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”Mærk	  din	  by”	  
-‐et	  lærings-‐	  og	  formidlingsforløb	  

	  
Målgruppe:	  7.	  –	  9.	  klasse	  	  
	  
Fag:	  Dansk,	  geografi,	  it	  og	  medier	  
	  
Gruppearbejde:	  3-‐4	  elever	  i	  en	  gruppe	  
	  
Tid:	  Et	  tværgående	  læringsforløb.	  Fx	  til	  en	  emne-‐	  
og/eller	  projektuge	  
	  
Du	  skal	  bruge:	  Pc,	  mobil	  og/eller	  tablet.	  Internet	  
	  
Intro	  	  
Er	  du	  opmærksom	  på,	  hvordan	  din	  by	  ser	  ud	  og	  fungerer?	  Hvilke	  bygninger,	  pladser,	  torve	  og	  
områder	  der	  findes?	  Hvad	  de	  bruges	  til	  og	  af	  hvem?	  Og	  ved	  du,	  om	  der	  i	  din	  by	  bliver	  gjort	  
noget	  særligt	  for	  klimaet?	  Og	  for	  et	  godt	  og	  sundt	  miljø?	  Kort	  sagt,	  hvad	  ved	  du	  egentlig	  om	  
din	  egen	  by?	  
	  
	  

Beskrivelse	  af	  aktivitet	  
	  

Nu	  er	  det	  din	  tur	  til	  at	  undersøge	  din	  egen	  by	  og	  lokalområde.	  	  
	  
Læg	  mærke	  til	  den	  måde,	  som	  de	  tre	  elever	  i	  roadmovien	  og	  eleverne	  i	  dokumentarfilmen	  
”Unge	  designer	  byområde”	  arbejder	  med	  at	  undersøge	  og	  dokumentere	  steder	  og	  områder.	  
Sådan	  kan	  du	  også	  arbejde	  med	  denne	  aktivitet.	  Se	  filmene	  igen,	  hvis	  du	  er	  i	  tvivl.	  
	  
Indsamling	  af	  data	  og	  oplysninger	  
I	  roadmovien	  ser	  du	  fx	  Felix,	  Caroline	  og	  Victor	  gå	  rundt	  og	  tage	  fotos.	  Det	  gør	  de	  ikke	  bare	  
fordi,	  det	  er	  sjovt	  at	  tage	  billeder,	  men	  også	  for	  at	  fotodokumentere	  det,	  de	  oplever,	  ser	  og	  bli-‐
ver	  klogere	  på	  under	  deres	  rejse.	  På	  den	  måde	  samler	  de	  data,	  dvs.	  oplysninger	  om	  de	  steder,	  
de	  besøger.	  Det	  skal	  du	  og	  din	  gruppe	  også	  gøre.	  
	  
Digital	  præsentation	  
Når	  alle	  data	  er	  samlet	  ind,	  skal	  du	  sammen	  med	  din	  gruppe	  præsentere	  jeres	  undersøgelse	  
for	  de	  andre	  grupper	  i	  klassen.	  Det	  kan	  I	  gøre	  ved	  at	  lave	  en	  billedpræsentation,	  fx	  en	  Power-‐
Point,	  lave	  en	  Wix	  (hjemmeside)	  eller	  skyde	  en	  lommefilm	  på	  mobil	  eller	  iPad.	  	  
	  

Se	  her,	  hvordan	  I	  kan	  lave	  en	  PowerPoint	  	  
http://www.smaap.dk/praesentation/skatertutorial-‐pb22	  	  
	  
Se	  her,	  hvordan	  I	  kan	  skyde	  en	  lommefilm	  
http://www.emu.dk/modul/produktion-‐af-‐lommefilm#	  	  
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Se	  her,	  hvordan	  I	  kan	  arbejde	  med	  wix.com	  	  
http://da.wix.com	  	  

____________________________________________________________________________________________________________	  
	  
Trin	  for	  trin	  
	  

1. Lad	  jeres	  lærer	  give	  jer	  en	  fælles	  rundvisning	  på	  Google	  Maps	  og	  lær	  at	  anvende	  de	  
mange	  forskellige	  funktioner,	  hvis	  I	  ikke	  allerede	  er	  bekendt	  med	  systemet.	  Lær	  fx	  at	  
finde	  afstande	  fra	  et	  punkt	  til	  et	  andet	  og	  lær	  at	  beregne	  arealet	  af	  et	  område	  på	  kortet.	  
I	  kan	  også	  blive	  klogere	  på	  terrænet	  og	  flere	  andre	  ting.	  
	  

