
 

 

BYVANDRING I BALLERUP

Forløbet konkret 
I arbejdet med at opnå forståelse af 
kronologi vil forløbet give eleverne et 
indblik i kontinuitet og brud i 
lokalhistorisk sammenhæng.  
 
Vi bruger Centrumgade som 
omdrejningspunkt for byens udvikling 
og flytningen af centrum fra kirke til 
station. 
 
Vi arbejder mod en relativ kronologisk 
forståelse af byens udvikling med 
udgangspunkt i de tre by-typer: 
Landsby, stationsby og forstad. 
 
Nøglebegreber 
 Lokalhistorie fra middelalder til 

velfærd 
 Kronologi og sammenhæng 
 Fællesskaber 
 
Konkrete læringsmål for forløbet 
 Eleven er fortrolig med byens 

udvikling. 
 Eleven er bekendt med byen som kilde 

til viden om fortiden. 
 Eleven har erkendelse af selv at være 

en del af byens udvikling og historie 
(historieforståelse). 

 
 
 
 
 

Fælles Mål i fokus 
Historie  
Vidensmål: 
 Eleven har viden om relativ kronologi 
 Eleven har viden om fællesskaber før 

og nu 
 Eleven har viden om livsgrundlag og 

produktion før og nu 
 
Færdighedsmål: 
 Eleven kan placere elementer fra 

historien tidsmæssigt i forhold til 
hinanden 

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

 
Forberedelse før turen 
Byvandringen passer godt til arbejdet 
med f.eks. slægts- og 
fællesskabshistorie, og tematiske emner 
hvor elevens eget liv bringes i spil. 
 
Undervisning i stamtavler kan sætte 
fokus på elevernes ophav, f.eks. hvor 
mange der er født i Ballerup og hvor 
mange generationer tilbage der er aner i 
Ballerup. 
 
Forslag til efterbehandling 
Efter turen får i historiske fotografier 
med tilbage til klasseværelset. Lav 
f.eks. en tidslinje eller fælles stamtavle 
der bindes op på byens historie. 
 

 
 
Det er også muligt at anvende forløbet 
til, at introducere eleverne til vigtige 
institutioner og fællesskaber: Skole, 
erhverv, kirke, rådhus, butikker osv. 

Målgruppe 
3.-6. Klasse 
 
Fag 
Historie 
 
Udbydes i perioden 
August og april-maj.  
NB! Husk tøj til vejret. 
 
Mødested 
Vi mødes ved uret i centrumgaden v/ 
Balleruup Station og slutter ved 
Ballerup Kirke.  
Eventuel anden start/slut-punkt kan 
aftales. 
 
Varighed 
1 1/2 time. 
 
Pris  
Gratis for folkeskoler i Ballerup 
Kommune. 
 
Booking 
www.skoletj-pederstrup.dk 

Ballerups historie går tilbage til middelalderen, men det meste af byen er 
skabt i den sidste del af det 20. århundrede.  
Tag eleverne med på en tur i deres bys historie, og bliv klogere på hvad 
forskellen er på landsbyen, stationsbyen og forstaden. 
Byvandringen har fokus på arbejdet med kronologi, sammenhæng og 
fællesskab. 


