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Förord

Vägverket arbetar utifrån FN:s Konvention om barnets rättigheter som vägledande för verk-
samheten. Enligt Vägverkets tolkning av konventionen är barn fullvärdiga medborgare och
ska utifrån sina behov och förutsättningar tillförsäkras bästa möjliga villkor när det gäller
att förflytta sig och att resa säkert inom hela vägtransport och kollektivtrafiksystemet. Barns
förmåga att röra sig är relaterat till deras utveckling och behov av fri rörlighet. Vägtransport-
systemet ska vara en resurs och inte utgöra ett hinder för detta.

Genom att utforma vägmiljön och gaturummet så att barns fria rörlighet förbättras kan
vägtransportsystemet bidra till att skapa goda levnadsvillkor samt god tillgänglighet, miljö
och säkerhet för barn.

Det framtida arbetet med trafik- och miljöfrågor bygger på en dialog mellan myndigheter
och medborgare. Det är därför viktigt att alla medborgare utvecklar insikter och kunskaper
i dessa frågor. Skolan och barnomsorgen har en betydelsefull roll i detta arbete.

Samhällets syn på barn och miljöns betydelse för barns utveckling samt kunskap om barns
lärande måste ligga till grund för arbetet. Dialogprojekt inom skolan och projektet Forska
och lära i närsamhället syftar till att stödja och stimulera arbetet med trafik- och miljöfrågor
i skola och barnomsorg. Projekten ger exempel på innehåll och arbetssätt som kan bidra till
att studier i närsamhället känns intressanta och viktiga för pedagogerna och som stimulerar
barnens nyfikenhet och lust att lära om närsamhället och trafiken så att de kan, vill och
vågar delta i arbetet med att förbättra sin närmiljö.

Skriften Närsamhället beskriver hur man har arbetat med studier inom trafik, samhälle och
miljö i elva skolor. Den vänder sig i första hand till pedagoger och ledningspersonal inom
skola och barnomsorg, men även till beslutsfattare, planerare, föräldrar och andra som en-
gagerar sig i frågor om barn, trafik och miljö. Skriften kan även användas i grundutbildning
och fortbildning.

Närsamhället har utarbetats av Margit Gummesson och Mats Gummesson i samråd med
Barbro Olofsson och Thomas Larsson och i samarbete med Fagerås skola, Kil, Skottorps
skola, Skottorp, Stenlyckeskolan Alvesta, Kalvsviks skola, Kalvsvik, Kattebäcksskolan i
Trelleborg, Öde skola på Alnö, Bodaskolan och Jungfruholmens skola i Skutskär Skräddar-
backsskolan i Borlänge, Hagaskolan, Kumla och Tolita skola i Kil.



Innehåll

Närsamhället - barnens livsmiljö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Den skapande skolan i Skottorp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Forska och lära på Skräddarbacksskolan . . . . . . . . . . . . . . . .

Studier av närsamhället i Fagerås . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Forskarna på Hagaskolan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Forska och lära på Kattebäckskolan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Natur- och trafikdetektiverna på Kalvsviks skola . . . . . . . . .

Nyfiken på Alvesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tolita skola en mötesplats i bygden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vägen är en del av barnens livsrum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Projektet Forska och lära i närsamhället . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

5

10

16

22

28

32

35

39

42

47



Närsamhället - barnens
livsmiljö

Barnen tillbringar största delen av sin tid i eller i närheten av bostaden.
Utformningen av bostadsområdet är därför av stor betydelse för deras
kontakter med kamrater och vuxna utanför familjen. I närmiljön ges
möjligheter och begränsningar för upplevelser, aktiviteter och
erfarenheter. Barnen gör sina viktigaste sociala och kulturella erfarenheter
i närsamhället. När de själva får tillfälle att iaktta, undersöka och pröva
sådant som finns i den egna miljön lär de känna omvärlden och den egna
förmågan.

Barnen skaffar sig kunskaper om samhället runt husen, på gator och torg, i butiker, i simhallar etc.
Ingen känner till detaljerna i miljön så väl som barnen. De har sett regnvatten strila ner i gatubrunnar
och de vet när sopbilen kommer och var bilarna kör för fort. De är bekanta med dofter från trafik
och gatukök. De kan tyda ambulansens signaler. De har fått en mängd kunskaper om sitt när-
samhälle långt innan de börjar skolan. De äldre barnens närmiljöer är inte bara bostaden, det egna
kvarteret och skolan. De söker sig till offentliga platser, till kollektiva miljöer ute och inne.

Kunskaper om den egna miljön ger barnen känsla och förståelse för hembygden. Det är viktigt att
den generation som ska ta över det framtida samhället känner sin hembygds historia. Det hjälper
dem att förstå dagens problem och därmed får de större möjligheter att kunna ge förslag till för-
ändringar.

Goda närmiljöer ingen självklarhet
Barns rätt till att kunna utforska och röra sig fritt i sitt närsamhälle är ingen självklarhet. Den
ökande bilismen har begränsat barns rörelsefrihet, framför allt när det gäller lekområden och skol-
och fritidsvägar. Vägar och gator har blivit mer eller mindre svåröverkomliga barriärer. Föräldrar
tvingas att skjutsa barnen till olika aktiviteter, även kortare sträckor, på grund av den farliga trafik-
miljön.

De pågående rationaliseringarna och besparingarna inom kommunerna påverkar barnens liv på
många sätt. Det kan t.ex. gälla dåliga lekmiljöer, trafikfaror, nerläggning av skolor och en skolskjuts-
verksamhet som inte fungerar på ett tillfredsställande sätt. Många barn har skolskjutsresor med
långa väntetider och långa restider eftersom upptagningsområdet är stort. Den ökande skjutsningen
av barnen medför också att biltrafiken runt skolan ökar. Numera går även 6-åringar i skolan. Bil-
trafik i lokalmiljön utgör en stor risk för barnens liv och hälsa.

Vad kan skolan bidra med
I skolan finns det möjligheter att låta eleverna bedriva långsiktiga och målmedvetna studier så att
de kan skaffa sig en miljömedvetenhet och handlingskompetens samt en vilja och ett engagemang



för att utveckla ett hållbart samhälle. De skolpolitiska målen ger stöd för studier i närsamhället och
ett undersökande arbetssätt där barnen får möjlighet att påverka genom att använda sin yttrande-
rätt.

Enligt Prop. 97/98:94 har skolan av tradition haft en ämnesinriktad undervisning som styrts av
läraren och läroboken och som förmedlats genom katederundervisning till elever som haft mycket
lite inflytande över sin egen utbildning.

Om skolan ska kunna vidmakthålla barns nyfikenhet och lust att lära och vidareutveckla nyckel-
kompetenser som samarbetsförmåga, självförtroende,    självständighet, förmåga att kommuni-
cera, att tänka själv, att ta initiativ, att lösa problem, då måste skolans inre arbete utvecklas.    Det
måste vara roligt och viktigt att gå i skolan. Elevers inflytande över sin egen utbildning måste
därför bli större.