2. Bliv	  enige	  i	  klassen	  om	  det	  område	  nær	  jer,	  som	  I	  vil	  undersøge	  særligt.	  Det	  kan	  være	  
et	  industriområde,	  en	  park,	  en	  åben	  plads	  i	  byen,	  havnen,	  et	  nybyggeri,	  et	  skovområde,	  
et	  butikstorv,	  en	  legeplads	  eller	  noget	  helt	  andet,	  som	  I	  synes	  kunne	  være	  interessant	  
at	  vide	  mere	  om.	  
	  

3. Gå	  i	  arbejdsgrupper	  og	  undersøg	  selv	  det	  valgte	  område	  på	  Google	  Maps.	  I	  kan	  også	  
tjekke	  kommunens	  hjemmeside	  for	  mere	  information	  om	  området.	  Oplysningerne	  
bruger	  I	  til	  selv	  at	  tegne	  et	  kort	  over	  det	  valgte	  område	  i	  de	  rigtige	  mål.	  Diskutér	  hvilket	  
målestoksforhold,	  der	  vil	  være	  smart	  at	  anvende.	  Kortet	  hænges	  op	  i	  klassen.	  
	  

4. Planlæg	  herefter	  jeres	  tur	  til	  området.	  Find	  ud	  af,	  hvor	  langt	  der	  er	  fra	  jer	  og	  hen	  til	  
området.	  Og	  hvor	  lang	  tid,	  det	  vil	  tage	  at	  gå	  eller	  cykle	  for	  at	  komme	  derhen.	  I	  skal	  sør-‐
ge	  for	  at	  fotodokumentere	  og	  beskrive	  området.	  I	  kan	  filme	  eller	  tage	  fotos.	  Måske	  beg-‐
ge	  dele.	  Optage	  lyd	  og	  tale.	  Hvad	  skal	  I	  have	  med?	  Og	  hvem	  tager	  hvad	  med?	  
	  

5. Når	  I	  ankommer	  til	  området,	  skal	  I	  indsamle	  alle	  de	  data,	  der	  kan	  være	  nyttige,	  for	  at	  I	  
kan	  lave	  en	  præsentation	  af	  det.	  	  
Det	  kan	  være	  data	  om	  byggematerialer,	  farver,	  omgivelser,	  naturforhold,	  beliggenhed,	  
lugte,	  dufte,	  lyde,	  anvendelse	  og	  meget	  andet.	  Aftal,	  hvad	  I	  har	  brug	  for	  at	  vide.	  

	  
6. Tilbage	  på	  skolen	  skal	  I	  sortere	  i	  datamaterialet	  og	  vælge	  det	  ud,	  som	  I	  vil	  bruge	  i	  jeres	  

digitale	  præsentation.	  Præsentationen	  skal	  vare	  mellem	  8	  og	  10	  minutter.	  Sørg	  for,	  at	  
alle	  i	  gruppen	  har	  noget	  at	  sige	  eller	  vise.	  	  
	  

7. Afslut	  forløbet	  med	  at	  vise	  jeres	  præsentationer	  for	  hinanden.	  Evaluer	  i	  fællesskab.	  
hvad	  I	  har	  lært	  ved	  at	  arbejde	  undersøgende	  og	  dokumenterende.	  	  
Kan	  I	  bruge	  den	  arbejdsform	  og	  metode	  i	  andre	  faglige	  sammenhænge?	  Hvilke?	  	  Hvor-‐
for?	  Var	  der	  noget,	  I	  ville	  have	  gjort	  anderledes?	  Hvad	  lykkedes,	  og	  hvad	  var	  I	  tilfredse	  
med?	  
	  
Del	  præsentationer	  med	  andre	  
Hvis	  I	  vil	  dele	  præsentationerne	  med	  andre,	  fx	  blogge	  på	  denne	  webside,	  er	  I	  velkomne.	  
Se	  hvordan	  I	  deler	  på	  websiden	  ved	  at	  klikke	  på	  boksen	  ”Din	  ide	  –	  Dit	  foto”	  på	  forsi-‐
den.	  	  
Men	  først	  skal	  I	  sikre	  jer,	  at	  I	  har	  lov	  til	  at	  dele	  billeder	  og	  film.	  Spørg	  jeres	  lærer,	  før	  I	  
deler.	  


