
Forslag til efterbehandling på skolen:

Til læreren

Fælles mål:

• Eleven kan sammenligne tidlige tiders familie, slægt og fæl-
lesskaber med eget liv

Opgave:

Skriv en historie om hverdagen for enten en husholdningselev eller et herskabsbarn i 
starten af 1900-tallet, brug de oplysninger du har fået fra bogen om Tyende og om-
visningen på Skovsgaard. (Dette kan gøres skriftligt, som et show i app’en PuppetPal 
eller som små skuespil eller film i klassen efter lærerens ønske)

Efterfølgende arbejdsspørgsmål:

• Hvordan var hverdagen for børnene i 1900-tallet både Upstairs og Downstairs 
anderledes end jeres barndom i dag?
• Hvor fandt man sine venner i gamle dage?/Hvor finder I jeres venner?
• Hvor længe var børnene i 1900-tallet sammen med deres familie?/Hvor længe 
er børn i dag sammen med deres familie?
• Hvad brugte børn i 1900-tallet deres fritid på?/Hvad bruger I jeres fritid på?
• Læreren kan evt. uddybe med flere spørgsmål, alt efter hvilke vinkler eleverne 
har valgt i deres historie.



Opgave:

Læs de to skudsmål i bilag 1 og 2. 
Prøv at skrive et skudsmål til dig selv, husk både de gode og mindre gode sider.

Efterfølgende arbejdsspørgsmål:

• Er det gode eller dårlige skudsmål I har læst?
• Hvordan tror I det er at få arbejde, hvis man har fået et dårligt skudsmål?
• Det var ikke muligt for tyendet at få deres skudsmål lavet om, hvis de mente 
det var uretfærdigt det der blev skrevet. Det kunne være, hvis herskabet ikke kunne 
lide tyendet af personlige årsager. Hvordan tror I, det var?
• Tyendet skulle stå til rådighed 24 timer i døgnet. De havde fri en halv dag én 
gang om måneden. Ved I hvor meget voksne arbejder i dag?, Hvordan er det bedre 
nu? 
• Herskabet måtte slå tyendet, hvis de ikke opførte sig, som herskabet syntes, 
de skulle. Må man slå andre mennesker i dag?
• Tyendet var ikke lige så meget værd som herskabet, og tyendet i staldene var 
mindst værd. Findes der også sådan et hierarki i dag?
• Kan I komme på andre ting, der har ændret sig fra, hvordan livet var i 
1900-tallet, og hvordan det er nu?

Fælles mål:

• Eleven kan læse enkle historiske kilder og udtrykke sig sprog-
ligt enkelt om deres indhold
• Eleven kan beskrive ændringer i magtforhold og samfunds-
strukturer over tid



Fælles mål:

• Eleven kan forklare hvorledes de og andre er historieskabte 
og skaber historie

Opgave:
Tyendet der var ansat på Skovsgaard har helt sikkert ikke troet, at de var en 
del af historien, at der ville blive fortalt om dem i fremtiden, og at fremmede 
mennesker ville vide, hvem de var. Men de har været med til at skabe histo-
rien uden at vide det. På samme måde kommer I til at skabe historie, for alle 
skaber historie. F.eks. skal I undervises 10 år af jeres barndom, det står der i 
Folkeskoleloven, det er en lov, der er blevet lavet, fordi børn i gamle dage ikke 
havde det privilegium. Men måske er der noget, I ikke kan eller må i dag, som 
bliver skrevet ind i en ny lov om 100 år, så børn i fremtiden får lov til det. Så-
dan er man både skabt af historien, men også med til at skabe den nye histo-
rie.

Efterfølgende arbejdsspørgsmål:

• Kan du komme på andre ting end skolegang, der er lavet om siden 
1900-tallet?
• Prøv og tænk, om der er noget, der kunne laves bedre til fremtiden?



Fælles mål:

• Eleven har viden om enkle kildekritiske begreber

Opgave: 

Din problemstilling lyder: Hvordan var det at arbejde som tyende på Skovsgaard? 
Læs brevet fra Margrethe og vurder ved hjælp af din viden om kildekritik, om du 
kan bruge brevet som kilde.



https://www.sa.dk/wp-content/uploads/2017/02/KildekritikHandOut_Rigsarkivet_Web.pdf



Bilag 1

I 1917 arbejdede Hans Hansen i landbruget for forpagteren på Skovsgaard, da han 
rejste, fik han dette skudsmål:



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:



Bilag 3

Dette er et brev fra Margrethe til Ingeborg om, hvordan det er at være tyende på 
Skovsgaard. Den unge frøken Margrethe skriver om, er Thyra Fuglede, Ellens mor.








