LÆRERVEJLEDNING

LIVET
OM BORD

Klassetrin
Bh. klasse og 1. - 3. klasse
Mødested
I museumsbutikken ”M/S Cargo”
Varighed
2 timer inden for tidsrummet 9.00-16.30
Periode
Året rundt
Deltagerantal
1 skoleklasse og lærere
Fag
Dansk, natur/teknologi, matematik
Underviser 	Universitetsstuderende fra historie,
etnologi eller lignende fag
Pris
700 kr.

Kost, sundhed & levevilkår
Tværfagligt undervisningsforløb
Der venter eleverne en sansemættet oplevelse under
jorden, når klasselokalet byttes ud med prisvindende
arkitektur, skæve gulve, spil og interaktive udstillings
installationer på M/S Museet for Søfart. Museet, der
befinder sig rundt om en gammel tørdok, er blevet kaldt
”Danmarks smukkeste hul i jorden”, og i disse rammer vil
eleverne stå ansigt til ansigt med søfarernes skæbner og
søfartens betydning for Danmark og verden – før og nu.

Dette forløb bidrager til følgende færdigheds- og vidensmål fra
grundskolens fællesmål:

Børnehaveklassen
Læringsmål
Færdighedsmål 	

Eleven lærer nogle enkle råd om sund kost
Krop og bevægelse, Det sunde valg, fase 1
Eleven kan sammensætte et sundt måltid

Vidensmål

Eleven har viden om kostråd

1. – 2. klasse Dansk

Forløbet
Forløbet består af 3 dele:
1. forberedelse i klasserummet
2. besøg på M/S Museet for Søfart
3. opfølgning i klasserummet
I forløbet på M/S Museet for Søfart følger eleverne i sømandens fodspor i en narrativ struktur gennem
udstillingerne. Havn, hyring, søfartsbog, lastning, knob og
navigation er vigtige elementer i en sømandsfortælling. Den
didaktiske tilgang til fortællingen er dialogbaseret. Forløbet
indeholder aktiviteter, som eleverne skal udføre individuelt, i
mindre grupper og fælles på klassen. Eleverne vil gennem
førstehåndsoplevelser komme helt tæt på autentiske
genstande uden montreglas mellem dem og genstandene.
Undervejs gennem udstillingerne vil der forekomme flere
længere ophold, hvor museumsunderviserne sammen med
eleverne går i dybden med undervisningsforløbets tema:
Hvad er sund kost? Hvilken kost levede sømændene af
om bord på skibene? Hvordan var deres levevilkår?

Formål
− at eleverne oplever en undervisningsform med højt
læringspotentiale, hvor alle kan være med.
− at eleverne får en god, fælles klasseoplevelse.
− at eleverne får redskaber til at sammenligne sømændenes
levevilkår om bord på et skib med
egne levevilkår i dag.
−− at eleverne reflekterer over, hvordan det må være
at leve et liv med dårlige levevilkår og ringe kost.
−− at eleverne kan drage paralleller til nutidens
levevilkår og kostanbefalinger for en optimal
sundhed.
−− at give eleverne mulighed for at spille en lille
rolle som sømand.

Læringsmål 	
Færdighedsmål 	

Eleven får afprøvet en lille rolle, hvor der skal
improviseres og bruges kropssprog
Kommunikation. Krop og drama, fase 1
Eleven kan improvisere med kropssprog og stemme
Eleven har viden om enkelt kropssprog

1. – 2. klasse Natur/teknologi
Læringsmål

Eleven lærer nogle enkle råd omkring sundhed 		
Perspektivering. Mennesket, fase 1
Færdighedsmål 	Eleven kan fortælle om enkle råd om sundhed
i forhold til egen hverdag
Eleven har viden om enkle råd om sundhed
Vidensmål