Längre sammanhållna arbetspass och ämnesövergripande undervisning, organiserad utifrån te-
man eller problem i verkligheten, är i många fall föredra för att ge elever möjlighet att uppfatta
sammanhang, få en helhetsbild och kunna ta ställning i olika avseenden.

Inget samhälle är det andra likt. Varje närsamhälle har sina unika förutsättningar. Skolans place-
ring i närområdet, skolans upptagningsområde, barnens skolvägar, antal skolskjutsbarn, lands-
bygd och stadsmiljö m. m. ger olika utgångspunkter för studier i närsamhället. Grunden för inne-
hållet finns i det samhälle där barnen bor.

Studier i trafikmiljön är grunden
Arbetet med trafikfrågorna ska liksom annan undervisning utgå från barns erfarenheter. Eleverna
lär sig om trafiken när de går och cyklar, umgås och leker i sitt närsamhälle. Skolans uppgift blir
därför i första hand att hjälpa barnen att se samband och få översikt över hur trafiksystemet fung-
erar. Skolan ska visa på de problem som finns mellan barnens framkomlighet och framkomlighet
för motortrafiken.

Eleverna bör få kunskaper om hur samhället är planerat och uppbyggt. Frågor om hur trafiken
planeras och hur den påverkar miljön är betydelsefulla inte bara för dagens människor. Trafik-
miljön påverkar människors levnadsförhållanden under lång tid framåt. Eleverna behöver lära sig
att uppmärksamma   och beskriva    trafikproblemen och kritiskt granska och bedöma sin närmiljö.
Genom att diskutera fram lösningar i samarbete med kommunens planerare lär de sig att det går att
förbättra trafikmiljön. Elevernas arbete kan på så sätt utgöra en del av kommunens planerings-
underlag.

När det gäller barnens egen upplevda miljö saknas ofta läroböcker och många pedagoger känner
inte till barnens omgivning tillräckligt bra. Det kan också vara tvärtom att pedagogerna bott länge
i området och att barnen och deras familjer kommit inflyttade.   I samhällen med stark omflyttning
kan en samverkan mellan skola och föräldrar utgöra en start för ett ökat intresse för närsamhället.
Det har visat sig att när en mor- och farföräldrar vill delta har mycket kunskap om närsamhället
tillförts. De äldre har ofta mer tid än föräldrarna, bra lokalkännedom och ett stort kontaktnät.

Skolans arbete med trafikfrågor handlar ytterst om att eleverna får insikter om hur vi skapar ett
långsiktigt hållbart vägtransportsystem och ett långsiktigt hållbart samhälle. Det är utifrån dessa
utgångspunkter som de beskrivna skolorna planerat, genomfört, redovisat och utvärderat studier i
närsamhället. Åtta av skolorna ingår i projektet Forska och lära i närsamhället. Övriga skolorn har
ingått i några av de dialogprojekt som har initierats av Vägverket och kommunen.



- Arbetet ska stimulera barnens nyfi-
kenhet och lust att lära om närsam-
hället och trafiken så att de kan, vill
och vågar delta i arbetet med att för-
bättra sin närmiljö. Barnen ska bli
medvetna om sina rättigheter, ha in-
flytande och ansvar i arbetet och få
möjlighet att påverka sin situation i
Skottorp.

Skottorpsskolan ligger en mil söder
om Laholm, öster om E6 nära Hal-
landsåsen. Skolan som är en 1-6 skola
med integrerad förskola för sexå-
ringar och fritidshem har cirka 150
elever. Även barnomsorgen i övrigt
inom området tillhör skolan. Skolan
ligger i ett gammalt område med

mycket kulturhistoria. Barnen är or-
ganiserade   i ett antal intressegrupper
oavsett vilket år eller tema som pågår
på skolan. Det är Bi-, Kompost-, Får,
Pappers-, Häst-, Höns-, Trädplanter-
ings- och Våtmarksgruppen. Varje
grupp gör sin arbetsplan. I varje grupp
finns barn i olika åldrar.

Skolvägen
- Vi inledde temat med att prata om
vägen till skolan, berättar pedagogen
Ulla Magnusson. Eleverna ritade sin
skolväg och vi pedagoger intervjuade
varje barn med utgångspunkt från
teckningen. De fick markera på en
väggkarta sitt hem och sin adress. Vi
har diskuterat om det fanns något som
verkar farligt på skolvägen eller runt
skolan. Vi gick i mindre grupper ut i
samhället för att kartlägga farliga stäl-
len och fundera över hur man skulle
kunna förbättra trafiksituationen. Vi
utarbetade en gemensam tankekarta
utifrån frågan: Vad kan vi göra för att
få en säkrare skolväg?

Den skapande skolan i
Skottorp

- Kultur, kommunikation, miljö och helhetssyn är centrala
ord i våra arbetsplaner. Eftersom vi bygger vår verksamhet
på Konventionen om barnets rättigheter som stämmer väl
överens med målen i Forska och lära föll det sig naturligt
att vi tackade ja till att delta i projektet. Utifrån den
bakgrunden formulerade vi mål för arbetet:

Vad kan vi göra för att få
en säkrare skolväg?

Tryggare övergång från
skolan till lekplatsen

Viltstängsel vid motor-
vägen

Belysning under
järnvägstunneln på

cykelbanan

Var fortsätter cykel-
vägen efter gamla

järnvägen?

Övergångsställe önskas
vid Strandvägen/AP:s

väg

Bilfri skolgård
Buss-skjul saknas

Svår korsning vid skolan
Lärarev./AP:s väg



Biltrafiken � ett
problem för barnen
På ett stormöte diskuterade man tra-
fikproblemen och tänkbara lösningar.
Många av barnen i Skottorpskolan
tyckte att vägkorsningen intill skolan
var svår att passera eftersom sikten
är skymd. Vi skulle vilja sätta upp en
stor spegel, föreslår en elev, då hade
vi kunnat se om det kommer några
bilar.

- Varför måste bilarna parkera fram-
för lekplatsen mot skolan, frågar
några.

Det är lätt att man glömmer att se sig
för när man ska springa över gatan
till lekplatsen.

Andra undrade varför cykelbanan tog
slut vid det stället där järnvägen fanns
förut och varför det inte fanns något
övergångsställe i korsningen Stora
Strandvägen och Adolf Perssons väg
samt om bilarna måste köra in på skol-
gården.

- Det går många rådjur på ängen mot
motorvägen. Kan inte viltstängslet
fortsätta lite till, frågar en elev.

Vi hade en busskur tidigare, men den
togs bort för den var för dålig, kan vi
inte få en ny. Diskussionen utmyn-
nade i ett förslag om hur arbetet skulle
gå vidare.

