
 

 

BYVANDRING I 
SKOVLUNDE

 
Forløbet konkret 
Vi går igennem det gamle Skovlunde og 
ser på spor efter livet i landsbyen. 
Undervejs stopper vi og taler om stedets 
funktion i samfundet, og vi knytter 
historiske fotografier til det enkelte sted. 
 
Særligt fokus på barneliv med 
skolegang, asylet og leg i gamle dage. 
Vi har fokus på genkendelse og 
forandringer i levevis. 

 
Konkrete læringsmål for forløbet 
 Eleven er fortrolig med byens 

forandring.  
 Eleven kan relatere egen hverdag til 

tidligere tiders liv og vilkår.  
 Eleven kender få væsentlige 

bygninger, steder og deres historiske 
funktion.  

 
Nøglebegreber 
 Lokalhistorie og hjemstavn 
 Barndom 
 Fællesskaber 
 
 
 
 

 
Fælles Mål, i fokus for 0. klasse 
Samtale 
 Eleven kan veksle mellem at lytte og 

ytre sig. 
Samvær og samarbejde 
 Eleven har viden om spilleregler for 

samvær. 
 

Fælles Mål, i fokus for Dansk (1.-2. 
klase) 
Vurdering 

 Eleven kan udtrykke egen opfattelse af 
teksten. 

Perspektivering 
 Eleven kan sætte tekstens tema i 

relation til eget liv. 
 
Forberedelse før turen 
Byvandringen passer til arbejdet med 
f.eks. slægtshistorie og emner som 
barndom før og nu. 
 
Arbejd f.eks. med hvor eleverne 
kommer fra, hvad forskellen er på livet i 
byen og på landet eller hvad der er 
vigtigt for, at have en god barndom.  
 

I kan have talt om hvordan elevernes 
hverdag ser ud eller om, hvorfor det er 
vigtigt at kende sin fortid.  
 
I kan også have arbejdet med hvordan 
en by ser ud. Her vil byvandringen være 
med til at sætte fokus på, hvad en by 
behøver for at fungere. 
 
Forslag til efterbehandling 
Med hjem fra turen får I historiske 
fotografier til klasseværelset og 
undervisningen. 
 
Brug fotografierne som inspiration til at 
bygge eller tegnes jeres drømme by. 

Engang var Skovlunde en lille landsby langt ude på landet. 

De fleste var bønder og byen var et fællesskab, hvor børnene 
skulle hjælpe til med at passe dyr og hus.  
Tag eleverne med på en tur i deres bys historie og bliv 

klogere på livet i landsbyen, dens indbyggere og livet som 

barn i Skovlunde omkring år 1900. 

Målgruppe 

Indskoling 0.-2. klasse 
 
Fag 
Dansk (og historie) 
 
Udbydes i perioden 
August og april-maj 
NB! Husk tøj til vejret. 
 
Sted 
Vi starter foran Skovlunde 
Kulturhus og slutter ved 
gadekæret. 
Eventuel anden start/slut-punkt 
kan aftales 
 
Varighed 
1 time. 
 
Booking 
www.skoletj-pederstrup.dk 
 
Pris 
Gratis for folkeskoler i Ballerup 
Kommune. 