3. – 4. klasse Natur/teknologi
Læringsmål 	Eleven lærer om sømændenes levevilkår om bord
på skibene gennem tiderne
Perspektivering. Mennesket, fase 1
Færdighedsmål 	Eleven kan sammenligne egne levevilkår med
andres
Vidensmål
Eleven har viden om levevilkår forskellige steder
	
i verden

1. - 3. klasse Matematik
Læringsmål 	

Færdighedsmål 	
Vidensmål 	

Eleven får styrket sine matematiske kompetencer
ved at undersøge enkle hverdagssituationer ved
brug af matematik
Matematiske kompetencer. Modellering, fase 1
Eleven kan undersøge enkle hverdagssituationer
ved brug af matematik
Eleven har viden om sammenhæng mellem matematik og enkle hverdagssituationer

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.
Søfartsbog til alle elever
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FORBEREDELSE
Gør eleverne klar til at få nye erfaringer!

 ør formålene for dette undervisningsforløb tydelige for elevG
erne 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 undervisningsforløbet 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.

Særligt til natur/teknologitimen
−− Fælles information til eleverne: Informer eleverne om, at
de på M/S Museet for Søfart skal arbejde med sundhed og
levevilkår.
−− Begrebsafklaring: ”Sundhed” og ”Levevilkår”. Hvad tænker
eleverne, når de hører de specifikke ord?

Særligt til matematiktimen
Individuel elevopgave
Opgaven går ud på at undersøge sin egen kostsammensætning
fra dagen før med matematik.

−− Begrebsafklaring: Ordet “søfart”. Hvad tænker eleverne om
ordet ”søfart”? Kom gerne i jeres diskussion frem til søfartens
betydning for Danmark gennem tiderne.

Del 1: Del et A4-ark ud til hver enkelt elev. Få eleverne til
at inddele papirarket i 3 lige store kolonner på papirets brede
side. Giv hver kolonne en overskrift: ”Morgenmad”, ”Frokost” og
”Aftensmad”.

Særligt til dansktimen

Del 2: Få eleverne til at skrive/tegne under hver overskrift, hvad
de fik at spise dagen før.

−− Begrebsafklaring: Ordet ”Improvisation”. Hvad tænker eleverne om ordet improvisation? Hvad betyder ordet?
−− Information til eleverne: Fortæl eleverne, at de skal spille ”en
lille rolle” på M/S Museet for Søfart.
−− Fælles diskussion: Hvad vil det sige at spille ”en lille rolle”?
Hvad mener eleverne om at spille en rolle, der skal forestille en
anden person? Hvad kan forskellen være mellem ”en hovedrolle” og ”en lille rolle”?
OBS. Definition af ”en lille rolle”: ”En lille rolle” bliver i dette
undervisningsforløb defineret som en rolle eleven har
sammen med hele klassen eller sammen med en gruppe
klassekammerater. Der er dog mulighed for, hvis eleven
ønsker det, at udvikle sin ”lille rolle” med improvisation
via et særligt individuelt kropssprog og en særlig individuel
stemme.

Del 3: Få eleverne til at regne ud det antal råvarer, de spiste
under hver overskrift: Dvs. antal rugbrødskiver, antal osteskiver,
antal kødstykker osv. Skriv beregningerne ned
på papiret.
Del 4: Eleverne skal nu udregne den samlede sum af
alle råvarer fra både morgenmad, frokost og aftensmad.
Dvs. den samlede sum af rugbrødskiver, osteskiver, kødstykker
osv. for hele dagen. Skriv den samlede sum
ned på papiret.
Del 5: Få eleverne til at undersøge med hjælp
fra deres beregninger på papiret, hvilken råvare, de har spist
mest af. Har de fx fået mest rugbrød, mest ost, mest kød eller en
anden råvare?
Del 6: Gennemgå elevernes resultater fælles på klassen.
OBS. Det primære formål med denne opgave er ikke en
diskussion om sundhed. Formålet med opgaven er at forberede
eleverne til dette undervisningsforløb, og at
eleven får en begyndende fornemmelse for, hvordan hverdagssituationer kan undersøges med matematik.
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OPFØLGNING
Brug de nye erfaringer i klasselokalet!

