
Lærervejledning til  
Find vej i Køge og få Historien bag Navnet:

Du kan bruge dette tilbud i historie, idræt, matematik, 
dansk og tværfaglige forløb. Læringen flyttes for en stor dels 
vedkommende ud i byrummet. Der gives også mulighed for at læringen kan foregå på digitale medier.

Idræt:
Som idrætstilbud er det med til at sætte skolen i bevægelse ude i byen. I kan vælge at gå 
turen, tage den med eller uden informationsdelen eller løbe turen. I kan løbe i samlet flok, i 
grupper eller individuelt. 

Skal der være en særlig udfordring og motivation for deltagerne, kan i vælge gennemføre 
turen på tid. Eleverne skal dog have en modenhed, trafiksikkerhed og alder, som gør at man 
er tryg ved at sende dem afsted. Det varierer fra klasse til klasse.

Naturfag:
I matematik/naturfag er det oplagt at tage op i forhold til navigation og gps. 
Se http://www.4ben.dk/gpsiskolen/index.html for ideer til udbygning af undervisningen. 
Eleverne kan beregne rutelængde i fugleflugt og lave ruteplanlægning.

De kan bruge skridttællere og beregne kalorieforbrug.

Dansk:
Som dansklærer kan man bruge dette tilbud på forskellige måder.
Det gives rig mulighed for en differentieret undervisning, da eleverne både kan tilegne sig viden ved at læse tekster 
og ved at høre teksterne læst op. Elever med auditive og visuelle læringsstile kan drage nytte af det på samme tid, 
ved at hold A skal lytte til tekster og hold B selv skal læse. 

 
Historie:
I historie er der mulighed for en ekskursion i lokalområdet. For historie-
læreren er der mulighed for at arbejde med flere trinmål, som at kunne:

fortælle om spor fra fortiden i lokalområdet og gengive dem i tegning •	
og dramaform 
gengive historiske fortællinger fra dansk historie •	
opsøge viden om fortiden i forskellige typer medier •	
søge oplysninger i forskellige medier og kunne bearbejde disse •	
oplysninger og vurdere deres kildeværdi 

 
Hvis du ønsker at udbygge turen med f.eks. et arkivbesøg, er du meget 
velkommen til at kontakte os.
Skriv til lars.kjaer@koege.dk eller ring på 5664 1592.


