
INTRODUKTION
Med læringsforløbet ”Drømmerejser” vil Danmarks Jernbanemuseum give eleverne et indblik i ferierejser med tog. 
En rejseform, der ikke længere er almindelig, men som tidligere var udbredt. Rejseformen har ligheder med nutidens 
ferieformer, men den adskiller sig også væsentligt på en række områder, og det er det, eleverne skal beskæftige sig 
med i dette forløb. Ferierejserne blev ofte bestilt i et DSB Rejsebureau og foregik med internationale tog. Disse bragte 
gæsterne frem til deres valgte feriedestinationer. Rejserne kunne variere fra at være meget planlagte til at være 
meget frie som fx Interrail-rejseformen, der startede i 1972 og siden vandt indpas blandt unge i årtier frem. 
Undervisningsforløbet ”Drømmerejser” er samtidig et storyline-forløb og et, eller snarere fire, historiske scenarier. Et 
historisk scenarie giver eleverne mulighed for at sætte sig ind i livsbetingelser i et bestemt udsnit af den levede 
historie ved at genskabe tidens betingelser gennem nogle væsentlige præmisser, genstande, levn og kilder. En 
storyline eller et historisk scenarie skal altså sætte eleven i stand til at forholde sig til problemstillinger i en given 
tidsperiode eller under bestemte præmisser.   
 
FORMÅL
Formålet med undervisningsforløbet ”Drømmerejser” på Danmarks Jernbanemuseum er at give eleverne et indblik i, 
hvordan ferierejser med tog foregik. 

MÅL – DRØMMEREJSER
Målene er udarbejdet ud fra mål for historie og dansk – efter 6. klassetrin og passer derfor til aldersgruppen 10-12 år. 
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DRØMMEREJSER
LÆRERVEJLEDNING  

LÆRINGSFORLØB 5. – 6. KLASSE 



MÅL - HISTORIE

MÅL - DANSK

Kompetence-
område

Fortolkning

Kompetence-
mål

Eleven kan 
forholde sig 
til almene 
temaer 
gennem 
systematisk 
undersøgelse 
af litteratur 
og andre 

Tegn på læring

Eleverne anvender og 
forklarer, hvilken fortæl-
lertype, de har benyttet 

Eleverne gør brug af tids-
markører i deres story-
line på drømmerejsen 

Eleverne deltager i skabel-
sen af storyline-fortæl-
lingen og anvender tekst-
faglige udtryk hertil 

Eleverne samordner ar-
bejdsform fra historie og 
dansk ved at konkludere 
ud fra forskelle og ligheder 
i rejseoplevelser før og nu.

Eleverne udtrykker 
motiver for det at rejse

Eleverne tematiserer 
rejser i tid og rum

Læringsmål

Eleverne kan arbejde med at indtage 
forskellige roller i rejsegruppen

Eleverne kan anvende og forklare en 
fortællertype i deres storyline (fx 
den alvidende, jeg-fortælleren, den 
observerende, den personbundne)

Eleverne kan gøre brug af tids-
markører i deres storyline på 
drømmerejsen (fx vise pas, få 
stempler)

Eleverne kan deltage i skabelsen af 
en storyline-fortælling og anvende 
tekstfaglige udtryk hertil

Eleverne opnår kendskab til storyline 
og historiske scenarier som med-
skabende arbejdsformer gennem 
arbejdet med drømmerejsen

Eleverne kan samordne arbejds-
form fra historie og dansk ved at 
konkludere ud fra forskelle og 
ligheder i rejseoplevelser før og nu.

Eleverne kan udtrykke motiver for 
det at rejse

Eleverne kan tematisere rejser i tid 
og rum

Færdigheds- 
og vidensmål

Undersøgelse
Eleven kan undersøge 
fortællerpositioner

Eleven har viden om 
fortællertyper

Eleven kan undersøge 
teksters rum og tid

Eleven har viden om 
scenarier og tidsfor-
ståelser
 
Fortolkning
Eleven kan udtrykke sin 
tekstforståelse gennem 
medskabelse af teksten

Eleven har viden om 
metoder til medska-
bende arbejde

Eleven kan sammen-
fatte sin fortolkning

Eleven har viden om 
motiv og tema 

2

Kompetence-
område

Historiebrug

Kompetence-
mål

Eleven kan 
perspektivere 
egne og 
andres 
historiske 
fortællinger i 
tid og rum

Tegn på læring

Eleverne svarer på eller taler 
om, hvorfor deres valg af 
drømmerejse er et historisk 
scenarie

Eleven fortæller om de ele-
menter, der gør ”Drømmerej-
ser” til et historisk scenarie

Eleven forklarer, hvordan 
valget af historisk scenarie 
giver indsigt i samfunds-
forhold i fortiden. 

