Undervisning
i palæet

Fag: Historie, dansk og samfundsfag
Målgruppe: 4. - 10. klasse. Max. 28 elever
Varighed: 60 min.
Pris: 475,Forløbets struktur og metoder er med til
at understøtte følgende læringsmål for
grundskolen:
• At eleverne kan forklare samspil mellem fortid, nutid og fremtid.
• At eleverne kan deltage aktivt, åbent
og analytisk i dialog.
• At eleverne har viden om socialisering
og identitetsdannelse.

4. - 10. KLASSE

SKABER GENSTANDE
IDENTITET?

DET NYE DEMOKRATI
– da kvinderne fik stemmeret

Forløbet stiller spørgsmål ved de genstande,
som vi omgiver os med: Hvorfor er de blevet
gemt, hvem har de tilhørt og hvornår er de
fra?

En af de store ændringer i det danske samfund sker, da Christian 10. underskriver
grundlovsændringen den 5. juni 1915, som
blandt andre giver kvinder stemmeret.

Sammen med museets læringspilot besøger klassen de kongelige arbejdsværelser
på Amalienborg. Her fortæller genstandene
blandt andet om centrale begivenheder og
om personer, der har haft betydning for det
danske kongehus og den danske historie.

Danmark blev det fjerde land i verden, hvor
kvinder fik stemmeret. Men hvordan gik det
til, og hvad gik forud for, at kvinder i dag har
ret til at stemme?

Museets egen kuffert, fuld af hands-on genstande, er med til at åbne for dialogen, når
eleverne i fællesskab udvælger genstande og
redegør for deres syn på genstandenes værdi
og på det at gemme i en historisk kontekst.
Men hvilken værdiskala vurderer eleverne ud
fra: Minder, økonomi eller historie?
Eleverne stilles afslutningsvis over for spørgsmålet: Synes de, at genstande kan være med
til at skabe identitet hos den enkelte?

Fag: Historie, dansk og samfundsfag
Målgruppe: 7. - 10. klasse. Max. 28 elever
Varighed: 90 min.
Pris: 575,Forløbets struktur og metoder er med til
at understøtte følgende læringsmål for
grundskolen:
• At eleverne kan bruge kanonpunkter
til at skabe historisk overblik og sammenhængsforståelse.
• At eleverne kan organisere samarbejdet om fremstillingen.
• At eleverne opnår en forståelse af,
hvordan mennesker både påvirkes af
og kan påvirke samfundet.

7. - 10. KLASSE

Sammen med museets læringspilot sættes
der fokus på datidens argumenter for og
imod kvinders stemmeret.
Gennem dialogbaserede øvelser og handson genstande diskuteres de samfundsforhold og samfundsændringer, der gik forud
for det demokrati og samfund, som vi kender i dag.
Efterfølgende arbejder eleverne i grupper,
hvor de reflekterer over og argumenterer
for tidens synspunkter. Hertil forfattes en
brandtale, der afslutningsvis afholdes i gallasalen.
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Undervisning hos Kongernes Samling
Læringsenheden formidler Kongernes Samling på Amalienborg
og Rosenborg. Vi lægger vægt på at gøre historien levende. Derfor tilrettelægger vi vores undervisningsforløb, så de involverer
eleverne. Det sker sammen med vores læringspilot gennem en
åben dialog, genstandshåndtering og gennem forskellige aktiviteter, hvor eleverne i fællesskab er aktive deltagere.
Vores aldersdifferentierede undervisningsforløb er altid dialogbaserede og afstemt i forhold til Fælles Mål og lære- og læseplaner for
grundskolerne.
Samtidig ønsker vi, at eleverne får en oplevelse, der kan skabe
forståelse for historien ud fra nye vinkler. Vinkler, som kan give
eleverne en større bevidsthed om og indsigt i den tid og det samfund, som de selv lever i.
Vores læringspiloter udfolder danmarkshistorien ud fra et kongeligt perspektiv. Læringspiloterne har alle en solid faglig baggrund,
som studerende på universiteter eller lærerseminarier. Fælles for
dem er, at de brænder for at formidle historien.

Vi glæder os til at byde jer velkommen!

Undervisning
på slottet

Fag: Historie, dansk og billedkunst
Målgruppe: 0. - 2. klasse. Max. 28 elever
Varighed: 90 min. inkl. våbenskjoldsværksted / 60 min. ekskl. våbenskjoldsværksted
Pris: 575,- / 475,Forløbets struktur og metoder er med til
at understøtte følgende læringsmål for
grundskolen:
• At eleverne opnår viden om historie
gennem brug af historiske scenarier.
• At eleverne har viden om turtagning.
• At eleverne bliver i stand til at iagttage, reflektere og bruge billedsprog i
kommunikative processer.

0. - 2. KLASSE

FREDERIK 4.S HOFSKOLE
– for begyndere

I RØG OG DAMP
– i fodsporet på Christian 4.

Frederik 4. har brug for nye adelsfolk! Er
jeres klasse klar til at blive optaget ved Frederik 4.s kongelige hof?

Kom helt tæt på kong Christian 4., når museets læringspilot tager klassen med rundt
på Rosenborg og fortæller spændende og
mystiske historier om den berømte konge
og hans elskede slot. Var Rosenborg virkelig
et sommerhus langt uden for byen, og er
det rigtigt blod, der er på hans tøj?

Iført kapper bliver eleverne indviet i, hvad
det kræver at blive en del af et kongeligt hof
på Rosenborg. Eleverne leder efter skjulte
monogrammer og historier i lofterne og hører kongelig musik, mens de ligger på slottets fine gulve. På rad og række dygtiggør
eleverne sig i at gå, bukke og neje korrekt i
Riddersalen, hvor Frederik 4.s flotte våbenskjold imponerer. Kun med sådan ét, kan
man kalde sig rigtig adelig. Men hvordan
kan man tyde de forskellige symboler og
farver?
Måske er eleverne så dygtige i alle disciplinerne, at de ligesom Frederik 4., må skabe
deres helt eget våbenskjold og dermed kalde
sig adelige ved Frederik 4.s kongelige hof.

Fag: Historie, dansk og billedkunst
Målgruppe: 0. - 3. klasse. Max. 28 elever
Varighed: 90 min. inkl. kroneværksted /
60 min. ekskl. kroneværksted
Pris: 575,- / 475,Forløbets struktur og metoder er med til
at understøtte følgende læringsmål for
grundskolen:
• At eleverne har viden om personer og
hændelser, der tillægges betydning i
historien.
• At eleverne har viden om turtagning.
• At eleverne bliver i stand til at iagttage, reflektere og bruge billedsprog i
kommunikative processer.

0. - 3. KLASSE

Gennem historiefortælling, dialog og handson genstande kommer eleverne med på en
rejse ind i kongens liv. Her vil de blandt andet opleve kongens hemmelige sted og hans
blodplettede krigstøj, for til sidst at besøge
skatkammerets dyb, hvor Christian 4.s krone holdes under skarpt opsyn. Hvad mon
den vejer? Hvorfor valgte Christian 4. at udsmykke sin krone med så mange symboler
og figurer? Og hvilken betydning har de?
Når inspirationen er vagt hos eleverne, fortsætter forløbet i kroneværkstedet. I værkstedet designer de deres helt egne kroner,
ligesom den berømte konge.
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