SKIK OG BRØD
EN DEL AF LEVEBRØD
På gården har kvinderne netop bagt brød. Her i forsommeren
bruges noget af det sidste korn fra høsten. Brødet skal holde en
måned. Til bagningen hører både ritualer, tro og overtro. At bage
er en vigtig sag for både Gud og hvermand.
Tag eleverne med tilbage til 1800-tallets landboliv, kom tæt på
ritualerne og tag del i festen, når vi undersøger brødets rolle i
landbosamfundet. Undervejs smager vi på datidens brød, finder
spor fra romantikken og sammenligner med vor tid.
Forløbet konkret
Med udgangspunkt i spørgsmålet
”hvordan smagte brød og hvad forbandt
mennesker brødet med i
landbosamfundet?” vil vi på forskelligvis
søge svar i praktiske opgaver og
udfordringer.
Eleverne oplever med egen krop
hvordan ritualer, tro og overtro var tæt
knyttet til det daglige liv i 1800-tallets
landbosamfund.
Vi sætter fokus på forskellen mellem
hverdag og fest gennem brødet: Hvilke
forskelle og ligheder er der, hvordan er
de blevet til og hvorfor var der så
mange fester i landsbyen?
Konkrete læringsmål for forløbet
 Eleven har kendskab til brødets
symbolske og praktiske funktion.
 Eleven har kendskab til livet i
landbosamfundet, herunder ritualer,
tro og overtro.
Fælles Mål, i fokus for Historie
Kronologi og sammenhæng:
 Eleven har viden om væsentlige træk
ved historiske perioder.

Kildeanalyse
 Eleven kan vurdere brugbarheden af
historiske spor, medier og andre
udtryksformer til at belyse historiske
problemstillinger.
Fælles Mål, i fokus for Dansk
Sprog og kultur
 Eleven har viden om samspillet
mellem sprog. kultur og sproglig
mangfoldighed.
Fælles Mål, i fokus for Madkundskab
Måltidskultur
 Eleven har viden om tids- og
stedsbestemte mad- og
måltidskulturer.
Forberedelse før besøget
Inden besøget modtager i et bredt
læringsmateriale om brød og korn i
menneskets liv.
Forslag til efterbehandling
Tilbage på skolen er der plads til, at
identificere og debattere de forandringer
som eleverne har oplevet i forløbet.
I Historie kan I arbejde med overgangen
fra landbo- til industrisamfund, kønsroller
og demokratiets rolle på landet.
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Levebrød
Læringsforløbet er en del af
”Levebrød”, et Åben Skolesamarbejde mellem Skoletjenesten
Pederstrup og venner. Vi sætter
fokus på brødet i menneskets liv
før og nu. Fra jord til bord, fra gær
til gudstjeneste, fra mark til mund.
Læs mere på levebrød.com.

I Dansk kan I arbejde med
romantikkens sammenkædning af folk,
natur og tro. Læs evt. kanonforfattere
som Oehlenschläger, Grundtvig, Blicher,
H.C. Andersen og Ingemann.
I Madkundskab kan I arbejde med
nationalretter og madkultur. I kan
sætte fokus på andre regioners
brødtyper, f.eks. naan, tacos,
baguette, scones og bao.

