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Förord

Vägverket har det övergripande ansvaret för trafiksäkerheten i Sverige. Enligt riksdagens
mål för trafiksäkerhet ska barnens problem särskilt beaktas. Det är angeläget att arbetet
med trafikfrågor utvecklas i enlighet med skolans och barnomsorgens mål. Vägverket ger
därför stöd till försöks- och utvecklingsarbete för att främja barns och ungdomars trafiksä-
kerhet.

Det framtida arbetet med trafikfrågor bygger på en dialog mellan myndigheter och med-
borgarna. Det är därför viktigt att alla utvecklar sin kunskap i frågor om trafik och sam-
hälle. Skolan och barnomsorgen har en betydelsefull roll i detta arbete.

Forska och lära i närsamhället är ett projekt som syftar till att stödja och stimulera arbetet
med trafikfrågor i skola och barnomsorg. Projektet ska ge exempel på arbetssätt och inne-
håll, som kan bidra till att studier i närsamhället känns intressanta och viktiga för pedago-
gerna.  Arbetet ska  stimulera barnens nyfikenhet och lust lära om närsamhället och trafi-
ken så att de vill, kan och vågar delta i arbetet med att förbättra sin närmiljö.

Materialet Forska och lära beskriver hur man har arbetat med studier av trafik, samhälle i
de sex skolor, som sedan 1993 har deltagit i projektet Forska och lära i närsamhället. Det
vänder sig i första hand till pedagoger och ledningspersonal inom skola och barnomsorg,
men även till beslutsfattare, planerare, föräldrar och andra som engagerar sig i frågor om
barn och trafik. Den kan även användas i grundutbildning och fortbildning.

Materialet har utarbetats av Margit Gummesson, Mats Gummesson och Thomas Larsson
i samarbete med Byavångsskolan i Tomelilla, Byskolan i Eslöv, Idalaskolan i Veberöd,
Kungsladugårdsskolan i Göteborg, Marieborgsskolan i Västervik och Skogsbrynskolan i
Köping.

Jan Brandborn
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Forska och lära i
närsamhället

Det är när barnen gör iakttagelser och undersökningar i den
egna miljön – de vardagliga omgivningarna i och kring bo-
stadsområden, skolor, servicecentra, fritidsanläggningar,
grönområden m. m. samt gator och vägar däremellan – som
de får insikter i hur trafiksystemet fungerar. Genom att ställa
frågor om varför miljön är utformad på ett visst sätt kan
man hjälpa barnen att förstå att miljöns utformning och inne-
håll är ett resultat av mänskliga beslut och handlingar.

Utgångspunkter
Efterhand som nya forskningsrön om barns möjligheter att klara trafiken i det
moderna samhället framkommit och en ny läroplan har trätt i kraft, finns behov
av ett förnyat innehåll och arbetssätt vad gäller trafikfrågorna.

Den traditionella trafikundervisningen syftar till att anpassa barnen till trafiken.
Denna undervisning kan både hos barn och vuxna skapa en överdriven tilltro till
barnens förmåga att klara trafikens risker. Resurser och tid åtgår som kan utnytt-
jas bättre om de används på ett effektivare sätt. Den isolerade faktainlärningen
bör ersättas med studier av närsamhället så att eleverna utvecklar insikter och
förståelse samt ser mönster och sammanhang i hur samhället fungerar.

Inom skolan når man alla barn mellan 6 och 14 år. Den betydelse som skolan har
för skapandet av förhållningssätt och vanor som det framtida samhället ska bygga
på är fundamental. I skolan finns det möjligheter att bedriva målmedvetna stu-
dier för att utveckla elevernas intressen för närsamhälle, trafik och samhäll-
planering.

Vara delaktig och påverka sitt närsamhälle
Barn och personal i samarbete med föräldrar och planerare kan delta i när-
samhällets trafikmiljöarbete. Sådana studier ligger helt i linje med det innehåll
och arbetssätt som läroplanen förordar och som även bekräftas inom nutida skol-
forskning kring temaarbeten om samhälle, kultur och natur. Det är naturligt att
då ta upp frågor om ansvar, medinflytande och delaktighet i den kommunala
planeringsprocessen. De ungas undersökningar och synpunkter kan vara en del
av underlaget för kommunens planering av närmiljöerna.

Mot denna bakgrund satsar Vägverket som ansvarig sektorsmyndighet medel
för att stödja förändringsarbete kring trafiken och närsamhället.
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Mål och metod
Det övergripande målet för Forska och lära är att

ge eleverna kunskaper och insikter om hur samhället är uppbyggt och hur trafik-
systemet fungerar,

förbereda eleverna för sitt framtida samhällsliv där brukarnas inflytande och
ansvar blir allt viktigare,

aktivt påverka eleverna så att de kan, vill och vågar delta i arbetet med att för-
bättra sitt närsamhälle.

För att kunna använda sitt brukarinflytande krävs verktyg. Det är när eleverna
undersöker, bearbetar, analyserar och värderar som de skaffar sig kompetens för
att kunna delta i samhällsarbetet.

Skolorna ska därför arbeta tematiskt kring samhälle, trafik och miljö och då ut-
veckla ett arbetssätt där eleverna på olika sätt får undersöka, bearbeta, beskriva,
ifrågasätta och dokumentera sitt närsamhälle. Eleverna ska också ges möjlighet
till en dialog med samhällsplanerare och myndigheter.

Temaarbetet bör stimulera till en mångsidig språkutveckling där barnen får ut-
trycka och gestalta sina undersökningar i tal och skrift, bild, musik och drama
etc. Den kollektiva språkproduktionen där barnen lär av varandra är viktig. Bar-
nen ska vara delaktiga och ha inflytande i planering, genomförande och utvär-
dering.

Genomförande
Utvecklingsarbetet ska pågå under två år. Deltagande skolor ska utifrån de över-
gripande målen formulera en projektplan med mål, metod och genomförande
samt sätt att dokumentera och utvärdera. Projekten har rapporteras till Vägverket.

Vägverket bidrar med medel till: material, expertmedverkan, studiebesök, ut-
värdering och dokumentation samt deltagande i nätverkssammankomster. Väg-
verket bidrar också med särskilda fortbildningsinsatser efter överenskommelser
med varje skola.

Nätverk
De medverkande skolorna bildar nätverk. Syftet med nätverk är att ge männis-
kor tillfälle att mötas och dela med sig av sina tankar, idéer, kunskaper och erfa-
renheter. Man lär av varandra. Alla är delaktiga på samma villkor. Avsikten är
också att ge en kvalificerad fortbildning till en rimlig kostnad.

Resultat
Projektet ska redovisas på nätverkskonferenser under projekttiden och doku-
menteras i rapporter.  De ska spridas på olika sätt till skolor, utbildning och fort-
bildning, till planerare och övriga medborgare.
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Skolan mitt i byn

– Temaarbetet ska genomsyra hela verksamheten, säger Per-Ingvar
Carlsson, rektor på Byavångsskolan i Tomelilla. Det ska inte vara så
att man ska göra ett temaarbete under en speciell period och sedan
återgår till de traditionella läroboksstudierna. Vi har stormöten som
ett forum för frågor som gäller hela skolan. Klassrådet ska vara till för
att planera och utvärdera verksamheten. Vi vill koppla demokrati-
arbetet starkare mot samhället. Vi vill särskilt utveckla drama, musik
och bild för att stärka barnens yttranderätt.

– Vi har utformat vår arbetsplan utifrån nyckelor-
den: hjärna - händer, känsla - intellekt, vetgirighet -
kreativitet. Vi vill att eleverna ska ha mottagare för
sin produktion. Arbetet ska leda till lust för att lära
så att när eleverna lämnar vår skola ska de fortfa-
rande vara intresserade av att söka kunskaper.

Byavångsskolan som består av två skolenheter, den
röda och den blå, byggdes år 1883. Den röda bygg-
des som realskola och den blå som folkskola. I det
röda huset finns 6-9-åringarna samt en fritidshems-
avdelning knuten till varje hemvist. I det blå huset
finns sex klasser, en med inriktning bild och musik
för barn i åldrarna 10-12 år.

Det bor omkring 6 000 personer i centrala Tomelilla
och sammanlagt 12 000 i hela kommunen. Tomelilla
som är en handels- och industriort med bl. a. livs-
medels- och verkstadsindustri har under senare år
fått vad man brukar kalla strukturella problem. Jord-
brukets omvandling har bidragit till krisen. Det stora
slakteriet och flera mindre industrier, som försörjde
ett stort antal människor, är nerlagda. Tomelilla har
bland de lägsta skatteunderlagen i Sverige.

Torget – parkerings- eller
mötesplats
Under sommaren 1993 uppstod en livlig  debatt då
kommunen ville göra ett bilfritt torg. En del av med-
borgarna ansåg att det skulle vara bilfritt och andra
hävdade att det är bra att man kommer nära affä-
rerna med sin bil. När man på prov begränsade bil-
trafiken på delar av torget blev det en hetsig debatt
i pressen med många insändare. En del bilister bröt

mot gällande regler och polisen såg mellan fingrarna
när folk körde in på gågatan. Många medborgare
engagerade sig i frågan. Många klagade över att man
stängt av trafiken. Efter det misslyckade avstäng-
ningsförsöket planerar kommunen att skapa ett nytt
torg.

Debatten kring torget inspirerade pedagogerna på
Byavångsskolan att välja torget som  plattform för
projektarbetet Forska och lära i närsamhället.

– Vi ville ge oss in i debatten för att se om vi på nå-
got sätt kunde vara en påverkansfaktor, berättar Per-
Ingvar: Vi ställde följande frågor:

Hur uppstod torget en gång i tiden?

Varför finns det ett torg?

Varför ville somliga ha ett gåtorg och varför
ville inte andra?

Hur skulle vi vilja ha det?

Vi sökte fakta och funderade över hur vi skulle
kunna utgå från något som var spännande för bar-
nen när vi skulle presentera våra idéer för dem.

Sägnerna kring ortsnamnen
Alldeles intill skolan ligger Byagården, en av de ur-
sprungliga gårdarna. Det är en kringbyggd skånsk
gård med halmtak. Den är numera museum. I en
skrift från 1600-talet beskrivs de tre byarna Tryde,
Everlöv och en liten by Tomerlille, som låg öde så
när som på två gårdar. En av dem var Byagården.
Från början var det Tryde, 5 km norr om Tomelilla,
som var huvudort. Det finns många sägner om hur
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ortnamnen i Tomelilla kommun kommit till. De
yngre barnen bestämde sig för att inleda när-
samhällesstudierna med  att ta upp sägnerna kring
ortsnamnen i Tomelilla kommun.

Jätten Ram
Sagan om jätten Ram är en av de mera kända. Därav
har orten Ramsåsa har fått sitt namn. Jätten Ram var
enormt rik och förvarade sina rikedomar i Sjöbås.
Han företog då och då utflykter i sin guldvagn. Folk
ville gärna komma åt jättens rikedomar. Om det
skulle kunna ske måste det vara efter solens nergång
och under tystnad. Två män ville pröva. De sökte
efter skatten och strax före soluppgången såg de
jättens spira. Då blev de så överväldigade att de ro-
pade till. Hela omgivningen exploderade och jätten
kom farande. Han for med alla sina rikedomar till
Byås och där finns de fortfarande.

– Vår skola har en inriktning mot tea-
ter, bild och drama därför enades vi
om att göra en teater med musik och
dans samt en bildserie, berättar klass-
läraren Eva Grabellus. Vi delade oss i
två grupper som skulle arbeta med
var sin saga. Inledningsvis samlades
vår grupp för att planera hur vi skulle
arbeta med jätten Ram.

 Först läste vi sagan. Barnen kom med
förslag om att göra en dramatisering,
att göra sånger och bilder m. m.

Vi bildade en teatergrupp, skrev ma-
nus  och funderade på vilken rekvi-
sita vi skulle ha och vad vi skulle
lägga ner mest arbete på.

Barnen ansåg att det var viktigt att jät-
ten fick en guldvagn åka i. Vi diskute-
rade vilken sorts vagn vi skulle ha och
bestämde oss för att bygga om en av
våra trehjulingar till en guldvagn. Vi
klädde in hela trehjulingen först i höns-
nät och sedan i guldpapper. Det blev
som en liten öppen bil. Barnen blev så
nöjda med resultatet att de ville bygga
in alla trehjulingarna på skolan.

Gruppen arbetade fram en stor vägg-
målning med jätten Ram och utformade
ett landskap med Ramsåsa, åsarna,
skatten i mossan och jätten Ram i lera.
De arbetade med innehållet i svenska
och matematik. De räknade guldpengar
och gjorde räknesagor och tog upp an-
nat som hörde jätten till.

Akeleje på Kåseholm
För att få en bakgrund till skådespelet om Akeleje
på Kåseholm gjorde den andra gruppen besök i
Tryde kyrka och på Kåseholm. Den danske adels-
mannen och amiralen Esevold Akeleje köpte år 1673
gården Kåseholm och fick då patronatsrätten till
Tryde kyrka. Han försåg kyrkan med inventarier.
Dopfatet i kyrkan är från den här tiden.

Det berättas om Akeleje att när Skåne blev svenskt
fick adelsmännen välja mellan att fara till Danmark
eller att stanna kvar och då svära svenske kungen
tro och lydnad. Akeleje som var mycket rik, beslöt
stanna kvar, trots folkets ovilja.

När läget blev oroligt packade han sina rikedomar i
stora kistor och gömde dem på gårdens ägor och for
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i väg norrut. När det blev lugnare återvände han men
blev sjuk på vägen och gjorde därför ett uppehåll
hos en vän. Han blev sämre och dog utan att ha talat
om för någon var skatterna fanns gömda. Det berät-
tas att de som söker efter skatterna går en ond bråd
död till mötes.

Barnen fick se det dopfatet i guld, som Akeleje
skänkte till kyrkan. Från Tryde kyrka for de vidare
till Kåseholms gård, där nuvarande ägaren, fru Björk-
man, tog emot. Hon berättade och visade var Akeleje
vistats. Fru Björkman bjöd ner i källarvalven och be-
rättade de gamla, spännande sagorna.

Barnen utformade manus från vad de läst och hört
berättats om. De gjorde kulisser av Kåseholm och
Tryde kyrka till sitt skådespel om Akeleje på Kåse-
holm. Dramatiseringen av sagorna uppfördes på
stormötet och på ett föräldramöte. Barnen fick be-
röm och många applåder.

Hur det var förr
Barnen fortsatte söka kunskap från förr genom att
göra studiebesök, studera litteratur  och intervjua
äldre personer. De ringde upp Jutta Andrén
en av Tomelillas hembygdsexperter, som
kom och berättade och visade runt på
Byagården.

