BYDETEKTIVERNE
På byvandring i lokalområdet

Et tilbud til 4. – 6. årgang i områderne Hjortshøj, Øgaderne, Brabrand og Trøjborg
Skoleåret 09/10

Bydetektiverne

Bydetek�verne blev søsat i e�eråret 2007 som pilotprojekt i Århus Kommune og er inspireret af et succesfuldt norsk
projekt. Formålet er at formidle lokal arkitektur- og kulturhistorie �l børn.
I e�eråret 2008 deltog nye århusianske klasser i Bydetek�verne, og projektet var ude at rejse. I forbindelse med en
uds�lling om dansk børnekultur på Den danske ambassade i Berlin blev der udviklet en særlig udgave af projektet for
tyske børn, der tog udgangspunkt i arkitekturen i det nordiske ambassadekompleks.
Børnekulturhuset udbyder a�er projektet i skoleåret 09/10 for skoleklasser i Hjortshøj, Øgaderne, Brabrand og Trøjborg. Gennem deltagelse i projektet sæ�er I fokus på de omgivelser, som børnene færdes i �l daglig. Sam�dig får I
nogle redskaber �l at opfylde målsætning for undervisningen i arkitektur, som er med i ministeriets læseplaner. Og
projektet kan indgå i tværfaglige sammenhænge i fagene dansk, historie, billedkunst, geograﬁ, matema�k med ﬂere.
I skoleåret 09/10 kan I vælge mellem to forskellige forløb:

Vandring + workshop og vandring + genvandring.
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Fælles for forløbene er, at deltagerne både skal ly�e �l fortællinger, bruge forskellige sanser og registrere området
med digitale kameraer. På den måde oplever børnene de velkendte bygninger og byrum på en helt ny måde.

Klik ind på www.sporiaarhus.dk (vælg kategorien ’Bydetektiverne’) og læs reportager og se billeder fra projektet i 2007 og 2008.

Model 1:
Vandring og workshop

Model 2:
Vandring og genvandring

Bydetek�verne gennemføres for den enkelte klasse
med fokus på vandring i lokalområdet, workshop og afslu�ende uds�lling på skolen. Der arbejdes med forskellige typer af rum, f.eks.

Denne udgave af Bydetek�verne fokuserer på formidling af lokalområdets byrum og historie, hvor børnene
både skal ly�e og opleve og senere selv formidle videre
�l andre børn. Børnene er først på en byvandring, hvor
de hører og samtaler om historien, arkitekturen og
rummene i området. Dere�er skal de selv lære noget
om, hvordan man kan planlægge og gennemføre en
byvandring for andre. Og endelig skal børnene stå for
en byvandring for en anden klasse i området.

Kirke
Bolig
Gaderum
Butik/erhverv
Oase
Mellemrum
I workshoppen skal børnene bygge arkitekturmodeller,
der tager konkret udgangspunkt i steder på vandringen.
Der anvendes utradi�onelle byggematerialer for at
styrke børnenes krea�vitet og for at fokusere på formgivningen. I workshoppen vægtes det højt, at børnene
bevidst vælger et sted �l deres bygning, og at de forholder sig �l, hvad de vil bygge og hvorfor.
Den afslu�ende uds�lling af børnenes byggerier ﬁnder
sted på skolen og har �l formål at synliggøre og fejre
børnenes arbejde. Her er der mulighed for at forældre,
kammerater og andre lærere kan give respons på projektet og for, at børnene selv kan opleve deres krea�ve
modeller i en ny sammenhæng.

Varighed

I forberedelsen af genvandringerne vil der være fokus
på børnenes egne registreringer, oplevelser og yndlingssteder i lokalområdet. Også her skal børnene argumentere for deres valg af steder, som de ønsker at fortælle
om under vandringen.
I forlængelse af projektet kan klassen evt. arbejde
videre med lokalområdets historie og æste�k via de
fotograﬁer, som børnene har taget på vandringen.
Billederne kan danne udgangspunkt for digitale eller
analoge collager eller lignende.

Varighed
Vandring: 2 ½ �me
Forberedelse af genvandring: 2 �mer
Genvandring: 2 �mer
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Vandring: 2 ½ �me
Workshop: 4 �mer
Uds�lling med mulighed for fernisering

I de�e projekt er det oplagt, at to klasser fra samme
skole deltager, for klasserne kan således a�olde vandringerne for hinanden. Alterna�vt kan to klasser fra to
forskellige skoler være værter for og besøge hinandens
områder. Eller børnene kan være værter for deres egne
forældre i forbindelse med et klasserarrangement.

Klik ind på www.sporiaarhus.dk (vælg kategorien ’Bydetektiverne’) og læs reportager og se billeder fra projektet i 2007 og 2008.

Underviserne:
Pernille Helberg Stento�, formidler og Sidsel Eﬀersøe, arkitekt
Aldersgruppe:
4. - 6. årgang
Pris:
500 kr. pr. klasse
Kontakt:
Børnekulturhuset for �lmelding på tlf. 8940 4878 eller ukn@aarhus.dk
Blog:
Følg Bydetek�verne og andre projekter om arkitektur for børn og unge på www.sporiaarhus.dk

Børnekulturhuset
Frederiks Allé 20A
8000 Århus C
Tlf. 89 40 48 77
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www.boernekulturaarhus.dk
www.sporiaarhus.dk

Klik ind på www.sporiaarhus.dk (vælg kategorien ’Bydetektiverne’) og læs reportager og se billeder fra projektet i 2007 og 2008.

