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Introduktion til
notesbogen

Denne notesbog handler om, hvordan du kan lære

• din by
• dit område
• dine steder 

bedre at kende. 

Tag bogen og en blyant i hånden og gå på opdagelse i dit område.
At gå på opdagelse betyder her, at du udforsker, er nysgerrig, bruger dine sanser, dykker ned i lokalhistori-
en, ser på nye og gamle kort, tegner og fotograferer, går rundt i området, tænker over området og meget 
andet. 
Kort sagt: at du lærer dit område bedre at kende, eller at du lærer det at kende på en ny måde.

Inden du går i gang, er det en god idé at bladre bogen igennem, så du har en fornemmelse af, hvad den in-
deholder, og hvordan den kan bruges. På siderne er der spørgsmål, opgaver og inspiration, som på forskel
lige måder zoomer ind på dit område.

GOD FORNØJELSE DERUDE
...
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Besøg det lokalhistoriske arkiv og find GAM-
LE BILLEDER fra dit område. Sæt billederne 
ind her. Find dit lokale arkiv via hjemmesiden:

WWW. LOKALHISTORIEIAARHUS.DK

Dit 
område 
i Gamle 
dage
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Dit 
område 
i gamle 
dage

Indsæt gamle billeder fra dit område.
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Gamle 
kort 
over dit 
område

På det lokalhistoriske arkiv kan du finde gam-
le kort over dit område. Find et kort og sæt 
det ind her. Skriv hvilket år kortet er fra.
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På 
vandring 
i dit 
område

Gå en tur i dit område og tag billeder af ste-
der og huse. Sæt billederne ind her.
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På 
vandring
i dit 
område

Indsæt billeder af steder og huse.
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Nye kort 
over dit 
område

Find et nyt kort over dit område, f.eks. på 
internettet. Sæt kortet ind her. Skriv hvilket år 
kortet er fra.
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KORT
Aarhus

© Produktion:
Magistratens 2. afd. Informatikafdelingen. Juli 1999.



11

Rum i dit 
område

Der findes mange forskellige slags rum i dit område, både 
inde og ude. 
Ordet rum kan betyde flere forskellige ting: 
Del af en bygning med vægge, gulv og loft (fx. et værelse i et 
hus). 
Del af et større hele (fx. et rum i en taske)
Plads til at udfolde sig (=råderum)

Ordene herunder er eksempler på rum, der muligvis findes i 
dit område. 
Find selv på flere rum.

BOLIG 
KIRKE 
OASE
LEGEPLADS
MØDESTED
MELLEMRUM
GEMMESTED
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Rum 
og kort

Vælg et rum i dit område, for eksempel en le-
geplads eller et gemmested. Find rummet på 
et kort, marker rummet og sæt kortet ind her.
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Materialer 
i dit 
område

Ordet materiale betyder råstof eller genstand, der forarbejdes 
og bruges til fremstilling af noget. 

I dit område findes der masser af forskellige materialer over-
alt. Din skole er bygget af noget. Din bolig er bygget af noget. 
Det samme er legepladsen og den hemmelige hule.
Forskellige materialer har forskellige overflader. De er forskel-
lige at røre ved. Nogle materialer er bløde eller glatte, mens 
andre er hårde eller ru. Nogle er behagelige, mens andre er 
mindre behagelige at røre ved.

Du kan lave aftryk af en overflade ved at lave et gnidetryk. 
Find et materiale. Tag et papir og et farvekridt. Læg papiret 
oven på materialet. Tag den lange side af farvekridtet og farv 
hen over papiret – et aftryk, et mønster træder frem.



Materialer 
i dit 
område

Find beton. Mærk betonen med hænderne. 
Lav et gnidetryk af beton her. 
Du kan enten lave et gnidetryk direkte på 
denne side, eller du kan lave et gnidetryk på 
andet papir og sætte det ind her.

gnidetryk



Materialer
i dit 
område

Find mursten. Mærk murstenen med hænder-
ne. Lav et gnidetryk af mursten her. Du kan 
enten lave et gnidetryk direkte på denne side, 
eller du kan lave et gnidetryk på andet papir 
og sætte det ind her.

gnidetryk



Materialer 
i dit 
område

Find træ. Mærk træet med hænderne. Lav 
et gnidetryk af træ her. Du kan enten lave et 
gnidetryk direkte på denne side, eller du kan 
lave et gnidetryk på andet papir og sætte det 
ind her.

gnidetryk
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Et rart 
sted i dit 
område

Hvor er der rart at være i dit område? Og 
hvorfor er der rart?
...
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Et rart 
sted i dit 
område

Tegn en skitse af det rare sted i dit område.
...
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Dit 
yndlings-
sted

Har du et yndlingssted i dit område?
Hvilket sted er det?
Hvad kan man lave på dit yndlingssted?
...
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Dit 
yndlings-
sted

Tag et billede af dit yndlingssted og sæt bille-
det ind her.
...
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Et 
uhyggeligt 
sted

Findes der et uhyggeligt sted i dit område?
Hvorfor er stedet uhyggeligt?
Hvad betyder det uhyggelige sted for dig?
Og hvad betyder det uhyggelige sted for dit 
område?