Vid en intervju på Byavångshemmet, berät-
tade Emmy Andersson, 90 år gammal, att i
hennes barndom gick alla barn till skolan,
även om de bodde långt bort. När barnen
inte gick i skolan fick de hjälpa till med alle-
handa sysslor. Emmy visade bilder på tor-
get och bebyggelsen ifrån sekelskiftet och
framåt.

Torget nu och då
Barnen fortsatte med att studera miljöerna
runt torget och jämförde dem med de histo-
riska bilderna från början av 1900-talet. De
gjorde skisser av intressanta hus och  skrev
uppsatser om dem.

Mitt på torget står Carl Milles staty Artemis.
Barnen uppmärksammade särskilt att statyn
saknade en skylt med text som berättade
vem som gjort statyn och vem den före-
ställde. Klassen skrev ett brev till kultur-
nämnden om förslag till åtgärd. De fick ett
snabbt svar där nämnden tackade för för-
slaget och lovade att snarast sätta upp en
skylt.

Grupperna diskuterade även hur man ville att tor-
get skulle se ut i framtiden. De gjorde två modeller
av ett framtida torg. Det blev ett torg med rutsch-
banor, godiskiosker och planteringar. Man önskade
blomsterrabatter, blommande buskar och fler träd. I
en av de tomma lokalerna fanns ett disco. I den mo-
dellen var biltrafiken helt avstängd och i den andra
hade man infört enkelriktad trafik.

Grekiska gudasagor
– Vi utgick från skulpturen Artemis på torget vid
presentationen för de båda sexorna och kom då in
på de grekiska gudasagorna. Efter en utflykt till tor-
get där vi synade och berättade om Artemis, be-
stämde sig klasserna för att ta reda på mer om de
grekiska gudarna, berättar klassföreståndare Ulla-
Britt Benroth.

Ramen för temat blev de tolv storverk som Herakles
utförde. Eleverna sökte kunskaper via biblioteket,
dramatiserade, skrev dikter,  återberättade och skrev
berättelser. En del skrev för hand, andra med hjälp
av datorn. Under tiden växte intresset för grekisk
mytologi.
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På klassrådet framfördes önskemål om att få göra
ett eget arbete på området. Barnen ville välja fritt
vad de skulle arbeta med inom den grekiska myto-
login. Det kom fram många olika förslag. Några ville
jobba med pjäser, andra skriva en egen teater eller
skulptera. Man diskuterade material som lera men
kom fram till att frigolit var bra att erbeta med.

Klasserna redovisade arbetet med en utställning. Två
flickor gjorde en tredimensionell modell av Pegasus,
den flygande hästen. Några pojkar studerade och
skulpterade ett odjur. I redovisningen ingick också
ett drama om Orfeus äventyr där eleverna själva
hade skrivit alla repliker från en given text.

En grupp arbetade med de olympiska gudarna. De
gjorde en modell av bergen i papier machier. Efter
redovisningen av det inledande temat var eleverna
motiverade för att närmare studera torget.

Efter ett studiebesök formulerade eleverna ett antal
frågor: Varför är det en bred gata vid den ena sidan
torget och en smal på den andra sidan? Varför lig-
ger det en öde tomt som ser väldigt ful ut? Varför
finns det så många dåligt underhållna hus just i in-
farten till Tomelilla? Vad betyder det för de männis-
kor som är på väg till Tomelilla? Det finns ju också

vackra hus i Tomelilla. Man diskuterade vad som
var vackert och fult och hur detta påverkar detta
medborgarna? Skulle eleverna kunna påverka detta?
Hur skulle torget kunna se ut i framtiden?

Picasso
Klasserna 4 och 5 inledde projektet med att studera
Picassos liv och konstnärsskap.  De anknöt till fil-
men Picassos äventyr av Hasse Alfredsson, som spe-
lades in på torget i Tomelilla.

– Vi har samarbete med Tomelilla filmstudio och på
vår skola ligger biografen som även kan användas
som teatersalong, berättar klassläraren Kerstin Ny-
berg. Vi studerade särskilt de delar av Picassos även-
tyr där torget blir tydligt. Barnen upptäckte bl. a.
hur Hasse Alfredson manipulerade fasaderna kring
torget.

Barnen studerade konstbilder av Picasso och gjorde
en dramatisering av hans liv. Arbetet gled över mot
Spanien. Barnen blev inspirerade av Picassos bilder.
De lagade spansk mat och bjöd in föräldrarna till en
spansk afton och spelade då upp pjäsen om Picas-
sos liv.
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Därefter tog de upp filmen Picas-
sos äventyr. Filmen är svår att för-
stå om man inte gjort några för-
studier. De vuxna förvånades över
barnens kommentarer. ”Aha han
har löst det på det sättet. Hasse Al-
fredsson har gjort så. Vi har gjort
så här.” Temat avslutades med ett
studiebesök på torget.

Barnen kom ihåg scenerna och
jämförde med de verkliga interi-
örerna. De upptäckte att det för-
svunnit byggnader från det att fil-
men spelades in. De blev intres-
serade av att ta reda på varför hu-
sen hade rivits och vem som be-
stämde att husen skulle rivas. Var
de så dåliga? Är de nya husen
vackrare?

Studier kring torget
Utifrån att klasserna på olika sätt arbetat i riktning
mot torget försökte man nu gemensamt formulera
frågor för fortsatta studier. Man ville ta reda på hur
torget uppstod en gång i tiden och frågade:

Varför ett torg överhuvudtaget?

Hur hamnade torget här?

På vilket sätt har järnvägen påverkat struktu-
ren?

Frågorna ledde till studier om hur det var på 1850-
talet när samhällena byggdes upp och människorna
blev mer beroende av kommunikationer och trafik.
Studierna gav upphov till nya frågor:

Hur ser det ut med transporter till och från
Tomelilla?

Varför är kollektivtrafiken så eftersatt?

Hur många personer åker tåg till och från sina
jobb?

Förslag till
åtgärder
Eleverna delade sig i grup-
per och tog diskussioner i
klassrådet om det fortsatta
arbetet. Klasserna 4-6
gjorde bl. a. ett förslag till
en omfattande förändring
av torget som de presen-
terade för tekniska nämn-
den och kommunfullmäk-
tige. Eleverna arbetade
hårt inför besöket på kom-
munhuset. De fick göra
många besök på stads-
delskontoret för att kolla
ritningar och kartor. De
räknade om storlekar,
gjorde skisser och klist-
rade dem på kartong och
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byggde modeller av torget. Elevernas förslag går i
stort ut på att glasa in större delen av torget som en
galleria.

Barnen ville ta bort parkeringsplatser och skapa
gröna ytor. De gav förslag om vad man skulle kunna
göra åt den öde tomten. Barn tycker att fasader som
flagnar är fult.

En grupp tog sig an tunneln under järnvägsöver-
gången, som varit utsatt för mycken skadegörelse.
Den ligger alldeles intill torget och är ett kulturmin-
nesmärke. Eleverna föreslog att den kunde använ-
das till turistinformation eller som kiosk.

Man studerade också de olika nämnderna och vilka
ansvarsområden  de har och hur man vänder sig dit.

Förslaget presenteras hos
kommunfullmäktige
Eleverna uppvaktade tekniska nämnden på ett sam-
manträde. De fick föredra sitt förslag inför hela full-
mäktige och utskottets ordförande. Man tyckte att
det var ett intressant förslag men ansåg det var orea-
listiskt för en ort som Tomelilla.

Vi klarade inte av detta med torget som vi ville, me-
nar Per-Ingvar. Vi ville påverka politiker att se tor-
get på ett nytt sätt. Vi ville ha en galleria. Detta blev
inte väl mottaget.

Nya frågeställningar
Vuxna och barn tog nya tag genom att göra ett antal
påståenden.

Vuxna vill inte ha bilfritt.

Vuxna vill inte förändra.

Är vår torgmodell orealistisk? Varför?

Eleverna ställde frågor: Hur vill vuxna egentligen
ha det? Är det politikerna som inte vill bygga om
därför att det kostar för mycket pengar? Vad vill man
göra i stället? Vill man förändra eller ha kvar det
som det är?

Man formulerade också några självkritiska synpunk-
ter: Vår modell är kanske orealistisk. Vi kanske kan
gå en medelväg och bygga något mellanting där man
kan förena flera intressen.

Detta  blev utgångspunkter för undersökningar om
hur vuxna ser på miljön och trafiksäkerheten.
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Modeller av torget
Barnen kartlade i grupper trafikintensiteten kring
torget. En grupp tog reda på vilka affärsinnehavare
som har varuintag på baksidan. De tog reda på vad
man ansåg om ett trafikfritt torg. Eleverna inter-
vjuade också personer vid övergångsställen. Resul-
taten av undersökningarna diskuterades med ansva-
riga i kommunen. Skolan knöt kontakter med Bengt
Jadner och gatuchefen Arvid Arvidsson på tekniska
nämnden.

Eleverna dokumenterade sitt arbete bl. a. i modeller
av torget, förr, nu och i framtiden.

– Jag har klass 5 och arbetar tillsammans med Eva
Grabellus och barnen i Körsbärsdalen, säger Marie
Brorsson. Vi har utformat modeller av torget. Vi i
femman har gjort husen och de små barnen har gjort
plattan med vägar, träd och fordon osv. Eftersom vi
fått hjälp av en keramiker gjorde vi husen i lera.

Plan för cykelvägar
En grupp elever tog reda på kommunens plan för
cykelvägar från 1990. Några hundra meter från sko-
lan finns ett nytt bostadsområde. Där har man byggt
fina cykelvägar. Likadant är det i alla nya områden
som ligger i utkanterna. Däremot finns inga cykel-

vägar mot centrum eller vid skolan. Eleverna ställde
frågorna: Hur har kommunen tänkt ordna säkerhe-
ten för skolbarnen? Kan vi själva undersöka hur man
skulle kunna bygga gång- och cykelvägar? Hur kan
vi koppla vägarna runt vår skola till cykelnätet?

Mot framtiden
Andra elever har riktat sitt intresse mot framtiden
och frågar: Hur ser Tomelilla ut när vi blir vuxna?
Hur kommer det att förändras under de närmaste
50 åren? De äldre eleverna har bestämt sig för att
fortsättningsvis arbeta nästan som på ett stads-
byggnadskontor.

– Vi bygger och vi presenterar våra förslag. Vi skri-
ver brev till gatuingenjören. Han vill samarbeta med
oss, säger eleverna.

Arbetet med torget ledde till att Byavångsskolan fick
erbjudande att  delta i ett kommunprojekt tillsam-
mans med kommunen. Uppgiften är att se över
cykelvägarna i Tomelilla.

– Det är så vi vill arbeta. Vår målsättning är att få
verkliga problem att lösa. Vi  har också funderat på
att  berätta för andra skolor hur vi arbetar med pro-
jektet Forska och lära i närsamhället, säger rektor
Per-Ingvar Carlsson.
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Så skriver klass 3 på en av sina utställningsskärmar
där de redovisar arbetet med projektet Forska och
lära i närsamhället.

Byskolan, som är en enparallellig 1-6 skola med in-
tegrerad fritidsverksamhet och sexåringar, har lång
erfarenhet av projektarbete. Skolan ligger alldeles in-
till Västergatan, en gammal genomfartsled som är
starkt trafikerad. Många av barnen bor på andra si-
dan av vägen. De måste korsa gatan för att komma
till och från skolan.

- Tidigare har vi deltagit i kulturprojekt med bild,
musik, dans och drama, säger Inger Hallberg,
projektansvarig. Vi har även forskat om Eslövs his-

toria. Inom projektet Forska och lära har vi gått vi-
dare och utforskat närsamhället. Under arbetet för
att få en bättre miljö har barnen fått insikter i hur
man kan använda sin yttranderätt och om hur den
demokratiska processen fungerar.

Centralorten Eslöv ligger vid södra stambanan och
har 14 000 invånare. Den är ett regionalt centrum
med industrier inom bl. a. livsmedels- och verkstads-
sektorn. Eslöv har teater, friluftsmuseum och stads-
och hembygdsmuseum. Eslöv, som ännu vid mitten
av 1800-talet var en oansenlig by, började utvecklas
i samband med järnvägsbyggandet och blev stad
1911.

”I tvåan jämförde vi tre generationers skolvägar och då såg vi hur
trafiken förändrats. Nu i trean har vi på olika sätt undersökt trafiken
runt vår skola och kommit med förslag om förbättringar. När vi får
egna barn så hoppas vi att de får en tryggare skolväg och bättre miljö
runt sina skolor och att de som beslutar använder sina barnögon när
de planerar vår närmiljö. Vem vet, kanske är det vi som är med och
bestämmer.”
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Några klasser har valt att undersöka miljön
runt skolan med Västergatan som ett centralt
område. Tillsammans med Hem och skola
har man arbetat för att få en säkrare skolväg.
Andra har studerat torget. I de flesta fall har
man synat närmiljön utifrån aspekterna förr,
nu och i framtiden.

Studier i närmiljön
– Vi inledde temat med att samtala om skol-
vägen, berättar Charlotta Andersson, lärare
och Stefan Kask, fritidspedagog, som sam-
arbetat inom skola-fritidshem. Vi gick alla
barnens skolvägar. Barnen fotograferade och
tittade på sina hus. De fick rita och beskriva husen
och sedan pratade vi om detta. Efterhand som de
berättade markerade vi på kartan.

För att få en förförståelse av kartan byggde barnen
en modell av sitt hus i en skokartong. De satte in
vägen, ängen och träden. På så sätt byggde de ett
litet landskap i kartongen som de sedan täckte med
plast. De ritade hus, träd etc. på plasten och fick på
så sätt en enkel karta.

– Inom ett tidigare projekt byggde vi upp en tredi-
mensionell modell av Eslövs by på 1700-talet. Hu-
sen gjordes i lera med tak av halm. De nuvarande
femte och sjätteklassarna byggde tillsammans med
slöjdläraren en modell i trä av Byskolan, berättar
Stefan.

Modellen förvarades i ett förråd uppe på fritids-
hemmet. Efter en tid fann vi att barnen hade suttit i
mörkret och lekt med husen. Detta gav idéer om att
barnen skulle få beskriva sina studier i närsamhället
genom att bygga en modell som också kunde an-
vändas för lek.

Modellen av Eslöv som barnen byggde, blev tre me-
ter lång. Med hjälp av kartonger och gipsbindor
byggde de husen. Några barn gjorde hus i lera. De
gjorde träd i silkespapper som sattes fast på gips-
plattor. Barnen arbetade i grupper. När den ena grup-
pen byggde på modellen, studerade en annan grupp
skolvägen, en tredje bildade läsgrupp där sjuåring-
arna läste för sexåringarna. Modellen visades på ett
föräldramöte. Föräldrarna tyckte det var mycket in-
tressant, att höra barnen berätta om sin närmiljö.

