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Livet i den Romerske Jernalder

Hvordan så livet ud på Vestegnen for 1700 år siden?

3. klasse

Hvor Bredekærgård. Tranegilde Bygade 4. 2635 Ishøj

Varighed 2 timer

Forberedelse Det kræver ingen forudgående forberedelse.

Historie og Natur/teknologi.

Historie: Eleven kan relatere ændringer i hverdag og livsvilkår over tid til 
eget liv. Eleven kan anvende kilder til at opnå viden om fortiden. 
Natur/teknologi: Eleven kan relatere natur og teknologi til andre 
kontekster.

Forud for forløbet skal minimum én deltagende lærer deltage i et 2 timers 
obligatorisk forberedende kursus. Her vil elevforløbet blive 
gennemgået.Formålet er at give læreren redskaber til både at forberede 
eleverne på forløbet - men også at gøre læreren opmærksom på de 
elementer af forløbet, som de kan arbejde videre med efterfølgende og i 
andre sammenhænge.

Arrangør Kroppedal Museum

For 2000 år siden blev Rom - som i dag er hovedstaden i Italien - en stormagt i Europa.
De kunne lave store byer med kloaksystemer og indlagt rindende vand i husene. Selvom Danmark 
aldrig blev en del af det mægtige Romerrige, fik Rom stor betydning for livet herhjemme.
I undervisningsforløbet ”Livet i den Romerske Jernalder” hører vi om, hvordan det var at bo på 
den Københavnske Vestegn for ca. 1700 år siden. Forløbet starter med en snak om jernalderen 
som periode.  Herefter skal vi på rundvisning i udstillingen og blive klogere på, hvem Fyrsten fra 
Ishøj mon har været. Til slut skal vi løse nogle opgaver sammen.

Telefon 4330 3008 E-mail julie.ring@kroppedal.dk

Kontaktperson

Formål Eleverne får et kendskab til livet på Vestegnen for 1700 år siden og hvilke 
kilder, vi bruger til at få viden om oldtiden.

Fælles mål

Lærerkursus

Klassetrin

Fag

Type Historie

Samarb. partner

Julie Ring 2082 8147 julie.ring@kroppedal.dk

Præsentation Kroppedal Museum er et alsidigt sted med en bred vifte af tilbud.
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Museet er et Vestegns Museum der blandt andet kan byde på oplevelser 
om astronomi historie, heriblandt den berømte danske astronom Ole 
Rømer, vikingeudstillingen ”Hver dag er en kamp”, samt den nyligt 
færdigbyggede Vikingebro over store Vejleådal.

Børn og unge I undervisningen på Kroppedal arbejder vi med:
- At involvere eleverne gennem dialog, hands-on aktiviteter og genstande i 
udstillingerne
- At give eleverne oplevelsen af at lokalhistorien også er deres historie
- At relatere undervisningen til elevernes viden og verden
- At udfordre eleverne og skabe plads til undren
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