
INTRO

Tag klassen med til Brøndby Strand eller Avedøre Stationsby, og lær om det danske velfærdssamfund og forstadens 
velfærdsbyggerier!  
Eleverne skal gennem produktion af egne formidlingsprodukter lære om velfærdsprincipper, granske museets kilder og 
formidle den store historie i en helt nær ramme. 
Undervisningstilbuddet er et tværfagligt forløb, der omhandler velfærdssamfundets almene byggerier fra tiden efter 2. 
verdenskrig, eksemplificeret i to af de planlagte byer ved Køge Bugt, enten Brøndby Strand Planen eller Avedøre Stationsby.

BYGGET AF VELFÆRD
- Et Åben Skole undervisningstilbud til 7.-9. klasse - 

OMSATTE LÆRINGSMÅL 

• Eleven kan gennem sin opgave (podcast, historisk dokumentar eller reklamefilm) udtrykke sig klart og varieret i tale, lyd og 
billeder i en form der passer til genren og situationen.

• Eleven har viden om de forskellige genrer og genrernes kendetegn.

• Eleven kan gennem sin opgave både planlægge, forberede, fremstille, fremlægge og evaluere et formidlingsforløb.

• Eleven har viden om velfærdsprincipper, og hvordan de viser sig i velfærdsbyggeri.

• Eleven kan formidle resultater af en gennemført undersøgelse af museets kilder.

• Eleven har, gennem sin opgaveløsning, viden om brug af kulturteknikker og digitale medier til formidling.

MØDESTED

• Brøndby Strand Planen: Ude foran Kulturhuset Brønden, Brøndby Strand Centrum 60, 2660 Brøndby Strand

• Avedøre Stationsby: Ved pladsen mellem Store Hus og Avedøre Staton. 2650 Hvidovre.

PRAKTISK INFO

• Undervisningen finder sted udendørs hele året. Eleverne bedes derfor være klædt på efter årstiden.

• Eleverne skal medbringe mindst en smartphone pr. gruppe.



LEKTION 1

Eleverne ser den 
forberedende film 
på Forstadsmuseets 
hjemmeside.

Eksempler på og intro 
til de forskellige genrer.

Gruppedeling (max 4 
elever i hver gruppe). LEKTION 3

Rundvisning i enten 
Avedøre Stationsby 
eller Brøndby 
Strand Planen med 
Forstadsmuseet. 

LEKTION 4

Eleverne indsamler 
empiri til deres opgave 
(film/billeder) 

LEKTION 2

Eleverne læser den 
obligatoriske tekst 
om enten Avedøre 
Stationsby eller 
Brøndby Strand 
Planen.

Eleverne planlægger 
groft, hvordan de vil 
udføre opgaven.

EVT.

Lektiegang hvor 
eleverne planlægger 
og søger kilder på 
hjemmesiden 

LEKTION 5

Eleverne producerer 
deres produkter. 

LEKTION 6

Opsamling og 
evaluering i klassen. 

UDE MED MUSEET

Rundvisning og 
indsamling af empiri

2 LEKTIONER

SKOLE

Produktion

1 LEKTION 

SKOLE

Efterbehandling

1 LEKTION

SKOLE

Forberedelse

2 LEKTIONER

FORLØBET