Som en uppföljning på närmiljöstudierna produce-
rade barnen egna videofilmer. Arbetet inleddes med
att de utformade bildberättelser som synopsis.

– Till en början var berättelserna rätt torftiga, säger
Charlotta. Det blev mest olyckor. På mina svensk-
lektioner försökte vi utveckla berättandet. Till varje
bild skulle barnen skriva en text, en hel lång berät-
telse.

Simon berättade om katten som inte vågade ta sig
ner från trädtoppen. Det var mycket djur inblandade

i trafikolyckorna. Det är intressant att
fundera över hur barn fokuserar sin
egen rädsla.

Barnen fick skriva ner vad de ville lära
sig om videofilmning. Det var bl. a. att
zooma in. Barn har svårt att hålla ka-
meran stilla därför ställdes den på ett
stativ.

- Barn är inte intresserade av bilar och
parkeringar som vuxna är, menar Ste-
fan. På den stora parkeringen har de i
filmen lagt ett museum. Västergatan
är inte rak som nu. De har gjort den
krokig. Kör man för fort i kurvan åker
man ner i bassängen och där finns far-
liga hajar.
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Tre generationer gör tidslinjer
Redan i årskurs 1 gjorde de barn som gick i årskurs
2 och 3 under Forska och lära tiden sin egen tidslinje
från det de föddes fram tills de var sju år. De fick
själva sätta in viktiga händelser. Även deras föräld-
rar gjorde tidslinjer där de ritade och berättade om
viktiga händelser under sin levnad. Slutligen fick far-
eller morföräldrar göra sin tidslinje. I årskurs 2 fort-
satte klassen att forska i släktens historia och jäm-
förde bl. a. hur de olika generationerna färdades till
och från skolan, vid vilken ålder de själva, mamma
och mormor fick sin första cykel.

– Vi fick intressanta skildringar från farmors och
mormors skoltid, berättar Inger. Många bifogade
extrablad. De skrev t. ex. om hur långt man gick för-
att komma till skolan. Här finns mycket vi kan an-
knyta till. Vi har ju skolskjutsbarn i klassen. På mor-
mors tid fick de flesta barnen gå även om skolvägen
var lång till skolan.

Vid redovisningen av arbetet inbjöd vi båda klas-
serna till stormöte. Där diskuterade vi vad som

kunde var farligt på skolvägen och i miljön runt sko-
lan. Fanns det några farliga ställen? Fanns det något
barnen var rädda för? Barnen ritade sin skolväg och
markerade de farliga ställena med rött.

Föräldrarna berättade i ord och bild om sina upple-
velser på skolvägen. Barnen jämförde dem med sina
egna. Det visade sig att det fanns ganska stora skill-
nader t. ex. mellan vad barnen var rädda för i för-
äldrarnas barndom och vad barnen är rädda för nu.
Lösa hundar som sprang omkring, kunde vara far-
ligt. Stora vägen mellan Simrishamn och Malmö var
farlig.

Barnen arbetar för en säkrare
trafikmiljö

Klassen bestämde sig för att fördjupa studierna av
miljön runt skolan genom att i samarbete med Hem
och skola göra en undersökning av den trafikfarliga
Västergatan. De flesta barnen måste korsa eller pas-
sera den under sin skoldag. Hem och skola har ge-
nom åren kämpat hårt för att få den starkt trafike-
rade gatan framför skolan säkrare. För ett par år se-
dan gjordes en fartkontroll utanför skolan. Det var
en förälder som tog initiativ till detta. Mätningen
resulterade i ett övergångsställe med refug.

Vid en fartkontroll under hösten då en pappa ställde
upp med teknisk utrustning visade att bilarna fort-
farande kör för fort.

Massmedia uppmärksammade undersökningen.
Krönikören Sigvard Olsson gav i tidningen Arbetet
en tydlig bild av undersökningen. Huvuddelen av
artikeln återges i det följande:
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Elevernas och föräldrarnas kamp för ökad sä-
kerhet vid Byskolan i Eslöv fortsätter! Eleverna
kräver nu sänkt hastighet, övergångsställen och
bättre skyltning.

I oktober förra året följde föräldrar och elever
upp den två år gamla hastighetskontrollen. Nya
mätningar visade att det fortfarande var sex av
tio bilister som körde för fort.

- Refugen tycks inte ha någon större betydelse
när det gäller hastigheten, konstaterade Anders
Lindfors i Hem- och skola föreningen. Men den
kan ha en viss betydelse i den akuta situationen
och fungerar som en ö dit barnen kan rädda sig.

Eleverna sammanställde resultatet av hastighets-
kontrollen i ett diagram. Det visar att den vanli-
gaste hastigheten på Västergatan vid skolan är
51-53 kilometer i timmen. Under den timme kon-
trollen pågick var det en bilist som körde 79 ki-
lometer i timmen. Kravet på ökad säkerhet vid
Byskolan gäller inte bara Västergatan. Eleverna
vill också att flera åtgärder genomförs på
Repslagaregatan-Vångavägen. När eleverna ge-
nomförde en räkning där passerade 100 bilar
korsningen mellan kl. 7.30 och 8.00.

Elevernas krav på åtgärder resulterade i att en
representant för samordnad teknisk verksamhet,
SAMTEK, besökte eleverna och diskuterade åt-
gärder. Men eleverna är inte nöjda. Det verkade

som om han inte tyckte att våra frågor var så
viktiga och att det inte gick att göra något åt,
skrev en elev om besöket.
(Sigvard Olsson)

Efter besöket från SAMTEK skrev klass 3 vid By-
skolan till tekniska nämnden och begärde ökad sä-
kerhet. Eleverna framförde följande krav:

• Vi tycker att det skall vara trafikljus eller åt-
minstone gupp vid korsningen Vångaväg-
en- Repslagaregatan.

• Sänkt hastighet utanför skolan 7.30-16.30.

• Vi vill ha övergångsställe på Repslagare-
gatan vid Byskolan.

• Vi vill ha större och tydligare skyltar om att
här finns en skola

• Cykelvägen bakom Domus är farlig när man
skall ut på Repslagaregatan. Där borde vara
ett slags hinder.

• Det räcker inte med refug vid kiosken. Bi-
larna kör för fort trots att den finns.

Vi vill gärna att ni läser våra förslag och vi hoppas
att ni gör något åt dem, förklarar eleverna i skrivel-
sen till tekniska nämnden.
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Alla på skolan: personal, elever och föräldrar enga-
gerade sig på olika sätt i undersökningen av trafik-
miljön på Västergatan.

Västergatan förr, nu och i framtiden
Två klasser på Byskolan tog upp temat Västergatan
förr, nu och i framtiden. De skulle anknyta till trafi-
ken och dess utveckling på Västergatan fram till
Stora torget. De utgick från frågorna:

Tanken var att barnen skulle kartlägga utvecklingen
av gatan från seklets början. För att få en bakgrund
bjöd eleverna in en av de mera kända fotograferna i
Eslöv, som äger ett stort bildarkiv, för att studera bil-
der av Västergatan från början av 1900-talet. Före
bildvisningen bjöd sexorna in fadderbarnen i trean
och visade dem kartorna som de hade utformat. Där-
med skulle treorna ha en chans att förstå när foto-
grafen berättade om Eslöv förr i tiden.

– Den äldsta bilden var från 1901. Bilden är tagen
från samma håll som en av våra bilder av Väster-
gatan men motivet är en häst-
skjuts och barnen lekte och
rullade tunnband mitt på ga-
tan. Det kan man inte göra i
dag, berättar en av eleverna.

Via de historiska bilderna av
torget med omgivning gick
man vidare och undersökte
hur det ser ut på Västergatan
och torget numera. Inled-
ningsvis beslöt man att ut-
forma en skalenlig modell i
trä och textil

- Vi tycker det är viktigt att
gå tillbaka och se efter hur ga-
tan sett ut förr och hur den
förändrats med tiden. Vilken

sorts trafik byggdes den för? Den har alltid varit en
stor genomfartsled, förklarar klassläraren Bengt
Svensson.

En skalenlig modell i trä och textil
– Meningen är att barnen ska lära sig se och iaktta
hur gatan verkligen ser ut, förklarar Sara Blixt som
är textillärare. Varje barn har valt ett hus som de
detaljstuderade. Därefter påbörjade vi arbetet med
att skapa en modell av Västergatan. Vi gick till Stads-
huset för att skaffa kartor. Vi träffade stadsarkitekten.
Han tyckte att vårt arbete var intressant. Han visade
olika kartor över Västergatan.

- Vi har valt sträckan från torget fram till och med
Byskolan, en sträcka på 520 meter. Fyrorna mätte hu-
sen och vägen. Vi arbetade med skala 1-100. Det svå-
raste var att mäta höjden på husen, säger Karl-Erik
Rispe, lärare i trä- och metall.

- Vi har blandat textilhus och trähus, berättar Sara.
Det ska bli roligt att se hur det hårda och mjuka går
ihop. Vi hade också fotografier på alla husen. Bar-
nen fick själva välja det hus de ville avbilda. Alla
mina elever är konstnärer så det råder konstnärlig
frihet när de återskapar sitt hus. Storlek och antal
fönster blir exakt men inte för övrigt. Barnen tyckte
detta var jätteroligt. Vi har gjort så att det är fasa-
derna som är mest detaljerade. Ögat ska ju fångas
av Västergatan. Djupet på husen har Karl-Erik lagt
till,

- Vi ansåg från början att det skulle bli svårt att göra
en tredimensionell byggnad. Vi valde att arbeta i
frigolit och det var bra. Vi utnyttjar även slöjdtimmar
i projektet och på så sätt integrerar vi många färdig-
heter, såga och slipa m.m. tillägger Karl-Erik
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Fönstren gör vi med ett upphettat järn. Då smälter
plasten så att man får fyrkantiga fönster. Sedan sät-
ter vi plexiglas i dem. Barnen har då redan målat
krukor och gardiner bakom.

Redovisning genom musikal
Klasserna redovisade projektet i en musikal och bjöd
på en föreställning där man varvade overheadbilder,
fakta, dans och musik. Åhörarna får veta att på 30-
talet kom det inte särskilt många bilar på Väster-
gatan. Under 50-talet ökade biltrafiken påtagligt.
Under 80-talet blev biltrafiken hårdare och snabbare.
Man ser hur barnen för fram önskemål till stads-
arkitekten om bättre trafikmiljö.

Hur vi i framtiden ska ta oss fram det vet vi inte,
kanske med en bil med propeller på taket eller en
miljövänlig cykel. Barnen avslutar med att dansa och
mima till Ted Gärdestad som sjunger ”Ge en sol till
jordens barn”

Torget i focus
Klass 5 valde att arbeta med temat
Torget förr, i dag och i framtiden. In-
ledningsvis studerade barnen bilder
och texter och skrev egna berättelser
om gamla Eslöv. Barnen gjorde under-
sökningar kring torget. De ställde frå-
gor till vuxna och barn om deras syn
på torget som miljö och mötesplats.
Arbetet har dokumenterats i en bok
om torget och i modeller om hur man
vill ha torget i framtiden.

– Vi arbetade i block, berättar klassfö-
reståndare Birgit Toft. Jag började med
att presentera projektet för eleverna.
De fick själva fundera på vad de ville

göra. Vi pratade om vägen till skolan och vägen till
idrottshallen och alla andra vägar de brukade på ef-
termiddagarna tills en elev sa: ”Vi skulle kunna jobba
med torget”. Det var en bra idé tyckte övriga elever.
Vi inledde med att planera och formulera frågor.

Hur ser torget ut i dag och vad använder man
torget till?

Hur använde människorna torget förr?

Vad vill vi förändra?

Hur ska torget se ut och vad ska det användas
till i framtiden?

Hur vill vi ha torget?
Eleverna gick till tidningsredaktionerna och till bib-
lioteket. De redovisade och skrev texter i olika grup-
per. Några grupper arbetade med torget i dag. De
utformade ett antal frågor och intervjuade folk nere
på torget.

Vad ska man göra för att förbättra miljön runt
torget?

Tycker du att man ska använda torget till bil-
parkering?

Var ska man parkera bilarna om man inte får
ställa dem på torget?

Ska Eslöv ha ett parkeringshus? Var?

Tycker du att gatorna och torget ska vara bil-
fria i framtiden?

Hur vill du ha torget i framtiden?

Tror du att fler turister skulle komma till Es-
löv om vi hade ett levande torg?
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Eleverna bearbetade och satte ihop svaren som de
redovisade muntligt och skriftligt. De sammanfat-
tade intervjusvaren från personer på torget så här:

Vi har intervjuat bilister, fotgängare och affärs-
män och kommit fram till att bilisterna kan
tänka sig att parkera t. ex. i Badhusparken och
gå till torget. Affärsmännen trodde att de flesta
av deras kunder är bilister och att de är så lata
att om parkeringen på torget blir avstängd
kommer de att köra till en annan stad med
bättre parkeringsmöjligheter. (En del affärs-
män tror att de flesta är eslövsbor som går till
deras affärer även om torget blir bilfritt ). En
del fotgängare ville ha ett bilfritt torg medan
andra inte ville ha det med tanke på de gamla
och de handikappade människor.

Eleverna intervjuade barn och ungdomar om torget
i framtiden och ställde tre frågor:

Vad tycker du om torget?

Hur skulle du vilja förändra torget så att du
skulle trivas där?

Skulle du vilja ha ett bilfritt
centrum? Och i så fall varför?

Av svaren framgår det att barnen
vill ha ett grönt torg med många
blommor och träd och utan bil-
trafik. De vill också att man skall
riva hotellet för dess trappa är all-
deles för dominerande över tor-
get. Istället ville man bygga en sa-
luhall. Nästan alla önskade ett bil-
fritt centrum.

Eleverna samlade partiprogram
och studerade vilka förändringar
de olika partierna ställt i utsikt.
De intervjuade representanter för
de olika partierna.

De gjorde studiebesök på gatukontoret och hos
stadsarkitekten. ”Vi talade med Rune Leise på
SAMTEK. Det enda han svarade på våra förslag var:
- Vi har inte råd.”

