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INTRODUKTION 
TIL LÆRER

MATERIALE TIL HISTORIEUNDERVISNING PÅ UNGDOMSUDDANNELSERNE

4 OPGAVESÆT

Fag: Historie A & B
Målgruppe: STX, HF, HHX, HTX

Vejledning og introduktion for lærere til undervisningsmateriale om fregatten Jylland, specielt 
lavet og tilegnet til ungdomsuddannelsernes historieundervisning. Materialet kan anvendes 

selvstændigt, men vi håber naturligvis meget, at du vil bruge det som forberedelse/supplement til 
et besøg på fregatten Jylland.
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Introduktion til materialet
Materialet præsenterer fregattens mange forskellige sider og historier, men særligt tre 

emner er i fokus. De første to sæt behandler fregatten som hybrid og hvordan den er et billede på 
samtidens industrielle forandringer, samt hvordan livet ombord blev påvirket af datidens nyligt 

oprettede demokrati. Det tredje sæt behandler søfolkenes liv ombord. Det fjerde sæt lægger fok-
us på hvordan, fregatten er blevet brugt i den samfunds- og kulturpolitiske debat.

Sæt 1: ”Fregatten Jylland: En hybrid  
mellem tradition og fornyelse” 
Materiale om fregatten Jylland som hybrid og 
udtryk for modernitet, niveau 1.&2.g.

Sæt 2: ”Fregatten Jylland:  
Mellem tradition og fornyelse” 
Materiale om fregatten Jylland som hybrid og 
udtryk for modernitet, niveau 2.&3.g.

Sæt 3: ”Livet ombord på fregatten  
Jylland 1862-87” 
Materiale om livet ombord Jylland, niveau 1.-3.g.

Sæt 4: ”Fregatten Jylland: Mellem  
erindringshistorie og historiebrug” 
Materiale til historiebrug, niveau 2.&3.g.

Læringsmål
Materialet giver eleverne færdigheder til at kunne:

• Redegøre for udviklingslinjer i Danmark 
• Analysere samspil mellem mennesker 
• Forklare samfundsmæssige forandringer 
• Formulere historiske problemstillinger og  
 relatere dem til deres egen tid 

• reflektere over mennesket som historieskabt  
 og historieskabende 
• Anvende metodisk-kritiske tilgange til at  
 udvælge og analysere historisk materiale,  
 inklusivt historiebrug
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Materialets fire sæt
Sæt 1 og 2 er næsten ens, med lidt forskelle i sværhedsgrad. Du udvælger selv hvilke sæt, 

du vil bruge, da de alle fire kan benyttes uafhængigt af hinanden eller i kombination.

Fregatten Jylland: En hybrid mellem  
tradition og fornyelse  (sæt 1) 
 Mellem tradition og fornyelse (sæt 2) 
Fregatten Jylland blev bygget som et tradi-
tionelt fuldrigget sejlskib af træ, men var sam-
tidig udstyret med en dampmaskine. Fordi det 
er konstrueret til begge fremdriftsformer, kan 
man se, hvordan flåden både ville inddrage det 
nye, men samtidig ikke var parat til at opgive 
det gamle. Man kan se, at den industrielle og 
teknologiske udvikling kom gradvis – ikke fra 
den ene dag til den anden.

At være ombord var som at være i et lille sam-
fund i sig selv. Tidens samfundsændringer, med 
indførelsen af demokratiet, kan på nogle punk-
ter ses i hvem der var ombord og hvordan de 
blev behandlet. Samtidig kan man se, hvordan 
militærets effektivitet og beredskab betød, at 
det langt fra var alle demokratiets nye ligestill-
ingstiltag, der brød igennem. En effektivitet og 
et beredskab, der stadig i dag gør militæret hi-
erarkisk og indskrænker den personlige frihed. 
Der kan altså også trækkes tråde op til nutiden.

