
KOM UD OG LÆR!
- om jeres landsbys 

gamle gårde 

Ældgamle landsbyer
De fleste landsbyer i Hedensted Kommune er flere hundrede år gamle. I landsbyen tæt 
på jeres skole ligger gamle gårde, der har ligget på samme sted siden vikingetiden eller 
endnu længere.

Gårdene kortlægges
Hvor ligger/lå de gamle gårde? Gårdene eller sporene af dem besøges og beskrives. 
Gårdenes ejere interviewes. Hvordan ser gårdene ud i dag / for 200 år siden?
Ved hjælp af gamle kort og dokumenter tegnes landsbyen op, som den så ud engang. 

Eleverne får et indblik i deres nærområde. De lærer at benytte lokalarkivet og får 
kontakt til lokale borgere, der kan hjælpe, når der skal hentes viden i det lokale.

Forløb 01
HISTORIE
4-6 klasse



Hæftet beskriver et forløb, hvor eleverne dykker ned 
i et stykke spændende lokalhistorie nær ved jeres 
skole. Forløbet skal ses som et forslag, der kan rettes 
til efter lokale forhold og klassens behov.

Udgangspunktet er nærområdet ved jeres skole i 
Hedensted Kommune, med det særpræg, der findes 
lige på jeres sted. Der fokuseres på den lokale 
historie, men fra det nære kigger vi også ud i 
Danmark og den store verden.    

Eleverne kommer til at arbejde med helt lokalt stof og 
får hermed en bedre indsigt i deres lokalområde. Det 
gør arbejdet nærværende, og ofte kan eleverne 
supplere med viden hentet fra familie og bekendte.

Forløbet er et ud af mange KOM UD OG LÆR! - tilbud 
fra Glud Museum, hvor undervisningen flyttes ud i 
nærområdet med hjælp fra museets kultur- og 
naturvejleder.

En uundværlig samarbejdspartner er lokalarkiverne 
og lokale beboere, hvor vi henter guld i form af 
lokalhistorisk viden og de mange gode historier, der 
findes i gemmerne.

Det kan også være en god idé at besøge et af 
museerne. Her kan man få en spændende dag med 
aktiviteter og mulighed for at komme tæt på livet, 
som det var i gamle dage. 

Hvis I har idéer til ændringer og forbedringer, så sig 
endelig til, så vi kan få gjort hæfterne så anvendelige 
som muligt.

Kontakt: Glud Museum, Jens Kjær
Tlf. 42 67 43 13 – E-mail: jk@gludmuseum.dk
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Planlægnings-
møde

Elevernes
forberedelse

På tur Tilbage i 
klassen

Præsentation 
og evaluering

2 timer 2 timer 4 timer 2 timer 2 timer

Timeforbrug:

Læringsmål:

Læringsmål for Historie:

• Du har kendskab til betydning af 
landsbyfællesskabet.

• Du kan fortælle om de gamle gårde i landsbyen.

• Du ved hvad bindingsværk, stråtag og en 4-længet 
gård er.

Læringsmål for IT:

• Du kan finde digitale kort på kommunens 
hjemmeside og kopiere udsnit af kort og luftfotos

• Du kan skanne gamle billeder og printe dem ud
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Planlægningsmøde:

Glud Museum hjælper gerne med at planlægge og 
gennemføre et forløb ved jeres skole. Kontakt derfor 
museets kultur- og naturvejleder i god tid, så I kan få 
aftalt et planlægningsmøde og datoer for forløbet.

På planlægningsmødet rettes forløbet til, så det 
passer til klassens behov og mulighederne i skolens 
nærområde.

Læringsmål fastsættes og forløbet tilrettes i forhold 
til det.

Der afstemmes forventninger og aftales fordeling af 
opgaver.

Museet kan bl.a. hjælpe med:
Kontakt og aftaler med lokalarkiv.
Kontakt til lokale borgere, der kan hjælpe.
Baggrundsmateriale (relevante bøger, artikler, 
historie til forberedelse, kort mv.).
Gennemføre tur og aktiviteter.
Evt. museumsbesøg.

