Arbejdsopgaver til Christian 4. som tronfølger

Da Christian 4. var 19 år gammel blev han kronet til konge af Danmark-Norge. Inden han blev konge
skulle han som prins lære en masse ting. Han skulle have en god uddannelse og opdrages som en
rigtig konge. På de næste sider kan du finde opgaver, der handler om Christian 4.s liv som tronfølger.
Du får brug for den digitale platform til at løse opgaverne. Platformen finder du her: Det digitale slot
Undervejs skal du arbejde med fire forskellige emner:
1) Prins Christians familie
2) Opdragelse og uddannelse
3) En tronfølgers opgaver og arbejde
4) Kongeriget Danmark og Norge
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Start: Hvad ved I allerede?
Før I går på opdagelse i Historiedystens opgaver, skal I sammen i klassen undersøge, hvor meget I
allerede ved om Christian 4. Lav et stort mindmap. Skriv alt, hvad I kan komme i tanke om ned. Tal
med hinanden om, hvad I kommer i tanker om.
Når I har arbejdet med Historiedystens opgaver og er klar til quizrunden, kan I tilføje alt det nye I
har lært, til jeres mindmap.
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Prins Christians familie
Prins Christian blev født ind i en meget fin familie. Hans far var konge og hans mor var dronning. Nu
skal du lære prins Christian og hans familie endnu bedre at kende.
A) Lav et stamtræ over prins Christians familie. Gå på opdagelse i værelse 1 i det digitale slot
og søg på internettet for at finde medlemmerne af prins Christians familie. Udfyld stamtræet
i bilag 1 med navnene på Christian forældre og bedsteforældre. Tal med hinanden om
hvordan stamtræet ser ud. Hvad fortæller det om prins Christian og hvorfor var det vigtigt
for en prins at have et stamtræ?

Prins Christians far hed Frederik 2. Han var konge af Danmark-Norge i mange år. Du skal nu finde
filmen i værelse 1 om prins Christians stamtræ. Her kan du høre om Frederik 2. så du er klædt på til
at lave en blå bog om ham. I en blå bog står der en masse oplysninger om en person, som du nu skal
udfylde om Frederik 2.
B) Navn:

Tegn Frederik 2.s
portræt

Fødsels år:

Valgt som tronfølger år:

Gift med:

Regeringsperiode:

Døtre:

Byggerier:

Bonus info:
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Prins Christian var Frederik 2.s ældste søn. Kort efter at prins Christian var født, blev han døbt. Find
den korte beskrivelse af Christians store dåbsfest i værelse 1 i det digitale slot.
C) Tal med hinanden om, hvordan I tror, det må have været at deltage i dåbsfesten. Tal også
om, hvad der skulle foregå, hvis I selv skulle holde en stor fest.

Da Christian 4. var prins, var Danmark-Norge et valgkongedømme.
D) Læs teksten og snak om, hvad valgkongedømme betyder. Lav fælles i klassen en liste med
fordele og ulemper ved et valgkongedømme. Tal for eksempel om hvilke fordele og ulemper
der var ved, at kongen skulle vælges og underskrive en håndfæstning.
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En prins på skolebænken
Som barn blev prins Christian spået en stor fremtid. Det var vigtigt for en kommende konge at han
besad alle de rigtige egenskaber og færdigheder. Astronomen og adelsmanden Tycho Brahe lavede
et fødselshoroskop for prins Christian.
A) Find filmen i værelse 2 om horoskopet og snak om, hvad det kunne fortælle om prins
Christians fremtid. Tal også om, hvordan jeres egne horoskoper kunne se ud. Det kan for
eksempel handle om jeres interesser og hvad I godt kan lide at lave.

I skole med prins Christian
B) Find filmen og teksten om prins Christians skolegang i værelse 2. Læg mærke til, hvordan
han har gået i skole, og hvilke fag han blev undervist i. Prøv nu at forestille dig, hvordan prins
Christians skoleskema kunne have set ud. Brug skabelonen herunder til at lave hans
skoleskema. Tal bagefter med hinanden om, hvorfor I tror at han skulle lære lige netop de
ting?
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Prins Christian var rigtig god til at skrive breve. Det blev set som en kunst at kunne skrive smukke og
præcise sætninger i sine breve.
C) Du skal nu skrive et brev. Du må selv vælge, hvem brevet skal sendes til, og hvad det skal
handle om. Det kunne for eksempel være et brev til en fra din familie eller en ven, og handle
om hvad du har lavet i weekenden.

