
 

Lærervejledning 

Liv i kludene – Thyboernes tøj 

Dette materiale består af tre dele. Første del er nogle kopiark, hvor man får lidt kendskab til udstillingen. 

Der er udvalgt nogle enkelte ting fra udstillingen, der sættes fokus på. Hver ark består af en kort beskrivelse 

af den ting, det omhandler, og så sluttes den af med en opgave. Opgaverne kan variere meget i størrelse, 

alt efter hvad man gør dem til.  Opgaverne er lavet, så man kan bruge dem i forskellige fag, alt efter hvilken 

vinkel man vælger at lægge på.   

Anden del består af et museumsbesøg. Her går man på skattejagt i udstillingen ” Liv i kludene”. Der er 20 

billeder af detaljer på ting i udstillingen taget tæt på. Man skal have gode øjne og være koncentreret, hvis 

man skal finde dem alle. Her kan klassen så enten i par eller mindre grupper samarbejde om at finde alle 20 

detaljer. Der kan, udover skattejagten, bookes en museumsformidler til at guide jer gennem turen på 

museet. Eleverne vil ud over at udforske udstillingen også kunne genkende ting fra de kopiark, der er i del 

et. 

Tredje del er et lidt større projekt. Her har vi lavet en lille film om, hvordan man laver genbrugsmaterialer 

om til noget anvendeligt. Tanken bag er, at folk i tidligere tider var fattige eller havde færre ressourcer til 

rådighed, og derfor genbrugte de og lappede sine tekstiler, hvilket børn i det store hele ikke kender til i dag. 

I kan så gøre som på filmen og lave et forklæde, men I kan også tage udgangspunkt i de ting, børnene har 

set og lade dem selv bestemme. 

Vi har herfra tænkt det som en tretrinsraket. Men alle dele kan laves som enkelte opgaver. Opfordringen vil 

være, at I plukker i det og bruger det, I kan. 
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