Materiale til brug før og
efter jeres besøg i
Klunkehjemmet
Klunkehjemmet (ungdomsuddannelse)

Introduktion (til læreren)
Inden I besøger Klunkehjemmet, giver dette materiale jer mulighed for at
forberede jer til besøget samt mulighed for at følge op på emnet efterfølgende.
Før-opgaver
I før-opgaver kan I med fordel hente følgende materiale om Det moderne
gennembrud fra Nationalmuseet:
https://natmus.dk/fileadmin/user_upload/natmus/undervisning/dokumenter/dk
_historier/det_moderne_gennembrud_2.pdf
Her kan I arbejde med arbejdsspørgsmål som forberedelse til besøget. Disse
arbejdsspørgsmål giver eleverne en overordnet introduktion til perioden.
I kan også bruge serien ”1800-tallet på vrangen” med dertilhørende
arbejdsspørgsmål som forberedelse.
Undervisningen i Nationalmuseets Klunkehjem
Kun få skridt fra Nationalmuseet, ligger grosserer Rudolph Christensens
herskabelige lejlighed. Det autentiske interiør fra tiden mellem 1890 og 1914
fremstår usædvanligt velbevaret, lige fra stuernes møbler, nips og kunstfærdigt
draperede gardiner, til køkken, badeværelse og toilet. Forløbet belyser alle sider
af denne enestående lejlighed, både de rum, hvor familiens gæster kom, og de
områder, hvor kun herskab og tjenestefolk satte deres ben. Der tegnes et
indgående billede af hverdagen i et borgerskabshjem omkring år 1900. Der
lægges vægt på at vise forskelle mellem kvindens og mandens verden, en god
baggrund for at arbejde videre med et tema som f.eks. sædelighedsfejden.
Efteropgave
I kan vælge at arbejde videre med forskellige tematikker fra Klunkehjemmet som
præsenteres for klassen.

Før-opgaver
Elevopgave 1: Introduktion til Det moderne
gennembrud som periode
I før-opgaven kan I med fordel hente følgende materiale om Det moderne
gennembrud fra Nationalmuseet:
https://natmus.dk/fileadmin/user_upload/natmus/undervisning/dokumenter/dk
_historier/det_moderne_gennembrud_2.pdf
Materialet kan bruges som introduktion til perioden, diskussion om kønsroller,
kunsten og litteraturens brud med romantikken.
I kan med fordel arbejde med følgende spørgsmål:
- Kom med konkrete eksempler på, hvordan Det moderne gennembrud er
et opgør med tidligere tider.
- Karakterisér Danmark i slutningen af 1800-tallet. Hvad er det for et
samfund, Det moderne gennembrud foregår i?
- Hvilke centrale personer er en del af perioden ifølge materialet?
- Hvad betyder begreberne industrialisering og urbanisering? Og hvad
betyder de to for samfundets udvikling?

Elevopgave 2: Arbejd med 1800-tallet på vrangen
På www.dr.dk kan I finde arbejdsspørgsmål og se serien 1800-tallet på vrangen
Her kan eleverne bl.a. få mere viden om de forskellige samfundsklasser, datidens
diskussioner om køn, periodens forfattere og kunstnere m.fl. I kan også overveje
at eleverne ser udvalgte klip eller afsnit som forberedelse eller hjemmeopgave.

Efter-opgave
Elevopgave 1: Fremlæggelser om Klunkehjemmet
Eleverne kan med fordel arbejde med at tage noter og dokumentere besøget i
Klunkehjemmet. Her kan eleverne inddeles i grupper med fokus på særlige
tematikker f.eks. kønsroller, klasseforskelle, hjemmets opdeling (skellet mellem
offentligt og privat), familieliv og tjenestefolk.
I kan efterfølgende arbejde med tematikkerne og fremlægge i plenum med
eksempler fra Klunkehjemmet og fra litteraturen.
I kan finde meget mere viden, fotos og baggrundsinformation om
Klunkehjemmet og perioden her