Kartläggning   av
trafikmiljön
Grupperna valde problemområde.
Man bestämde sig för att utgå från
tankekartan och intressegrupperna
skrev en arbetsplan över det fortsatta
arbetet. En del valde att arbeta i större
grupper och andra arbetade två och
två. Grupperna gjorde iakttagelser vid
sina studieområden, utformade skis-
ser och fotograferade. De beskrev
problemen och formulerade förslag
till förbättringar. Alla grupper åskåd-
liggjorde trafiksituationen i modeller.

När modellerna och åtgärdsförslagen
var klara tog man kontakt med Hans
Johansson, trafikansvarig i Laholms
kommun och bestämde en tid för att
diskutera trafiksäkerheten på skol-
vägarna och vägarna runt skolan. Så
var det dags för
första mötet.

Kan vi göra
korsningen
säkrare?
Med modellen
som utgångs-
punkt tog grup-
pen som arbetat
med vägkors-
ningen intill sko-
lan upp trafikpro-
blemen där och

föreslog att man skulle sätta upp en
vägspegel för att se bättre i kors-
ningen. Hans Johansson var tveksam
till förslaget. Han föreslog att
eleverna skulle fortsätta undersök-
ningarna av korsningen för att kunna
ge ytterligare förslag till lösningar på
problemet. Speglar kan vara vilsele-
dande för barn och är kanske inte den
bästa lösningen, menade han. Det är
svårt för yngre barn att samtidigt titta
i spegeln och att se på vägen. Hans
erbjöd sig att skicka tydliga kartor
över vägkorsningen där eleverna
kunde pricka in sina förslag till åtgär-
der. Under tiden skulle man pröva att
reducera bilisternas framkomlighet
med vägbulor och flyttbara vägbom-
mar för att få ökad förståelse för den
farliga trafiksituationen.

- Vi fick göra nya förslag. Hans lo-
vade att komma tillbaka om 14 da-
gar. Vi ritade in förslagen på de nya
kartorna och gick till Per i slöjden och
gjorde en ny modell. Den modellen
var mycket bättre förutom att det inte
var plats för en liten rondell tyckte
Hans. Han trodde inte att det skulle
finnas plats för en rondell som vi fö-
reslagit . Den fick vi ta bort, berättar
eleverna.

Cykelvägen upphör
plötsligt
Eleverna tog reda på att det var Väg-
verket som ansvarade för den proble-
matiska cykelvägen. De skrev ett brev
till Vägverket.



Till Vägverket

Vi har sett att ni gjort en gångväg
vid gamla järnvägen i Skottorp.
Cykelvägen tar plötsligt slut. Sen
är det hög kant vid gamla järnvä-
gen. Vi kan inte cykla upp för den
kanten. Vi skulle vilja att ni änd-
rade på detta. Kommer cykel-
vägen att fortsätta ända fram till
skolan? Vi är många på Skottorp
som cyklar till skolan och vi
skulle vilja att ni fortsätter med
cykelbanan ända fram till skolan.

Hälsningar Martin Jesper och
Otto på Skottorps skola.

Eftersom Vägverkets arbete pågick
inom järnvägsområdet just då, åt-
gärdades den höga kanten redan
dagen efter.

- Perfekt tyckte vi. Cykelbana ända
fram till skolan finns med som ett
önskemål när Strandvägen ska gö-
ras om i framtiden, berättar elev-
erna.

Övergångsställe önskas
En grupp ansåg att det saknades
övergångsställe vid Stora Strand-
vägen. Det saknades vidare gatu-
belysning vid cykelbanan under
tågviadukten. Skog på båda sidor
om vägen gör att där blir mycket
mörkt. Man beslöt att bjuda in en
representant från Vägverket för att
diskutera frågan.

Bilfri skolgård
En bilfri skolgård var ett önskemål
som både elever och personal hade
haft sedan lång tid tillbaka. Klass 3
åtog sig arbeta med det problemet. Så
här beskriver klassen sitt arbete.

Vi gjorde skylten för att vi inte vill
ha bilar eller andra motorfordon på
skolgården. Elevrådet tog upp frågan
och lämnade vidare till klasserna om
någon var intresserad av att bygga
skylten. Det var bara vår klass som
ville. Vi gick till slöjden två åt gången.
Vi lottade vilka som skulle gå och
skiftade varje vecka. Arbetsplanen
hjälptes hela klassen åt att göra. När
skylten var klar bjöds Mats fastighets-

skötaren in till elevrådsmöte. Han lo-
vade att sluta köra med bilen på skol-
gården om det inte var alldeles nöd-
vändigt. Efter mötet glömde Mats fort
sitt löfte. Som tur är respekterar an-
dra skylten mer än vad Mats gör Vi
gjorde en skylt till som står på andra
sidan. (Klass 3)

Busskurer saknas
Två grupper saknade busskurerna
som tagits bort från deras hållplatser.
Eleverna skissade förslag hur nya
busskurer skulle kunna se ut och var
de kunde placeras. De snickrade även
en modell på ett vackert och ända-
målsenligt litet hus att söka skydd i
när man väntar på skolskjutsen. För-
slagen skickades till utbildnings-
ansvarig Henrik Kahlmeter.

Tryggare övergång
skolan - lekplatsen
Hanna tyckte att det fanns problem
med att ta sig över till lekplatsen. Bi-
larna körde så fort. Hon föreslog att
man skulle sätta ut blomlådor så att
bilförarna saktade farten. Trafik-
ansvarig gav eleverna i uppgift att
undersöka hur många bilar som pas-
serade och om det vore möjligt att
flytta trafiken till någon annan väg?
Att springa ut mellan parkerade bilar
är mycket farligt. Kan man flytta par



keringen till någon annan plats? Elev-
erna diskuterade vidare.

Viltstängsel vid
motorvägen
Några elever gjorde en modell om för-
längning av viltstängsel vid motorvä-
gen. Man beslöt att skriva ett brev till
Vägverket.

Hej Vägverket!

För ett par år sedan skrev vi på
Skottorpsskolan ett brev om att vi
ville ha ett viltstängsel men det
fick vi inte. Det var planerat en-
ligt ert brev. När blir det? Det
finns många rådjur där ute nu.
Tänk om dom blir påkörda och att
det händer en svår olycka. Rådju-
ren springer även ut på Strandvä-
gen ute i Skummeslöv. Där be-
hövs också viltstängsel. Viltstäng-
slet slutar på andra sidan bron
som går till Skummeslöv. Så det
finns inget viltstängsel från bron
som går till Skummeslöv och till
Hallandsåsen. Det är bara en fort-
sättning på stängslet ni behöver
sätta upp.

Elever inom Projekt Forska och
Lära Skottorpsskolan

Håkan Berner från Vägverket kom på
besök för att på ort och ställe disku-
tera och sätta sig in i problemen. Han
lovade att se vad som kunde göras och
senare återkomma med synpunkter
per brev.

