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Forslag til opgaver til skoleklasser: 
 
Fællesopgaver for klassen: 

• Lav et fælles kort over Køge. Indsæt hverpå gruppes forklaringer og henvisninger til steder 
af interesse. 

• Lav en tidslinie over begivenhederne. Hvor skete hvad hvornår? 
 
Generelle opgaver som sikrer perspektivering til generelle historiske sammenhænge: 
Disse opgaver diskuteres/laver af klassen som helhed. 

• Hvad var Træskoslaget? 
• Hvorfor hedder det sådan? 
• Hvad var de militærtaktiske grunde til at slaget fandt sted her ved Køge? 
• Forklar den sammenhæng som Slaget ved Køge indgik i. Hvad var Englandskrigene?  
• Hvordan hænger Træskoslaget sammen med Københavns bombardement i 1807? 

 
Herefter inddeles klassen i grupper. 
Gruppeopgaver (Fælles oplæg for alle grupper): 

• Tag billeder på stedet i dag. 
• Find billeder fra stedet som det så ud. Hvor gammelt et billede kan du finde?  

Se www.historieskolen.dk under hent materiale. (Billederne er ikke lagt på endnu, LK). 
• Beskriv forskelle mellem før og nu på fotografierne.  

Hvordan så huset ud i 1807? Ser det stadig ud på samme måde? 
• Beskriv hvad der skete på stedet i forbindelse med Træskoslaget 
• Hvis det er muligt, så find ud af mere om de mennesker der blev direkte berørt: 

Hvem ejede husene i 1807? Køge Byhistoriske Arkiv har Ejerlister som er lette at gå til. 
Hvem boede der? Byarkivet har Folketællinger, hvor man kan se hvem der boede et sted. 
Kan man finde ud af mere om nogle af de personer der blev berørt? 

 
Steder der skal undersøges ud fra ovenstående oplæg til gruppearbejde 
Skillingskroen 
Zoffmannsvej 
Norske Løve 
Køge Kirke 
Rådhuset 
Mindestenen, Brochmands Plads 
Thannings Gård, Nørregade 24 
Gl. Kjøgegård  
Herfølge Kirke 
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Forslag til arbejdets praktiske tilrettelæggelse: 
Der afsættes 2-3 uger til forløbet i løbet af foråret eller efteråret 2007.  
Eleverne tager på tur med en guide fra Historieskolen Clio og arbejder derefter med projektet. 
Det er vores forslag at målgruppen for projektarbejde som dette er omkring 6. klasse og op. 