Alla elever har gjort en framtidsvision hur de före-
ställer sig att torget ska se ut. Så här skrev Caroline:

Året är 2000

Jag sitter här på uteserveringen som ligger på
Eslövs torg. Förut var detta torget en tråkig bil-
parkering, det kan man nästan inte tro! Nu är
torget väldigt vackert, det är torghandel varje
dag nuförtiden och mitt på torget har man
byggt en fontän som sprutar upp sitt klara vat-
ten. Hur många gånger man än ser fontänen
är den alltid lika vacker! Man har också plan-
terat massor av blommor på torget, och de dof-
tar underbart. Det finns mycket mer växter på
torget nu än det fanns förr. Gatorna runt tor-
get är nu gågator förutom Västergatan där bi-
larna kör som vanligt. Människorna på torget
går in och ut ur affärerna nästan hela tiden och
barnen leker på lekplatsen som byggts på tor-
get. Alla på och runt torget ser ut att ha roligt.
Bilisterna parkerar numera i Badhusparken
och bakom Sparbanken och promenerar in till
torget.

– Till redovisningen bjöd vi in representanter för
polisen, tekniska nämnden och politiker för att visa
våra förslag. Min klass är livlig och kreativ så vi har
haft många och långa diskussioner. Jag vill inte styra
för hårt. Det blir ofta bra det som vi kommer fram
till. Alla idéer kommer från eleverna själva. Jag har
agerat som handledare, säger Birgit.
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Idalaskolan har lång erfarenhet av samverkan mellan förskola-skola-
fritidshem. Genom åren har personalen träffats regelbundet för att dis-
kutera skolans mål; människosyn, samhällssyn och kunskapssyn. En
gemensam grundsyn är en förutsättning för att man ska kunna ut-
veckla gemensamma teman. I all verksamhet har den sociala, ekolo-
giska och historiska förståelsen en stor betydelse.

– Nätverksarbetet har betytt mycket för oss, säger
Yvonne Andersson, skolans rektor. Det har hänt
mycket på skolan under de här två åren. Vi har fått
många idéer av våra kamrater inom Forska och lära-
projektet. Redan när vi åkte hem från vår första
nätverksträff började vi planera de förändringar som
vi successivt med en viss möda och en del motstånd
genomfört. Numera har vi en integrerad skola med
fritidshem och sexårsverksamhet. I varje avdelning
ingår barn mellan 6-10 år. Vi har tre arbetslag: Stor-
ken, Lärkan och Gladan.

Idalaskolan har stormöte varannan vecka. Då sam-
las alla barn och vuxna för att informera varandra

och fatta beslut om gemensamma frågor. Det är i
regel eleverna som ansvarar för stormötena. De
vuxna hjälper till med förberedelserna och deltar i
mötena på samma villkor som barnen.

Kommundelen Veberöd ligger vid foten av Romele-
åsen ett par mil sydöst om Lund. Ursprungligen var
Veberöd ett samhälle vars liv och arbete var bero-
ende av ett stort tegelbruk och traktens jordbruk. Te-
gelbruket lades ner på 1970-talet. Det gamla sam-
hället har utökats med villabebyggelse under de se-
naste tre decennierna. Många av de inflyttade har
kommit från Lund och Malmö.
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Vad är ett samhälle
På avdelning Storken har man valt att syna samhäl-
let utifrån storkarnas perspektiv. Att man valt stor-
ken beror på att Britta Persson, fritidspedagog på
Storken, har ett hägn med ett tjugotal storkar. Stor-
karna flyger över Veberöd och iakttar och funderar
över vad som händer med människor och djur nere
på marken. Storkarna kanske ställer frågor som:

– Vad är det egentligen jag ser?

– Hur länge har detta funnits?

– Varför ser det ut på det här sättet just nu?

– Hur såg det ut förr?

 – Vi började vår åldersintegrerade verksamhet med
att arbeta med storken. Vi gick ut för att lära känna
våtmarken och skissade och målade storkar. Stor-
ken har följt oss även i det här projektet, berättar
Britta. De olika arbetsgrupperna har valt sina namn
efter Storkens föda.

Ulla Wagner, lärare på avdelningen Storken ger en
beskrivning av arbetslagets tankegångar kring pro-
jektet Forska och lära, hur arbetet utvecklades och
hur insikter hos vuxna och barn efterhand växte
fram.

– Vi ville utgå ifrån hela samhället och försöka ut-
veckla en förståelse hos barnen om vad ett samhälle
är, vad demokrati är, att det finns goda och mindre
goda samhällen samt om vilka krafter som avgör
utvecklingen i ett samhälle.

När barnen får planera och bygga ett eget fiktivt
samhälle i en modell kan de lättare se vad som sker
i verkligheten. Det kan hända saker i deras samhälle,
som delvis grundar sig på erfarenheter i det verk-
liga närsamhället.

Barnen ställer frågor och söker svar
– Det har redan börjat hända mycket i det samhälle
vi håller på att bygga upp. Där dör farfar och läggs
ner i en kista och där föder Johannas mamma sin
baby. I verkligheten väntar Johannas mamma ett
barn, men i vårt samhälle har barnet redan kommit
till världen. Och barnet måste ju födas någonstans.
Då behövs det ett sjukhus. Barnen har ställt frågor
och sökt svar på problem under tiden som de ska-
pat sitt samhälle. Det är viktigt att barnen utvecklar
en förståelse av vad ett samhälle är. Det är en pro-
cess som tar tid för sex, sju och åttaåringar.

Vi försöker utveckla ett undersökande arbetssätt där
barnen får använda många uttryckssätt. Vi ser det
viktigt att barnen får förmedla kunskaper till en
mottagare. På stormötena ska de tränas i att kunna
berätta och formulera sig begripligt för mottagarna.
Att kunna använda sin yttranderätt är viktigt i det
nutida samhället. Vi vill att barnen ska hålla demo-
kratibegreppet levande.

Barnens föreställningar om samhället
– Vi inledde med att ställa frågan: Vad är ett sam-
hälle? Barnen fick välja mellan att rita, måla eller
skriva för att förmedla sina föreställningar om be-
greppet samhälle. Hanna målade ett jordklot och
tyckte att ett samhälle är hela världen där alla män-
niskor är sams.

Maria som är sex år, målade en människa som höll
på att drunkna och en person med en räddnings-
ring. Maria förklarar: ”Det är någon som räddar en
som håller på att drunkna. I ett samhälle måste man
ha människor som kan rädda annars drunknar för
många och då blir det inga människor kvar i sam-
hället.”

Alla fick gå fram och berätta för gruppen hur de hade
funderat och tänkt. På så sätt försökte vi forma ge-
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mensam bild av vad ett samhälle är. Samhället kan
vara både lokalt och globalt. Det kan vara där Ylva
bor ute på landet. Samhället kan också vara inne i
byn.

Vem bestämmer i samhället
– Vi fortsatte med att fråga: Vem bestämmer i sam-
hället? Just då diskuterades att fritidshemmet för
treorna skulle stängas. Vi frågade: Vem bestämmer
det? Vi försökte att hela tiden ställa frågor.

På frågan om vem som bestämmer i samhället sva-
rade en sexåring: ”Gud bestämmer, men vi vill också
bestämma.” Hon tyckte Gud bestämmer för mycket.
Andra ansåg att kommunen eller kungen bestäm-
mer.

Samhällen med olika värdegrund
– Vem som bestämmer i samhället kom också fram
när vi talade om skoldemokrati. Det finns samhäl-
len där folket får vara med och bestämma.

I boken Bröderna Lejonhjärta säger folket i Törnrosa-
staden att de inte får vara med och bestämma. I det

sammanhanget berättade några barn att Hitler var
en diktator som bestämde utan att bry sig om vad
de andra tyckte och kände. Andra hade hört talas
om Saddam Hussein.

Vi läste om Öarna i havet, en bok som handlar om
två samhällen med olika värdegrund. Ett är demo-
kratiskt och ett odemokratiskt. Den man frågar till
råds i det demokratiska samhället är en gammal och
blind man. Han funderar över vad som är viktigt i
livet och ger alltid kloka svar.

På den stora ön har de en kung som förtrycker män-
niskorna. Han hittar guld i berget, blir rik och vill
göra sin ö ändå större. Han börjar hämta jord från
den lilla ön.

Slutligen förslavar han hela den lilla ön. Rent ekolo-
giskt förstörs den stora ön och människorna flyr till
den lilla ön. Där tas de väl omhand trots att de tidi-
gare förtryckt folket där.

Berättelsen ger upphov till samtal om det goda och
det onda. Vi ställde frågan: Vem kan påverka så att
ett samhälle fungerar demokratiskt? Barnen svarade:
”Det kan vi alla tillsammans. Vi måste kämpa för
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det goda samhället”. Detta är barnen
mycket medvetna om även när det gäl-
ler skolan. Demokrati betyder att man re-
sonerar och kommer fram till gemen-
samma överenskommelser.

Vi gör en tidning
Barnen har i grupper gjort undersök-
ningar i närsamhället Veberöd. De har
intervjuat och ställt frågor till kom-mun-
delsnämnden, polisen, vårdcentra-len
och andra för att få se vad ett samhälle
består av och vilka som påverkar beslu-
ten. De redovisade sina studier i tid-
ningen Vårt samhälle. Tidningen inne-
håller också klassens gemensamma texter. I en av
dem beskrev barnen sitt samhälle.

Vårt samhälle
I ett samhälle hjälper man varandra. Ett sam-
hälle kan vara stort eller litet.. I vårt samhälle
har vi vägar, post, bank och affärer. Vi har sjuk-
hus, tandläkare, polis och brandkår. Vi har
skola, fritids, dagis och lekplatser. Hos oss har
vi fotbollsplan, ishockey, bandy och tennis. Här
finns också träd, blommor och gräs. Männis-
kor arbetar i samhället. Här i Veberöd har vi
K.D.N. Det betyder kommundelsnämnd. De
som sitter i K.D.N. bestämmer mycket i
Veberöd. I Sverige har vi demokrati. Det bety-
der att alla får vara med och bestämma. Så är
det i vår skola också.

– Vårt samhälle är ett önskesamhälle, som fortfa-
rande är under uppbyggnad. Efter diskussioner om
vad som händer omkring oss planeras och byggs nya
miljöer med hus och vägar. Alla barn har egna hus.
Det finns också många av samhällets gemensamma
byggnader: brandstationen, sjukhuset, kyrkan
K.D.N. huset m. fl.

Jag anser det viktigt att barnen får tid att reflektera,
analysera och ta ställning i värdefrågor. De behöver
få ge uttryck för vad de tänker och upplever i bilder,
drama och skrivande. De behöver få synliggöra sina
tankar och idéer för kamrater, pedagoger och andra,
säger Ulla till slut.

Skolvägen
Några klasser inledde projektet med att studera skol-
vägen. Barnen gick sina egna och kamraternas skol-
vägar. De uppmärksammade särskilt roliga och far-
liga ställen. Roliga ställen var t.ex. buskagen där det

kan finnas fåglar och andra djur och där har man
skydd för insyn när man träffar kompisar. De far-
liga var där man riskerade möta biltrafiken. Barnen
gjorde en beskrivning av skolvägen och markerade
farliga ställen. Trafikfarorna fördes upp på en karta
över allas skolvägar.

Huset där jag bor
– Vi har gått hem till varje barn, berättar förskollä-
rare Agneta Hälje. Barnen berättade om sin familj,
sina sällskapsdjur och sitt hus. Eftersom vi tänkte
göra modeller dörrar och fönster i keramik synade
vi dem noga.

Pedagogerna ansåg det viktigt att göra detta i bör-
jan på terminen. Alla barn kände inte varandra och
de hittade inte hem till varandra. Nu fick de reda på
var alla bodde så de kunde leka tillsammans på ef-
termiddagarna.

Nästan hälften av barnen har sin skolväg genom en
vacker skog. Samtidigt kan det vara en mörk skog.
Det finns ingen belysning. Genom studierna upp-
täckte man att många av barnen blev skjutsade till
skolan. Det beror på att föräldrarna åker förbi sko-
lan när de ska till sina jobb och att många barn del-
tar också i fritidshemsverksamheten. Därför stannar
de kvar i skolan tills sen eftermiddag.

Nils Påls väg
Vid studierna av de trafikfarliga ställena fann man
att Nils Påls väg ansågs av många som farlig. Där
finns inga övergångsställen och inga varningsskyl-
tar. Det är en väg som tillhör en vägförening. Vägen
byggdes för ett sommarstugeområde. Numera är det
ett villaområde för bofast befolkning. Vägen har en
lång raksträcka och bilförarna håller hög hastighet.
Barnen har sett många djur som blivit påkörda.
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– Vi frågade barnen hur de ansåg vi skulle
gå tillväga för att visa på problemen och
föreslå åtgärder, berättar Agneta. De före-
slog att vi skulle bygga två modeller, en
modell för nuet och en för framtiden. Se-
dan kunde vi gå vidare och visa dem för
kommunen. Ett barn hade en pappa som
var med i Vägföreningen. Han kanske
kunde bli vår talesman.

När barnen byggt modellerna och diskute-
rat åtgärder bestämde de sig för förslag om
gupp och en skylt om Varning för rådjur.
De presenterade förslagen för väg-
föreningen som lovade beakta deras öns-
kemål. Så här skrev barnen till Väg-
föreningen:

Till Vägföreningen

Alla tycker att bilarna kör för fort på Nils Påls
väg. Vi vill att bilarna ska sakta ner för att de
inte ska köra på barn och rådjur som går där.
Vi tycker att det ska finnas gupp för bilarna
och övergångsställen så att barnen vet var de
ska gå över. Vi vill också sätta upp skyltar med
Akta barnen och rådjursskyltar. När vi har
byggt färdigt vår modell bjuder vi in väg-
föreningen, så att de ser vad vi gjort och kan
bygga om så som vi vill ha det.

Hälsningar från barnen på Idalaskolan

Flytta parkeringsplatsen
Under arbetet med skolvägen uppmärksammade
barnen skolans parkeringsplats. De påtalade att den
låg alldeles för nära skolans huvudingång. Många
föräldrar lämnar och hämtar sina barn. Det kommer
en hel del varubilar. Lastbilarna backar in till last-

bryggan. Parkeringsplatsen blir full av hälsofarliga
avgaser. Barnen föreslog att parkeringsplatsen skulle
flyttas en bit ut på den angränsande åkern.

– En annan anledning till att vi vill flytta parkerings-
platsen är att skolgården på den sidan är så liten, sa
barnen.

– Barnen studerade området i fyra grupper. Vi gick
ut och tittade hur det såg ut och diskuterade hur
man skulle kunna förändra, berättar läraren Marita
Mårtensson på Gladan. Varje grupp gjorde ett för-
slag om hur de tyckte att parkeringsplatsen skulle
kunna omvandlas till skolgård.