Livet ombord fregatten Jylland  
1862-87 (sæt 3) 
Der var ikke stor forskel på livet ombord på Jyl-
land og på mange andre af flådens skibe. Destina-
tionerne for togterne var måske forskellige, men 
alt, der foregik på skibet under rejserne, lignede 
hinanden. Sømændenes hverdag var præget af 
rutiner og hårdt arbejde, men der var også fritid, 
der skulle udfyldes med et eller andet. Derudover 

havde skibet sit eget retssamfund, delvist adskilt 
fra resten af Danmark. Ombord havde man andre 
regler, der skulle overholdes og andre måder at 
straffe på.

Fregatten Jylland: Mellem erindrings- 
historie og historiebrug (sæt 4) 
Særligt i de politiske diskussioner om finansiering 
til bevaringen af fregatten Jylland har historie-
brug spillet en aktiv rolle. Folk, der arbejder for at 
skaffe penge til fregatten Jylland, har brugt skibets 
historie på forskellige måder for at understrege vig-
tigheden af fregattens bevaring. På samme måde er 
skibet også brugt i andre politiske sammenhænge; 
som et samlende nationalt symbol for forsvar, eller 
som inspirerende billede på teknologisk innova-
tion og fremdrift. Derudover er der også debatter i 
de historiske kredse om, hvorvidt man kan sige, at 
Jylland vandt sit eneste søslag eller ej.

Supplerende 
materiale 
Der er to typer supplerende materiale, udtænkt til 
at hjælpe med at besvare arbejdsspørgsmål: kilder 
og fremstillinger. Det er ikke tiltænkt, at eleverne 
skal benytte sig af alt det supplerende materiale 
til hvert spørgsmål. I stedet er det en øvelse i at 
udvælge det materiale, man vil bruge, og det giver 
mulighed for, at forskellige grupper kan have for-
skellige ting at sige.
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Spørgsmål 1: Dette spørgsmål skal give elev-
erne en forståelse for, hvorfor man valgte 
som man gjorde, i stedet for at holde sig helt 
til enten tradition eller fornyelse. Derudover 
skal det give et indblik i den offentlige debat i 
tiden, og om det havde en effekt på, hvordan 
man valgte at konstruere Jylland. Det giver en 
bredere forståelse for samfundet og dets syn 
på og tilgang til teknologiske forandringer.

Spørgsmål 2: Dette spørgsmål skal give elev-
erne et indblik i hverdagen i 1800-tallet og 
dermed en bedre forståelse af forskellene og 
lighederne mellem den tid og deres egen tid. 
Det skal også gerne øge deres forståelse for 
perioden som helhed, samt deres forståelse 
for samfundets normer og traditioner.

Spørgsmål 3: Dette spørgsmål skal give 
eleverne et indblik i tankerne bag afstraffelse 
i 1800-tallet. Pointen er at give eleverne en 
forståelse for, hvorfor man straffede som man 
gjorde, og hvad man ville opnå. Både i forhold 
til hvad der blev straffet for, og hvordan man 
gjorde det. Umiddelbart er det ikke meningen, 

at eleverne skal sammenligne datidens 
metoder med nutidens, men det kan være 
hensigtsmæssigt for at forstå den udvikling, 
der skete i perioden, at sammenligne de 
forskellige regelsæt, der var og blev brugt i 
slutningen af 1800-tallet.

Spørgsmål 4: Dette spørgsmål giver eleverne 
mulighed for at trække tråde op til nutiden, 
hvilket skal give dem en bedre forståelse af 
emnet. Ved at se på, hvordan og hvorfor hy-
brider i dag bliver til, kan det give en bedre og 
mere dybdegående forståelse af, hvorfor man 
dengang valgte at lave en hybrid. Spørgsmålet 
hænger til dels sammen med spørgsmål 1.

Spørgsmål 5 (kun sæt 2): Dette spørgsmål skal 
udvikle elevernes forståelse af begrebet ”mo-
dernitet” for bedre at belyse, hvad der menes, 
når ordet ”moderne” bruges om fregatten. Det 
skal også udvikle deres forståelse af, hvordan 
modernitet har udviklet sig gennem tiden og 
forskelligt rundt omkring i verden.

