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Flyver Finds idéboks  
– 3. klasse
Det er vores hensigt, at børnene skal være så aktive som muligt i historieundervis-

ningen. Derfor er mange af de ideer, der her er skitseret, fremlagt, så børnene selv 

skal udforme dem som små opgaver og konkurrencer til hinanden, enten enkeltvis, 

parvis eller som gruppearbejde.

 Nogle af ideerne er tænkt som oplæg til længerevarende forløb – emnedage – 

hvor børnene gennem længere tid har mulighed for at arbejde med emnerne i form 

af udstilling, teater, rekonstruktion eller praktiske forsøg.

en Jægerfamilie for 7.000 år siden

Lav en model eller en stor tegning af en boplads fra Ertebølletiden, tæt på vand og 

skov. Lav også modeller eller tegninger af våben, redskaber og det tøj, de brugte.  

Lav en udstilling af tegningerne eller modellerne.

Lav en tipskupon om livet i Ertebølletiden. Skriv fx 13 spørgsmål, du kan stille dine 

kammerater, som så skal svare ja eller nej. Spørgsmålene kan fx være:

Ertebøllefolket levede kun af fiskeri. Ja eller nej?

Flint blev brugt til våben og redskaber. Ja eller nej?
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Flaskeleg: Fortæl en spændende historie om livet i Ertebølletiden. Den som flaskehal-

sen peger på skal fortsætte historien, som fx begynder sådan: 

»Det var ved at blive mørkt på bopladsen og de første bål brændte allerede.« Skæret fra 

bålene kastede lange skygger, men ingen lagde mærke til, at alt alligevel ikke var, som 

det plejede. Nogle skygger bevægede sig …«

Lav amuletter af ler. Brænd dem og mal dem i forskellige farver. Diskuter, hvad amu-

letterne skulle bruges til. Find ud af, om amuletter stadig bruges rundt om i verden i 

dag.

Besøg et oldtidscenter. Rundt om i Danmark findes adskillige centre, hvor der er mu-

lighed for at opleve hverdagen i Ertebølletiden. Eleverne kan lave redskaber, tænde 

bål med ildbor, lave mad over bål osv.

en bondefamilie for 225 år siden

Undersøg hvilke lege, børn legede dengang. Det kan være skjul, gemmeleg, røver og 

soldater, trillebånd osv. Lav en legedag i skolen.

Undersøg ved hjælp af gamle tegninger, hvordan far, mor og børn i en bondefamilie 

gik klædt, både til hverdag og fest. Var der forskel på tøjet i forskellige egne af Dan-

mark? Lav tegninger af familiens tøj, gerne fra forskellige egne af landet, og lav en 

udstilling. Spørg jeres musiklærer, om der findes musik fra dengang, som også spilles 

i dag. 

Lav et Memoryspil om en bondefamilies liv med forklaringer til hvert stik.
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Lav en kryds og tværs, hvor alle ordene har noget at gøre med en bondefamilies liv 

og hverdag.

Lav et brætspil om »hoveri«. Brug regler, der fortæller, om man skal flytte frem eller 

tilbage. 

Fx »Herremanden har sendt bud efter både manden og konen, så arbejdet på deres 

egen gård må ligge stille – ryk tre felter tilbage.«

»Ridefogeden er faldet i søvn bag en høstak, og bønderne lister stille hjem. Ryk to 

 felter frem.«

Optag fotos fra bøger, og lav jeres egen billedserie af livet hos en bondefamilie for 

225 år siden. Skriv en tekst til hvert billede.

en arbejderfamilie for 125 år siden

Brug båndoptageren og lav en dramatisk historie, fx om »Slaget på Fælleden«, eller 

en anden begivenhed fra tiden. Husk, der skal både være tale og lydeffekter.

Lav to store fællestegninger til opslagstavlen, der viser forskellen på land og by den-

gang. Skriv små historier til tegningerne.

Lav et billedlotteri, hvor billederne er ting fra et arbejderhjem for 125 år siden.

Vælg et billede med mennesker på fra dette afsnit. Skriv eller indtal på en båndop-

tager korte historier om, hvad de enkelte personer tænker på eller siger. Hør histori-

erne eller læs dem op for hinanden. Snak om, hvordan historierne passer til den tid  

– er ordene rigtige, er handlingen rigtig, er der noget, der ikke passer osv.?

Spørg jeres dansk- eller musiklærer om der findes musik og sangtekster, som var po-

pulære blandt arbejderne på den tid. Prøv at lære et par sange og snak om, hvad de 

handler om.  


