Lektionsplan: Barndom
Lektionsplan
Modul

Indholdsmæssigt fokus

Færdighedsmål

Læringsmål

Undervisningsaktivitet

1
(1
lektion)

Forløbet indledes med fokus
på, hvad har børn leget af
lege, og hvad har de leget
med? Hvad leger børn i dag?

Eleven kan sammenligne
tidligere tiders familie, slægt
og fællesskaber med eget liv

Eleven kan
 Fortælle om, hvad de tror
man har leget med hulstenen,
pinden og snoren
 Sammenligne legetøj fra
tidligere tider med eget
legetøj

 VØL aktivitet åbner op for forløbet. Se
bilag.
 Til dette forløb skal læreren have samlet
et vist antal hulsten (sten med hul i) ved
stranden, et vist antal pinde og en lille
snor. Aktiviteten går ud på, at eleverne
får stenen, pinden og snoren, hvorefter
de så skal gætte sig frem til, hvad man har
leget med stenen, pinden og snoren. Se
Bilag.
 Derefter tales der på klassen om
forskellige lege, og eleverne får ca. ti
minutter med sidemakkeren til at
diskutere lege, de leger i dag, og hvad de
tror, man har leget i gamle dage. Det
noteres ned.
 Der leges forskellige lege fra gamle dage.
 Filmklip fra "Bonanza" (afsnit 1920-1930,
1930-1940, 1950-1960, 1970-1980).
Læreren vælger på forhånd, hvor mange
klip, der skal vises, og hvilke begreber der
skal være fokus på.
 Filmklippene bearbejdes og der arbejdes
med begreberne. Se bilag 1, hvor forslag
til bearbejdning af klippene er oplistet.
 Læreren introducerer teksternes indhold
for eleverne, og læser derefter teksterne
højt
 Der arbejdes med forskellige begreber
valgt af læreren
 Der laves foldekort. Se bilag 1

Eleven kan opnå viden om
historie gennem brug af
historiske scenarier

2
(2
lektioner)

3
(1
lektion)

Om barnets rolle i
familien/hjemmet med fokus
på perioden 1920-1980.

Tekster læses fra Historie 3
(s.27-29)

Eleven kan læse enkle
historiske kilder og udtrykke
sig sprogligt enkelt om
deres indhold
Eleven kan beskrive
ændringer i livsgrundlag og
produktion
Eleven kan læse enkle
historiske kilder og udtrykke
sig sprogligt enkelt om
deres indhold

Eleven kan
 Fortælle om klippene fra
"Bonanza" og barnets rolle
gennem tiden
 Fortælle om de mest
markante forskelle på sig selv
og de børn, der vises i
klippene
Eleven kan
 Gøre rede for de tre teksters
indhold
 Forklare de forskellige
begreber, der arbejdes med

Tegn på læring

4
(3
lektioner)

Fritid og arbejde - hvornår
har/havde man fritid? Var der
forskel på at bo på landet
eller i byen? Hvor bor de
fleste børn i dag? Hvorfor?
Barnets vilkår gennem tiden
og de ændringer, der er sket

Eleven kan sammenligne
tidligere tiders familie, slægt
og fællesskaber med eget liv
Eleven kan forklare hvordan
de og andre er
historieskabte og skaber
historie

Eleven kan
 Give eksempler på forskelle
på at bo på landet og bo i
byen i gamle dage og i dag
 Med afsæt i det afsluttende
produkt kan eleverne
redegøre for de ændringer,
der har været op gennem
tiden i børns vilkår

 Teksterne og filmklippene fra modul 3 og
4 bruges som baggrund for arbejdet med
indholdet.
 Der laves en photostory over "Barnets
vilkår gennem tiden," som afsluttende
produkt