Nya förslag till
åtgärder
Två veckor senare träffade grupperna
som studerade korsningen Hans Jo-
hansson igen. Man enades om att föra
de nya förslagen vidare. Nästa steg

var då att presentera förslagen för tek-
niska nämnden. Därefter skulle nämn-
den meddela berörda parter om pro-
visoriska åtgärder enligt elevernas
förslag skulle verkställas.

Det bestämdes också att eleverna
skulle göra en enkät och skicka ut till
berörda grannar och till dagis. En
översiktsplan skulle biläggas. Grup-
perna fortsatte diskussionerna och
gjorde upp nya förslag. Fram mot
sommaren kom ett brev från trafik-
nämnden i Laholms kommun med
följande lydelse:

Försök att förbättra
trafikmiljön kring
Skottorps skola
På Vägverkets uppdrag arbetar elev-
grupper på Skottorps skola med att
forbättra trafikmiljön i Skottorp. Tek-
niska kontoret har tagit del av följande
förslag: Gående och cyklister har
skymd sikt i korsningen Lärarvägen/
Adolf Perssons väg.

Förslaget är att räta ut anslutningen
till Lärarvägen och eventuellt anlägga
en vegetationsyta med gångbana inom
föreslagen bilfria del av korsningen.
Vidare upplever eleverna en trafikfara
när de korsar Lärarvägen till och från
lekplatsen strax öster om skolan. Här
föreslås att Lärarvägen stängs vid



bussvändplatsen och ny vändplats
anordnas söder om bussvändplatsen
med hjälp av befintlig parkering. Fö-
reslagen vändplats har stöd i gällande
plan för skolområdet i Skottorps sam-
hälle. Tekniska kontoret avser att
starta föreslagna trafikåtgärder under
vecka 17 och försöket kommer att
pågå fram till skolavslutningen. Av-
stängning sker med bockar och even-
tuellt med blomsterlådor. Vi önskar
synpunkter från Skottorps Vägfören-
ing angående föreslagna åtgärder. Bi-
fogar enkel skiss och gällande plan.

Svar från Vägverket
Från Vägverket kom svar om gång-
och cykelvägen, viltstängsel samt
vägbelysning enligt följande:

- Vi har gått igenom Era olika trafik-
säkerhetsförslag ytterligare. Det är
bra idéer som Ni tagit fram. Vissa av
dem tänker vi arbeta vidare med. Först
ska vi titta på om det går att göra en
gång- och cykelbana på Strandvägen
genom hela Skottorp, och sedan för-
söka att bygga åtminstone en del mel-
lan Janssons väg och vägen in till sko-
lan. Det beror mycket på vad det kos-
tar och vad de som bor utmed Strand-
vägen säger. Kanske måste vi på nå-
got ställe köpa mer mark för att kunna
bredda vägen för att få plats med

gång- och cykelbana.Vi skall också
försöka ordna med det viltstängsel
som Ni vill ha utmed motorvägen.
Även detta beror på vad de säger som
äger marken och vad det kostar. Ni
önskade också få vägbelysning vid
�tågbanan� och att vi breddade
�Kyrkosvängen�. Dessa saker kom-
mer vi inte att göra. Anledningen till
varför vi inte gör det, berättade vi för
Er vid vårt besök.

Brevet var undertecknat av Håkan
Berner Vägverket Region Väst.

Hur ska Skottorp se
ut i framtiden?
Under våren hölls ett stort möte
om Skottorps framtid där repre-
sentanter från flera olika om-
råde var inbjudna. Det var full-
satt i skolans matsal när stads-
arkitekt Eva Mill redogjorde
för diskussionerna som förts
med bland annat företrädare för
skolan och dess föräldrafören-
ing, fritidsförvaltningen och
Skottorps IF. Frågan gällde:
Hur vill ni att Skottorps sam-
hälle ska se ut i framtiden?
Många åsikter framfördes men
på ett par punkter var alla över-
ens. Man ville ha bostäder och
ett torg bredvid den nerlagda
järnvägskorsningen.

Eleverna på Skottorps skola hade ut-
arbetat ett eget förslag, som innebar
att ängen väster om skolan skulle gö-
ras i ordning med blomsteräng, våt-
mark, äppellund, amfiteater, bollplan,
grönsaksland, drivbänk osv.

Eleverna på Skottorps skola fortsät-
ter sitt förändringsarbete på många
plan i riktning mot ett långsiktigt håll-
bart samhälle.



Forska och lära på
Skräddarbacksskolan

Det var en gång en gumma som hette Frostmor. Hon bodde i en stuga i Skräddarbacken.
Frostmor var ofta ute och arbetade i sin lilla täppa. Hon planterade syrener och
nyponbuskar och satte potatis som de flesta andra. Men hon var ingen rik gumma. Hon
hade ingen ko utan en get. Men det kanske var bättre. En ko kostade så mycket mer än
en get som inte var så dyr. Frostmors hus var byggt av sten och stockar. Vid husgrunden
finns en liten håla. Det var en matkällare. (Petronella, år 2)

Bostadsområdet Skräddarbacken som
stod färdigbyggt i början av 80-talet

ligger 5 km väster om Borlänges cen-
trum. Här bor cirka 4 000 människor,

de flesta i villor i skogsmiljö.
Centrum består av skolan, en
livsmedelsaffär och en fri-
tidsgård. Runt skolan finns
skog och natur. Bostadsom-
rådet är byggt efter moderna
planeringsprinciper. Det
finns separata bussgator och
cykelvägar. Trots detta upp-
täckte man att det fanns en
hel del trafikfarliga ställen.

Skräddarbacksskolan är en två/tre
parallellig låg- och mellanstadieskola
med 6-årsverksamhet och inbyggt fri-
tidshem. Arbetslagen för 6-8 åringar
omfattar pedagoger från förskolan
och fritidshemmet. För år 3 till 6 bil-
dar parallellklasserna arbetslag. I en
särskild byggnad finns avdelningen
Fabian med 70 barn i åldrarna 6-9 år.

Målet för projektet Forska och lära i
närsamhället är att ge eleverna kun-
skaper om sitt närsamhälle ur olika
perspektiv, förr nu och framtiden.



- Vi ville få eleverna att engagera sig
och kritiskt granska sitt närsamhälle,
berättar Lena Ek, projektansvarig och
lärare. Vi ville få dem att diskutera
sitt närsamhälle både i skolan och
hemma med föräldrarna, för att så
småningom komma med idéer som
skulle leda till förändringar och för-
bättringar av närmiljön.

Historiska studier i
Skräddarbacken
Projektet inleddes med diskussioner
kring begreppet samhälle. Vad är ett
närsamhälle? Vad kan vi studera i vårt
närsamhälle, Skräddarbacken? Bar-
nen kom med många förslag som alla
listades på tavlan.

