
Indledning
I dette forløb har vi i samarbejde med Odense Tekniske Gymnasium udviklet et undervisningsforløb med navnet ”Det moderne 
gennembrud – på flere spor” rettet mod fagene idéhistorie, fysik og engelsk. Fællestemaet er begrebet TID.

Elever skal opleve og udnytte værdien af en vekselvirkning mellem undervisning på deres gymnasium og at være på et museum. 
Vi ønsker med forløbet at bevidstgøre og konkretisere for de studerende hvor og hvordan, vi kan iagttage, hvilke betydninger og 
konsekvenser for eftertiden, industrialiseringen fik gennem begrebet tid. 

Projektet retter sig primært mod 2. g-klasser på HTX samt 3. g-klasser på studieretninger med fysik. Forløbet vil også med faget 
historie i stedet for idéhistorie kunne anvendes på STX og HF. 

Formål
Formålet er at give de studerende en sammenhængsforståelse mellem teknologisk udvikling i et historisk perspektiv og den 
transformation, som samfundene under industrialiseringen gennemgår fra udprægede landbrugssamfund til industrialiserede 
samfund, hvor opfattelsen af tid og nye ideologier ændrer sig og opstår som følge af udviklingen. 

Til formålet hører også at give eleverne en mulig forståelse af, at både museumsbesøg og de ikke-naturvidenskabelige og 
ikke-teknologiske fag i høj grad kan bidrage til løsninger og ikke mindst forståelse, erkendelse og dannelse. 

Mål

 

TID!  
– Det moderne gennembrud på flere spor

 Jørgen B. Rasmussen, lektor, Odense Tekniske Gymnasium  •  Andreas Juul Jensen, lektor, Odense Tekniske Gymnasium
 Ulrik V. Jensen, undervisningsansvarlig, Danmarks Jernbanemuseum  •  Materialet er lavet med udviklingsstøtte fra foreningen IntrFace, 2020/21 1

Lærervejledning 
TID! – Det moderne gennembrud på flere spor   
Et undervisningsmateriale til idéhistorie og fysik på HTX

Fra fysik B, HTX

Kunne redegøre for grundlæggende fysiske begreber og fænomener samt demonstrere kendskab til fysikken i et globalt 
og teknologisk perspektiv

Kunne behandle problemstillinger i samspil med andre fag

Fra idéhistorie B, HTX

Kunne analysere samspillet mellem ideer, teknologier, natur og samfund

Kunne behandle problemstillinger i samspil med andre fag



Didaktik og metode
Idéhistorie kommer omkring både genstande, idéer og begivenheder, således de tre ben 
i faget bliver fint repræsenteret. Metodemæssigt er der fokus på begrebshistorie, og indholdsmæssigt vil der bl.a. blive arbejdet 
med Gudhjemtid, stationsure, køreplaner, museets sneplov samt tiden før og efter opførelsen af broerne over bælterne.

I fysik er fokus på at lade eleverne arbejde med en definition af tid, talsystemer og kalendere, hvilket også er i fokus i idéhistorie, 
samt at arbejde med relativ tid.

En didaktisk udfordring i dette forløb består bl.a. i at få samspillet til at fungere for eleverne, uden at de indholdsmæssige 
begrænsninger i fagenes, fx fysiks, kernestofbeskrivelser bliver styrende for forløbet.  Begrænsningerne må ikke overskygge 
mulighederne for at lade eleverne få en erkendelse af fagenes forskellige styrker i forbindelse med belysning af et begreb som tid. 
Som nævnt handler forløbet også om at give eleverne en mulig forståelse af, at både museumsbesøg og de ikke-naturvidenskabelige 
og ikke-teknologiske fag i høj grad kan bidrage til løsninger og ikke mindst forståelse/erkendelse og dannelse.

Tidsplan

Kildepakke
Køreplaner Før og efter Lillebæltsbroen – Ses på bilag 3
 Før og efter Storebæltsbroen
DSB-plakater  “Lillebæltsbroen”, Sven Henriksen, 1935 (broen blev indviet 14.-5.-1935) 
  “DSB 120 km/t”, Aage Rasmussen 1937 (første lyntog kom på banen i 1935).
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Før museumsbesøget – På egen uddannelsesinstitution 

To moduler idéhistorie B
To – fire moduler fysik B

Plakatanalyse som forberedelse/hjemmeopgave til museumsbesøget, bilag 2: 
Lav en analysere de to plakater fra henholdsvis 1935 og 1937 i forhold til begrebet ”tid”

Opgave om tid, bilag 1: Tidsintro, Gudhjemtid og relativ tid

Kildepakke fra museet er gjort tilgængelig for underviserne og holdet

På museet

Et modul – ca. 1½ time omvisning 
Fokus og forklaring på:

Det Røde Lyntog og Lillebæltsbroen
•  Koblet til hjemmeopgaven Analyse af DSB-plakater 
•  Kommentarer knyttes til netop disse fremstillinger af lyntog og hurtigere transport på tværs af Danmark!

Stationsure, koblet til køreplaner
Storebæltsbroen – udstillingen på balkon 
Sneploven
Evt. suppleres med international trafik og P-maskinen 

Efter museumsbesøget

To moduler idéhistorie
Opgaver 
Bilag 3: Opfølgning på besøg på Danmarks Jernbanemuseum
Bilag 4: Afrunding af forløbet TID                                                                
 Bilag 4 er samtidig evaluering sammen med opgaven nedenfor
Forløbet afsluttes med en opgave, der opsamler det præsenterede, og sætter det ind i en ramme i forhold til tid, sted og 
de to fags tilgange med afsæt i en fælles problemstilling:

Hvilke ændringer gennemgår samfundene under industrialiseringen, og hvordan spiller begrebet tid ind i dette?