Tag et billede af det uhyggelige sted, og sæt 
billedet ind her. 
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Ruter  
i dit 
område

Gå en tur i dit område. Hvilke steder lægger 
du mærke til?
Find mindst 10 steder, for eksempel skolen, 
et hjørne, fodboldbanen, et særligt træ. Skriv 
stederne ned her.
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Find et kort over dit område og tegn ruten fra 
gåturen ind på kortet. Markér de 10 steder, 
du lagde mærke til på turen.

Ruter  
i dit 
område
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Hvad 
mangler 
i dit  
område?

Forestil dig, at du selv må bestemme, hvad 
der skal bygges eller skabes i dit område. Er 
der noget, du godt kunne tænke dig, noget 
der mangler, noget du drømmer om i dit 
område?
Forestil dig, at du har materialer og håndvær-
kere til rådighed.
Forestil dig, at du selv må vælge et sted, hvor 
du vil bygge noget nyt.

Hvilket sted vælger du?
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Hvad 
mangler  
i dit  
område?

Tag et billede af stedet, hvor du vil bygge eller 
skabe noget nyt, og sæt billedet ind her.



26

Hvad 
mangler  
i dit  
område?

Nu har du fundet et sted i dit område, hvor du 
vil bygge eller skabe noget nyt.
Hvilken slags rum er det? (Se evt. rumord s. 
11)
Hvad vil du bygge eller skabe her?
Hvorfor vil du bygge eller skabe noget netop 
dér?
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Hvad 
mangler 
i dit  
område?

Tegn en skitse af det, du ønsker at bygge eller 
skabe. Skitsen er en arbejdstegning, som du 
kan bygge efter og blive inspireret af (se side 
28).
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Se på skitsen side 27. Skitsen er en arbejds-
tegning. Med udgangspunkt i arbejdstegnin-
gen kan du bygge en model af det, der mang-
ler i dit område.

Find materialer: pap, limpistol, kniv, saks, 
pinde, stof, garn, malertape og lignende. Du 
kan finde mange materialer i køkkenskufferne 
derhjemme eller i den lokale genbrugsbutik. 

Byg nyt 
til dit 
område

Når modellen er færdig, kan du tage et billede 
af den og sætte billedet ind her.
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Tanker, 
ideer og  
noter 
om dit 
område

Her kan du skrive eller tegne noget om dit 
område. Det kan være noget, du gerne vil 
huske, noget du er kommet i tanke om un-
dervejs, noget du gerne vil ændre, noget du 
synes godt om, eller noget du ikke bryder dig 
om.
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Tanker, 
ideer og 
noter 
om dit 
område

Hvis du skulle give et sted i dit område videre 
til den næste generation, hvilket sted skulle 
det så være? Og hvorfor? Skriv det her...
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LOKALHISTORIE

www.lokalhistorieiaarhus.dk
www.aarhuswiki.dk
www.danskebilleder.dk
www.sejrssedler.dk
www.aarhus.dk/stadsarkivet

PROJEKTER OM LOKALHISTORIE, 
STEDER OG ARKITEKTUR

www.sporiaarhus.dk
www.stedplussans.dk
www.kulturpaahjul.dk
www.givdetvidere2017.dk

Bydetektiverne
Midtbydetektiverne
I arkitektens fodspor
MitHood
På vej til skole

EGNsART

Nu har du en notesbog, der handler om dit område. Det er 
din personlige og helt unikke bog. Den afspejler, hvad du 
sanser, oplever, ønsker for og laver i dit område. Den viser 
nogle af områdets rum og ruter. Den udtrykker området på 
forskellige måder  med ord, skitser, gnidetryk, nye og gamle 
fotografier, kort og modelbyggeri. 

Prøv at bytte notesbog med en af dine kammerater – og find 
ud af, hvordan andre oplever jeres område. Eller find inspira-
tion i notesbogen, når du går på opdagelse andre steder. For 
alle steder kan opdages og udforskes. Alle steder har noget at 
byde på.

Inspiration 
til at  
arbejde 
med  
lokal- 
områder



info
For mere info om MitHoodnotesbogen og børn og unges fordybelse i lokalområder:

Børnekulturhuset 
Frederiks Allé 20A

8000 Aarhus C

WWW.BOERNEKULTURAARHUS.DK