Grupperna utformade modeller där det fanns grön-
saksland, växthus, ankdamm med fiskar, en kulle
att åka pulka på under vintern. Barnen ville också
ha en swimmingpool med trampolin, kiosk och om-
klädningsrum.

Runt parkeringsplatsen skulle det finnas buskar så
man slapp att se bilarna. Utefter ena kanten skulle
det finnas en väg för transporter till köket, restau-
rangen m. m.

 Grupperna redovisade för varandra. De
funderade över hur de skulle vidare för
att kunna genomföra sina förslag. Man be-
stämde sig för att ta upp frågan på ett stor-
möte. Men vem skulle man sedan gå vi-
dare till när skolan enats?

Småningom kom man fram till att politi-
kerna i Veberöds kommundelsnämnd
skulle få inbjudan till ett kommande stor-
möte. Under mötet visade grupperna sina
förslag. De frågade hur de skulle gå vidare
för att få förändringarna till stånd.

Politikerna föreslog man skulle formulera
ett gemensamt klassbrev. Skrivelsen skulle
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sedan tas upp i K.D.N. En av politikerna tyckte att
det var en god tanke att flytta parkeringsplatsen.

Barnens smultronställen
– Vi valde att arbeta med barnens smultronställen
dvs. deras lekområden. Vi ville ta reda på var dessa
fanns och hur de låg i förhållande till trafiken, säger
Ann-Cathrine Ek Hamfelt, lärare på avdelningen
Lärkan. Vi trodde att barnen lekte på lekplatser men
det visade sig att så var det inte. Barnen leker på alla
möjliga och omöjliga ställen.

Vi har koncentrerat oss på de platser barnen tycker
om att leka på och jämfört dessa med de lekplatser
som kommunen planerat. Vi började med att göra
en arbetsgång med ett antal frågeställningar:

1. Var leker du?

2. Varför leker du där?

3. Hur tar du dig dit?

4. Hur skulle lekmiljöerna se ut om barnen
fick vara med och bestämma?

5. Om barnen vill förändra något hur ska vi
då gå tillväga?

6. Vad är ett samhälle?

– Vi har diskuterat var barnen leker och hur de tar
sig dit, säger fritidspedagogen Lena Göransson.

Jag brukar leka i skogen utanför mitt hus. Vi
brukar leka krig, kurragömma och bygger ko-
jor. Vi leker där för att det är kul i skogen. På
vintrarna brukar vi åka pulka i en backe. Vi
brukar kasta frisbee och bumerang. (Johan, 8
år. )

Några barn beskrev hur de lekte på gatan. De kunde
en hel del cykellekar. Andra valde att leka på kom-
munala lekplatser. De flesta av barnen bor i villa-
områden med kommunala lekplatser och grön-
områden eller i villaområde med närhet till skog.
En del bor på landet.

På frågan: Varför leker du där? svarade Anna som
lekte på en lekplats med hopptorn: ”Det är fin ut-
sikt man kan lägga sig i buskarna och vila”.

Barnen gjorde målningar och berättelser om hur lek-
området såg ut, vad de ville ha med på sitt lek-
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område och vilka redskap som behövdes. De beskrev
hur man kunde använda de olika redskapen.

Mitt häftiga lekområde

På mitt lekområde finns det en Tarzanstig där
man kan gå balansgång på linor. Det ena repet
kan man hålla sig i, det andra repet går man
på. Det finns vatten under Tarzanstigen. Sen
kommer rep med däck på så att man kan gunga
från det ena däcket till det andra. Det finns en
armgångoch en karusell med gungor på. Om
man trycker på en knapp i mitten på karusel-
len hissas gungorna ner och man kan sätta sig
i dem. När alla som ska åka har satt sig hissas
gungorna upp igen och börjar snurra. Fyra i
taget kan åka. (Elin 9 år)

Vi har också pratat med barnen om hur de tycker
miljön runt omkring ska se ut, säger Lena. De vill ha
grönt och man ska ta sig fram
på grusvägar. Det ska finnas
parkeringsplats en bit ifrån.
Barnen vill inte ha buller och
avgaser för nära. Miljön runt
lekplatsen ska vara bilfri att
ingen kan bli påkörd.

Barnen byggde modeller av
sina önskelekplatser. En grupp
ägnade sig åt lekar i trädgår-
den, en annan åt skogen, en
tredje åt lekplatsen och en
fjärde åt lekar på gatan. Allt
material redovisades i en ut-
ställning.

– Vi har jämfört modellerna
och diskuterat vad de flesta
barn vill ha med. Vatten vill

alla ha. Djur som man kan sköta om är
viktiga och ett hus där man kan gå in
och vara i fred. Det ska finnas träd och
buskar som man kan klättra i och
gömma sig bakom och kojor. Om man
har picknick är det skönt att kunna sitta
i gräset. Hela lekplatsen ska se fin ut.
Barnen vill ha upplevelser, spänning
och fart.

Pedagogernas synpunkter
Att genomföra projektet har varit stimu-
lerande men också arbetsamt. Det var
bra att vi gjorde en planering som var
indelad olika faser så att vi inte påbör-
jade för stora områden som skulle

kunna vara svåra att slutföra.

 Vi har försökt att använda olika uttryckssätt för att
utveckla barnens språkliga färdigheter. Barnen har
varit mycket engagerade hela tiden. Föräldrarna har
vi informerat under arbetets gång. På föräldramöten
har vi presenterat barnens arbeten.

Vi gjorde en inventering i byn för att se vilka affären
och industrier som fanns. Vi undersökte arbetsplat-
ser och tog reda på hur många av barnens föräldrar
som arbetar i Veberöd och hur många som pend-
lade till annan ort. Barnen besökte arbetsplatser och
intervjuade dem som arbetade där. Några föräldrar
kom till skolan och berättade om sitt arbete.

Genom projektet har vi kunnat kartlägga barnens
skolväg, lekområden, önskelekplatser samt utveckla
barnens kunskaper om vad ett samhälle är. (Perso-
nalen på Lärkan)
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– Det har hänt mycket på vår skola under de år vi
deltagit i nätverksprojekt, berättar Inger Nyberg-
Gummesson, rektor vid Skogsbrynskolan. Före
Forska och lära var vi med i ett projekt för att främja
samverkan mellan skola och barnomsorg. Vi har
numera en intregrerad verksamhet skola, fritidshem
och 6-åringar.

Istället för lektioner och klassrum har vi längre ar-
betspass och hemvister. Lärare, förskollärare och
fritidspedagoger ingår i arbetslaget. En stor del av
undervisningen sker som temaarbeten. Vi har satsat
på att utveckla ett undersökande arbetssätt och en
skapande verksamhet.

Barnen på Skogsbrynskolan
undersöker sin hembygd

Hur lär sig barnen att se mer och mer i sitt samhälle? Hur gör man barnen
intresserade av den befintliga miljön? På vilka sätt kan de undersöka och
utforska sin omgivning så att de ser helheter och sammanhang? Detta var
några av de frågor som pedagogerna på Skogsbrynskolan i Köping diskute-
rade inför ett omfattande temaarbete kring närsamhälle, trafik och miljö.

Skogsbrynskolan är en integrerad verksamhet för-
skola, skola och fritidshem med fem hemvister om
vardera 30 barn i åldrarna 6-10 år. Hemvisterna har
fått namn efter träden (i skogsbrynet): Tallen, Björ-
ken, Eken, Granen och Lönnen.

Skolan ligger i bostadsområdet Nibblesbacke i Kö-
ping. Det finns både flerfamiljshus och småhus inom
området. Nära skolan ligger Nibbletorget som är
områdets centrum.

Köpings kommun med cirka 30 000 invånare ligger
vid Köpingsåns mynning i Mälarfjärden. Köping har
en modern djuphamn och oljehamn och en mångsi-
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dig industri. Volvo har en fabrik för tillverkning av
växellådor till bilar. Vidare finns en gödselmedels-
fabrik och mekaniska verkstäder. I staden finns också
tullstation, sjukhus, museum och en medeltida
kyrka. På torget står Carl Milles staty över Carl Wil-
helm Scheele som var apotekare i Köping 1775-86.
Köping blev stad år 1474.

Mitt eget rum
– Vi ville inleda projektet med något konkret och
påtagligt. Efter diskussioner i barngruppen kom vi
fram till att börja med barnens eget rum. Vi bestämde
att varje barn skulle bygga en modell av sitt rum,
säger Kerstin Björkdahl, pedagog på Granen.

Barnen arbetade intensivt med detta under en längre
tid. Man tillverkade möbler, tavlor, mattor m. m. och
försökte göra modellen så lik det verkliga rummet
som möjligt.

Vi ville träna barnen att se på sin omgivning. Att
bygga sitt rum ger också en förförståelse för modell-
bygge och att läsa kartor. Det handlar om att kunna
överföra verkligheten till en bild.

Att komma i håg hur rummet såg ut var inte själv-
klart för barnen. De fotograferade och gjorde skis-
ser av rummet. Under arbetets gång tog de med sig
sina skisser hem för att kontrollera att deras min-
nesbild stämde. Arbetet tog lång tid eftersom bar-
nen tyckte det var roligt att utforma rummet.

När modellerna var klara och barnen berättat i ord
och bild sammanställdes det hela i utställning. För-
äldrarna inbjöds till redoviningen. Många föräldrar
hörsammade inbjudan. De hade varit delaktiga och
området berörde dem.

Huset där jag bor
Barnen fortsatte att i mindre grupper studera sina
hus utanpå. De jämförde fönster och dörrar och hu-
sens form och färg. De gjorde skisser och målningar.
De ägnade särskild uppmärksamhet åt ingången till
huset genom att ta bilder av varandra framför en-
trédörren till huset.

– Alla barn fick ta kameran med hem för att fotogra-
fera sitt hus. Fotografierna skulle så småningom-
sättas upp på vår skolvägskarta, berättar Aina Er-
iksson, pedagog på Björken.

Skolvägen
Det kändes naturligt att fortsätta med
att studera skolvägen. I några hem-
vister inledde man arbetet med att
barnen i smågrupper diskuterade
skolvägen. I andra hemvister inledde
man arbetet med att barnen ritade sin
skolväg ur minnet. Sedan gick alla
barnen i grupper tillsammans med
någon vuxen ut för att detaljstudera
skolvägen. De hade kamera och
skissblock med sig. Meningen var att
barnen skulle upptäcka nya saker på
sin skolväg. Man jämförde och dis-
kuterade.
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Miljön runt skolan
– Under hela första året försökte vi göra den nära
miljön begriplig för oss och barnen, berättar Mats
Gummesson, pedagog på Tallen. Vi började i det nä-
raliggande. Barnen byggde sitt rum beskrev sin fa-
milj och sitt hus. Sedan undersökte och dokumente-
rade vi skolvägen.

Studierna av skolvägen ledde till att barnen blev ny-
fikna på de offentliga byggnaderna. De var ganska
olika byggda. Vi synade gruppvis den närmaste om-
givningen runt skolan.

Vi gjorde många utflykter i närområdet, studerade
olika typer av hus och konstaterade att de låg efter
något slags mönster. Vi arbetade mycket med att un-
dersöka hur både husen och det mönster som husen
var placerade i såg ut. Vi ägnade särskild uppmärk-
samhet åt de gemensamma byggnaderna, affären,
brandstationen, skolan m. fl. Vi följde upp våra iakt-
tagelser på den uppförstorade kartan.

Barnen var mycket intresserade. Vi funderade över
hur vi som vuxna lätt är hemmablinda. Närmiljön
finns men man ser den inte. Tanken är alltså att man
kan lära sig att bli intresserad av närmiljön. Vi fick
ett konkret bevis på detta. Alldeles bredvid vår skola
ligger en stor skola, Ullviskolan. Den har en ovanlig
form. Jag kollade om någon av oss vuxna visste hur
den såg ut. Det var ingen som visste det.

Studierna resulterade i att varje avdelning byggde
en modell av sitt närsamhälle. På en modell får man
en tredimensionell bild av hur verkligheten ser ut.
Barnen gjorde skisser, fotograferade och skrev be-
rättelser. De utformade först sina egna hus och fort-
satte sedan med övriga byggnader. Avsikten med
studierna var att vi skulle få upplevelser och kun-
skap om samhället. Vi skulle få se vår närmiljö med
nya ögon.

En grupp funderade över hur långt det var mellan
skolan och hemmet. Det tyckte alla barnen var in-
tressant. Alla började gissa. Anders som då var 6 år
trodde att han hade 6 meter.

Vi visade hur långt 6 meter är och då ökade han på
med 3 meter till, säger Kerstin. Barnen ville ta reda
på hur deras uppfattningar stämde med det faktiska
avståndet mellan hemmet och skolan. Vi lånade ett
mäthjul från gatukontoret. Vi gjorde två kolumner
på ett stort papper, en för hur långt man trodde det
var och en för det faktiska avståndet.

Resultaten sammanställdes i ett stapeldiagram med
hjälp av dator. Det förstorades och sattes upp på väg-
gen. Där kan barnen se vem som har längst eller kor-
tast väg. Barnen har konstruerat räkneuppgifter
kring skolvägen och utformat en matematikbok om
trafik.

De satte upp en uppförstorad karta av närområdet
på väggen tillsammans med fotografier och beskriv-
ningar av sina hus. Sedan markerade de på kartan
var deras hus låg och spände trådar från marke-
ringen på kartan till bilden och beskrivningen av de-
ras hus. Kartan blev en viktig grund för diskussio-
nerna kring närmiljön. Varje barn utformade sin egen
trafikbok med berättelser och bilder om närsamhället
samt viktiga resultat från de gemensamma bearbet-
ningarna.
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Trafik på skolgården - en hälsofara
Nästa fas i projektarbetet var att kritiskt granska den
nära miljön för att se hur den skulle kunna förbätt-
ras. På avdelningen Granen ansåg barnen att biltra-
fiken på skolgården utgjorde en olycks- och hälso-
risk.

– När vi resonerade om hur trafiken fungerade i vårt
närområde började barnen diskutera biltrafiken på
vår skolgård, berättar Ingrid Karlsson, pedagog. Vi
kom fram till att ganska många körde in på skol-
gården. Det var föräldrar, vaktmästarna, sopbilen,
olika varutransporter, snöröjning samt cyklar och
mopeder. Behövde verkligen alla köra in?

Anders och Karin utformade ett brev till föräldrar
och barn:

Soptunnan var placerad på skolgården. Den kunde
stå utanför matsalen. Mattias, Simon och Elin skrev
ett brev riktat till all personal på skolan. Vi finner
förslaget mycket bra fick de till svar. Soptunnan flyt-
tades så att sopbilen inte behövde åka in på skol-
gården.