Arbejdsspørgsmål
Vi har udarbejdet en række spørgsmål til eleverne og fundet kilder, der kan hjælpe dem med  
besvarelse. De er udtænkt med det formål, at eleverne får mest muligt ud af undervisnings- 

materialet ved selv at arbejde med nogle af de emner, der er blevet gennemgået.

Det er naturligvis op til dig som lærer, om du vil bruge disse eller følge dine egne ideer.

Sæt 1 og 2: Hybrid, traditon, fornyelse
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Sæt 3: Livet ombord
Spørgsmål 1: Dette spørgsmål skal give 
eleverne indsigt i hvor meget arbejde og hvor 
meget fritid folkene ombord havde, samt hvad 
de brugte deres fritid til.

Spørgsmål 2: Dette spørgsmål skal lære 
eleverne noget om medicinsk praksis på et 
skib i tiden, samt hvilke sygdomme, der var 
udbredte. Derudover skal de få en forståelse 
for hvor meget prestige, der var omkring læger 
dengang.

Spørgsmål 3: Dette spørgsmål skal give 
eleverne en forståelse for, hvordan det var at 
besøge et så fremmed land som Vestindien i 
en tid, hvor det var langt at rejse fra Jylland til 
Sjælland.

Spørgsmål 4: Dette spørgsmål handler om 
historiebrug og skal bruges til at vurdere, 
hvordan man nu til dags skildrer livet ombord 
i forhold til, hvordan det egentligt var. 

Sæt 4: Erindringshistorie og historiebrug
Spørgsmål 1: Dette spørgsmål skal lære 
eleverne at vurdere, hvad erindringshistorie 
er, hvordan det skabes, og hvor forskelligt det 
kan være – alt efter perspektiv.

Spørgsmål 2: Dette spørgsmål skal give elev-
erne en fornemmelse af, hvordan historie bru-
ges eller ignoreres politisk. Og en forståelse 
af, hvordan det bliver forsvaret at bruge eller 
ignorere historie.

Spørgsmål 3: Dette spørgsmål skal give elev-
erne et indblik i, hvordan historikere arbejder 
med historiske begivenheder og historiebrug. 
Og en forståelse for, hvordan ikke-historikere 
ser på begivenheder og historiebrug.

Spørgsmål 4: Dette spørgsmål skal lære elev-
erne om, hvordan museer formidler viden og 
hvad der ligger til grund for deres formidlings- 
praksis. Herunder hvordan dette afspejler 
museernes historieforståelse og -brug.
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Modulopsætning
Tre undervisningsmoduler á ca. 60 minutter.  

Du kan både begynde og afslutte forløbet med et besøg på fregatten Jylland.

Eksempel på hvordan modulfordelingen 
kunne se ud:

  
Første time bruges på gennemgang af tekst- 
erne, og eleverne begynder på arbejdsspørgs- 
målene.

Anden time bruges på, at elever arbejder 
med spørgsmålene og bilagene.

Tredje time bruges på gennemgang af ar- 
bejdsspørgsmålene, eventuelt forberedelse på 
et besøg og afrunding af forløbet.

Hvis du ikke bruger arbejdsspørgsmålene 
i deres klassiske opsætning, kan planen 
selvfølgelig se anderledes ud. Desuden er det 
ikke sikkert, at dine elever skal bruge en hel 
time på at besvare spørgsmålene eller en hel 
time på at gennemgå deres besvarelser.

Besøg på Fregatten
Vi opfordrer til et besøg på museet Fregatten 
Jylland, hvor eleverne får mulighed for at 
mærke historiens vingesus og komme helt tæt 
på det autentiske skib og historien. Et besøg vil 
også dække kravet i lærerplanen for skiftende 
arbejdsformer og de mange opfordringer til at 
benytte interaktiv undervisning.  

På Fregatten Jylland tilbyder vi særrundvis-
ninger inden for undervisningsmaterialets 
emner, alt efter ønsker og behov. I kan læse 
mere om her på hjemmesiden. 

Kontakt os gerne på telefon:  
86 34 10 99.

FREGATTEN JYLLAND – INTRO LÆRER


