
 

Sammenhængende plan 

U&J forløb 

Klassetrin: 
4.-5. klasse 

Skole(-r): 

Forløbsnavn: 
Historisk stafet.  

Lærerteam: 

 

Fælles mål (U&J aktiviteter, fag-faglige): 
 
Fælles mål U&J 
 
Fagformål  
Ved at inddrage det omgivende samfund skal eleverne få kendskab til levevilkår og livsformer samt                          
indsigt i forhold og vilkår, der er knyttet til uddannelse, erhverv og arbejdsmarked i en global verden.      
 
Færdighed og vidensmål 
 

• Arbejdsvilkår - Eleven kan diskutere arbejds- vilkår og arbejdsforhold før og nu 
• Arbejdsmarked - Eleven har viden om ligestilling, ligeværd, arbejdsmiljø og arbejdskulturer  

• Arbejdsliv - Eleven har viden om arbejdsliv og deres betydning for mennesker  

 

 
Fag-faglige mål i faget Historie 
 
Livsgrundlag og produktion 
 
Eleven kan relatere ændringer i hverdag og livsvilkår over tid til eget liv. 
Eleven kan beskrive ændringer i livsgrundlag og produktion. 
Eleven har viden om livsgrundlag og produktion før og nu. 
 

Beskrivelse af aktiviteter: 
 
Før 
Oplæg om uddannelse i gamle dage (1900-1950).  
 

- Hvem tog en uddannelse? 
- Arbejde på landet og i byerne 
- Børn på arbejde 
- Hvilke uddannelser findes også i dag?  

 

Forberedelse til praktisk opgave. Der opstilles fem poster i skolegården eller andet stort udeområde, 
hvortil der ved hver post er en opgave. Klassen deles i optil fem hold. Klassen bliver informeret om de 
forskellige posters opgaver og holdene kan nu vælge to personer til hver opgave, som de mener vil 
kunne klare denne hurtigst.  
 
 



 

Lærer: Igangsætter og tidstager. 
Medhjælper: Sørger for at opgaverne bliver løst ved posterne. 

 

Under 
Aktivitet: Arbejdsstafet. Tid inkl. Forberedelse: 45-60 minutter. 
 
              Start -> Spis et knækbrød. 

- Post 1. Flyt mursten i spande 25 meter. Murstenene må kun flyttes i spande.  
Materialer: 2x 5 liters spande og 15 mursten. 

- Post 2.  Konstruer en firkant på 50X30 cm. Materialer: Sav, lægter, målebånd og blyant. 
- Post 3. Fej et afgrænset område og fjern affaldet. Materialer: En gadekostkost, en håndkost, en 

fejebakke, en skovl, småsten, papir og affaldsspand. 
- Post 4. Gå over åen efter vand. To spande fyldes med vand og skal over en forhindring, uden at 

spilde. Materialer: 20 liter vand, 4 spande a’ 5 liter, en forhindring evt. en bænk eller andet i 
skolegården. 

- Post 5. Sæt et cykeldæk på fælg. Cykeldæk og fælg (-slange), dækjern og opvaskemiddel.  
Slut -> drik vand. 

 
Efter 
 
Da undervisningen skal afspejle fysisk manuelt arbejde, for at gøre historien levende vil efterarbejdet 
fokusere på elevernes oplevelser. Der samles derfor op i plenum, hvor vinderne af stafetten kåres og der 
kan spørges ind til sammenhænge mellem det teoretiske oplæg og den praktiske opgave og undersøge 
om eleverne har fået en forståelse af vilkår og forhold i den beskrevne historiske periode. Det skal også 
undersøges om forholdene er ændret, f.eks. gør vi tingene anderledes i dag end i gamle dage.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 HUSK! At afslutte alle forløb med at hjælpe ALLE elever igennem den elektroniske evaluering. 

Har du ikke linket? Bed din skoles uddannelsesvejleder om at sende det til dig       


