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Sådan gør du: 
- Stil dig et centralt sted i Landsbyen, der er nemt at finde igen for dine elever. 
- Del eleverne i grupper af 3-5 elever og giv hver gruppe et kort over Den Fynske Landsby  

(kan fås i billetsalget eller printes hjemmefra). 
- Giv hver gruppe en unik opgave fra arket og lad dem finde svaret rundt i Den Fynske Landsby.  

Du kan enten læse opgaven højt for eleverne, eller have opgaverne med som små kort, du giver 
eleverne med rundt. 

- Når eleverne vender tilbage, skal de fortælle dig, hvad de har fundet ud af. Spørg gerne ind til det 
de fortæller. 

- Send dem afsted med en ny opgave, indtil alle grupper har været alle opgaver igennem  
- Afslutning: Tal med eleverne dem om, hvad de har fundet ud af om en landsby i 1800-talllet ud fra 

opgaverne. Se forslag til spørgsmål på bagsiden. 

Eleverne må gerne gå rundt i små grupper på egen hånd i Den Fynske Landsby. 
  
Det er vigtigt, at eleverne husker at hjælpe os med at passe på museet og dets dyr, når de går omkring.  
 
Det kan være en god ide at have talt med eleverne om, hvordan de skal gå rundt i grupperne og hvor og 
hvornår I mødes undervejs, inden I kommer på museet og igen, når I ankommer, så alle får den bedst 
mulige tur rundt. 
 

(Kan læses op for eleverne, når I ankommer) 

I står nu i en landsby, som den så ud i 1800-tallet. Her er forskellige gårde, bygninger, dyr og ting, som alt 
sammen fandtes den gang.   
Ved at gå på opdagelse rundt i museet kan I finde ud af mere om, hvordan alting var i 1800-tallet.  
 
Hold godt øje med tingene, I møder undervejs og prøv at svare på alle opgaverne, så godt I kan. Så finder I 
helt sikkert ud af noget nyt om livet på landet for omkring 150 år siden. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Find Landsbyens gadekær. 
 
Hvilke bygninger ligger omkring 
gadekæret? 
 
Hvorfor tror I, at netop de 
bygninger ligger tæt på vandet? 

 Find Landsbyens skole. 
 
Prøv at tælle med jeres skridt, 
hvor lang skolen er. 
 
Hvor stor er skolen i forhold til 
jeres skole? 

 Find to forskellige møller i 
Landsbyen. 
 
Hvordan fungerer de to møller? 
 
Hvad driver dem rundt? 

 

 Find tre forskellige vægfarver i 
Landsbyen. 
 
Hvilke farver fandt I? 
 
Hvad er der i de forskellige 
bygninger, I fandt? 

       

 

 

 

 

 

 

 

Find tre forskellige sorter af 
æbletræer. I kan kende dem på, 
de små træskilte på træerne. 
 
Hvad hedder de tre sorter I 
fandt? 
Kender I andre æblesorter? 

 Find møddingen 
 
Hvad er en mødding lavet af? 
 
Hvordan lugter der ved 
møddingen? 
 

 Find teglværket. 
 
Hvad er et teglværk? 
 
Hvordan har teglværket 
fungeret? 
 

 Find et af landsbyens små huse. 
 
Stil jer op ad døren. Hvor høj er 
den i forhold til jer? 
 
Kom med 3 bud på, hvorfor 
døren er anderledes. 

       

 

 

 

 

 

 

 

Find to huse, som der ikke er en 
gård.  Brug ting foran og rundt 
om husene til at hjælpe jer med 
at finde svar. 
 
Hvad lavede menneskerne i 
husene i stedet for at være 
landmænd? 

 Gå til en af de fire store gårde i 
Landsbyen. 
 
Hvad kan I finde ud af, om dem, 
der har boet på gårdene? 
Eksempelvis hvad arbejdede de 
med? Var de rige eller fattige? 

 Find en tønde som den på 
billedet med stylter i. 
 
Prøv om I kan gå på stylter. 
 
Hvor mange skridt kan I gå? 
 

 Find tre huse, der er bygget af 
forskellige materialer. 
 
Hvilke materialer, er der blevet 
brugt? 
 
Hvad har der været i husene? 

       

 

 

 

 

 

 

 

Find et sted med høje stave i 
forhaven lige som på billedet. 
 
Hvad bruges stavene til? 
 
Hvorfor er de vigtige i 1800-
tallet? 
 

 Find fem forskellige dyrearter i 
Landsbyen. 
 
Hvilke dyr har I fundet? 
 
Hvad tror I, de blev brugt til i 
1800-tallet? 
 

 Find det lille hus på billedet. 
 
Hvem bor der? 
Er beboerne hjemme? 
 
Hvad er det, der står foran 
huset? 
 

 Gå rundt til mindst 2 af 
Landsbyens marker. 
 
Hvad er der sået på de to 
marker? 
 
I må gerne røre og dufte. 
 

 

 
  



 

 

 

 
 

Her er et par forslag til spørgsmål, der kan bruges til at få eleverne til at tænke over sammenhængen 
mellem opgaverne og 1800-tallet i den efterfølgende samtale.  
 
Redegørende spørgsmål: 

- Hvad var husene bygget af i 1800-tallet? 
- Hvad arbejde de mennesker, der boede i Landsbyen med? 
- Hvilke dyr havde de i 1800-tallet? 
- Hvilke ting dyrkede de i 1800-tallet? 
- Hvordan så skolen ud i 1800-tallet? 
- … 

 
Perspektiverende spørgsmål: 

- Hvordan er husene og gårdene i Landsbyen anderledes end der, hvor I bor? 
- Ud fra de dyr, marker og træer I har fundet i Landsbyen, hvad tror I så menneskerne spiste i 1800-

tallet? Hvilke madvarer fra i dag, har de nok ikke kunne få? 
- Hvordan tror I, det var at bo i en Landsby i 1800-tallet? 
- Er der en sammenhæng mellem byggematerialerne og hvad bygningerne, har været brugt til? 
- … 


