
Forslag til efterbehandling på skolen:

Til læreren

Fælles mål:

• Eleven kan sætte begivenheders forudsætninger, forløb og 
følger i kronologisk sammenhæng 

Opgave:

Læs teksten fra linket: https://www.arbejdermuseet.dk/wp-content/
uploads/2016/10/slaget_skoletjenesten.pdf

Efterfølgende opgave:

• Lad eleverne klippe billederne fra bilag 1 ud.
• Eleverne skal placere billederne i en kronologisk rækkefølge.
• Opfølgende samtale i klassen om forudsætninger, forløb og følger i sammen-
hængen omkring ”Slaget på fælleden”.
• Samtal om indvirkingen det kunne have og må have haft på Skovsgaard og 
forholdene der.
• Gør evt. det samme med andre linjer i historien.



Opgave:

Lad eleverne ud fra interesse vælge et af følgende links: 
https://www.arbejdermuseet.dk/wp-content/uploads/2016/10/slaget_skoletjene-
sten.pdf 
http://www.befaestningen.dk/skoletjenesten-3/undervisningsforlob/undervis-
ningsmaterialer/systemskiftet-1901 
http://tikitoki.skoletube.dk/timeline/entry/169217/RIGSARKIVET-Kvinder-
nes-vej-til-stemmeret-i-1915-Kilder-til-Folkeskolen
Teksten om Tyende 

Læs derefter forslagene til historiske problemstillinger i bilag 2. Lad eleverne af-
prøve forskellige historiske problemstillinger på det link, de valgte. 

Fælles mål:

• Eleven har viden om udarbejdelse af historiske problemstil-
linger 
• Eleven har viden om funktion af historie i fortid og nutid 



Fælles mål:

• Eleven kan udlede forklaringer på historiske forhold og forløb 
ud fra historiske scenarier 
• Eleven har viden om kildekritiske begreber

Opgave:

Se afsnit 9 ”Hen til kommoden” af den danske tv-serie Matador (Find den en-
ten i DRs arkiver eller lån den på Langelands bibliotek) Man kan nøjes med at 
se minut 9.20-14.40 og 24.05-36.25
https://www.sa.dk/wp-content/uploads/2016/01/Kildekritik_Rigsarki-
vet_2015.pdf

Efterfølgende arbejdsspørgsmål:

• Samtal i klassen om, hvordan seriens fremstilling af Upstaris/Downs-
tairs forfoldet passer eller ikke passer med den information, I har fået fra 
andre kilder, omvisningen på Skovsgaard, bogen om Tyende og kilderne fra de 
andre efterbehandlinsopgaver?
• Brug det link herover til ”Den lille Guldbog om Kildekritik” til at lave 
kildekritisk arbejde på de førnævnte kilder, del evt. kilderne ud mellem jer. 



Bilag 1

Klip brikkerne ud og brug dem som beskrevet i opgaven:

https://www.inspiration.dk/bolig -og-fritid/boligudsmykning/ure -og-vejrstationer https://da.wikipedia.org/w/index.php?title=Fil:Albert_Jensens_Skudsmaalsbog.pdf&page=2  

Skudsmålsbogen 

10-12 timers arbejdsdage 

6 dage om ugen 

(mellem 60 og 72 timer om 
ugen) 

https://da.wikipedia.org/wiki/Ur 

https://da.wikipedia.org/wiki/Revselsesret 

Retten til at tugte 
sine underordnede 
arbejdere 

http://denstoredanske.dk/Danmarks_geografi_og_historie/Danmarks_historie/Danmark_1849-1945/
Slaget_p%C3%A5_F%C3%A6lleden 

https://da.wikipedia.org/wiki/Louis_Pio 

Louis Pio m.fl. skriver 
artikler til arbejder 
avisen Socialisten 

Mureren strejker 

http://www.arbejderen.dk/fagligt/derfor-stod-3f-p%C3%A5-sidelinjen-i-konflikten-p%C3%A5-
axel-towers 

http://www.arbejdermuseet.dk/besoeg/lej- lokaler/leje-af-festsalen/ 

Udviklingen af fagforeninger  

http://www.arbejdermuseet.dk/laering/partnerskaber-
og-samarbejder/slaget-paa-faelleden-2/  

Slaget på 

Fælleden 

37 timers  

arbejdsuge 



Bilag 2

I årene 1914-1915 arbejdede en ung pige ved navn Elna Hansen som husholdningselev 
på Skovsgaard, da hun rejste fra sin plads, fik hun dette skudsmål af Ellen Fugledes 
mormor Jeppa Møller:

Historiske problemstillinger

Historikere stiller ofte grundlæggende spørgsmål til deres arbejde, som 
man kunne kalde historiske problemstillinger. 

Spørgsmålene er meget generelle, men de kan give jer ideer om, hvilke 
typer spørgsmål, I kan stille i en historisk problemstilling:

• Hvad skete der?

• Hvorfor skete det?

• Hvad var konteksten? I hvilken ramme, under hvilke omstændigheder, 
skete det?

• Hvilken betydning havde det dengang?

• Hvilke forskellige holdninger havde man til det dengang?

• Kunne der være sket noget andet? Kunne det være gået anderledes? 

• Betyder det stadig noget for os i dag? Hvorfor? Hvorfor ikke?

• Hvilken betydning har det for os i dag?

• Hvilke forskellige holdninger findes der til det i dag?

• Forklarer og fortolker historikerne det i dag på forskellige måder? 