Læringsmål aftales med læreren. Forløbet kan som eksempel lægge mere eller mindre vægt på 
brug af IT.  

Timerne kan samles på temadage eller fordeles over flere uger. Turen på 4 timer kan evt. være 2 x 2 timer.



Gårdene
Klassen taler sammen om, hvordan der ser ud i jeres 
landsby nu. Kender I nogle gamle gårde. Er der nogen 
i klassen, der bor på en gård? 

Baggrundshistorien
Baggrundsmaterialet ”De gamle gårde” læses højt og 
I taler sammen om historien.
Tal sammen om ordene…

Forberedelse til turen
Sammen ser klassen på gamle kort og luftfotos. 
De findes på Hedensted Kommunes hjemmeside –
hedensted.dk – søg efter ”Digitale kort”.
For at eleverne bedre kan orientere sig, kan I tale om, 
hvor de bor (evt. zoome ind på deres bolig) og hvor 
turen går hen. 

Start med at kigge på nyere luftfotos og find skolen 
og husene, hvor (nogle af) eleverne bor.
Gå til ældre luftfotos og se, hvordan der er åben 
mark, hvor husene ligger i dag. På de ældste kort er 
der kun gårdene og nogle enkelte huse tilbage.

Gruppearbejde
Klassen inddeles i grupper, der hver får en gård de 
skal arbejde med. Opgaven går ud på at beskrive 
gårdene, som de så ud før og som de ser ud nu. 

For at løse opgaven skal eleverne besøge gårdene. 
De opsøger ejerne eller evt. andre, der kender gården 
og dens historie godt. 
Der kan også være god hjælp at hente på lokalarkivet, 
hvor de ofte har billeder og viden om gårdene.

Elevernes forberedelse:
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Vi følges ad
Før grupperne slippes løs i landsbyen går vi en tur 
sammen, så alle kan orientere sig og ved hvor ”deres 
gård” ligger. Få KN-vejlederen eller en lokal beboer 
med på turen, så I kan få historier undervejs.

Grupperne på tur
Grupperne skal nu ud og se nærmere på deres gård. 
Inden turen er der lavet aftale med ejeren om, 
hvordan besøget kan foregår og hvem eleverne kan 
tale med.

Grupperne skal både finde ud af, hvordan gården ser 
ud nu og hvordan den så ud tidligere.

Først skal de have svar på spørgsmål som f.eks.:
Hvor mange mennesker bor der?
Hvad laver de?
Hvilke dyr er der på gården?
Hvad dyrker man på markerne?
Hvilke maskiner har man? 
Hvordan er gården indrettet i dag?

Bagefter skal de have svar på de samme spørgsmål –
bare for f.eks. 50, 100 eller 200 år siden.

Fotos og tegninger
Det er vigtigt at få information med hjem til klassen. 
Hvordan er gården indrettet nu? Se på stuehusets 
indretning, på stalde, lade, maskinhus osv. 
Hvor mange m2 er der brugt på gårdens forskellige 
afdelinger? Tag billeder og tegn et grundplan.

På gårdtur:
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Tilbage på skolen samler grupperne materialet og 
forbereder deres formidling. 

Et grundplan af gården, som den ser ud nu, tegnes 
op, og der hentes f.eks. et nutidigt luftfoto på nettet. 

Præsentation
Eleverne kan formidle deres viden om gårdene på 
posters eller lave en præsentation til skærmen. 
De kan også lave en videopræsentation, hvis de har 
mod på det.

Lokalarkivet
For at beskrive gårdene, som de så ud i gamle dage 
kan det være en god idé at besøge lokalarkivet.
Der ligger som regel billeder og information om de 
gamle gårde på lokalarkivet.

Lav en aftale med de frivillige på lokalarkivet, så en 
eller to grupper af gangen kan besøge arkivet. 

På f.eks. ½ time kan de få en kort introduktion til 
arkiver og sammen kan de lede efter billeder og 
historier om deres gård. 
Billederne skannes ind og tages med hjem til klassen.