Et af de fag, prins Christian skulle lære, var matematik. Men da han blev konge, kom han til at bruge
mange flere penge end han egentlig havde. Noget tyder altså på, at han ikke var så god til
matematik.
D) Du skal nu hjælpe prins Christian med hans matematikopgaver:
-

På en dag sender Christian to breve til sin mor, et brev til sin far og tre breve til sin bror.
Hvor mange breve har Christian sendt denne dag? ___________

-

Christian går i skole fire timer om formiddagen og fire timer om eftermiddagen. Hvor
mange timer går han i alt i skole? ___________

-

Christian har 50 rigsdaler. En dag køber han en hest til 15 rigsdaler. Hvor mange
rigsdaler har Christian tilbage? _________

-

Christian bruger to timer om formiddagen og tre timer om eftermiddagen på at skrive
breve. Hvor mange timer bruger Christian i alt? ____________

-

Christian skriver 3 breve om dagen. Hvor mange breve skriver han om ugen (7 dage)
?____________

-

Christian spiser 8 retter mad om dagen. Hvor mange retter spiser han om ugen (7 dage)
?_________
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En tronfølgers opgaver og arbejde
Prins Christian var 10 år gammel, da hans far, Frederik 2., døde. Indtil prins Christian blev gammel
nok til at blive konge, blev landet styret af en formynderregering.
A) Gå på opdagelse i teksterne og videoen i værelse 3 og find svarene til sandt-eller-falsk listen
herunder.

Spørgsmål

Sandt

Falsk

Formynderregeringen skulle regere landet,
mens prins Christian ikke var gammel nok?
Formynderregeringen bestod af fire
personer?
Formynderregeringen besluttede at Danmark
skulle gå i krig?
Prins Christian havde ingen opgaver før han
blev konge?
Christians mor, Sophie, prøvede efter
Frederik 2.s død at få mere indflydelse?
Christians mor, Sophie, var rigtig gode venner
med formynderregeringen?
Sophie drev en god forretning på Nykøbing
Slot?

For at Christian kunne blive konge, skulle han underskrive en håndfæstning. En håndfæstning er et
dokument, hvor der står skrevet, hvilke rettigheder og pligter kongen har.
B) I skal nu skrive en håndfæstning for vores statsminister. Hvilke krav ville I stille til en
statsminister i dag? Hvilke opgaver er det vigtigt at statsministeren tager sig af?
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Kongeriget Danmark og Norge
Den 29. august 1596 blev Christian kronet som konge. Hans tid som prins var forbi, og han fik nu
titlen: Christian 4. af Guds Nåde konge af Danmark og Norge, de Venders og Gothers, hertug udi
Slesvig, Holsten, Stormarn og Ditmarsken, greve udi Oldenburg og Delmenhorst.
A) På kortet nedenfor skal du farvelægge landområderne Danmark, Norge, Slesvig, Holsten,
Stormarn, Ditmarsken, Oldenburg og Delmenhorst i forskellige farver. Du kan bruge
internettet til at finde flere oplysninger om de forskellige områder.

Christian 4.s våbenskjold viser nogle af de områder, hvor Christian var regent. Find Christians
våbenskjold i værelse 4, og undersøg de forskellige tegninger og symboler. Udover landområder,
viser våbenskjoldet også noget om, hvordan han gerne ville vise sig selv frem. Hvert symbol betyder
noget, en løve kan for eksempel betyde styrke.
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B) Overvej hvilke symboler du ville vælge, hvis du skulle lave et våbenskjold til dig selv og din
familie. Skjoldet skal fortælle om noget I er gode til, eller noget som I har oplevet. Udvælg
fem symboler – det kan være dyr, planter, bygninger eller hvad du ellers kan finde på. Sæt
dem ind i våbenskjoldet i bilag 2.
Christian var 19 år gammel, da han blevet kronet til konge. I hans liv som prins skete der rigtig mange
ting. Det kan være svært at holde styr på alle årstallene og begivenhederne i prins Christians liv.
C) Lav en stor tidslinje, hvor du skriver alle de årstal og begivenheder, som du kan finde på den
digitale platform. Du kan starte med Christians fødsel den 12. april 1577. Undersøg alle
tekster og videoer for at danne dig et overblik. Når du er færdig kan du sammenligne din
tidslinje med dine klassekammerater.
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Bilag 1
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Bilag 2
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