
KOM UD OG LÆR!
- om sjov motion og  

hårdt arbejde

Forløb 29

IDRÆT
2-6 klasse

Engang var børn ikke inde. Kun hvis de skulle i skole eller spise eller sove. 
Det gælder så ikke længere - for PC, ipad og mobil skal passes med netværk, gaming, læring og 
underholdning og det foregår nemmest i stolen inden døre.   

Frisk luft og motion
Så nu må vi op af stolen og ud. Afsted går det på cyklen – så er vi i gang!
Turen går til skov og strand og vi medbringer f.eks. tov, presenning og spande.

Naturfitness
Der er masser af muligheder ude i naturen. Det veksler mellem elevernes egne påfund undervejs og 
planlagte aktiviteter. Naturens redskaber står og ligger allevegne.

Manuelt arbejde
I den gamle landsby er der meget arbejde, der skal gøres. Eleverne deltager i det nødvendige arbejde, 
der skal gøres rundt i landsbyen – i hus og have og i stald og på marken.   



Hæftet beskriver et forløb, hvor eleverne kommer ud 
og prøver kræfter med naturen nær ved jeres skole.

Vi bruger naturen som redskab og udnytter glæden 
ved at tumle rundt derude til at få masser af frisk luft 
og god motion. 

Forløbet skal ses som et forslag, der kan rettes til 
efter lokale forhold og klassens behov.

I forløbet er også indlagt et besøg på Glud Museum, 
hvor der bruges kræfter på arbejdet i den gamle 
landsby.

Forløbet er et ud af mange KOM UD OG LÆR! - tilbud 
fra Glud Museum, hvor undervisningen flyttes ud i 
nærområdet med hjælp fra museets kultur- og 
naturvejleder.

Hvis I har idéer til ændringer og forbedringer, så sig 
endelig til, så vi kan få gjort hæfterne så anvendelige 
som muligt.

Kontakt: Glud Museum, Jens Kjær
Tlf. 42 67 43 13 – E-mail: jk@gludmuseum.dk
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Planlægnings-
møde

Elevernes
forberedelse

Aktiviteter 
ude

På museum Tilbage i 
klassen

1 time 0 timer 4 timer 4 time ½ timer

Timeforbrug:

Læringsmål:

Læringsmål for Idræt:

• Du kan bruge naturen som redskab.

• Du ved, hvad der skal til for at en leg er god.

• Du kan har prøvet at arbejde som i gamle dage.

Læringsmål for IT:

• Du kan optage en video med dine 
klassekammeraters aktiviteter.

• Du kan finde digitale kort på kommunens 
hjemmeside og kopiere udsnit af kort og luftfotos.
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Planlægningsmøde:

Glud Museum hjælper gerne med at planlægge og 
gennemføre et forløb ved jeres skole. Kontakt derfor 
museets kultur- og naturvejleder i god tid, så I kan få 
aftalt et planlægningsmøde og datoer for forløbet.

På planlægningsmødet rettes forløbet til, så det 
passer til klassens behov og mulighederne i skolens 
nærområde.

Læringsmål fastsættes og forløbet tilrettes i forhold 
til det.

Der afstemmes forventninger og aftales fordeling af 
opgaver.

Museet kan bl.a. hjælpe med:
Kontakt og aftaler med lokale beboere.
Kontakt til lokale skovejere.
Baggrundsmateriale (historie til forberedelse, kort 
mv.).
Gennemføre tur og uddannelse.
Evt. museumsbesøg.

Læringsmål aftales med læreren. Forløbet kan som eksempel lægge mere eller mindre vægt på 
brug af IT – og sagtens gennemføres uden videooptagelser.  
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Naturen som redskab 
Bakker, træer, sten, vand – naturen rummer uanede 
muligheder for at få brugt musklerne, når der skal 
løbes, kravles, klatres, løftes, hentes…

.

Stranden
Stenene på stranden råber på aktiviteter. 
Slå smut, torskesmut, hvem samler flest?, bygge 
dæmning, hoppe fra sten til sten.
Vandet kan man vade i, bade i, bære i hænderne, 
fylde spande, grave kanaler. 