Pedagogerna bad även föräldrarna att
komma med förslag på områden som
barnen kunde forska kring, samt om
föräldrarna kände till något speciellt
om närmiljön som de kunde delge
barnen på olika sätt. Några föräldrar
gav förslag och idéer.

Frostmors och Bur-Karls
täppa
Barnen ville börja med att ta reda på
hur det såg ut förr i Skräddarbacks-
skolans omgivningar. Under en skogs-
utflykt hade de sett rester av en sten-
mur som de trodde hade varit en hus-
grund. Utifrån sina iakttagelser for-
mulerade de ett antal frågor. Hur
kunde man få reda på om det funnits
ett hus här? Vem hade i så fall bott i

huset? Fanns det flera tecken i mil-
jön som kunde ge ledtrådar på en ti-
digare bebyggelse? Vid förnyade
forskningar fann man växter som van-
ligtvis växer i trädgårdar. Barnen hit-
tade gamla järnföremål bl.a.
järnmedar. Barnen letade och funde-
rade. De gjorde skisser och minnes-
bilder för fortsatt forskning.

Väl tillbaka i skolan studerade de
gamla skrifter och förstod att de varit
vid Frostmors täppa som det numera
kallas. Anna Ersdotter eller Frostmor
har gett namn åt vägen som skolan
ligger vid. Barnen fantiserade, ritade
och skrev berättelser om hur de trodde
Frostmor haft det när hon bodde i sin
stuga för 100 år sedan.

Nu hade barnen lärt sig
att se med andra ögon,
när de skulle söka spår
från förr i tiden ute i
naturen. Det dröjde
inte länge förrän de
upptäckte äppel- och
körsbärsträd och delar
av en gärdsgård. Vem
hade planterat träd här
en gång i tiden?

- Vi kunde forska oss
fram till, att här hade

en bonddräng som hette Bur-Karl haft
en liten odling på byns allmänning i
början av 1900-talet, säger Lena. Där-
för kallas stället Bur-Karls täppa.

Gatunamnen i
Skräddarbacken
Vid en studieutflykt i den byggda
miljön kände barnen igen Frostmors
väg och Bur-Karls väg på vägskylt-
arna. Vägarna i Skräddarbacken har
nämligen fått namn efter personer
som bott i eller i närheten av Skräd-
darbacken. Barnen ville veta mera om
personerna bakom namnen på vä-
garna: Lapp Anders, Bjugg Görans,
Gös Erik m.fl. Under dessa efter-
forskningar dök nya frågor upp. Hur
hade det sett ut i Skräddarbacken för
ungefär 50 år sedan? Och visste man
något om Skräddarbacken längre
bakåt i tiden?

- Vi studerade gamla kartor och jäm-
förde med vår egen stora karta, säger
Lena. Vad var det för likheter och
olikheter? Och kunde vi få reda på nå-
got vad som ligger bakom namnet
Skräddarbacken? Vi såg bron på den
gamla kartan och att det funnits en
kvarn vid bäcken. Bäcken rinner ge-
nom hela området och kommer från
skogssjön.



Skräddarbacken nämndes i en skrift
år 1571 i samband med att svensk-
arna betalade Älvsborgs lösen till
Danmark. Då fanns en man som hette
Mattz Swensson i Skräddarbacken
som skattades för silver, koppar, kol,
malm och husdjur. Skräddarbacken
nämns också i en skrift under drott-
ning Kristinas tid. När Kristina rege-
rade gav hon tre gårdar, Skräddar-
backen, Hångsarvet och Karlberg till
bergsmannen Hans Philip Lybecker,
som gett namn till en av vägarna i
området. Vi fick också reda på att
namnet Skräddarbacken kan ha att
göra med att man förr i tiden skrädde
malmen dvs. man rensade bort grå-
berget från järnmalmen.

Barn och föräldrar specialstuderade
den egna vägens historia. Så här skrev
Patrik som bor på Lapp Anders väg:

Jag bor på Lapp Anders väg. Det här
har jag tagit reda på om min väg. Han
som gav namn till vägen hette Anders
Jonsson och kallades Lapp Anders.
För hundra år sedan kom det många
samer till Dalarna, men myndighe-
terna ville inte ha dom här. Lapp An-
ders bodde i Baggbo. Han var vägvi-
sare åt ingenjör Olof Forsgren, som
skulle anlägga ett järnbruk vid sjön
Noran. Lapp Anders behövde inga
kartor, han hittade överallt. Lapp An-
ders dog 1811.

Som avslutning på det historiska del-
området gjorde man modeller av per-
sonerna som gett namn åt vägarna och
deras hus i trä och textil med hjälp av
slöjdlärarna.

- Vi försökte att göra gubbarna och
gummorna så karaktäristiska som
möjligt, berättar Anna-Greta Köves,
slöjdlärare. Storbonden Bo Erik fick
vadmalsväst och Hans Philip Ly-
becker fick sidenväst. Pligg Erik som
gick till fots till Stockholm för att söka
rätt hos högre myndigheter men ham-
nade i stället i fängelse för sitt rätts-
patos, fick randiga kläder. Soldaten
Anders Mattsson Silfverknapp fick
soldatkläder.

Alla personerna bakom vägnamnen
och deras hus placerades på en trä-
ram. Hela det gemensamma konstver-
ket placerades i
Skräddarbacks-
skolans matsal.
Här kan vuxna
och barn varje
dag bli påminda
om och glädjas
åt sin hembygds
historia.

Redovisning
De historiska
studierna kring

Skräddarbacken och vägarnas namn
redovisades på stormötet. Barnen be-
rättade om sitt forskningsarbete med
hjälp av bilder modeller och utställ-
ningar. De visade kartor, teckningar
och diagram.

Nutiden
För att ge ett sammanhang mellan förr
och nutid utformade barn och vuxna
en stor väggkarta över Skräddar-
backen och satte ut namnen på vä-
garna. Barnen letade reda på sin väg
och markerade sitt hus. De drog en
tråd från huset till ett foto av sig själv.
På så sätt kunde man få en översikt-
lig bild över var barnen bodde i Skräd-
darbacken.

Trevliga ställen i
Skräddarbacken.
Skräddarbacken är härlig, därför att
det är en bra miljö. Det är bäst när
våren börjar komma! Man kan cykla,
åka inline, hoppa hage och börja att
ha mindre kläder. Sen på hösten kan
man plocka bär och leka i alla löv. Det
är roligt! Det finns en damm som he-
ter Dammyra där jag är med kompi-
sar och badar. Det är härligt! Jag går i
en skola som är jättebra.
(Gabriella S.)

Som en del i temat Nutiden beslöt bar-
nen att arbeta med platser som de
tyckte var intressanta i Skräddar-
backen. Barnen kom med förslag som
listades på tavlan. Efter diskussioner
enades man om att arbeta med sex av



byggde också modeller på önske-
lekplatser.