Rebecka och Johanna skrev ett brev till Maj-Lis, på
Ekos Järn, som levererar varor till städning och öv-
rig rengöring. De skickade med en skiss och ett al-
ternativt sätt att parkera. Barnen fick ett snabbt svar.
Rebecka och Johanna läste upp brevet för klassen.
Nu stannar Ekos Järn utanför skolgården.

– Det är roligt att man behandlar barnen med res-
pekt, menar Kerstin.

Vaktmästarna Torsten och Bert-Ove brukade köra in
bilen på skolgården. Barnen skrev några frågor för
en intervju:

Har du alltid tunga saker med dig?

Varför kör du in på skolgården?

Vad gör du på Skogsbrynskolan?

Hur ofta är du här?

Vi vill att du inte kör in på skolgården, går det?

Lisa och Fredrik intervjuade Torsten och Bert-Ove. I
sammanfattningen, som skrevs ut på dator kan man
läsa att Bert-Ove svarar: Det händer att jag inte be-
höver köra in på skolgården men gör det ändå. Jag
får tänka mig för i fortsättningen. Torsten svarar: Jag
har alltid tunga saker med mig. Jag kan inte gå fram
och tillbaka. Jag har tillstånd av polisen. Bert-Ove
kör inte in på skolgården längre.

Forska för att lära
I samband med kartläggningen av biltrafiken på
skolgården uppmärksammade några barn att tre-
vägskorsningen alldeles skolan var trafikfarlig. Sik-
ten var skymd på grund av buskage och parkerade
bilar. Biltrafikanterna har alldeles för hög hastighet
där.

På morgnar och eftermiddagar passerar många
cykelister och mopedister korsningen. Det fanns en
stor risk för att någon skulle råka ut för en olycka.

Barnen beslöt att intervjua de boende intill kors-
ningen. En grupp barn som bor i närheten skrev frå-
gor för att ta reda på de boendes åsikter i frågan.

Intervju med boende vid korsningen Bollgatan -
Skridskogatan - Idrottsgatan.

1. Tycker du att det är farligt i korsningen?

2. Vad är det som är farligt?

3. Har du sett eller varit med om någon olycka
eller något tillbud i korsningen?

4. Har du sett någon som bryter mot de regler-
som gäller i korsningen?

5. Vad kan man göra för att förbättra säkerhe-
ten i korsningen?

Fem familjer intervjuades. Alla ansåg att det var far-
ligt i korsningen. Anledningen var att bilarna hade
för hög hastighet och att det var för många bilar
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och barn som passerad korsningen. De flesta hade
sett olyckstillbud och de hade sett biltrafikanter som
bröt mot reglerna. Det fanns de som backade mot
barnen.

Bland förslagen till åtgärder var att göra vägbulor
eller sätta gråsuggor, göra vägen smalare, blomlådor
eller en koport.

Barnen diskuterade och fick förslag av föräldrarna.
Klassen sammanställde alla synpunkter och utfor-
made förslag till åtgärder:

Våra förslag

– Trafikbulor i gatan för att sänka bilarnas
hastighet.

– Koport där cykelbanan mynnar ut i gatan.

– Blomlådor på gatorna för att sänka bilar-
nas hastighet.

Barnen forskar och påverkar
Kommunens trafikingenjör Maria Zetterberg inbjöds
till en diskussion. Maria berättade att kommunen
har en turlista på gator som ska åtgärdas i Köping.
Denna gata finns med men den har inte högsta prio-
ritet. Den kommer att åtgärdas längre fram i tiden.

Maria sa att det var alldeles för dyrt med vägbulor
på samtliga tre vägar i korsningen. Barnen proteste-
rade och sa att det kan väl inte vara så dyrt att lägga
dit lite asfalt. Men då fick de veta att det måste grä-
vas dränering och grävas för brunnar om man ska
göra vägbulor.

Men beträffande cykel-
banan lovade hon att
gråsuggor skulle place-
ras ut omedelbart.
Längre fram skulle hon
försöka ordna en koport
som ska stå där perma-
nent. Hon lovade också
att besvara barnens frå-
gor skriftligt.

Vi var lite otåliga för att
det snart blir sommar-
lov. Några av barnen
som gick trean ville se
ett resultat innan de flyt-
tade över till mellansta-
diet på Nibbleskolan,
förklarar Ingrid.

Ganska snart efter mötet ringde Maria och medde-
lade att gråsuggorna skulle placeras ut och de kom
dit samma kväll.

Den farliga kullen
– Det var vid ett tillfälle när barnen undersökte och
granskade miljön runt skolan, säger Lars Lindell,
pedagog på Lönnen, som de upptäckte att pulka-
backen låg alldeles intill den starkt trafikerade
Ullvileden.

Vi tycker det är farligt att åka pulka där eftersom
man kan komma ut på cykelvägen och även på bil-
vägen, förklarade barnen. Man hittade andra farliga
ställen men fann pulkakullen mest intressant att när-
mare studera och försöka föreslå förändringar för
att göra pulkaåkningen säker.

Man bestämde sig för att göra fyra undersökningar.
En grupp skulle göra en modell över den befintliga
kullen och en av hur man vill förändra den. En an-
dra grupp åtog sig att intervjua sina kamrater, en
tredje grupp skulle intervjua vuxna om vad de an-
såg om riskerna vid pulkaåkningen. Slutligen skulle
en fjärde besöka ansvarig myndighet.

– Till hjälp för de barn som skulle prata med kom-
munen ringde en av oss vuxna och kollade, berättar
Barbro Carlsson, pedagog. Först ringde vi till stads-
arkitektkontoret. Där hänvisade de till gatukontoret
som sen hänvisade till parkavdelningen. Barnen for-
mulerade följande frågor till parkavdelningen. In-
tervju med parkavdelningen
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– Varför gjorde ni en kulle vid lekplatsen?

– Vilka har gjort kullen?

– Hur lång tid tog det att göra kullen?

– Varför har man gjort en cykelbana och väg
bredvid kullen ?

– Byggdes kullen först eller cykelbanan och
vägen bredvid kullen först?

– Har ni fått klagomål om kullen?

– Har ni förslag om vad man kan göra för att
öka säkerheten vid kullen?

Barnen gjorde ett besök för att diskutera och få svar
på sina frågor. Mats Persson på parkavdelningen
svarade att kommunen byggt kullen för att barnen
skulle kunna leka och åka pulka där. Att cykelbanan
ligger så nära kullen beror på den tillkommit på se-
nare tid. Parkavdelningen hade inga förslag till för-
ändringar av kullen utan var tacksamma att få för-
slag från barnen. De redovisade svaren.

– Det är viktigt för att alla ska kunna se samman-
hang vara delaktiga och få översikt genom att redo-
visa, påpekar Lars.

Av intervjuundersökningen bland de boende fram-
gick det att de flesta tyckte att kullen var farlig att
åka i. Ändå fick barnen gå dit utan någon vuxen.
Man visste att några barn kommit ut på cykel- och
bilvägen. Alla ville att kullen skulle vara kvar och
att ett staket skulle sättas upp.

Utifrån resultaten av undersökningarna utformade
klassen förslag till förändringar av kullen så att den
blev säker som lekplats.

Forska för att kunna förändra
Förslag till förändring av kullen

– Lägga bildäck runt kullen mot cykel-
banan.

– Plantera träd och buskar i sluttningen
mot cykelbanan.

– Sätta upp staket längst upp på toppen
och neråt.

– Göra en trappa.

– Skåla ur kullen.

Modellgruppen gjorde sedan en ny kulle till model-
len där alla förslag till förbättringar fanns med. Bar-
nen redovisade arbetet först på Lönnen och sedan
på stormötet för hela skolan. De redovisade även un-
dersökningen i tidningen Den farliga kullen. Strax
före terminslutet fick Lönnen ett brev.

Övrigt förändringsarbete

Tallen och Björken arbetade på liknande sätt som
Granen och Lönnen. De kartlade en trafikfarlig kors-
ning som barnen måste passera när de ska ta sig till
sina fritidsaktiviteter. Barnen studerade biltäthet och
hastighet. De ställde frågor till föräldrar.

– Vi diskuterar våra iakttagelserna efter varje studie-
utflykt. Ofta gjorde vi en gemensam skrivning på

KÖPINGS KOMMUN

Tekniska kontoret 1995-06-02

Lönnen

Skogsbrynskolan

Hej allihopa!

Tack för den fina presentationen av "farliga kullen". Vi har stu-
derat de förslag till förändringar av kullen som ni har arbetat
fram och beslutat att genomföra en del av dem.

I höst kommer vi att påbörja arbetet med att sätta upp ett staket
samt att plantera träd och buskar. Vi kommer också att skåla ur
kullen så att pulkaåkarna styrs ut på gräsmattan.

Tack för hjälpen att öka trafiksäkerheten!

Trevlig sommar!!!

Med vänliga hälsningar

Jan-Erik Andersson

Teknisk chef

Maria Zetterberg Moberg

Trafikingenjör
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blädderblocket, berättat Elizabet Kalin, pedagog på
Björken. Allt i avsikt att skaffa faktaunderlag. Vi ska
alltså inte bara ha ett allmänt tyckande av korsningen
utan vi ska ha konkreta kunskaper som vi tagit fram
ur verkligheten.

När undersökningarna var dokumenterade hade vi
ett faktaunderlag som utgångspunkt vid våra dis-
kussioner med kommunens planerare.

Ekens miljömusikal 1995
– Vi började under hösten med att gå och titta på
det nya vägbygget inte långt från vår skola, be-
rättar Eva Mäkinen. Det är den nya E18 mellan
Köping och Arboga. Vi tog med oss videokameran
för att dokumentera.

Under året gick vi flera gånger till vägbygget, för
att se hur det fortskred. I skolan samtalade vi med
barnen om hur ett vägbygge påverkar vår miljö
på olika sätt. Vi bestämde att göra en miljömusikal
om vårt nya vägbygge. För att få stoff till texten
gjorde barnen en del undersökningar.

De skrev till Vägverket för att få reda på hur man
planerar och bygger en väg. De tyckte att skrif-
terna de fick var för krånglig så de beslöt att skriva
en egen bok: "Hur man bygger en väg". De stude-

rade kartor över Köping med omnejd för att få en
uppfattning om planeringen av vägar.

De gick till Bärgslagsbladet, vår lokaltidning för att
få artiklar om vägbygget. De besökte  museet och
fick kartor från förr för att kunna jämföra vägarna
nu och då.

– Resultaten använde vi som underlag för vår musi-
kal. Vi redovisade den i två föreställningar på
Skogsbrynsskolan. En för personal och barn och en
för föräldrar och övrigt intresserade.

Vår miljö
Vår miljö, vår miljö
den ska vi ta vara på
annars dör, annars dör
vi och alla djuren då.

Våran luft, våran luft
måste vara ren och klar
annars mår, annars mår
skogen inte alls så bra.

Vattnet vårt, vattnet vårt
måste vara rent och fint.
Då kan vi, då kan vi
dricka det och bada i´t

Vår miljö, vår miljö
den ska vi ta vara på
Så det gör, så det gör
så att jorden kan bestå
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Barnen på Kungsladugård
erövrar Kungaparken

Det är ett bra förslag som barnen utformat anser man
på stadsbyggnadskontoret. Genom att stänga av en
gata och ta bort några parkeringsplatser kan plask-
dammen utnyttjas bättre. Trafiksäkerheten för bar-
nen ökar och området blir vackrare. Barnen får stöd
av Agenda 21, skolledning och Hem och Skola-för-
eningen.

Den ståtliga Kungsladugårdsskolan i stadsdelen
Majorna i Göteborg, stod inflyttningsklar 1932. Sko-
lan ligger i ett område med flerfamiljshus. Där finns

även villor och radhus. Bakom skolan ligger Västra
begravningsplatsen och framför finns ett grönom-
råde. Alldeles i närheten ligger Svaleboskogen och
något längre bort Stadsskogen. Majorna utveckla-
des under första delen av 1900-talet till en arbetar-
stadsdel. De bevarade landshövdingehusen är
arbetarbostäder från denna tid. Under 30- och 40-
talet fanns många barn i skolans upptagningsom-
råde, men efterhand som kraven på boendet ökade
(i landshövdingehusen fanns bara enrumslägenhe-
ter) tömdes området på barnfamiljer. Småningom

Några klasser på Kungsladugårdsskolan i Majorna i Göteborg har till-
sammans med en konstnär utformat en modell som visar hur skol-
gården kan utvidgas och kopplas ihop med plaskdammen vid Älvs-
borgsplan. Barnen har gjort modeller av olika delområden. Klasserna
har lagt fram ett gemensamt förslag med trafikförändringar för kom-
munen. På Öppet hus har åtgärdsförslagen visats för allmänheten.
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blev det mest ensamstående och pensionärer som
bodde kvar i husen.

I början av 1980-talet skedde en förändring av stads-
delen. De gamla bostadshusen renoverades och en
del nya hus byggdes. Unga familjer flyttade in och
barnantalet steg i rask takt. Nu är hela skolan om-
byggd och fritidshemmen är integrerade i skolan.

En gemensam tankekarta för
projektarbetet
– Vi hade Kungsladugårdsskolan som utgångspunkt
för projektarbetet, berättar Suzanne Dahlin, fritids-
pedagog. Personalen kläckte idéer och gjorde en
tankekarta. Vi funderade över tänkbara områden. Se-
dan hade vi en diskussion med barnen för att se vad
de var fascinerade av.  Vi gjorde på
liknande sätt tillsammans med för-
äldrarna. Alla önskemålen samman-
ställdes i en gemensam tankekarta.
För att åskådliggöra de olika grup-
pernas intressen och önskemål  an-
vände vi prickade, streckade och hel-
dragna linjer.

Personalen och föräldrarna tyckte att
historiken var viktig. Det tyckte där-
emot inte barnen. Skolan var inte för-
äldrarna så intresserade av. Barnen
och personalen tyckte den var bety-
delsefull liksom arbetsplatser, invå-
nare och  livet runt omkring skolan.
Barnen var också intresserade av un-
dersöka närområdets service-

inrättningar dvs. bibliotek,
biografer och restauranger.
Trafiken var en fråga som
alla var mycket engagerade
i. Föräldrarna ville dra i
gång en kampanj. Barnen
hade mycket tankar kring
trafiken, trafiksäkerhet, bus-
sar och spårvagnar. Både
barn och personal var intres-
serade av naturen.

Slottsskogen är ett stort
parkområde som ligger all-
deles i närheten av skolan.
Barnen funderade över vad
det kunde finnas för djur i
närområdet. Det hade vi
vuxna inte tänkt på. Vi har
intressanta platser härom-

kring. Barnen tycker att platser som kyrkogården,
Älvsborgsbron och lekplatsen är spännande. Att lära
sig att hitta i detta stora område tyckte alla var vik-
tigt. Vi diskuterade att skaffa kartor över Kungs-
ladugård som utgångspunkt för arbetet.

