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LÆRERVEJLEDNING - Soldat på Vestvolden 
I forbindelse med forløbet Soldat på Vestvolden skal eleverne igennem nogle opgaver, både inde og ude.  
Opgaverne indenfor skal du styre. 
 
Eleverne skal deles op i 2 overordnede grupper. Den ene gruppe starter med at gå march på Vestvolden med underviseren fra Skoletjenesten. Den 
anden gruppe starter inde og her skal eleverne deles ind i 3 grupper, hvor de på skift har 6 minutter ved hver opgave.  
Når de ca. 18 minutter er gået kommer den anden gruppe tilbage fra march og eleverne bytter. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Opgave 1: Skriv et postkort hjem 

Ved bordene (6 min) 

 

Her skal eleverne skrive/tegne hjem – med 

blæk 

 

Hvordan er det at være soldat? Er det sjovt? 

Er det hårdt? Hvad laver man?  

Man er væk fra sin familie og sine venner – 

savner man dem? Måske har man fået nye 

venner? 

Man kan tegne sig selv som soldat, eller 

tegne batteritogsmagasinet  

 

 

Formål med opgaven 

• At eleverne gennem videredigtning 

og meddigtning, forstår og 

identificerer sig selv som en del af 

historien. Hvordan ville de selv have 

det, hvis de skulle undvære familie 

og venner i 4 år? 

 

Opgave 2: Førstehjælp 

På gulvet ved båren (6 min) 

Her skal eleverne se hvad 

sanitetstropperne/sygeplejesoldaten lavede. 

Hvis man kom til skade skulle man jo lappes 

sammen igen. 

- Prøv at lægge en forbinding på 

hinanden. Find evt. en 

pind/træskinne til at støtte den 

brækkede arm eller ben 

- Lav en båre af 2 pinde og et tæppe - 

prøv at bær hinanden fra væg til 

væg 

Formål med opgaven 

• At eleverne får erfaring med de 

forskellige former for soldater. Det 

var ikke kun soldater, som var ude at 

skyde, der var nødvendige i krig 

Opgave 3: Tornystre 

På tæpperne på gulvet (6 min) 

 

Eleverne skal undersøge, hvad man kunne 

have med sig, når man var soldat. 

- Eleverne skal vælge 4 genstande de 

selv ville tage med hvis de skulle 

være soldater i 4 år 

- Eleverne skal på deres 

diplom/opgaveark tegne de 

genstande som de selv ville have 

med 

 

 

Formål med opgaven 

• Eleverne får et indblik i soldatens 

hverdag og liv. Hvad har de haft? 

Hvad har de lavet? Hvem var de? 

Eleverne får reflekteret over, at disse 

fortidssoldater er rigtige mennesker, 

som har ønsket at holde varmen og 

har savnet deres familie

 