Hinderbanan
På ett kommande stormöte presente-
rade de något äldre barnen ett förslag
om att bygga en hinderbana på skol-
gården. De hade gjort ritningar och
beskrivningar på hur banan skulle se
ut och vilka hinder man ville ha. Jo-
nas i 2A beskrev arbetsförloppet på
följande sätt:

Först gick vi och tittade var hinder-
banan skulle vara. Vi satte blåa band
där vi skulle ha hinderbanan. Vi la ut
däck som man ska springa i. Vi gjorde
ett däck som man ska krypa igenom,
och vi satte gula band på dom träd
som vi skulle såga ner. Dennis pappa
sågade ner träden. Så finns det en
stege gjord av pinnar där man ska ta
sig över fyra stockar. Det ligger såg-
spån under så det ska bli mjukt. Det
finns en stock som man ska balansera
på. Vi är inte klara än.

Det var på våren som arbetet avsluta-
des med en stor invigningsfest av
hinderbanan.

förslagen. Barnen fick välja arbets-
område och det blev 6-8 barn i varje
grupp. Följande platser valdes ut: Fa-
bian, Dammyran, pulkabacken, lek-
parken, elljusspåret, isbanan och kul-
len på stora skolgården samt hästarna
i Mats Knuts. Grupperna inledde ar-
betet med att fotografera och skriva
berättelser och dikter om sina platser.
Som en avslutning byggde de en mo-
dell.

Dammyran och bäcken
Barnen har även arbetat med natur-
miljön. De har experimenterat med
vatten och forskat kring djurlivet i
bäcken, på ängen och i skogen. De
lärde sig om kretslopp och nedbryt-
ning. När de gick på studieutflykter
till sitt lekställe i skogen kollade de
om vägen dit var säker.

Skolgårdsmiljön
Skolgårdsmiljön är ett ställe för stu-
dier, rekreation och lek. På en stor-
samling bestämde barn och vuxna att
man skulle undersöka hur skolgården
skulle kunna förbättras. De yngre bar-
nen bestämde sig för att göra några
fina och trevliga odlingar utanför de-
ras fönster. De började med att till-
verka miljövänliga blomkrukor av tid-
ningspapper. De sådde olika sorters
frön och studerade hur plantorna ut-
vecklades. De ritade och skrev i klas-
sens gemensamma bok.

Barn och vuxna hjälp-
tes åt att bryta upp as-
falt och göra rabatter
utanför klassrummet.
Man snickrade blom-
lådor av spillvirke och
när plantorna var till-
räckligt stora plante-
rade man ut dem. En
del av den jord som
man använde i land
och rabatter, fick man
från skolans varm-
kompost, dit barnen
går varje dag med mat-
rester. Barnen hade lärt
sig att matresterna
hade blivit jord, och nu
använde de jorden till
nya odlingar. De ritade
och skrev om växter-
nas utveckling. Många
odlingsexperiment
gjordes både inom-
och utomhus.

För lite lekredskap
En grupp åtog sig att se över lek-
redskapen. Barnen tyckte att det var
alldeles för lite redskap på gården.

- Vi delade upp oss i tre grupper och
vi ritade, skrev och fotograferade hur
det såg ut på gården, berättar Andreas,
år 2. Sedan ritade vi och skrev och
kom med förslag på hur vi ville att
det skulle se ut på vår skolgård. Vi



Trafiksituationen runt
skolan
Arbetet med att göra skolgården vack-
rare och roligare ledde till att barnen
även ville få en bättre trafikmiljö. De
upptäckte att det fanns fler cyklar än
cykelställ. De iakttog också att sop-
bilen, postbilen och bilen som kom
med mat körde upp på skolgården.
Sopcontainern var placerad på skol-
gården och postlådan fanns alldeles
intill skolans entré. Barnen beskrev
trafikproblemen och utformade för-
slag till åtgärder. Niklas, år 2, berät-
tar om hur frågan om cykelställen be-
handlades på stormötet.

- I fredags hade vi storsamling. Vi
pratade om cykelställen och post-
lådan. Alla tyckte att postlådan skulle
stå nere vid bussgatan. Vi vill inte att
postbilen ska köra ända upp på går-
den. 1 A ville ha cykelställen i en båge
på gräsmattan. Vi och lekis ville ha
cykelställen längs lekisväggen. Vi
röstade och vårt förslag vann. Sen
kom vi på att vi måste fråga Ulf (chef
på barnomsorgen) om vi kan få köpa
fler cykelställ.

Ulf lovade fler cykelställ och barnen
tog itu med problematiken kring post-
lådan. Vem bestämde över postlådan?
Man beslöt att först tala med Ulf och

sen fråga någon på posten. Ulf var po-
sitiv och när postbilen kom för att
lämna post passade några av barnen
på att fråga om de fick flytta brevlå-
dan. Postmannen tyckte det var ett bra
förslag. Barnen kom även med ett för-
slag om att flytta sopstationen från
skolgården. De föreslog också en för-
bättring av infarten till skolan och ett
övergångsställe alldeles intill skolan.

Inför redovisningen av delområdet
skolgårdsmiljön inbjöds trafikingen-
jören Anders Eklund och Bengt Isaks-
son från fastighetskontoret. Barnen
berättade om förslagen till föränd-
ringar och överlämnade ett brev:

Till Anders Eklund och Bengt
Isaksson

Vi barn och personal på Fabian
föreslår några förändringar för att
få en bättre trafikmiljö. Sikten är
skymd vid infarten till skolan.

1. Vi vill att ni sågar ner några träd
och buskar på båda sidor om infar-
ten.

2. Vi vill att ni gör infarten bredare.
(Se vår karta) Man kan ta lite av
gräsmattan och asfaltera där.

3. Vi skulle tycka det var bra om man
flyttar sopstationen från vår gård ner
till infarten. Då slipper sopbilen köra
upp på gården där vi leker

4. Vi tycker det är väldigt dålig sikt
vid korsningen mellan cykelvägen
och Pilt-Jans väg. Elskåpet/trans-
formatorskåpet skymmer sikten. Vi
tycker att man borde flytta elskåpet.
Vi tycker också att det vore bra med
en bred upphöjning över hela
övergångsstället så att bilarna och
bussarna får lov att sakta ner farten.
De kör alldeles för fort.

Hälsningar från alla barn och perso-
nal på Fabian

Barnen upplevde det positivt att få
framföra sina förslag till de kommun-
ansvariga. De tyckte att Bengt och
Anders hade lyssnat på dem.



- Ännu gladare blev vi, när vi efter en
tid fick svar på vårt brev, säger Örjan
Eriksson, fritidspedagog. Bengt hade
gjort en sammanfattning av våra för-
slag och utformat en karta. Frågan
kring elskåpet skickades vidare till
Borlänge Energi och frågorna kring
skolgården hade överförts till fastig-
hetskontoret.

