, folkevandring fra land til by, kønsroller, børnenes
rettigheder m.m. Eleverne gøres bevidst om nutidige livsvilkår for børnearbejdere i andre lande og
om, hvordan de kan sammenlignes med børnearbejdernes vilkår i Danmark historisk set.

Pædagogisk greb
Knofedt og maskinkraft er et tværfagligt undervisningstilbud med en før-under-efter tilgang. Eleverne
arbejder både dialogbaseret i museets udstilling og med hands-on aktiviteter i museets
værkstedområder. I udstillingen arbejder eleverne bl.a. med historiske kilder, rollespilsgreb, og
fortællingens kunst. Elevernes fantasi og forestillingsevner sættes i spil gennem elev-i-rolle øvelser.
Med udgangspunkt i historiske kilder bliver eleverne præsenteret for to familiefortællinger om
børnearbejde i gamle dage. Forløbet inddrager også kropsbaserede øvelser, som giver et indtryk af
børnearbejdernes fysiske omgivelser i gamle dage.

Foto: Museum Vestsjælland

Fælles Mål
Knofedt og maskinkraft- børnearbejde i gamle dage understøtter flere videns- og færdighedsmål
under følgende overordnede kompetencemål for mellemtrinnet:
Historie
Kronologi og sammenhæng
Eleven kan relatere ændringer i hverdag og livsvilkår over tid til eget liv
Eleven kan sammenligne væsentlige træk ved historiske perioder
Kildearbejde
Eleven kan anvende kilder til at opnå viden om fortiden
Eleven kan med afsæt i enkle problemstillinger anvende kildekritiske begreber til at gøre rede for
fortolkninger af fortiden

Historiebrug
Eleven kan fortælle om, hvordan mennesker er påvirket af og bruger historie
Eleven kan perspektivere egne og andres historiske fortællinger i tid og rum
Dansk
Fortolkning
Perspektivering: Eleven kan sætte teksters tema ind i et tidsperspektiv
Vurdering: Eleven har viden om fortolkningsmuligheder
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Kommunikation
Eleven kan følge regler for kommunikation i overskuelige formelle og sociale situationer
Eleven kan dramatisere tekster og temaer sammen med andre situationer
Eleven kan skabe fælles fortællinger sammen med andre

Beskrivelse af undervisningsforløbet
Undervisningsforløbet indledes med en dialogbaseret introduktion i museets landbrugsudstilling. Her
bliver der sat fokus på en række nøglebegreber og temaer vedr. børnearbejde på landet og i byen i
perioden 1850-1920. Under introduktionen inddrages elevernes viden og forestillinger om
arbejdslivet i dag i forhold til i gamle dage.
I udstillingen går eleverne på opdagelse i fortiden, hvor de møder en familie fra landet og en familie
fra byen. Familiernes baggrundshistorier og livsvilkår formidles via strukturerede elev-i-rolle øvelser.
Øvelserne inddrager ægte historiske genstande og levende gengivelser af kildebaserede personlige
beretninger. Der sættes spot på forskellige emner, herunder industrialisering, folkevandring fra land
til by, Fabriksloven af 1873 m.m.
I Ringsted Mølle træder eleverne ind i møllens stemningsfulde verden og får et visuelt indtryk af det
store maskineri, som var en del af landbrugets mekanisering. Her undersøges de forskellige farer
forbundet med børnearbejde i industrialiseringstiden.
Værkstedet:
Velkommen i fabrikken! Velkommen på gården!
Forløbet afsluttes med en fælles værkstedsaktivitet, som finder sted i Ringsted Museums
børnehjørne. Eleverne får mulighed for at afprøve typiske arbejdsopgaver for børnearbejdere på
landet og i byen i gamle dage. Klassen bliver delt op i hold og skal konkurrere mod hinanden på tid.
Det handler om at holde hovedet koldt og samarbejde under pres! Fabriksformanden er på vagt og
inspicerer kvaliteten af elevernes ”produkter” til sidst i konkurrencen og derefter kåres en vinder.
Forløbet afsluttes med en fælles opsamling. Som perspektivering opfordres eleverne til at reflektere
både over børnearbejdernes vilkår i andre lande i dag og betydningen af børnenes rettigheder i
Danmark for deres hverdag.
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Ringsted Mølle
Foto: Museum Vestsjælland

Kvindelige fabriksarbejdere å. u.