Inddrag fagene fysik og idéhistorie i jeres svar



Bilag 1 
Opgaver om tid

1. Tids-intro
1. Hvad er tid?
2. Er der forskel på, hvordan man anvender begrebet ”tid” i de forskellige fag i gymnasiet?
3. Hvad er et øjeblik?
4. Find eksempler på kulturelle misforståelser i forhold til, hvordan man opfatter tid.
5. Redegør for Goodys tilgang til tid og tidsregning samt hvordan den kristne tradition har taget monopol på kalendersystemet 
 i den globaliserede verden.

2. Gudhjemtid
På baggrund af lektie - se videoen:
https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/gudhjemtid-indfoerelsen-af-universaltid-i-danmark-i-1894/  )

1. Hvorfor hedder det ”Gudhjemtid”?
2. Hvorfor indføres den?
3. Læs mere om Gudhjemtid her: 
 https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/gudhjemtid-indfoerelsen-af-universaltid-1-januar-1894/
 og redegør for begrebet ”Universaltid”.
4. Giv nogle eksempler på, hvordan indførelsen af ”fællestid” påvirkede designet af stationer, banegårde, perroner 
 – hvad blev helt centralt for disse steder?

3. Relativ tid
Med udgangspunkt i denne tekst: 
https://videnskab.dk/miljo-naturvidenskab/tidens-relative-gang
skal I holde et lille oplæg i fysik om relativ tid. Det forventes, at I redegør for de eksempler, der står i teksten! 
Vi glæder os!
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Bilag 2 
Plakatanalyse

Introtekst
De ikoniske plakater, hvoraf flere er tegnet af Aage Rasmussen, fik DSB fremstillet i forbindelse med åbningerne af de nye broer. 
I foråret 1937 spadserede en ung mand uanmeldt ind i DSBs reklameafdeling med en plakat under armen. Den unge mand var 
den dengang blot 23-årige Aage Rasmussen (1913-1975), og plakaten – som DSB tog imod med kyshånd – var den nu klassiske 
lyntogsplakat ”DSB 120 km/h”. Mødet blev starten på et langt og frugtbart samarbejde mellem etaten og fynboen, som resulterede 
i talrige reklameplakater. Lyntogsplakaten forbliver dog Rasmussens kendteste arbejde for DSB.

Lav en analyse af de viste DSB-plakater nedenfor

I din besvarelse skal du knytte det til begrebet tid 

“Lillebæltsbroen”, Sven Henriksen, 1935   “DSB 120 km/t”, Aage Rasmussen 1937 
(broen blev indviet 14.-5.-1935)  (første lyntog kom på banen i 1935)
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Bilag 3 . a 
Opfølgning på

besøg på Jernbanemuseet
(Gruppeopgave)

Arbejde med kilder
1. Læs de næste sider!
2. Hvor lang tid tager en togtur fra København til Aarhus i A: 1930 (ingen Lillebæltsbro eller Storebæltsbro/tunnel) B: 1940 
 (nu med Lillebæltsbro og Lyntog) og C: I dag?
3. Hvad hed lyntogene i 1940?
4. Hvad symboliserede navnene?
5. Hvor mange afgange var der jf. fartplanen over Fyn i 1865, og hvor lag tid tog det at komme fra Nyborg til Middelfart? 
6. “Tid er penge” - hvilke sammenhænge er der mellem udsagnet og vores opfattelse af tid, måling af tid etc.

Danmark bliver i høj grad bundet sammen 
af de mange broer, der har afløst en stor  
del af færgeforbindelserne. Her Storebælts-
forbindelsen (bro/tunnel).

   Søren B. Andersen, Søren Lundsgaard og Erik Lund:
   ”Menneskeskabt”, 
   Praxis – Nyt Nordisk Forlag,  2015, s. 228
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Bilag 3 · b 
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Bilag 3 · c 
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Bilag 4 
Afrunding af 

forløbet med TID 
(Individuel opgave)

Evaluering
1. Redegør for Greenwich Mean Time og historien bag

2. Redegør for Greenwich Meridianen Time og historien bag

3. Hvorfor ser uret ud, som det gør på foto fra 1915?

4. Hvad synes du generelt om besøget på Jernbanemuseet? 
 (Hvor 1 er dårligt og 5 er bedst)

  1 2 3 4 5

5. Hvad fik du ud af besøget på Jernbanemuseet? 

6. Hvordan bidrog de udvalgte genstande og kilder til din forståelse af emnet tid? Uddyb gerne

7. Hvordan passede besøget, efter din mening, ind i forløbet om tid? Uddyb gerne

8. Følte du dig godt klædt på til besøget via undervisningen i forløbet om tid? 

9. Fik du mere ud af besøget, end du ellers ville have gjort? Uddyb gerne

10. Andre kommentarer til besøget på Jernbanemuseet?

11. Hvad var henholdsvis godt og skidt ved forløbet om TID?

12. Gav det større indsigt og viden, at forløbet både havde fysik, idehistorie og besøg på Danmarks Jernbanemuseum? 
 Begrund dit svar

13. I hvor høj en grad har forløbet bidraget til, at du bedre kunne behandle problemstillinger i samspil med andre fag? 
 (Hvor 1 er mindst og 5 er mest)

  1 2 3 4 5
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