−− Søfartsbog: Brug søfartsbogen i klasselokalet. På
M/S Museet for Søfart skrev eleverne tekst i logbogen, som er
relevant at inddrage i undervisningen. Få eventuelt eleverne til
at læse deres tekster op for klassen.
Diskuter indholdet i elevernes tekster.
−− Forventning: Diskuter elevernes forventning til oplevelsen på
M/S Museet for Søfart. Var besøget, som eleverne forventede
det? Var der noget, som overraskede? Hvordan? Hvorfor?
−− 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 lille rolle”.
Var det, som eleverne forventede det?
−− Oplevelsen: Hvordan var det at spille ”en lille rolle”
på M/S Museet for Søfart? Var der museumsgæster,
der kiggede, mens eleverne spillede en rolle? Hvordan
var det?

Særligt til natur/teknologitimen
−− Fælles diskussion om kost med læreren som både
ordstyrer og tavlefører. Skriv ”sejlskib”, ”dampskib” og
”motorskib” på tavlen. Genopfrisk elevernes erindringer
fra besøget på M/S Museet for Søfart. Hvilken mad fik
sømændene at spise på henholdsvis et sejlskib, dampskib
og motorskib? Skriv det hele op på tavlen.
−− Fælles diskussion. Hvad fik sømænd ikke nok af i deres kost
specielt på sejlskibe og dampskibe? Hvis sømænd ikke fik
nok grønsager, hvilken sygdom kunne de så få? Bliv enige om
nogle enkle råd omkring sund kost. Fx at man skal huske at
spise grønsager.
OBS. Snakken skal ikke ende som en skræmmekampagne om,
hvorvidt eleverne får grønsager eller ikke. Fakta er, at
med den viden vi har i dag, så mangler børn ikke
grønsager i en så udtalt grad, at der er nogen
risiko for skørbug.
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−− Fælles diskussion ud fra den viden eleverne har om
levevilkår fra besøget på M/S Museet for Søfart: Sammenlign levevilkårene om bord på skibene med elevernes
levevilkår i dag. Hvordan var livet om bord? Kunne eleverne
forestille sig at bo om bord på et skib i flere uger, ja måske
flere måneder? Før i tiden fik sømænd ofte deres første hyre
på et skib allerede som 13-årige. Har eleverne søskende i den
alder? Kan eleverne forestille sig, at deres store søskende er
klar til et arbejde om bord på et skib og være væk fra familien i længere tid? Vil man savne hinanden? Tror eleverne, at
sømændene savnede deres familier, når de var ude at sejle?

Særligt til matematiktimen
− Genopfriskning og fælles diskussion af kostmatematikopgaven fra M/S Museet for Søfart:
Kan eleverne huske, hvad deres kost bestod af på det skib,
de havde hyre på? Kan eleverne huske, om de fik mest brød,
kød eller grønsager? Var der elever, som på deres skib
manglede noget i den kost, de fik serveret, hvis man tænker
på de moderne kostanbefalinger? Hvilke?
OBS. Hvis eleverne har glemt de madretter, der blev ser veret på henholdsvis et sejlskib, dampskib og motorskib,
kan I henvende jer til undervisningsafdelingen på
M/S Museet for Søfart og få en madoversigt. Mail: mbj@mfs.
dk.
− Anbefalinger til det videre arbejde i undervisningen: Det
anbefales at arbejde videre med at undersøge hverdagssituationer med matematik. Med den viden eleverne har fået fra
dette undervisningsforløb, vil de være klar til at undersøge
råvarerne brød, kød og grønsager. Fx kunne en opgave være,
at eleverne skal undersøge priser på henholdsvis brød, kød og
grønsager. Hvad er dyrest? Tag hen til den lokale købmænd og
undersøg forskellige råvarers priser.
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PRAKTISKE
INFORMATIONER

Madpakker
For uddannelsesinstitutioner er det
muligt at spise medbragte madpakker
ved henvendelse til museets bookingafdeling inden museumsbesøget. 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 økologisk
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
cykelparkeringsområde.

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.
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M/S Undervisning udvikles med støtte
fra Den Danske Maritime Fond

