BYVANDRING I
SKOVLUNDE
Skovlunde er i dag en by med tydelige spor af både
landsbyfællesskab og moderne byplanlægning. Bydelene ser
forskellige ud, men funktionerne er de samme: Bolig, handel,
arbejde, trafik og børneliv.
Tag eleverne med på en tur i deres bys historie og bliv
klogere på ligheder og forskelle mellem landsby og forstad.
Fokus på arbejdet med kronologi og sammenhæng.
Forløbet konkret
Vi går igennem det gamle Skovlunde
med kurs mod nutiden. Undervejs
stopper vi og taler om stedets funktion i
samfundet og om måden byen er
”designet”.
Vi anvender byens fysik til at
tydeliggøre perioders kontinuitet og
brud.
Vi arbejder med relativ kronologi ved at
identificere byernes udseende som
enten landsby eller forstad. Vi slutter
med at tegne forskellen på de to
bydele.
Konkrete læringsmål for forløbet
 Eleven har viden om byens
forandring over tid.
 Eleven kender væsentlige
bygninger, steder og deres
historiske funktion.
 Eleven har erkendelse af selv at
være en del af byens udvikling og
historie (historieforståelse).
Nøglebegreber
 Lokalhistorie og hjemstavn
 Kronologi og sammenhæng

Fælles Mål, i fokus for 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 til arbejdet med
f.eks. slægts- og fællesskabshistorie og
tematiske emner som barneliv, landboliv
og forstæder.
Undervisning i stamtavler kan sætte
fokus på elevernes ophav, f.eks. hvor
mange der er født i Skovlunde og hvor
mange generationer tilbage der er aner i
byen.

Målgruppe
Mellemtrin 3.-6. Klasse
Fag
Historie
Udbydes i perioden
August-oktober
April-maj
NB! Husk tøj til vejret.
Sted
Vi starter foran Skovlunde
Kulturhus og slutter i Lilletoften.
Eventuel anden start/slut-punkt
kan aftales
Mødetid og varighed
1 1/2 time.
Pris
Gratis for folkeskoler i Ballerup
Kommune.
Booking
www.skoletj-pederstrup.dk

Sammen med en byvandring hjælper
det eleverne til, at forstå sin egen og
byens historie i en helhed.
Det er også muligt at anvende forløbet
til, at introducere eleverne til vigtige
institutioner og fællesskaber: Skole,
erhverv, kirke, asyl, bystævne osv.
Forslag til efterbehandling
Efter turen får I enkelte historiske
fotografier med tilbage til
klasseværelset. Lav f.eks. en tidslinje,
en fælles stamtavle der binder klassen
sammen med byens historie, eller brug
dem som reference når I arbejder med
andre emner.