Vi tyckte att göra en tankekarta skulle vara ett bra
sätt  att inleda projektetarbetet. Man får då reda på
vad barnen tycker, vill och redan vet. Föräldrarna
ska ha inflytande i skolarbetet. Det står klart att om
de deltar i planeringen blir de mer engagerade.

– Vi har jobbat med tema i många år, säger Lena Lin-
dell, lärare. Vi tycker det är roligt och man utvecklar
många nya idéer när man hjälps åt. Framförallt har
man mer tid. Man behöver inte göra allt själv. Vår
idé var att  arbeta med skolan som utgångspunkt
och fortsätta ut i närsamhället.  Det skulle finnas ut-
rymme för improvisationer.
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Utsikten från klocktornet
Inledningsvis kom en pensionerad lärare och berät-
tade och visade bilder från den tiden när skolan var
ny i början av 30-talet. Barnen bearbetade historiken
genom att skriva och göra bilder. De redovisade i en
utställning som sattes upp i ett av trapphusen.

Ettorna behövde lära sig hitta i den stora skolbygg-
naden. Tvåorna och treorna guidade dem. De tog
reda på vad de olika befattningshavarna arbetade
med. Vad gör en rektor t. ex.? Barnen intervjuade
rektorn, skolsköterskan och vaktmästaren och gjorde
besök hos personalen i köket. De gick upp på översta
våningen i klocktornet, tittade på utsikten och teck-
nade av landskapet.

Klasserna fortsatte med en orientering i fritids-
hemmet och övriga lokaler. De fick leta skatter som
fanns inprickade på en skattkarta
som en övning i kartförståelse. De
fortsatte med att studera natur och
miljö i Slottskogen och byggde  mo-
deller av  vinter- och sommarlands-
kap.

Studier i närsamhället
– Vi har tagit upp skolvägen och då
delade vi  oss i grupper och gick
hem till alla barnen, säger Lena. En
del barn har långt till skolan. Se-
dan skolpengen infördes tar vi
emot barn som bor utanför skol-
området. På så sätt fick vi
spårvagnsträning på köpet. Vi tit-
tade på barnens lekplatser och de-
ras bostadsområden. Vi passade på

att gå ner till gamla Älvsborg som har en
spännande historia. Vi var där och lekte
så barnen skulle få en känsla för platsen.
Vi utformade en lekkarta, som vi senare
satte upp i matsalen.

På en uppförstorad stor karta byggde bar-
nen sina egna hus, landshövdingehus och
villor. Det finns även ett och annat hög-
hus här.

Barnen har fått fundera över farliga plat-
ser längs sin skolväg. De har tagit kartor
med sig hem för att tillsammans med för-
äldrarna hitta sitt hus och leta ut den bästa
skolvägen. Vi har fört över informationen
på en gemensam karta. Vi har studerat en
del farliga korsningar som många barn

måste passera.

I Majorna finns många små affärer och arbetsplat-
ser. Barnen gick i små grupper  till posten och andra
serviceinrättningar och gjorde intervjuer.  Pizzerior-
na var särskilt intressanta att undersöka. Det finns
tolv pizzerior i Kungsladugård. Gruppen valde ut
den godaste pizzan.

Många ville ta reda på vad som hände på bensin-
stationen. Barnen har också varit på Stenaterminalen,
stadsdelshuset, kollektivverkstaden, Konsum-
affären, biblioteket, spårvagnshallarna och i Dahl-
heimers hus.

Det finns en spårväg som går genom området. Bar-
nen gjorde en liten undersökning genom att fråga
de vuxna hemma och i skolan om hur de tar sig till
jobbet. De gick ut på Mariaplan och där mycket folk
rör sig och frågade om deras resvanor.
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Dagligt liv i Majorna
– Inledningsvis tog vi kontakt med stadsmuséet som
erbjöd expertmedverkan, berättar Anna Wide, lärare
för de äldre barnen. Alla föräldrar inbjöds att till-
sammans med personalen och föräldrar att komma
med på en historisk rundvandring. Många föräld-
rar kom och under en två timmars vandring berät-
tade museiintendenten om olika sevärdheter i den
byggda miljön.

Efter rundvandringen fortsatte vi med att studera
arbetsplatser. Vi tittade på bostäder, skolor och dag-
ligt liv i Majorna. Det finns inte så mycket skrivet
om detta. Barnen fick leta rätt på folk, som kunde
berätta om hur det var förr. De
har verkligen varit aktiva och
sökt fakta. Vår klass har gjort
en tidslinje, som sträcker sig
genom hela trapphuset. Det
har varit ett stort arbete som
tagit mycket tid. Barnen arbe-
tade i grupper, som redovisade
för varandra.

Meningen var också att de
olika klasserna skulle redovisa
för varandra och för andra
grupper på skolan. Nu hoppas
vi att barnen har fått en sådan
förståelse för närsamhällets
historia att de inser att föränd-
ringar som har skett och sker i
stadsdelen inte sker slump-

mässigt. Någon är alltid ansva-
rig för utvecklingen. Utifrån
denna kartläggning frågade vi:
Vilka förändringar vill vi ha?

Klasserna utarbetade en tid-
ning som byggde på intervjuer
med ansvariga i stadsdelen.

Vem bestämmer
över pulkabacken
– Under fjorton dagar före jul
hade vi snö, berättar Suzanne.
Det är alltid spännande att ge
sig ut med pulkorna. Vi försö-
ker utnyttja tillfället att komma
i väg både på fritidshemstid
och på skoltid. Vi har en väl-

digt fin backe bakom skolan men dit kan inte bar-
nen gå själva. Därför åker de i backen ner mot plask-
dammen där det kommer en massa bilar och andra
bilar står parkerade. Barnen får inte åka i backen,
men de gör det ändå.

Det är en plats som vi inte vill ha några bilar på. Där
ville vi i stället ha en utvidgad skolgård. Platsen är
även intressant för de boende. Det är  vår kunga-
park. På klassrådet formulerade vi tillsammans ett
brev om detta.

Barnen hade varit på stadsdelskontoret och träffat
KDN-chefen. Genom honom tog vi reda på vem som
bestämde över pulkabacken och gatorna i Göteborg.
Vi vuxna visste inte vilka som gjorde det.
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Barnen skriver ett brev
Barnen skrev ett brev till gatunämnden där de fram-
förde önskemål om en förbättrad trafikmiljö: Så in-
leddes ett omfattande förändringsarbete på Kungs-
ladugårdsskolan.

Kungsladugårdsskolan 12 jan 1994

Hej

Vi är en 1-3 klass som går på Kungsladugårds-
skolan i Majorna. Det är en bra skola som vi
trivs i. Vi har det ganska roligt också på ras-
terna, men vi vill bygga ut skolgården lite mer
för den är ganska liten. Det går 460 barn i vår
skola, ännu fler till hösten. Alla barn från 6 till
16 år ska samsas på skolgården och den räcker
inte till.

Vi skulle vilja att ni stänger av den del av Bir-
ger Jarlsgatan som ligger nedanför vår skola
så att vi kan leka där också. Det är jättebra att
åka pulka i den lilla backen där, men nu är det
farligt för alla bilarna som kör och står parke-
rade där, så vi får inte vara där. Många barn
går också över där på sin väg till och från sko-
lan. Vi tycker att bilarna kan parkera någon
annan stans. Välkomna att komma hit och se
hur det ser ut. Svara oss snart är ni snälla.

Många hälsningar från 1-3 B, avdelning Skal-
man.

De vuxna hjälpte barnen att be om ett svar. Ärendet
hamnade hos trafikingenjören Hans Westberg. Han
gav ett snabbt svar:

Tack för ert trevliga brev med de vackra blom-
morna på. Jag tror inte att jag kunde skriva så
bra när jag gick i klass 3. Jag förstår att ni gärna
vill få bort bilarna runt er skola. De tar stor
plats och kör ofta med hög fart.

I Kungsladugård är det många som har bil,
men det finns få parkeringsplatser. Om vi tar
bort några platser, kör bilarna omkring ännu
mer för att leta efter en ledig plats. Och då kör
de kanske fortare än vad de borde göra. . . .

Jag har tittat på en karta och sett att det går att
stänga av gatan framför skolan, men ändå ha
parkerade bilar kvar. Fast när vi stänger av en
gata, så kan inte ambulans och brandbilar
komma förbi. Och det är viktigt att de snabbt
kan komma fram om det händer en olycka.

Nu är det inte bara jag som bestämmer hur
det ska se framför skolan. Brandkår, ambulans,
polisen, räddningstjänsten, renhållningen och
några till ska yttra sig. Men jag kommer gärna
ut till er klass för att lyssna och tala med er.

Många hälsningar från Hans Westberg
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Vid sitt besök visade Hans Westberg bilder och sva-
rade på frågor. Barnen och de vuxna frågade hur de
skulle göra för att åstadkomma en förändring. Ni
måste visa att ni är många, menade Hans Westberg,
för att trafikberedningen ska bry sig om ärendet.  Det
kom fler brev från trafikingenjören om alla problem
som finns med att stänga av en gata. Han lade ner
mycken möda på att möta barnen och svara på alla
frågor.

Från början blev barnen glada men under ärendets
gång blev de mer och mer nertryckta. Så skaffade
man fram uppgifter om antalet bilar som körde, hur
hög hastighet de hade och hur många som stod par-
kerade på den här gatan. Barnen hade en intensiv
brevväxling med olika instanser inom kommunen.

Politikerna ger stöd
I ett yrkande från s-gruppen i
byggnads- trafik- och stadsdels-
nämnden skriver politikerna:

Angående förslaget från elev-
erna på Kungsladugårdsskolan

Under läsåret 93/94 har
eleverna vid Kungsladugårds-
skolan deltagit i ett projekt till-
sammans med Vägverket. Ar-
betet har syftat till att göra bar-
nen mer medvetna om sin var-
dagsmiljö, samt att få dem att
förstå hur beslut om denna fat-
tas.

Efter ett gediget arbete har
eleverna på skolan kommit
fram till ett förslag om hur Älvs-
borgsplan med sin plaskdamm
skulle kunna komma mer till sin
rätt. Genom att stänga av Bir-
ger Jarlsgatan som går mellan
skolan och ÄIvsborgsplan
skulle området kunna bli en
verklig oas, inte bara för skolan
utan för hela Kungsladugård.

Det är ett bra förslag som
eleverna har gjort. Genom att
stänga en gata och ta bort några
parkeringsplatser kan plask-
dammen utnyttjas bättre.
Trafiksäkerheten för eleverna
ökar och området blir vackrare.

Det är också bra att barn lär sig hur man gör
för att påverka i samhället. Flera nämnder är
inblandade. För att inte förslaget ska falla mel-
lan stolarna måste vi ge våra respektive för-
valtningar i uppdrag att tillsammans göra
verklighet av förslaget.

Sist men inte minst är det viktigt att påpeka
att detta är barnens eget förslag. Vårt ansvar
som politiker är att visa Kungsladugårds-
skolans elever och alla andra barn att det går
att förändra samhället

Jämsides med studierna av trafikmiljön och kontak-
ter med massmedia arbetade barnen tillsammans
med konstnären Annika Rydenstam fram en modell
av området för att visa hur man ville att området
skulle utformas och vad som skulle finnas där i fram-
tiden.
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– Vi började med att bygga modellen över Älvsborgs-
plan och gjorde klart allt som skulle vara oföränder-
ligt, husen plaskdammen m.m. berättar Annika. Fem
grupper barn kom till min ateljé. Vi diskuterade och
planerade hur vi skulle lägga upp arbetet med att
fullständiga arbetet med modellen.

Sen sammanställde vi gruppernas åsikter. Vi kom
fram till att barnen skulle bygga var sin liten modell
inom den stora modellen. Om de t. ex. ville ha en
fontän, kafeteria eller  berså satte de ett kryss på den
plats på modellen där de ville den skulle stå.

Barnen byggde var sin modell. Det blev drygt 30
modeller. Det var roligt att se hur ivrigt barnen ar-
betade. De yngre barnen var mer initierade och
kunde området på ett annat sätt än de äldre. De äldre
hade bättre översikt om hur  området skulle fung-
era som en park för hela Majorna.

Barnen ställde ut modellerna tillsammans med en
skärmutställning på Stadsbyggnadskontoret.

En ny detaljplan
Göteborgs kommun kommer att genomföra så
mycket som möjligt av de förbättringar av miljön

vid Älvsborgsplan som eleverna på Kungs-
ladugårdsskolan har föreslagit. Byggnadsnämnden
gav vid sitt senaste sammanträde stadsbyggnads-
kontoret i uppdrag att ta fran en ny så kallad detalj-
plan för området runt plaskdammen.

Göteborgs-Posten den 12/9 1995.

Mer lekvänligt Älvsborgsplan
En trevligare skolgård är drömmen för många elever
och lärare. I Kungsladugårdsskolan, Göteborg tog
eleverna i klasserna 1-6 fram en rad miljöidéer. Nu
har stadsbyggnadskontoret i Göteborg nappat på
deras förslag. Älvsborgsplan - framför skolan - ska
bli mera lekvänlig. Biltrafiken runtom begränsas. En
gatustump görs om till cykelväg. Och plaskdammen
på Älvsborgsplan får vara kvar.

Göteborgs-Posten den 8/11 1995.
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– Det kändes naturligt att inleda projektet Forska och lära i närmiljön
med en tillbakablick eftersom skolan skulle fira sitt 80 års jubileum,
säger Irja Edelswärd, projektansvarig. Skolan byggdes år 1913. Bar-
nen intervjuade äldre släktingar som hade gått på Marieborgskolan
för att få stoff till programmet under jubileumsdagen. De ställde bl. a.
frågor om skolvägen

stolta över sin skola och kommer då och då och häl-
sar på. Därför kom de gärna och berättade om sin
skoltid.

 Jubileumsdagen firades som en dag i skolan för 80
år sedan. Barnen och pedagogerna var tidsenligt
klädda och skoldagen fungerade precis som för 80
år sedan. Föräldrar och allmänhet var inbjudna.

Västerviks kommun ligger vid kusten i norra Små-
land och har cirka 40 000 invånare. I kommunen finns
en vidsträckt skärgård och en landsbygd med flera
mindre orter. Staden har gamla traditioner som cen-
trum för sjöfart, fiske och skeppsbyggnad. I dag är

Hur lång var din skolväg? Hur tog du dig till sko-
lan? Fanns det några faror på vägen? Hade du säll-
skap med någon? Minns du någon speciell händelse
på skolvägen?

