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Om undervisningsmaterialet:
Undervisningsmaterialet er til brug under et besøg på
Kystmuseet Skagen.
Materialet præsenterer primært den fattige fiskers hus,
som er en lille og overskuelig del af museet.
Her får eleverne indblik i dagligdagen i en fiskerfamilies
liv i Skagen for ca. 200 år siden.
Opgaverne trækker paralleller til elevernes egen hverdag.
Opgaverne kan løses individuelt eller i mindre grupper.
Teksthæftet er lavet i samarbejde med Skagens Kunstmuseer, som har udviklet undervisningsmateriale med
samme overordnede tema men med fokus på Skagensmalerne.
Formålet med materialet er overordnet, at eleverne på
en selvstændig og aktiv måde oplever historien som indgang til at diskutere, forstå og fortolke deres egen historie og samtid.

ØVELSE 1:
Her ser du fotografier af unge og gamle skagboer
fra omkring år 1900.
Snak sammen om hvordan I synes de ser ud.
Sammenlign dem med jer selv, jeres bedstemor
og jeres søskende...
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ØVELSE 3:
På fotografiet kan du se en familie, som levede i Skagen for ca.100 år siden.
Hvordan synes du de ser ud? (Glade, forskrækkede, gamle, generte, søvnige?)
Tæl hvor mange børn der var i den familie?
Hvor mange søskende har du?
Bedstemoren er også med på billedet. Hun boede sammen med familien.

Hvad tror du, hun fik tiden til at gå med? (Passe børn, strikke, spille badminton
lave mad, købe smart tøj, se fjernsyn?…)
Børnenes legetøj var hjemmelavede dukker, strandskaller, sten med huller i eller
små skibe snittet i træ. Man kunne også være heldig at have en hund eller en kat.
ØVELSE 2:
I den fattige fiskers hus, kan du se hvordan familierne boede
i Skagen for ca. 150 år siden.

Hvad kan man lege med uden legetøj? ( sanglege, fange-gemmelege, klapperim
bygge sandslotte, fortælle historier…)
Hvad leger du med?

Familierne bestod af mor og far, 8 -9 børn og måske også
en bedstemor. Faren var fisker. Det var stort set alle mænd
dengang.
Tæl hvor mange rum der er i huset?
Er der et badeværelse?
Hvor gik man mon på wc?
Hvor mange senge er der i huset?
Hvad er der på gulvene i huset?
Hvad tror du børnene fik tiden til at gå med? (strikke,
rense fisk, IPad, gå i biografen, lege med hinanden?…)
Hvad tror du de fik at spise? (pizza, is, mågekød, friske
grønsager, fisk?...)
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