
FORBEREDELSE

1. Eleverne ser filmen om 
Brøndby Strands historie på 
Forstadsmuseets hjemmeside. 

2. Snak i klassen om filmen. 

3. Eleverne diskuterer i grupper 
hvad de synes er det bedste 
og det mindre gode i deres 
boligområde. 

KIKKASSER

1. Eleverne ser den lille film der 
viser materialet til kikkasserne, samt 
hvordan kikkassen skal monteres.  
 
2. Eleverne laver deres kikkasser. 

EVALUERING

1. Eleverne præsentere deres 
kikkasser og forklare deres idéer 
til resten af klassen.  

2. Eleverne formulerer en kort 
introtekst til deres kikkasse, som 
kan stå ved siden af kassen når 
den skal udstilles i Kulturhuset 
Brønden. 

KIKKASSER

2 lektioner

EVALUERING

2-3 lektioner

FORBEREDELSE

1-2 lektioner

INTRO

Lad dine elevers stemmer om fremtidens Brøndby Strand blive hørt!  
Forstadsmuseet har, i samarbejde med Fremtidens Brøndby Strand, skabt et skoleforløb der giver Brøndby Strand Skoles 
elever mulighed for at få en stemme i arbejdet omkring den kommende byudvikling af Brøndby Strand.  
Forløbet er målrettet til Brøndby Strand Skoles 7. klasser og giver eleverne en indsigt i lige netop deres lokalområdes 
historie og særlige kendetegn. Med udgangspunkt i en film om områdets historie skal eleverne give deres bud på 
Fremtidens Brøndby Strand. De skal samarbejde i grupper om at skabe en kikkasse, der gennem et transparent gammelt 
arkivfoto giver et kig ind i deres drømme for fremtiden i Brøndby Strand. Undervejs i arbejdet med kikkassen skal eleverne 
sammen gøre mundtligt rede for, hvad formålet med deres produkt er. Hvorfor vælger de f.eks. den farve? Hvorfor skal den 
genstand være i baggrunden? På den måde giver eleverne deres holdning/mening videre gennem produktet.  
Fagligt kommer både Dansk, Historie, Samfundsfag og selvfølgelig Billedkunst i spil. 

SE IND I FREMTIDENS BRØNDBY STRAND
- Et undervisningsforløb for 7. klasse-

FORLØBET

OMSATTE LÆRINGSMÅL

• Eleverne får kendskab til Brøndby Strands overordnede historie. 

• Eleverne kan redegøre for, hvorfor Brøndby Strand ser ud som den gør i dag. 

• Eleverne kan udarbejde et produkt (en kikkasse), der evt. kan bidrage til deres kulturteknik mappe. 

• Eleverne kan samtale om deres egne og andres produkter. 

• Eleverne kan kommunikere en idé gennem deres produkt.

• Eleverne kan præsentere deres produkt. 

PRAKTISK INFO

• Skolen får udleveret alle materialer til kikkasserne, men det der er selvfølgelig ingen grænser for hvad I kan bruge i 
kikkasserne af materialer.

• Den forberedende film + kikkasse filmen ligger på forstadsmuseet.dk under “læring”. 