Videre arbejde med emnet ”før” eller ”efter”
1. Lav din egen karakter- I byen eller på landet
Forestil dig, at du er en person fra en arbejderfamilie i perioden 1850-1920, som bor i byen eller på
landet. Fortæl om en typisk dag i dit liv. Gå på opdagelse på skolebiblioteket eller på nettet. Du må
gerne lade dig inspirere af nogle af de mennesker og historier, du har hørt om i skolen eller på
museet, men kom gerne med egne ideer!
Reflektér!
Husk at tænke på:








Hvem er personen? Barn? Voksen? Mand? Kvinde?
Hvor bor personen?
Hvad hedder han/hun?
Hvordan er en typisk dag i hans/hendes liv?
Hvordan ser hans/hendes tøj ud?
Hvad er det han/hun laver til hverdag?
o Fx landmand, fabriksarbejder, håndværker, vaskekone, andet?
Er der særlige fortællinger eller begivenheder forbundet med personen?

Skriv!
Skriv en halv side om din karakter. Brug spørgsmålene som støtte.

På Scenen!
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Arbejd evt. sammen i grupper og lav en mini-forestilling på ca. 3 minutter for resten af klassen.
Forestil jer fx at jeres karakterer er en del af samme familie. Brug fantasien og vis klassen en
typisk dag i familiens liv.

Foto: Museum Vestsjælland.

2. Interviewteknik – børnearbejde i gamle dage
Gå på jagt efter fortiden i din verden!
Når man skal have de vigtige oplysninger frem i et interview, handler det om at stille de rigtige
spørgsmål og forberede sig grundigt.
Forbered
I klassen eller hjemme:
Forbered 5-6 spørgsmål om børnearbejde i gamle dage, som du skal stille en ældre voksen. Det
kan fx være en bedsteforælder eller en ældre nabo. Overvej hvem du vil spørge, og hvorfor du har
valgt personen. Husk at dine spørgsmål skal være præcise, men også give personen mulighed for
at komme med de gode historier. Forestil dig, hvordan du vil spørge videre, hvis du ikke får nok at
vide fra personen.

FX:
Hvor gammel var man, da man begyndte at arbejde udenfor hjemmet, da du var barn?
Kan du give to eksempler på, hvad arbejderbørn kunne lave, da du var barn.
Arbejdede man både derhjemme og udenfor hjemmet, da du var barn?

Optag
Hjemme:
Gå i dialog med personen om deres oplevelser. Inden du går i gang: Husk at takke personen for
deres deltagelse og fortælle dem, hvad interviewet skal handle om. Optag jeres stemmer på en
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telefon eller tablet. Lav en lille lydtest inden du starter det rigtige interview. Husk at tale klart og
tydeligt, at vise interesse og at give personen tid til at svare.
Arbejd videre
Hjemme eller i klassen:
Lyt optagelsen igennem og skriv et resumé af samtalen på maks. en side. Du skal ikke skrive det
hele ordret. Skriv de vigtige punkter ned fra interviewet, som du gerne vil fortælle videre.
Byt og fremlæg
I klassen:
Byt dit resumé med en anden i klassen. Læs jeres resuméer sammen og fortæl om jeres
interviews. Fremlæg evt. dit eget eller din makkers interview for klassen.
3. Perspektivering – ”Her-og-der-og-før-og-nu”
Hvad med resten af verden i gamle dage?
På museet lærer du om børnearbejde i Danmark i gamle dage. Men hvad med børn fra andre
steder i verden i gamle dage? Gå på opdagelse på skolebiblioteket eller på nettet og se hvad du
kan lære om børnearbejde i resten af verden i gamle dage.
Kom i gang ved at tale om de nedenstående billeder sammen i klassen.

Arbejdsdrenge “Breaker Boys”, Kingston, PA USA 1900-1910.
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Pige med en kærre i Porto, Portugal.

Gå på opdagelse i børnearbejdernes verden i dag
Der er mange steder i verden, hvor børn arbejder i dag. Gå på opdagelse på skolebiblioteket eller
på nettet og undersøg børnearbejde i andre lande i vore dage. Kan du forestille dig, hvordan
hverdagen er for en børnearbejder i et andet land? Hvor bor de henne og hvilket slags arbejde tror
du, de laver?
Kom i gang ved at tale om de nedenstående billeder sammen i klassen.

Børnearbejder i Madagaskar i vores tid.
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Børnearbejder ved en væv i Pakistan i vores tid.
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