Skolvägen
Som en fortsättning på att förbättra
miljön runt skolan beslöt barnen att
studera skolvägarna. De barn som
bodde nära varandra bildade grupp
och på så sätt bildades åtta grupper.

I samband med studieutflykterna pas-
sade man på att fotografera sina hus.
Barnen tog kort på varandra framför
husen. De tecknade och skrev om sin
skolväg.

Kartläggning av
farliga platser
Under studierna kring skolvägen
iakttog barnen flera farliga trafik-
ställen. Arbetet koncentrerades på att
mera noggrant ringa in och beskriva
trafikproblemen. Efter undersök-
ningar på ort och ställe beslöt klas-
sen att beskriva trafikproblemen i fyra
farliga korsningar och föreslå åtgär-
der.

Problemen i korsningarna  bestod i
huvudsak av att bilister och cyklister
körde alldeles för fort. Sikten var
skymd av träd, buskar, häckar och ett
elskåp samt på vintern av höga snö-
vallar. Barn och personal utformade
ett åtgärdsförslag som de överläm-
nade vid ett sammanträde med  trafik-
nämndens politiker. Det här är elev-
ernas förslag:

Korsningen mellan cykelvägen och
Pilt Jans väg: Man bygger ett förhöjt
övergångsställe över hela cykel-
vägskorsnigen. Elskåpet, som skym-
mer sikten, flyttas. Man lägger snön
på annat ställe i vinter så att den inte
skymmer.

Korsningen Olles väg och cykeI-
vägen: Man bygger ett förhöjt över-
gångsställe för att få ner farten för alla
trafikanter. Man röjer bort några träd
och buskar som skymmer.

Korsningen Arons Eriks väg och
cykelvägen: Man bygger några fart-
hinder på Arons Eriks väg för att få
ner farten på alla trafikanter. Man så-
gar ner några träd och buskar för
bättre sikt.

Korsningen Lapp Anders väg, buss-
gatan och cykelvägen: Man gör ett
förhöjt övergångsställe för att få ner
farten på trafikanterna. Man pratar
med husägaren om häcken som är för
hög.

Öppet hus
- I slutet av vårterminen gjorde vi en
stor utställning i skolans matsal. Alla
klasser ställde ut sina arbeten. Många
besökare kom. Extra roligt var det att
vi fick besök av kommunalrådet Pe-
ter Hultqvist. Han lyssnade särskilt på
eleverna från trean som berättade med
hjälp av sin modell om trafikproble-
men på skolans parkeringsplats och
bussgatan som finns strax utanför
skolan. Han visade stort intresse för
utställningen och projektet, säger
Lena Ek avslutningsvis.

Före Efter



- För att alla skulle känna sig delak-
tiga inledde vi med att kartlägga bar-
nens hem och skolvägar. Barnen teck-
nade, målade, fotograferade och skrev
berättelser om sitt boende. De utfor-
made en väggkarta i tyg med vägar,
sjöar och vattendrag. Varje barn
gjorde en bild av huset på vliselin och
placerade det på kartan, berättar Bar-
bro Larsson, lärare på Fagerås skola.
Det var roligt att orientera sig på kar-
tan, upptäcka var man själv bodde och
följa vägarna för att se hur man åker
för att komma till kompisar och sko-
lan. Vi återvände ofta till kartan un-
der det fortsatta arbetet.

Fagerås skola som ligger i Kils kom-
mun har omkring 160 elever i åldrarna
6 till 13 år samt fritidshem. Här finns
en klass för varje årskurs, samt en sär-

skolegrupp. Samhället har omkring
400 innevånare. Knappt hälften av
eleverna bor i tätorten, medan övriga
kommer med skolskjuts från den
omgivande landsbygden.

Vårt hus
historia
Barnen i förskolan
och klass 1 stude-
rade även sitt rum.
De mätte och ri-
tade så som det
såg ut om man tit-
tade uppifrån. De
skrev listor på allt
som fanns i rum-
met. De gjorde en
modell av rum-

men och möblerade efter sina rit-
ningar. De intervjuade också föräld-
rar, äldre släktingar och grannar om
husets historia. Anders kunde berätta
om sin gårds historia sju generatio-
ner bakåt i tiden. Maria bodde i sitt
hus som tredje generation.

Studier av närsamhället i Fagerås

Hur såg vårt samhälle ut förr och vilka faktorer har påverkat utvecklingen? Hur fungerar
vårt samhälle i dag? Vilka möjligheter har vi att forma dess framtid? Detta var de
övergripande frågor som pedagoger och elever ställde när de bestämde sig för att studera
sitt närsamhälle.



Barnen tog reda på hur vägar och be-
byggelse runt husen utvecklats. Alla
gjorde en �gårdamålning� av sitt hem.
I slutskedet arbetade man tillsammans
med klass 6 som knöt an genom att
forska om klädedräktens historia.
Berättelserna och målningarna kom-
pletterades med bilder av folk i tids-
typiska dräkter.

Barnens trafikmiljöer
Klass 2 utgick från väggkartan
och arbetade med närmiljön runt
det egna huset. Med hjälp av för-
äldrarna gjorde de en detaljerad
kartskiss över den närmaste om-
givningen. För de barn som åkte
skolskjuts skulle av- och påstig-
ningsplatsen finnas med. Att öka
säkerheten där var en viktig del
i arbetet. Skissen överfördes se-
dan till en tredimensionell mo-
dell.

Klassen arbetade mycket med
boendemiljön och vad som är
positivt och negativt med att bo
på landet eller i stan. Man skrev
dagbok under två perioder för att

få en bättre bild av skillnaderna i re-
sande mellan de som bor i tätort och
de som bor på landsbygden. Man in-
tervjuade också äldre generationer
och spelade in berättelser på band.

Farliga häckvägen
Barn och vuxna fortsatte studierna
med att gå ut tillsammans och titta
med �farlighetsögon� på trafikmiljön.
De kom fram till att vägsträckan förbi
häcken var farligast. Häcken var hög,
det växte stora träd i trädgården, det
fanns ingen trottoar och vägen var
ganska smal.

Barnen fotograferade vägen. De ge-
nomförde en trafikräkning under en
hel skoldag från det att de första
eleverna kom till skolan tills de sista
gick hem. Arbetet delades upp så att
alla elever var med och räknade. Re-
sultatet redovisades i form av stapel-
diagram på blädderblock och vid da-
torn. Vid bearbetningen ställdes föl-
jande frågor: Vad är det som är far-
ligt? Svaret var entydigt, häcken, bar-
nen ser inte bilarna och bilförarna ser
inte barnen. Vad kan man göra åt pro-
blemet? Barn och vuxna diskuterade
och de förslag som barnen fann rim-
ligast var att klippa ner häcken samt
att göra ett övergångsställe.