At eleverne i deres drømme-
rejse foretager rationelle valg 
som datidens mennesker 
(måske) også ville have 
foretaget

Læringsmål

Eleverne kan svare på, hvor-
for deres valg af drømmerejse 
er et historisk scenarie

Eleverne kan fortælle om de 
elementer, der gør drømme-
rejser til et historisk scenarie

Eleverne kan forklare, hvor-
dan valget af historisk scenarie 
giver indsigt i samfundsforhold 
i fortiden.

At bevidstgøre eleverne om, at 
valg af historiske scenarier giver 
indsigt i den levede historie

Færdigheds- 
og vidensmål

Historiske scenarier
Eleven kan opstille 
historiske scenarier 
for at få indsigt i sam-
fundsforhold i fortiden

Eleven har viden om 
elementer, der indgår 
i historiske scenarier

Eleven kan begrunde valg 
af historiske scenarier 
til at få indsigt i sam-
fundsforhold i fortiden

Eleven har viden om 
kriterier for valg af 
historiske scenarier



I danskdelen af dette forløb arbejdes der multimodalt, idet flere teksttyper er i spil både i materialet, som eleverne ser 
og anvender på museet, og i de opgaver, eleverne selv skal arbejde med i forbindelse med forløbet.
Det udvidede tekstbegreb forstår vi i dette forløb som “Alle kulturelle og sociale fænomener, der kan analyseres, fx alle 
skrevne tekster, faste og levende billeder, arkitektur, reklame, mode, medier osv.” Det betyder, at DSB-reklamefilm, 
pas, rejsereklamer, køreplaner mv. er at opfatte som tekster, ligesom elevernes medskabelse af storylinen i form af fx 
scrapbogen kan forstås som en teksttype.  
Mht. anvendelse af fortællertyper er det tanken, at dette også kan komme til udtryk i scrapbogen. Det vil sandsynligvis 
være en eller flere personers observerende fortæller, der vil komme til udtryk med et lag af mere subjektive indtryk fra 
drømmerejsen. Det er tanken, at eleverne skal kunne vise evne til at bruge fortællertyper i deres fremstilling af 
storyline i scrapbogen.   

PROBLEMSTILLINGER 
Problemstillingerne er tænkt til brug for undervisningen før eller efter et besøg på Danmarks Jernbanemuseum. 
Læreren kan vælge at opstille problemstillingerne for eleverne forud for eller efter deltagelse i forløbet ”Drømmere-
jser”. Svarene er ikke nødvendigvis givet i udstillingen, men åbner for elevens evne til at ræsonnere eller give kvalifi-
cerede bud på svar. 

n Hvordan har ferierejser udviklet sig fra 1970’erne til i dag?
n Hvilke rejsemuligheder fandtes der i 1970’erne?

STYRESPØRGSMÅL TIL ELEVERNE

DRØMMEREJSERNE ER KILDEBASEREDE
Drømmerejserne bygger på historiske kilder, og rejserne fandt sted i 1970’erne. Hver dag rejste danskere på ferie til 
udlandet med tog. Rejserne blev bestilt på et DSB Rejsebureau, og der fandtes særlige udlandskøreplaner. De fire 
rejser er fundet i fire forskellige reklamebrochurer og sammenholdt med samtidige køreplaner. Det er rejser, der 
virkeligt har fundet sted. De to af rejserne er foretaget af personer i virkeligheden. Rejserne går til Paris i Frankrig, Ål i 
Norge, Athen i Grækenland eller Goslar i Harzen. Hver rejse har en specifik afgangsdato, et tidspunkt i 1970’erne, 
ligesom der er konkrete rejsedeltagere; en mand, der rejser alene, unge på Interrail, en familie på skiferie samt et yngre 
par.  Rejseformerne er ligeledes forskellige fra hinanden. Der er luksusrejsen med Wagons-Lits, Interrail med forskellige 
tog og to forskellige DSB-arrangerede rejser.
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Drømmerejsen i 1970’erne

Hvordan bestiller I rejsen i 1970’erne?

Hvilke begrundelser har de rejsende i reklamefilmene 
for at rejse? 

Hvilke argumenter bruger DSB Rejsebureau for at få 
kunder til at købe ferierejsen med tog?

Hvordan foregår ferierejsen med tog i 1970’erne?

Hvilke overvejelser skal I gøre jer forud for jeres rejse?