Skoven
Her kan man klatre, balancere, gynge, hoppe på 
træstubbe og stammer. 
En forhindringsbane er sjov og nem at lave, hvis der 
ligger grene i skovbunden.
Et langt tov spændt rundt om træer og op og ned kan 
udfordre eleverne, når de skal følge det hele vejen 
(evt. med bind for øjnene)

Den gode gamle leg
Leg er alligevel det bedste – til alle tider. Og hvordan 
var det i gamle dage? Legede man også dengang ?

Hvordan bliver legen god? Hvilken leg er bedst -
skidenæg – dåseleg – gemme? 

Det er dejligt at få brugt kræfterne og blive forpustet.

”Det skal være morsomt – ellers er det ikke sjovt!”

For fuld muskelkraft:
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I den gamle landsby på Glud Museum er der brug for 
alles arbejdskraft. De mange gøremål ude og inde 
giver ingen plads til ledige hænder. 

Store vaskedag
Den månedlige vaskedag er et slid, men når man 
hjælpes ad, så går det nok.
Vand skal pumpes op ved gårdens pumpe og slæbes i 
spandevis til vaskepigerne. 

Og så skal der ellers skrubbes grundigt på 
vaskebrættet indtil tøjet er rent.  
I mangel af tørretumbler må alle kræfter lægges i, når 
tøjet skal vrides for at få vandet ud. 

Landmandsliv
Der skal rives hø sammen eller tærskes korn – eller 
måske skal køkkenhaven graves igennem, så den er 
klar til den nye sæson. 

Der er altid noget, der skal hentes eller bringes i den 
travle landsby. 

Landsbyhygge
Der er også plads til en pause i arbejdet – og den kan 
passende bruges til en leg.

Det gode slid:
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• Hvad har du lært under forløbet?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

• Har undervisningen været anderledes end normalt? Beskriv.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

• Hvad synes du om den måde at lære på, som du har oplevet under 
forløbet?

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

• Har forløbet givet dig større motivation for og interesse i at lære nyt om 
din by og dit nærområde? Uddyb.

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

• Hvad har været det bedste under forløbet? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

• Hvad kan forbedres?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Efter forløbet - evaluering:
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Baggrundsmateriale:
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Kort over området: hedensted.dk – søg efter digitale kort

KOM UD OG LÆR- hæfter og baggrundsmateriale: kenddinlandsby.dk
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Museerne i kommunen har meget at byde på og de 
vil gerne have besøg af skoleelever. 

Med temaet Muskelkraft vil der være meget at hente 
på Glud Museum, der har masser af manuelt arbejde 
til friske karle og piger. 

Glud Museum
En fantastisk samling smukke gamle huse og gårde, 
der fortæller om livet i østjyske landsbyer.
Museet har en skoletjeneste med aktiviteter for 
eleverne og en udfarende kultur- og naturvejleder.  
Se mere på: gludmuseum.dk

Hjortsvang Museum
Her er masser at kigge på – store og små maskiner, 
gamle redskaber og huse indrettet som i gamle dage.
Museet tilbyder gratis skoletjeneste med besøg på 
typisk 1½-2 timer – evt. op til 4 timer. 
Se mere på: hjortsvangmuseum.dk

Mindestuen i Gl. Sole
Her åbnes dørene efter aftale til en skolestue, der ser 
ud som for 100 år siden. Den gamle privatskole 
fortæller også historien om ”De stærke jyder” – en 

religiøs bevægelse, der blev udbredt her på egnen.
Se mere på: destærkejydersskole-mindestuen.dk

Juelsminde Havnemuseum
Fortæller fiskernes historie og historien om havnen 
og færgehavnen.
Se mere på: havnemuseum.dk

Uldum Mølle
Den fine gamle mølle maler stadig og er rammen om 
et møllemuseum og en udstilling, der viser udsnit af 
livet i og omkring det store Uldum Kær.
I kan selv male mel og se mølleren arbejde.
Se mere på: uldummolle.dk

Danmarks Ferguson Museum
Her er der traktorer og andre landbrugsmaskiner i 
lange baner. Man må selv gå rundt og kigge i verdens 
største samling af Ferguson traktorer.
Se mere på: fergusonmuseum.dk

På museum: Glud Museum
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