
Efter besøget 



Til underviseren 
 

Hvis I, efter besøget, ønsker at arbejde videre med emnet er 

der her en række øvelser, der både handler om den viden kursi-

sterne har taget med sig fra museumsbesøget, men som også 

indeholder almene grammatiske og sproglige øvelser.  

 

 

Der vil både være øvelser der kræver at kursisterne arbejder i 

par og diskuterer deres egne holdninger og meninger, samt 

øvelser de kan lave hver for sig. Øvelserne er af varierende 

sværhedsgrad og kan bruges i det omfang underviseren finder 

dem brugbare.  

 



1. Hvorfor rejser folk? 

Nævn 3 grunde til at folk migrerer 

1. 

2. 

3. 

 

2. Hvem er kommet til Danmark? 

Nævn 3 grupper, der er migreret til Danmark gennem tiden 

1. 

2. 

3. 

 

3. Hvor kommer traditionerne fra? 

Nævn 3 traditioner som man fejrer i Danmark, men som du tror, kommer fra andre 

lande. 

1. 

2. 

3. 

 

4. ”Typisk dem”? 

Nævn 3 ting som du mener, er ”typisk dansk”. 

1. 

2. 

3. 

 

5. Første indtryk 

 

Hvad var dit første indtryk af Danmark? 

 

Nævn nogle ting i Danmark som du synes er magen til dit hjemland. 

 

Nævn nogle ting i Danmark som du synes er forskellige fra dit hjemland. 



Traditioner og mad 

 

Hvilken mad passer til hvilken traditionen? Tegn en streg mel-

lem en tradition og den type mad, der passer sammen med tra-

ditionen. 

 

 

 

Snak sammen to og to. Har I fået det samme resultat? 

 

Er der nogle af madvarerne som man spiser til flere af traditio-

nerne?  

 

Traditioner: Madvarer/retter 

  

Halloween 

  

Dadler 

Jul Lam 

Fastelavn Brunede kartofler 

Ramadan Slik 

Påske Græskar 



”Tip en 13'er” 
Tip en 13’er er en dansk festleg. Man skal svare rigtigt på 13 

forskellige spørgsmål. Den der har flest rigtige svar vinder ty-

pisk en præmie.  

Svar a eller b til de forskellige spørgsmål fra jeres besøg på Im-

migrantmuseet:    

 

1. Hvor kommer juletræet fra?  

a: Holland  

b: Tyskland 

 

2. Hvor kommer desserten ris a la mande fra?  

a: Frankrig 

b: Danmark 

 

3. Hvem skulle polakloven fra 1908 beskytte?  

a: Danske arbejdsgivere  

b: Polske arbejdere i Danmark  

 

4. Hvem tabte Danmark et stykke land til i 1864?  

a: Svenskerne  

b: Tyskerne  

 

5. Hvem udstillede man på koloniudstillingen i 1905?  

a: To børn fra de vestindiske øer (Alberta og Victor Cornelins)  

b: Fine fruer. 



6. Hvornår bliver kartoflen en almindelig fødevare at spise i 

Danmark?  

a: I 1500-tallet  

b: I 1800-tallet 

 

7. Hvem inviterede den danske konge Christian d. 2. til Dan-

mark i 1500-tallet?  

a: Hollandske bønder  

b: Spanske skræddere 

 

8. Hvilken lov blev vedtaget 1875?  

a: Indfødsretsloven  

b: Fremmedloven 

 

9: I hvilken periode migrerede ca. 300.000 danskere til USA?  

a: I perioden fra 1860 til 1920  

b: I perioden fra 1945-1980 

 

10. Hvilket stykke tøj kunne man kende hollænderbønderne på?  

a: Deres hat 

b: Deres skjorte 

 

11. Hvorfor mente man at kvinder var bedre egnet til roearbej-

de?  

a: Fordi de var stærkere 

b: Fordi de havde et ekstra led i ryggen 

 



12. Hvad betyder at ”migrere” 

a: at bosætte sig i et andet land 

b: at tage på ferie i et andet land 

 

13. I 1945 kom der 250.000 flygtninge til Danmark. Hvilket 

land kom de fra? 

a. Amerika 

b. Tyskland 

 

Tip en 13’er er en leg, man ofte laver til fester. F.eks. til et bryl-

lup. Så laver man 13 spørgsmål om brudeparret. Den der svarer 

rigtigt på flest spørgsmål vinder en præmie.  



Udfyld de tomme felter 
Indsæt det ord som mangler i historien. Streg ordet ud når 

du har brugt det. 

 

Wienerbarnet Alfred:  

En aften i januar måned 1920 ankom ___ tog til perronen i 

Hjørring i Jylland. Ombord ___ toget var der fyldt med børn i 

alle aldre. De rejste alene, uden ________ forældre. Børnene 

på toget blev kaldt for ”wiener-børn”, fordi de alle sammen 

kom fra byen Wien _ Østrig. Et af børnene ____ Alfred. Han 

skulle ___ hos en plejefamilie i Hjørring. Alfred _______ ikke 

tale dansk, så det var svært at snakke ____  plejefamilien i star-

ten. 

 

kunne  på  i  hed  med  deres  

 et  bo 

 

 

Bøj ordene i datid 
 

Robert og Rose:  

Her er historien om børnene Robert og Rose. Robert og Rose 

(at bo) __________ med deres forældre i Værløse for over 100 

år siden. Familien (at være) _____ meget fattig. I 1904 (at rej-

se) _________ familien til Amerika. De (at håbe) __________ 

på et bedre liv med gratis jord der var lige til at dyrke. Rejsen 

over Atlanterhavet (at tage) __________ næsten to uger.  

 