– Gælder jeres pas til alle europæiske lande i 1970’erne? 
– Hvor og hvordan får I udstedt et pas i 1970’erne? 
– Hvordan betaler I for varer på jeres rejse? 

Hvad oplever I på jeres feriested? 

Hvilke feriedrømme havde de rejsende på de fire 
drømmerejser i 1970erne? Udvælg ét eksempel. 

Hvilke elementer gør jeres drømmerejse til et historisk 
scenarie?

Hvorfor er din gruppes drømmerejse et historisk 
scenarie?

Rejsen i dag

Hvordan bestilles rejser i dag?

Hvordan finder man sin drømmerejse eller rejse i dag?

Hvad er særlig vigtigt at huske forud for en rejse i dag?

Hvordan foregår rejsen frem til feriedestinationen i dag? 

Hvilke overvejelser skal I gøre jer forud for jeres rejse?

– Gælder et dansk pas til alle lande i dag?
– Hvor og hvordan får I udstedt et pas i dag? 
– Hvordan betaler I for varer på ferie i dag?

Hvilke rejsemål er drømmerejser i dag?

Hvordan adskiller jeres drømmerejse i dag sig fra en 
rejse til Paris, Harzen, Italien eller Norge? 

Hvorfor rejser I på ferie i jeres familie i dag?



AKTIVITETER – BESKRIVELSE 
Ved ankomsten til Danmarks Jernbanemuseum får eleverne udleveret et pas, der ligner et pas fra 1970’erne. På første 
side skal de udfylde navn og andre oplysninger om sig selv (alder mm.), hvorefter de skal afsted på en eller flere af de 
fire drømmerejser. Passets øvrige sider indeholder spørgsmål til rejserne. I museet er der en fælles første post med en 
montre, hvor et originalt pas samt køreplaner og rejsebrochurer udstilles. Herudover de fire destinationer, der 
repræsenterer hver deres drømmerejse. 
Med passet i hånden inddeles eleverne i fire grupper og skal ud til fire forskellige destinationer – på hver deres drøm-
merejse. Destinationerne er placeret forskellige steder på museet. 
I udstillingen er der opsat kulisser i form af fire større fotostater, hvor eleverne kan tage nogle af deres otte fotos, bl.a. 
de fotos, der skal forestille, hvad de har lavet på deres rejsedestination. 
Ved hver destination er et forstørret udsnit af en køreplan, en rejsefilm vises, og der er en kuffert med ting de rejsende 
har medbragt. Materialer og genstandene ved hver destination skal bruges til at søge informationer til brug for 
elevernes udarbejdelse af scrapbog og til besvarelse af spørgsmålene i passet.   
Eleverne får foruden passet udleveret IPads. Der findes rekvisitter til hver destination ved fotostat. Rekvisitterne kan 
fx være en hat, en skistav eller en rejseguide. Det skal bruges til at udarbejde en storyline via ca. otte fotos, der skal 
indsættes i scrapbogen støttet af tekst og andre grafiske elementer. Scrapbogen er digital og udarbejdes i SkoleTubes 
program BookCreator. Fotografierne tages med IPads til senere brug i BookCreator, og klasserne kan hermed arbejde 
videre med materialet på skolen. 
Når drømmerejsen er gennemført, får eleverne et stempel i deres pas, ligesom de får udleveret en badge med deres 
destination som præmie. 

OM BOOKCREATOR SOM STORYLINE-PRODUKT
Selve storylinen er bygget op af otte fotos, som eleverne skal tage, samt den række af overvejelser, styrespørgsmålene 
giver. De skal sættes ind i SkoleTube-programmet BookCreator. BookCreator understøtter vores ønske om nemt at 
kunne lave en scrapbog med billeder og andre rejseminder i et digitalt format, så det kan gemmes, og vigtigst at man 
kan arbejde videre med det derhjemme på skolen efterfølgende. Det tjener derfor som et multimodalt produkt, og det 
kan derfor af elever bruges som fastholdelse af det lærte og som præsentation af, hvad man har arbejdet med på 
Danmarks Jernbanemuseum. Læreren har også mulighed for at følge med i arbejdet, og kan bestemme for hvem 
produkterne skal offentliggøres. Mange klasser har deres egen kanal i SkoleTube, hvortil de kan uploade deres produk-
tioner i de respektive fag og tværfaglige arbejder. SkoleTube er beskyttet af UniLogin.    
BookCreator kører kun i browseren Crome og desværre kun på pc’er fra start. Det betyder, at billeder skal eksporteres 
fra museets IPads til klassernes egne kanaler. Herefter kan eleverne hjemme på skolen arbejde med fremstillingen af 
scrapbogen på egne eller skolens pc’er. 
De otte fotos skal dokumentere mindst otte forskellige faser af rejsens forløb. Der må gerne være flere end otte, men 
disse skal medtages:

