
Kulturarvens 
skatte
Vi glæder os til at se dig! 

Snart skal du og din klasse besøge Det Kgl. Bibliotek. 
Det Kgl. Bibliotek er hele Danmarks bibliotek og
indsamler, bevarer og formidler vores fælles kulturarv. 
I århundreder har Det Kgl. Bibliotek indsamlet alt om 
og fra Danmark – samt en hel del fra resten af verden
- og samlingen er i dag en af verdens største.  

Under dit besøg skal du se nogen af de største 
skatte i Det Kgl. Bibliotek. De findes i udstillingen 
SKATTE, hvor du også skal udforske historiske 
personer, som er særligt betydningsfulde.  

Elevvejledning — udskoling



Før besøget  
Inden besøget skal du og din klasse arbejde med ordet kulturarv 
og finde ud af, hvad det betyder og hvad det indeholder. 
Du skal undersøge kulturarv på internettet, og på klassen skal 
I sammen indkredse betydningen af begrebet. 

Under besøget 
Den Sorte Diamant er Det Kgl. Biblioteks bygning 
særligt tilegnet kulturoplevelser for dig og mig. 
Det er her, I skal besøge udstillingen SKATTE. Ved 
indgangen bliver du og din klasse budt velkommen 
af en af Det Kgl. Biblioteks undervisere, som guider 
jer igennem jeres besøg i huset og sammen med 
jeres lærer står for undervisningen i de 2,5 timer, 
som jeres besøg varer. 

Under jeres besøg skal I besøge udstillingen 
SKATTE og arbejde i bibliotekets undervisningssal, 
Galejsalen. I kommer til at arbejde videre med 
kulturarvsbegrebet og udforske den kulturarv, som 
opbevares og udstilles på Det Kgl. Bibliotek. 

Din opgave: 
Hvad er kulturarv? 

1 Lav en søgning på ordet kulturarv på internettet og se, hvad der kommer   
 frem. Overvej om det du finder er troværdigt, og brug det, du kan stole på. 
 Her kan du overveje, hvem afsenderen er, og hvor de har deres viden fra. 
 
 — Find og vælg en god definition af kulturarv og skriv den ned. Husk også 
  at skrive, hvor du har din definition fra, altså hvem der er afsenderen.

2 Kig under billeder på din søgning af kulturarv. Hvilke billeder kommer frem? 
 
 — Skriv stikord om, hvad billederne viser. 
 — Gem 3 billeder, som er repræsentative for søgeresultatet, 
  altså motiver som går igen i billedsøgningen

Opsamling på klassen:
Kulturarv er ...

Tag dine svar på opgaverne med 
til undervisningen på skolen. 
Din lærer vil fortælle, hvordan I 
gennemgår opgaverne og sammen 
arbejder videre med kulturarv, 
inden I besøger Det Kgl. Bibliotek.  

Udstillingen SKATTE

Udstillingen SKATTE præsenterer bredden af bibliotekets 
samlinger gennem 1.400 år. Her kan du opleve alt fra 
H.C. Andersens papirklip og håndskrevne eventyr, 
Tycho Brahes observationer af stjernehimmelen, en 
original Tintin-tegning, Karen Blixens breve og 
manuskripter, Saxos egen kladde til sin Danmarkshistorie, 
og meget, meget mere. 

Nogle af skattene repræsenterer det ypperste fra deres 
tid, mens andre oprindeligt blev regnet for ubetydelige. 
Hver og en fortæller de dog om menneskets tænkning, 
begær og videlyst gennem århundreder og helt op til i dag.  
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Opsamling på klassen:
Jeres bud på skatte og kulturarv …

Nu skal I samle alle jeres bud på, hvad der er vigtigt for jer hver især. 

— Er der nogen skatte, som går igen? 
— Kan I blive enige om nogle skatte, som er vigtige for (næsten) jer alle? 
— Er der nogle skatte, som I synes er vigtige for alle på jeres alder, 
 og måske også for yngre og ældre? 
— Er der nogle skatte, som alle i Danmark måske i hele verden, 
 burde opleve og kende til? 
— Vælg 1-3 skatte, som I synes burde være en del af kulturarven i fremtiden

Efter besøget  
Efter besøget på Det Kgl. Bibliotek skal I arbejde med kulturarv i en mere personlig kontekst. 
På biblioteket har I set de genstande, som har en særlig betydning for Danmark, og derfor kalder 
man dem kulturarv. Nu skal I finde ud af, hvad I selv synes er værdifuldt for jeres generation 
og som burde være kulturarv i fremtiden. 

Din opgave: 
Hvad er din skat? 

1 Find arket fra din brainstorm  
 på Det Kgl. Bibliotek. Udfyld  
 det helt, hvis du ikke blev  
 færdig på biblioteket. 

2 Send din beskrivelse af din  
 skat til din lærer eller del det  
 med dine klassekammerater. 
 Din lærer fortæller hvordan. 
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