
 

 

 

SAGNLANDET LEJRE – LANDET DU MÅ UDFORSKE 
 

Med Tidslommen i hånden får I en personlig guidet tur i Sagnlandet Lejre. I hører blandt andet om istidens 
præg på landskabet, vikingernes grave og 1700-tallets bønder. Denne oplevelse kræver entré.  

FAG 

Historie: Kronologi, brud og kontinuitet / Livsgrundlag og produktion / Samfund /Familie og Fællesskaber 

N/T: Jordklodens forandringer / Naturen lokalt og globalt 

Håndværk og Design: Teknikker / Materialekendskab 

KLASSETRIN 4.-7. klasse 

VARRIGHED 1 time inkl. gåtur i landskabet.    

INDHOLD 

På denne tur vil eleverne bevæge sig rundt i Sagnlandet Lejre, med app’en Tidslommen, hvor små videoklip 

vil åbne op forskellige lokaliteter. Der er i alt seks videoer der handler om følgende: 

1. Ledeblokke og helleristninger 

2. Dødisbakker og stenalderjægerne 

3. Ler som byggemateriale 

4. Birketræer 

5. Mergelgrave 

6. Vikingernes Skibssætning 

FORBEREDELSE 

Denne aktivitet kan være en del af et forløb hvor I f.eks. kombinere fagene natur/teknologi og historie med 

fokus på landskabsdannelse og menneskets livsgrundlag.   

Sørg for at eleverne har hentet app’en ”Tidslommen”.  

Aktiviteten kan kombineres med et undervisningsforløb hos Sagnlandet Lejre eller med en cykeltur af 

Istidsruten, hvor I fornemmer landskabet og fortidsminder. I kan f.eks. cykle til Gl. Lejre. Få gode råd til at 

tage din skoleklasse med på cykeltur på Istidsrutens hjemmeside. 

Læs mere om Sagnlandet Lejre  

Figur 1 Sagnlandet Lejre 

http://www.istidsruten.dk/medpåcykeltur
http://www.istidsruten.dk/medpåcykeltur
https://sagnlandet.dk/


 

 

SÅDAN GØR I 

TIDSLOMMEN  

Del klassen op i mindre grupper af 2-4 elever.  

Ved Indgangen til Sagnlandet Lejre åbnes app’en ”Tidslommen”. Sørg for at lokalitetstjenester er slået til. 

Find ikonet for det spil, der hedder ”Sagnlandet Lejre”. Tryk på ikonet for at startet turen. Når i har set en 

film, vil kortet i app’en viser jer hvor i finder den næste.  

 
Figur 2 Kort over Sagnlandet Lejre med placeringer af de seks videoer i app’en Tidslommen 

Idéer og inspiration til arbejdsspørgsmål undervejs    

 Hvad er helleristninger? Tag fotos af helleristninger I kan finde i Sagnlandet. Hvad forestiller de? 

 Giv eksempler på hvad ler bliver brugt til i dag. Kan I andre end dem, der nævnes i videoen? 

 Hvad er mergel og hvad brugte man det til? Var der en ulempe ved at bruge mergel? 

 Sæt de seks videoer i kronologisk rækkefølge ud fra hvilke tidsperioder i Danmarkshistorien, der 

refereres til.  

MATERIALER 

Mobiltelefoner/tablets  

Evt. clipboard, papir og kuglepen (til noter eller svare på spørgsmål) 

Tag evt. fotos undervejs af stederne og landskabet 

FIND VEJ 

Sagnlandet Lejre, Slangealléen 2, 4320 Lejre 

I kan cykle eller gå ad Istidsruten fra Lejre Station.  

I hovedsæsonen kører bus 233 fra Lejre Station til Sagnlandet Lejre.  

https://goo.gl/maps/MriV61wG1WggeZWHA

