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Bydetek� verne
På byvandring i lokalområdet med digitalkameraer og notesbøger

I e� eråret 2007 blev pilotprojektet ”Bydetek� verne” afviklet. Projektet er inspireret af et succesfyldt norsk projekt af 
samme navn, og formålet er at formidle viden om arkitektur- og kulturhistorie � l børn. Børn fra tre forskellige skoler i 
Århus Kommune (Elise Smiths Skole, Sødalskolen og Virupskolen) deltog i udviklingen af projektet. 

Nu har vi mulighed for at � lbyde Bydetek� verne igen. Projektet er � lre� et, således at det gennemføres i en lidt 
mindre målestok end i pilotprojektet. Vi håber, at I har lyst � l at gå på opdagelse i jeres egen bydel og måske udveksle 
erfaringer med detek� ver fra en af jeres naboskoler. Før projektstart udsendes lærervejledning, og der a� oldes et 
kort informa� onsmøde.

Vi håber, vi på den måde kan skabe interesse for at arbejde med børn og arkitektur. Sam� dig ønsker vi at give jer 
nogle redskaber � l at opfylde målsætningen for den undervisning i arkitektur, som er nævnt i ministeriets læseplaner. 
Vi håber, I også kan få fornøjelse af forløbet i tværfaglige sammenhænge (historie, matema� k, geografi , billedkunst, 
m.fl .)

Et � lbud om undervisning i lokalområdets arkitektur i skoleåret 08/09. Der kan vælges mellem to forskellige forløb: 
Vandring og genvandring eller vandring, workshop og uds� lling.

Fælles for forløbene er, at deltagerne ud over at ly� e � l fortællinger og gå på opdagelse skal registrere lokalområ-
det med digitale kameraer og notesbøger. På denne måde opleves arkitekturen i det velkendte område på en anden 
måde.

Projektet henvender sig � l 4., 5. og 6. klasser på skoler i områderne Hjortshøj, Øgaderne og Brabrand. 

BYDETEKTIVERNE
På byvandring i lokalområdet

Et � lbud � l 4., 5. og 6. klasser i områderne omkring Hjortshøj, Øgaderne og Brabrand

Skoleåret 08/09

Klik ind på www.sporiaarhus.dk (vælg kategorien ’Bydetek� verne’) og læs reportager og se billeder fra projektet i 2007.
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Model 1:
Vandring og genvandring
Bydetek� verne gennemføres som to forskellige vandrin-
ger i samme lokalområde med deltagelse af to klasser 
fra samme alderstrin. Det kan enten være to parallel-
klasser eller klasser fra to naboskoler. Vandringerne har 
forskellige temaer, som udvælges i samarbejde med 
lærer. Man kan f.eks. fokusere på en bestemt type rum, 
en bestemt sans, � ng i en bestemt højde, ornamen� k, 
en bestemt farve eller lignende. Klasserne vil via forskel-
lige vandringer få to vidt forskellige oplevelser af deres 
lokalområde. Med afsæt i disse oplevelser skal genvan-
dringerne forberedes. 

Under genvandringen guider klassen den anden klasse 
rundt, og viser området frem med udgangspunkt i 
det fastlagte tema. Here� er er det omvendt, og de to 
klasser vil således opnå forskellige vinkler på samme 
område. 

Der tages afsæt i børnenes egne registreringer, som 
bliver væsentlige for genfortællingen af området. 

I forlængelse af projektet er det nærliggende at arbejde 
videre på egen hånd i form af en workshop. Klassen 
får en cd med de fotos, de har taget. CD’en kan danne 
grundlag for en videre bearbejdning i Photoshop, col-

lage eller lignende. 

Model 2:
Vandring, workshop og uds� lling
Bydetek� verne gennemføres for en enkelt klasse med 
fokus på vandring i lokalområdet, workshop på skolen 
og uds� lling på skolen evt. for forældrene. Der arbejdes 
med forskellige typer af rum, f.eks.:

- kirke
- gaderum
- bu� k/erhverv
- oase
- bolig

I workshoppen anvendes utradi� onelle materialer for 
at styrke børnenes krea� vitet og fokusere på bygge-
riet. Hensigten er, at børnene bevidst vælger et sted at 
bygge, og at de argumenterer for deres valg af sted og 
materialer. Der appelleres � l at valget af sted beror på 
en særlig oplevelse på det pågældende sted.

Uds� llingen af børnenes byggerier som afslutning på 
projektet synliggør og fejrer børnenes krea� ve arbejde, 
og giver børnene den velfortjente posi� ve respons og 
stolthed over at se byggerierne fl ot præsenterede.

Bydetek� verne indgår i fagområderne: Dansk, historie, 
billedkunst og geografi . Der er en kommunika� v og en 
historisk side, hvor børnene skal formidle deres viden � l 
andre børn. Geografi  indgår i forbindelse med konkret 
kortlære, men også som en øget omverdensforståelse 
i form af øget forståelse for egne omgivelser. Tegning 
og skitsering i notesbogen spiller direkte sammen med 
billedkuns� aget. 
     

Klik ind på www.sporiaarhus.dk (vælg kategorien ’Bydetek� verne’) og læs reportager og se billeder fra projektet i 2007.



B
Y

D
E

T
E

K
T

IV
E

R
N

E

Varighed
Model 1

Vandring: 2 � mer
Forberedelse af genvandring: 2 � mer

Genvandring: 2 � mer
Underviser: Pernille Helberg Stento� 

Varighed
Model 2

Vandring: 2 � mer
Workshop: 2 x 2 � mer

Underviser: Pernille Helberg Stento�  / vandring
Me� e Hingebjerg / workshop

Klik ind på www.sporiaarhus.dk (vælg kategorien ’Bydetek� verne’) og læs reportager og se billeder fra projektet i 2007.

Børnekulturhuset
Frederiks Allé 20A

8000 Århus C
Tlf. 89 40 48 77

Mail: als@aarhus.dk

www.boernekulturaarhus.dk
www.sporiaarhus.dk

Pris: 
500 kr. pr. klasse.

Kontakt: 
Børnekulturhuset på 89 40 48 77 for � lmelding og yderligere oplysninger.

Projektet henvender sig � l 4., 5. og 6. klasser på skoler i områderne Hjortshøj, Øgaderne og Brabrand.
OBS! Der er et begrænset antal forløb � l rådighed.