Forberedelse/bestilling af rejsen

Mine rejsefæller

Afgang Banegård

På rejse i toget

Destinationen   Brug fotostaterne 

Oplevelse 1 på destinationen   Brug fotostaterne 

Oplevelse 2 på destinationen    Brug fotostaterne 

Hjemkomst

Til hver destination findes et udvalg af grafisk materiale i BookCreator, der kan bruges til at understøtte fortællingen    
i scrapbogen. Det er fx billeder af reklamemateriale, køreplaner, valuta eller historiske fotos. Dette er lagt i en resurse-
kanal på SkoleTube.
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DE FIRE REJSEDESTINATIONER
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Byernes By, Paris 
i 1974

Denne destination har 
farven: Orange

På destinationen findes:

Fin kuffert
Billet
Tøj 
Hat
Kamera
Rejsefilm
Billede af køreplan
Billede af valuta 
– Franske Franc

Beskrivelse af rejsen 

DSB-film om Paris fra 1967 
(inkl. WL-vogn)

Sneklædte Ål i Norge 
på skiferie i 1977

Denne destination har 
farven: Rød

På destinationen findes:

Kuffert 
Skitøj 
Ski  
Køreplan
Kamera
Rejsefilm
Billede af køreplan
Billede af valuta - Norske 
kroner

Beskrivelse af rejsen 

DSB-film: Med tog gennem 
Norden fra 1966 (sekvens 
med skiløbere samt tog til 
Bergen)

Naturskønne Harzen 
i 1972

Denne destination har 
farven: Gul

På destinationen findes:

To kufferter
Tøj kikkert 
Køreplan

Kamera
Rejsefilm
Billede af køreplan
Billede af valuta – D-mark

Beskrivelse af rejsen 

DSB-film om Harzen fra 
1964 (inkl. rejsebureau)

Klassiske Athen på 
Interrail i 1978

Denne destination har 
farven: Lilla

På destinationen findes:

Rygsæk
Billet
Rygsæk med udvalgt tøj 
Køreplan – IR-Europakortet
Kamera
Rejsefilm
Billede af køreplan
Billede af valuta - Lire

Beskrivelse af rejsen 

Privat film fra 1974 (foregår 
hovedsageligt på camping-
plads, i Rom og i Pompei) 



Dine elever skal ud på fire forskellige drømmerejser. Perioden er 1970’erne. 
Drømmerejserne bygger på historiske kilder, og rejserne fandt sted i 1970’erne.  

n Eleverne får en instruktion som guide til de opgaver, de skal arbejde med ude på destinationen. 

n Eleverne får udleveret et pas med tekstnære kildespørgsmål. Passet skal stemples på destinationen. 

n Eleverne skal udarbejde et historisk scenarie/en storyline i form af en scrapbog i programmet BookCreator. 
 Hertil skal de bruge spørgsmålene på elevinstruktionen. 

n Der står i elevernes instruktion, hvad de skal fotografere til deres scrapbog. 

n Der er på bagsiden af elevernes instruktion forslag til problemorienteret arbejde med drømmerejser. 
 Dette skal bruges til opfyldelse af forløbets mål. 

n Efter endt forløb får eleverne en badge som souvenir fra deres drømmerejse. 

n Forløbet varer ca. 1½ time på Danmarks Jernbanemuseum 

Forløbet er gratis, men det skal bookes ved TRAINLABS undervisningsansvarlige, 
Ulrik Vestergaard Jensen, uvj@jernbanemuseet.dk 

Hvis du booker TRAINLABS undervisningsansvarlige til at stå for forløbet, får du og dine elever mulighed for at høre 
mere om de virkelige rejser og se rejsebeskrivelser. Dette koster 550,- 

1 Harzen 
– Natur/kulturferie

Befinder sig:
Bagerst på spor 7

4 Paris 
– Luksus/kultur

Befinder sig:
Bagerst i udstillingen 
Drømmenes kupé. Brug 
også venstre side af 
Drømmenes Kupé

3 Norge 
– Familieskiferie

Befinder sig:
Ved sneploven, spor 4 

2 Athen 
– Interrail

Befinder sig:
Graven mellem spor 10 og 
11. Brug også højre side af 
Drømmenes Kupé