Kort over byen
Klassen laver et stort oversigtskort med de gamle 
gårde og deres navne el. lign.
Eleverne tegner kortet over byen ved hjælp af et 
gammelt kort, der projiceres op på tavlen.

Digital historie
Hvis eleverne har tid og lyst kan de arbejde viedere
med at præsentere deres viden digitalt.

Skoletube har programmer, der kan hjælpe med at 
visualisere historier f.eks. som tegneserier. 
Videoer, tegnefilm eller billedserier kan uploades til 
youtube eller skoletube og hentes via QR-koder, der 
placeres på det store oversigtskort.

Tilbage i klassen:
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Når grupperne skal fremlægge deres arbejde kan de 
evt. invitere gårdenes beboere eller nogle af dem, der 
har hjulpet med historier om gårdene.

Præsentation på tavlen
Grupperne præsenterer deres viden på posters eller 
på tavlen sammen med billeder og kort over byen.

Ved hjælp af luftfotos kan man se, om gårdens jorder 
evt. er brugt til parcelhuse eller andet i byens senere 
udvikling.

Byvandring
En anden mulighed er, at klassen tager på en 
byvandring, hvor grupperne fortæller om deres 
gårde. De kan evt. invitere forældrene med, så de 
eleverne får vist noget af landsbyens historie, som 
forældrene måske slet ikke kender til.

Kort med QR-koder
Fotos og fortællinger kan lægges ud på nettes –
f.eks.ved hjælp af en skoletube eller youtube video 
og hentes via QR-koder.

QR-koderene placeres på det store oversigtskort. 
Hvis kortet placeres et centralt sted på skolen kan  
alle nu hente historier og billeder om landsbyen 
gamle gårde herfra.

Formidling:
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Baggrundsmateriale:
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Hedensted.dk – søg efter digitale kort

Kenddinlandsby.dk – søg efter stederne

Therkel Hansen, Øster Snede Sogn – de stærke jyders sogn, 1991

Spredte glimt fra Hedensted Kommune, Jenny Madsen

Lokalarkiver: https://www.hedensted.dk/borger/kultur-og-
fritidsliv/kulturtilbud/lokalarkiver

https://www.hedensted.dk/borger/kultur-og-fritidsliv/kulturtilbud/lokalarkiver


Museerne i kommunen har meget at byde på og de 
vil gerne have besøg af skoleelever. 

Med et tema om landsbyens gamle gårde vil der være 
meget at hente på Glud Museum og Hjortsvang 
Museum, der begge har gamle gårde med inventar, 
redskaber og maskiner. 

Glud Museum
En fantastisk samling smukke gamle huse og gårde, 
der fortæller om livet i østjyske landsbyer.
Museet har en skoletjeneste med aktiviteter for 
eleverne og en udfarende kultur- og naturvejleder.  
Se mere på: gludmuseum.dk

Hjortsvang Museum
Her er masser at kigge på – store og små maskiner, 
gamle redskaber og huse indrettet som i gamle dage.
Museet tilbyder gratis skoletjeneste med besøg på 
typisk 1½-2 timer – evt. op til 4 timer. 
Se mere på: hjortsvangmuseum.dk

Mindestuen i Gl. Sole
Her åbnes dørene efter aftale til en skolestue, der ser 
ud som for 100 år siden. Den gamle privatskole 
fortæller også historien om ”De stærke jyder” – en 
religiøs bevægelse, der blev udbredt her på egnen.
Se mere på: destærkejydersskole-mindestuen.dk

Juelsminde Havnemuseum
Fortæller fiskernes historie og historien om havnen 
og færgehavnen.
Se mere på: havnemuseum.dk

Uldum Mølle
Den fine gamle mølle maler stadig og er rammen om 
et møllemuseum og en udstilling, der viser udsnit af 
livet i og omkring det store Uldum Kær.
I kan selv male mel og se mølleren arbejde.
Se mere på: uldummolle.dk

Danmarks Ferguson Museum
Her er der traktorer og andre landbrugsmaskiner i 
lange baner. Man må selv gå rundt og kigge i verdens 
største samling af Ferguson traktorer.
Se mere på: fergusonmuseum.dk

På museum:
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