Tak for jeres interesse i 2017aarhusianere!
På projektets hjemmeside www.2017aarhusianere.dk kan denne og andre guides og huskelister
findes.

Beskrivelse
I projektet ’2017 aarhusianere’ indsamler børn og unge livsfortællinger fra medborgere i Aarhus Kommune.
Materialet bliver en del af projektsiden www.2017aarhusianere.dk, hvor vidt forskellige aarhusianeres
historier vil blive samlet, formidlet og efterfølgende gemt i byens historiske arkiv.
I centrum for projektet er interviewet mellem skoleelever og en medborger.
Alle deltagende klasser er med i konkurrencen om fribilletter til Tivoli Friheden og til en hjemmekamp ved
AGF fodbold eller Bakken Bears basketballhold. Læs mere om konkurrencebetingelser her:
http://www.2017aarhusianere.dk/skoler

Forberedelse
Hvis der vælges at interviewe bedsteforældre, kan man med fordel benytte et – til projektet udviklet –
undervisningsmateriale, som kan downloades her - http://www.2017aarhusianere.dk/wpcontent/uploads/Livet-i-Aarhus-i-1950erne.pdf.
Forberedelsen består af en demografisk og geografisk indføring i Aarhus i 1950’erne. 1950’erne er det årti,
hvor de fleste af interviewpersonerne var børn eller unge.

Interviewpersoner



Interviewpersoner findes inden for elevernes eller skolens eget netværk; inden for familien,
naboer, venner og bekendte, eller man kan kontakte det lokale lokalcenter.
Det er ikke nødvendigt, at interviewpersonerne er en ældre person eller er født i Aarhus.
Interviewpersonen kan eksempelvis være ens forældre, som flyttede til Aarhus for at studere.
Interviewpersonen skal bare have en eller anden tilknytningen til Aarhus og/eller kommunen.

Interviewets gennemførelse



Som udgangspunkt bruges en lektion på interviewets afvikling. Hvis der er tale om et mediehold,
som vil producere en film, kan man mødes over flere gange.
Interviewene kan afvikles på skolen eller på interviewpersonernes tilhørssted.
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Når elev og interviewperson mødes skal interviewpersonen skrive under på et dokument om at
interviewet må offentliggøres. Dokumentet tilsendes af Stadsarkivet eller downloades her http://www.2017aarhusianere.dk/wp-content/uploads/Ophavsretsaftale-interview.pdf.
De underskrevne dokumenter skal efterfølgende sendes til jabar@aarhus.dk eller kan uploades
sammen med interviewet på www.2017aarhusianere.dk.
Hvis vedkommende ikke ønsker at interviewet offentliggøres, skal dette krydses af i feltet omkring
offentliggørelse ved upload af interviewet til hjemmesiden.
Eleven kan interviewe alene eller i grupper.
Eleven kan selv udforme spørgsmål inden for kategorierne ”Hjemmet, Skole, Fritid, Voksenliv,
Forhold til Aarhus, Europa og verden” eller eleven kan bruge en spørgeguide lavet af stadsarkivet –
disse kan findes her: http://www.2017aarhusianere.dk/skoler/tilmelding.
Interviewet kan indtastes direkte i skabelonen på hjemmesiden via iPad eller computer eller det
kan nedskrives i hånden eller i et dokument, og efterfølgende indtastes eller copypastes ind i
skabelonen.
Eleverne har også mulighed for at optage interviewet på diktafon eller SmartPhone. Lydfilen vil
efterfølgende blive transskriberet af arkivets frivillige. Dette kan være en fordel ved yngre elever.
Hvis denne mulighed ønskes, kontaktes projektansvarlig Janne Marie Barslev på mail jabar@aarhus.dk.
I forbindelse med interviewet tager eleven et billede af interviewpersonen, hvis interviewpersonen
indvilliger i dette. Billedet uploades sammen med erindringen på projektets hjemmeside.
Hvis interviewpersonen har egne fotos eller dokumenter med, kan eleven tage billeder af disse.
Disse uploades efter interviewet. For at de må offentliggøres på hjemmesiden skal
interviewpersonen skrive under på et dokument omkring ophavsret, samt oplyse fotografnavn (hvis
det er fotos). Dokumentet tilsendes af Stadsarkivet eller downloades her http://www.2017aarhusianere.dk/wp-content/uploads/Ophavsretsaftale-vedr%C3%B8rendedokumenter-og-fotos.pdf.

Efterbehandling




De færdige interviews uploades gennem en formular til hjemmesiden www.2017aarhusianere.dk
Hvis klassen har valgt at få interviewene transskriberet uploades en ”tom” erindring på
hjemmesiden. På den måde bliver elever og interviewperson oprettet i systemet, og stadsarkivet vil
efterfølgende kunne lægge den færdige erindring ind sammen med informationerne.
Forløbet kan afsluttes med en præsentation af ”Min / Vores aarhusianer” for resten af klassen,
samt en diskussion om de temaer, eleverne kommer omkring igennem interviewet.
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Formål





At gøre historien konkret og håndgribelig, og derved øge elevens historiske bevidsthed.
At eleven får mulighed for at reflektere over egne livsvilkår sammenlignet med interviewpersonens.
At gøre eleven til aktive medborgere ved at lade dem arbejde sammen om at skrive en medborgers
historie.
At eleven får indblik i interviewteknikker

_____________________________________________________________________

Kontakt
Projektansvarlig

Periode

Janne Marie Barslev, Aarhus Stadsarkiv

Hele året

Mail: jabar@aarhus.dk
Telefonnummer: 41 85 65 45

Varighed
1-4 lektioner

Målgruppe
4. klasse

Pris

5. klasse

Gratis

6. klasse
7. klasse
8. klasse

Emneområde
Kulturhistorie

9. klasse

Fag
Antal
30

Historie
Samfundsfag
Dansk
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