DRØMMEREJSER
INSTRUKTION TIL LÆREREN 



I skal i grupper ud på fire forskellige drømmerejser. Perioden er 1970’erne. I skal kun på den ene drømmerejse, 
jeres gruppe er tildelt. Drømmerejserne bygger på historiske kilder, og rejserne fandt sted i 1970’erne. Dette er jeres 
instruktion med opgavespørgsmål. I bliver inddelt i fire grupper. – En gruppe til hver drømmerejsedestination:

I får udleveret et pas med spørgsmål, som I skal besvare. Passet skal stemples på destinationen. I skal udarbejde et 
historisk scenarie/en storyline i form af en scrapbog i programmet BookCreator. Hertil skal I bruge spørgsmålene fra 
bagsiden af dette handout. I skal tage mindst otte billeder af jeres drømmerejse, der passer til disse otte rejsesitua-
tioner til jeres scrapbog. Til scrapbogen skal I bl.a. bruge de forstørrede køreplaner på plancherne, rekvisitterne, museets 
udstilling samt udstillingstekster. I BookCreator findes også andet grafisk materiale, I kan vælge at bruge i scrapbogen. 
Der skal skrives billedtekst til hvert af de otte punkter, og I må gerne fortælle om jeres oplevelser på destinationen.  

1 Forberedelse/bestilling af rejsen

2 Mine rejsefæller

3 Afgang Banegård

4 På rejse i toget

5 Destinationen                                                                                      Brug fotostaterne 

6 Oplevelse 1 på destinationen                                                           Brug fotostaterne 

7 Oplevelse 2 på destinationen                                                           Brug fotostaterne 

8 Hjemkomst

En fotostat er en baggrund, I kan stå ved og tage jeres billeder, så det ligner, I er på det sted på billedet. 

PROBLEMSTILLINGER
n Hvordan har ferierejser udviklet sig fra 1970’erne til i dag?             n Hvilke rejsemuligheder fandtes der i 1970’erne?

STYRESPØRGSMÅL TIL ELEVERNE · Tag stilling til og besvar: 

Efter endt forløb får I en badge som souvenir fra jeres drømmerejse. 

DRØMMEREJSER
INSTRUKTION TIL ELEVEN 

GRUPPE 1 
Harzen – Natur/kulturferie

Befinder sig: Bagerst på 
spor 7

GRUPPE 4 
Paris – Luksus/kultur

Befinder sig: Bagerst i 
udstillingen Drømmemenes 
Kupé. Brug også venstre 
side af Drømmenes Kupé

GRUPPE 3 
Ål i Norge – Familieskiferie

Befinder sig: Ved sneploven, 
spor 4 

GRUPPE 2 
Athen – Interrail

Befinder sig: Graven 
mellem spor 10 og 11. 
Brug også højre side af 
Drømmenes Kupé

Drømmerejsen i 1970’erne   –   Løses på museet

Hvordan bestiller I rejsen i 1970’erne?

Hvilke begrundelser har de rejsende i reklamefilmene 
for at rejse? 

Hvilke argumenter bruger DSB Rejsebureau for at få 
kunder til at købe ferierejsen med tog?

Hvordan foregår rejsen med tog på ferie i 1970’erne?

Hvilke overvejelser skal I gøre jer forud for jeres rejse?

– Gælder jeres pas til alle europæiske lande i 1970’erne? 
– Hvor og hvordan får I udstedt et pas i 1970’erne? 
– Hvordan betaler I for varer på jeres rejse? 

Hvad oplever I på jeres feriested? 

Hvilke feriedrømme havde de rejsende på de fire 
drømmerejser i 1970erne? Udvælg ét eksempel. 

Hvilke elementer gør jeres drømmerejse til et historisk 
scenarie?

Hvorfor er din gruppes drømmerejse et historisk scenarie?

Rejsen i dag   –   Kan løses hjemme på skolen

Hvordan bestilles rejser i dag?

Hvordan finder man sin drømmerejse eller rejse i dag?
Hvad er særlig vigtigt at huske forud for en rejse i dag?

Hvordan foregår rejsen frem til feriedestinationen i dag? 

Hvilke overvejelser skal I gøre jer forud for jeres rejse?

– Gælder et dansk pas til alle lande i dag?
– Hvor og hvordan får I udstedt et pas i dag? 
– Hvordan betaler I for varer på ferie i dag?

Hvilke rejsemål er drømmerejser i dag?

Hvordan adskiller jeres drømmerejse i dag sig fra en 
rejse til Paris, Harzen, Italien eller Norge? 

Hvorfor rejser I på ferie i jeres familie i dag?