En del grupper läste Barnen i Bullerbyn av Astrid
Lindgren och Hugo och Josefin av Maria Gripe. Där
finns avsnitt om hur barnen går till skolan och hur
lång tid det tog. Barnen hittade på många roliga sa-
ker under arbetets gång. Andra formulerade frågor
om skolvägen till intervjuerna.

Många barn har föräldrar och mor- och farföräldrar
som har gått i Mariebergsskolan. De anhöriga är
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Västervik ett modernt centrum för industri, handel
och utbildning. I centrala Västervik bor ca. 23 000
invånare. Genom stadens vackra läge har även tu-
rismen blivit viktig under senare år .

I Resedan, som ingår i Marieborgsskolan är barnen
mellan 2 och 9 år. Resedan ligger intill Marieborgs-
skolan mitt i stadskärnan. Bebyggelsen består mest
av äldre hus. På ena sidan finns Allén, den särskilt
morgon och kväll, hårt trafikerade infartsvägen till
Västervik. Skolan gränsar även till Stora Trädgårds-
gatan och Kristinegatan som båda har tät biltrafik.

Hur vi gick vidare på Resedan
På Resedan har man utformat en kartmodell av den
inre stadskärnan. För att få en grund för arbetet stu-
derade barnen skolvägarna och närområdet. Stadens
lantmätare kom på besök och visade kartor från olika
tider under 1900-talet. Barnen gjorde också egna
kartor innan den gemensamma kartmodellen skulle
byggas. Detta arbete utgjorde en grund för när-

samhällesstudierna. Barnen upptäcker ständigt nya
områden som behöver förbättras och byggas till.

– Vi tittade på en karta från tidigt 1900-tal och dis-
kuterade vilka hus och vägar som fanns redan då,
berättar Lena Markskog, fritidspedagog. Vi jämförde
med en karta från Västervik i dag. På så sätt kunde
vi se skillnaderna. Meningen var att kartstudierna
skulle ge en förförståelse för att kunna beskriva när-
området i en modell.

Tanken var också att vi ska kunna flytta om bebyg-
gelsen och få en 1700-tals miljö om vi så önskar. Bar-
nen ska kunna leka med den för att bättre kunna
förstå innebörden. Alla barnens hus finns med.

Barnen berättar
– Vi började med att göra egna hus på ett papper,
berättar Lisa som går i årskurs 1. Vi fick ta tyg och
papper och så fick vi klippa och klistra hur vårt eget
hus såg ut. Vi fick läxa dagen innan. Vi skulle gå
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hem och kolla precis hur vårt hus såg ut och dagen
efter gjorde vi husen på papperet.

– Vi gick upp på kullen och pekade i vilken riktning
vi bor, fortsätter Jerry. Vi låtsades att vi flög helikop-
ter och gjorde kartor på våra områden uppifrån. Vi
har ritat hur vår skolväg ser ut. Alla blev olika. Sen
gick vi promenad i närområdet och kollade hur hu-
sen såg ut.

Barnen gjorde fantasibilder om hur de tänkte att man
kunde ta sig till skolan i framtiden.En del kom med
flygande mattor och flygplan, andra kom med häst
och vagn. En del åkte helikopter för att undvika att
ge sig ut i trafiken.

Studier av trafikfarliga ställen
– Den tredimensionella kartbilden som barnen
byggde under första projektåret är ett ovärderligt
åskådningsmaterial för studierna i närsamhället,
säger Lena.

Vi har tittat i verkligheten på husen, gatorna, torget,
parken och hamnen och sedan diskuterat runt mo-
dellen.

Under promenaderna i närsamhället blev barnen på
Resedan alltmer uppmärksamma på hur trafiken
fungerade. De upptäckte trafikfaror, diskuterade hur
de uppkommit och hur de skulle kunna åtgärdas.
Barn och vuxna bestämde sig för att närmare stu-
dera några trafikfarliga ställen.

– Runt vår skola finns det många trafikfaror, förkla-
rar Margareta Newman, lärare på Resedan. Tillsam-
man med barnen valde vi ut fyra ställen. Vi gick på
promenad i fyra grupper.

Korsningen vid Allén
Fara nummer ett ligger vid Allén, den stora infarts-
leden till Västervik. Där finns ett övergångsställe
med trafikljus. Det missar många bilister eftersom
det ligger vid en raksträcka. Ganska nyligen hände
en olycka. Barnen gjorde ett collage där de beskrev
faran. Barnen hade flera förslag till hur vi skulle lösa
detta problem  bl. a. en bro och en tunnel.

Barnen flyttar postlådan
På en av skyltarna alldeles utanför Resedan hade
postverket placerat en brevlåda intill ett övergångs-
ställe. Att detta var ett farligt ställe visste barnen se-
dan länge. Brevlådan var så lågt placerad att flera
barn slagit huvudet mot den. En hög häck skymde
sikten. De vuxna hade inte uppmärksammat detta.

Barnen skrev ett brev till posten där de beskrev pro-
blemet. De överlämnade det personligen och inbjöd
en posttjänsteman att komma till skolan för att disku-
terderas förslag till åtgärder.

Bertil Karlsson från posten kom. Han erbjöd sig att
tillsammans med barnen flytta postlådan till det
ställe som de rekommenderade. Trafikingenjören såg
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till att häcken blev klippt så att den inte skymde sik-
ten.

Folk cyklar i parken trots förbud
Inte ens i stadsparken, som barnen besöker varje
vecka, kan de känna sig trygga. Trots att det är cykel-
förbud cyklar folk rakt genom lekplatsen. Det är ut-
försbacke så cyklisterna kommer i full fart.

Det råder cykelförbud i hela stadsparken men gång-
bana är bred , så att många cyklister, både barn och
vuxna, ginar där för att komma snabbare ner till stan.

Barnen uppvaktade trafikingenjören och gav förslag
om att sätta upp en grind. Han ansåg att detta var
omöjligt att genomföra på grund av snöröjningen.
Han tycker inte att det är ett så stort problem. Möjli-
gen kan man sätta upp en låsbar grind.

Den farliga gatan
Den tredje faran fanns längs Trädgårdsgatan. Det är
bara bussen och de boende färdas där. Men många
andra  kör där ialla fall. Det tyckte barnen var un-
derligt det inte är tillåtet och innebär stora risker,
eftersom eftersom flera barn stiger på och av skol-
bussen där.

Vi tyckte vi att det var bättre att ta bort förbuds-
skylten och göra vägen smalare. Vi fick sedan ett
förslag från tekniska nämnden som innebar att man
skulle höja och stenbelägga ena körbanan så att vä-
gen blir smalare. Korsningen är också väldigt otäck
och det finns planer på att göra om den.

– Vi diskuterade åtgärder och vem vi skulle kunna
vända oss till. Vi vände oss till det tekniska konto-
ret, som har ansvar för säkerheten på gator och vä-
gar, säger Margareta.

Under diskussionen med trafikingenjören kom vi
fram till några möjliga lösningar. Han lyssnade till
våra förslag och arbetade vidare med dem.

Korsningen ska göras om till en T-korsning. Vi fick
titta på förslaget innan det gick upp till fullmäktige.

Redovisningen
Barnen redovisade sitt arbete i en utställning på
Kulturhuset. Föräldrar, andra skolor och allmänhe-
ten blev inbjudna.Vi inbjöd även politiker från Barn-
och Utbildningsnämnden. Särskilt inbjuden var
trafikingengören för att berätta om de åtgärder som
Tekniska kontoret avsåg att vidta.

För att få uppmärksamhet kring utställningen tog
barnen kontakt med Västerviks tidning som skrev
en hel sida om projektet. Ett par dagar senare satte
Resedan in en annons om utställningen. In-
bjudningskort skickades ut till förskolor och skolor.
Barnen fick själva göra invigningen De turades om
att vara utställningsguider. Det blev fullbokat, så de
fickförlänga utställningen med några dagar till.

Några dagar efter redovisningen fick barnen ge syn-
punkter på projektarbetet:

Jag tyckte att modellen var fin. Jag kommer ihåg hur
vi gjorde våra hus och när vi gjorde kartan. Jag tycker
att det varit jättekul men också lite jobbigt.

Jag tyckte att kartan var finast. Jag kommer ihåg
kartan och att vi flyttade postlådan. Det var roligt
att vara med i ett projekt. Jag tycker att allt var jätte-
fint på utställningen och jag kommer ihåg mycket
från projektet.

Jag tycker att det varit roligt för att vi fått så mycket
beröm.

Efter utställningen fick vi ett brev av museiinten-
denten. Hon sa att utställningen visar helheten och
att barnen får en helt annan förståelse när de arbetar
praktiskt. Hon berättade att man ska ta hit Svenska
Husutställningen. Hon ville att vissa delar av vår
utställning ska finnas med i den utställningen.

Barnen blev väldigt glada för att de vuxna uppmärk-
sammat deras arbete vad de har gjort.

Vi har utformat en bok som visar hela projektarbetet.
Alla barn ska få ett eget exemplar, säger Irja
Edelswärd.
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Vuxna lär av varandra

Syftet med nätverk är att ge människor tillfälle att mötas och utbyta
tankar, idéer, kunskaper och erfarenheter. I ett nätverk är alla lika be-
tydelsefulla - det finns ingen att skylla på om verksamheten inte fung-
erar. En avsikt med att bilda nätverk är också att ge en kvalificerad
fortbildning till en låg kostnad. Nätverksdeltagarna lär av varandra.

mellan skolorna. Konferenserna har förlagts till nå-
gon av skolorna i nätverket, som har svarat för värd-
skapet. Därmed har övriga deltagare fatt tillfälle att
gå runt i skolan och höra barnen berätta om hur de
arbetar. De inbjudna har fått vara med på stormöte,
se teater, höra sång och musik. Övrig tid har ägnats
åt presentationer av skolornas arbete med hjälp av
bilder, videofilm, modeller, utställningar samt bar-
nens bilder och texter. Kvällssammankomsten har
ägnats åt en gemensam middag och social samvaro.

Fortbildning
Undervisning som teknik har ersatts av en uppfatt-
ning av undervisning som handling utifrån en kun-
skap som tillåter reflektion och egna ställningstagan-
den, skriver Inger Andersson i en av Skolverkets
skrifter om fortbildning. Det har länge hävdats att

Det finns en rad nätverk inom skolan, på lokal, na-
tionell och internationell nivå. I samband med en
decentraliserad skolutveckling har det bildats nät-
verk inom många olika områden och på olika ni-
våer. Det finns nätverk mellan skolor och mellan
kommuner i olika platser i landet. Skolor med pe-
dagoger, som har intresse för t.ex. miljöfostran,
skolbarnsomsorg, sexårsstart, studier i närsamhället
har gett inspiration till att bilda nätverk. Nätverks-
formen ger mycket stora möjligheter att ta tillvara
och sprida den samlade kunskap som finns hos de
människor som arbetar med barn och unga.

Nätverkskonferenser
Skolorna som arbetat med Forska och lära-projektet
har ordnat tvådagars konferenser i slutet av varje
termin. Ansvaret för konferenserna har fördelats
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pedagoger är bärare av en ”
tyst kunskap” - en erfarenhet
som inte är dokumenterad. Att
producera och dokumentera
kunskap om den egna prakti-
ken, samt att sprida denna
kunskap, är att i ordets egent-
liga mening vara professionell.

I en professionell utveckling
ligger också att pedagogerna
ska tillägna sig en förmåga att
dela med av sina erfarenheter
till andra. För att nå ut till
många skolor krävs att kun-
skaperna dokumenteras i en
form som möjliggör spridning.

Fortbildningen måste bygga på
och ta tillvara det engagemang som finns bland pe-
dagogerna själva. Den vägledande principen måste
vara att ”lära genom att göra”. Vad en sådan fort-
bildning i detalj skall innehålla och hur den skall
utformas måste överlåtas till ansvariga på lokal nivå.
Att de berörda lärarna därvid är delaktiga i plane-
ringen måste vara lika självklart som att eleverna
föreskrivs vara delaktiga i planeringen av undervis-
ningen.

Inom Forska och lära har vi tagit fasta på dessa tan-
kegångar. Redan vid första nätverksträffen diskute-
rades vilka fortbildningsbehov som fanns för att på
bästa sätt kunna handleda barnen i studierna med
att forska och lära i närsamhället. De flesta var in-
tresserade av att utveckla temastudierna. Helst ville
man göra en studieresa. Därför besökte vi
Bifrostskolan i Herning.

Det fanns också önskemal om att öva de konstnär-
liga och språkliga uttryckssätten, använda video,
göra modeller och utställningar samt att utforma en
tidning på dator. Vi träffades under en veckohelg på
Ölands folkhögskola för att i grupper arbeta med
produktion av film, tidning, utställning och model-
ler. Som avslutning redovisade och diskuterade vi
produktionen och vara erfarenheter för varandra.

Utvecklingsarbete kring ett gemensamt tema, erfa-
renheterna i nätverksträffarna och i fortbildningen
svetsade samman deltagarna i projektet Forska och
lära. Alla pedagoger deltog inte lika aktivt. Men de
flesta deltog vid något tillfälle. Vid kurserna på
Öland deltog många.

Spridning av erfarenheter
De beskrivna skolorna utgör pi-
onjärerna inom Forska och lära
projektet. Under deras

andra år bildades flera nya
Forska och lära nätverk. Det var
då naturligt att de som redan
hade erfarenhet presenterade
och diskuterade sina erfarenhe-
ter vid upptaktskonferenser och
i fortbildningssammankomster.

De nytillkomna skolorna har vi-
sat stort intresse och stor upp-
skattning för denna typ av fort-
bildning.

Nätverk ger oss oanade möjlig-
heter till att utveckla vår peda-
gogiska förmåga!
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Forska och lära i närsamhället är ett projekt som
syftar till att stödja och stimulera arbetet med
trafikfrågor i skola och barnomsorg. Projektet ska
ge exempel på arbetssätt och innehåll, som kan
bidra till att studier i närsamhället känns intres-
santa och viktiga för pedagogerna och som sti-
mulerar barnens nyfikenhet och lust lära om när-
samhället och trafiken.

Materialet Forska och lära beskriver hur man har
arbetat med studier av trafik, samhälle i de sex
skolor, som sedan 1993 har deltagit i projektet
Forska och lära i närsamhället.

Materialet vänder sig i första hand till pedagoger
och ledningspersonal inom skola och barnomsorg,
men även till beslutsfattare, planerare, föräldrar
och andra som engagerar sig i frågor om barn och
trafik. Den kan även användas i grundutbildning
och fortbildning.
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