
FORBEREDELSE

1. Det forventes, at eleverne 
inden forløbet gennem en til tre 
undervisningsgange er blevet 
undervist i 1. Verdenskrig og 
Danmark under 1. Verdenskrig. 

2. Litteratur til den forberedende 
undervisning tilsendes fra 
Forstadsmuseet ved booking. 

3. Del klassen i fem grupper inden 
forløbet.

RUNDVISNING

Når klassen ankommer til Vestvolden, 
skal eleverne formidle deres 
forhåndsviden om 1. Verdenskrig og 
Danmark. Efter en tur på Vestvolden 
tildeles de på forhånd inddelte grupper 
hver en historisk person; en journalist 
fra Berlingske Tidende, der skriver om 
soldaterne; en soldat på Vestvolden, 
der skriver dagbog; en Brøndby-
bonde, der skriver klagebrev over 
soldaterne; en tilsynsførende, der laver 
regnskab over soldaternes mad og 
plads samt en ung kvinde, der skriver 
forelskede digte om en soldat. På 
vegne af deres person skal eleverne i  
hver gruppe udføre opgaven, hvorefter 
de skal fremlægge for hinanden.

EVALUERING

1. Efter forløbet kan klassen arbejde 
videre med kanonpunktet 
”Genforeningen” som 
konsekvens af 1. Verdenskrig 

2. Litteratur til den opfølgende 
undervisning tilsendes fra 
Forstadsmuseet ved booking.

UDE MED MUSEET

Rundvisning 

2 lektioner

SKOLE

Evaluering 

1-3 lektioner

SKOLE

Forberedelse 

1-3 lektioner

INTRO

Undervisningstilbuddet tager udgangspunkt i 1. Verdenskrig, som den udspiller sig på Vestvolden i Brøndby. Ved at skulle leve 
sig ind i og udføre opgaver på vegne af soldaten på Vestvolden, den almindelige dansker i Brøndby og journalisten, der skriver 
om krigen, lærer eleverne om Danmark og 1. Verdenskrig på det helt nære niveau.

Vestvolden er en del af Københavns Befæstning, anlagt i 1880-90’erne som følge af nederlaget ved Stormen på Dybbøl i 
1864. I 1914 bryder 1. Verdenskrig ud. Danmark er neutral. Ca. 60.000 soldater skal sikre landet i tilfælde af angreb. De 
udstationeres primært på og ved Københavns Befæstning. I Brøndby, som er to små landsbyer med få tusinde borgere, rykker 
et par tusinde soldater ind. 

I SKYGGEN AF 1. VERDENSKRIG
- Et Åben Skole undervisningstilbud for 6.-9. klasse

FORLØBET

OMSATTE LÆRINGSMÅL

• Eleverne kan genfortælle, hvad der var årsag til 1. verdenskrigs udbrud. 

• Eleverne kan redegøre for alliancerne og Danmarks rolle under krigen. 

• Eleverne kan skrive breve, der skal forestille at være fra en bestemt tidsperiode. 

• Eleverne kan tilpasse genre og sprog for at efterligne en historisk tekst, der er over 100 år gammel. 

• Eleverne får kendskab til forstædernes historie og kan redegøre for, hvordan 1. verdenskrig påvirkede deres lokalområde.

• Eleverne kan udarbejde et produkt, som de kan formidle til andre.



FIND VEJ

• Fra Brøndbyøster Station: Følg Banestien mod vest langs banen, indtil I kommer til Vestvolden.

• Gående/cykel/bus: Parker for enden af Horsedammen v. Vestvolden og gå mod nord ad voldstien, indtil I kommer til 
jernbanen. 

MØDESTED

• Mødested: Horsedammen 50, 2605 Brøndby, hvor Roskildebanen krydser Vestvolden (se kort på bagsiden). 
 

PRAKTISK INFO

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

• Forstadsmuseet medbringer materiale til brug i forløbet