Nu ville man höra åsikter från andra
som använde vägen: skolskjuts-

chauffören, förare av olika varutran-
sportbilar, föräldrar, lärare och gående
och cyklande skolbarn. Frågor formu-
lerades, grupperna genomförde inter-
vjuer. Man dokumenterade i ord och
bild.

Milkochauffören hade många syn-
punkter som eleverna fick arbeta vi-
dare med t.ex. att han kunde lämna
mejerivaror vid färre tillfällen. Han
tyckte också att det behövdes en gång-
och cykelväg. Detta ledde till inter-
vju med inköpsansvarig i skolköket
och undersökningar inför en ny gång-
och cykelväg.

Barngruppen gick ut och tittade var
en sådan väg lämpligast kunde dras.
Var kommer man ut? Flera alternativ
var omöjliga eftersom man skulle
komma ut på skolans parkering och
där varutransporterna kör. Till slut
fann man en plats som var bra från
båda håll. Klassen kontaktade tek-
niska nämnden och bad om tid för ett
besök.

En grupp barn presenterade arbetet
om Den farliga häckvägen för tek-
niska chefen i kommunhuset. Barnen
visade diabilder och modellen av
häckvägen. De presenterade sina för-
slag till en gång- och cykelväg. Tek-
niska chefen lovade att ta kontakt med
Kilsbostäder för att diskutera frågan
om en gång- och cykelväg.

Mitt hus
Huset är byggt i slutet av 1800-talet. När
vi renoverade så stod det 1863 inristat i
en mur. Vem som byggde huset vet vi
inte. Den som ägde gården 1942 hette
Karl Georg Skäring. Nästa ägare var
Gösta Lindvall. Han sålde huset till min
morfar Karl-Erik Larsson. Vi flyttade
hit 1991. Huset är rött och har vita knu-
tar. Det är inte ombyggt men renoverat
både in- och utvändigt. Vi har både
vind, källare och övervåning. Det har
funnits två lägenheter i vårat hus, men
nu har vi hela huset för oss själva. Det
har funnits flera uthus på gården, men
nu finns det bara ett kvar som vi använ-
der till garage. Det har funnits ett såg-
verk som vi har byggt om till vedbod.
Vi har 18 hönor och en tupp. Längre
tillbaka fanns det fler djur på gården.
Vi vet inget om husets historia. Några
gamla saker finns det inte kvar på går-
den. (Maria klass 3)



Skolan och skolgården
För att föra ner arbetet från en abstrakt
till en konkret nivå gjordes en skal-
enlig modell av skolområdet. Sär-
skolans elever tillverkade skolbygg-
naderna i trä. Grundskolans elever
byggde upp skolgården på frigolitski-
vor. Allt fanns med: parkeringen fylld
med bilar, varutransporter och taxi-
bilar, träd och lekredskap och natur-
ligtvis lekande barn. Modellen utöka-
des sedan med tillfartsvägarna till
skolan.

Barn och vuxna ansåg att trafikmiljön
på och intill skolgården hade stora
brister. Båda klasserna i år 2 arbetade
vidare med skolgården. Även klass 3
och 4 deltog i arbetet.

Under arbetets gång blev en
grannfastighet till skolan till
salu. Personalen ville inte missa
tillfället att skapa förutsätt-
ningar för en mer radikal lös-
ning. Därför skrev personalen
brev till politikerna. De bjöd
även in dem och berörda tjäns-
temän till rundvandring runt
skolan.

Brev till Barn- och
ungdomsnämnden i
Kils kommun
Skolpersonalen vid Fagerås
skola skrev ett brev med föl-

jande innehåll.
Vi har numera 160 elever på Fagerås
förskola och skola. Många åker skol-
skjuts. Ökat elevantal medför mer
personal, de flesta bilburna. Föräld-
rar skjutsar och hämtar på fritids-
hemmet och fritidsklubben som också
finns på skolan fr.o.m. detta läsår. Tra-
fiken kring skolan och på skolområdet
har alltså ökat betydligt.

Skolan har bara en infart för bilar. Vä-
gen är smal, den svänger och det finns
skymmande häckar vilket ger dålig
sikt. Skolskjutsen, varutransporter,
matbilar, hantverkare, sopbilen, post-
bilen osv. måste använda infarten lik-
som besökande till distriktssköterske-

mottagningen och en del besökande
till pensionärshemmet. Passagen ge-
nom skolområdet som är skyltad som
gång- och cykelväg används flitigt av
cyklister på väg till järnvägsstationen.
Elever som går och cyklar till skolan
hamnar i en svår trafiksituation.

Av- och påstigningsplatsen för skol-
skjutseleverna ligger mellan skol-
gården och fotbollsplanen. När elever
ska ta sig till gymnastiksalen eller trä-
slöjden måste de korsa busshåll-
platsen. Det är heller inte bra att två
lekplaner på detta sätt delas av trafi-
ken. Bollar rullar lätt över på otillå-
ten mark och barnen springer efter.
Området borde stängas av för all tra-
fik under skoltid och ingå i barnens
lekytor.

Nu finns en angränsande fastighet till
salu. Vårt förslag är att kommunen
förvärvar fastigheten och river bygg-
naderna. Därmed kan skolan få en ny
infart från Järnvägsgatan som i för-
sta hand kan användas för skol-
skjutsarna. Där skulle också kunna
finnas extra parkeringsplatser för be-
sökande till skolan. Via en gångväg
skulle man nå skolan. Vi ber med
denna skrivelse att Barn- och ung-
domnämnden undersöker vårt förslag.
Vi anser att det är ett brådskande
ärende som snabbt måste få en lös-
ning.



Vägarna runt
Fagerås
Gamla Kungsvägen nya
vägbygget
Vägprojektet 45 och 61 är ett av de
största i Värmlands historia och ett
av de större som pågår i Sverige för
närvarande. Totalt ska 13,5 km ny
riksväg och 7,2 km anslutningsväg
byggas. Längs de nya sträckningarna
kommer trafiken att passera 11 broar
och 7 gångtunnlar. Den nya riksvä-
gen - Kungsvägen dras genom Kils
kommun främst inom Fagerås med
omnejd.

Benämningen Kungsvägen bör-
jade att användas på en del vik-
tiga vägar redan på medeltiden.
Till en början var inte vägarna
farbara med fordon utan var
endast enkla ridstigar. I mitten
av 1600-talet började man
bygga de Kungsvägar som blev
föregångare till våra dagars
riks- och europavägar. Många
kungligheter och deras sände-
bud har färdats genom Frykerud
på sina resor mellan Oslo och
Stockholm.

Klass 4 valde att jämföra vägar
och vägbyggen förr och nu samt
hur utvecklingen av bygden på-

verkats av vägarnas sträckningar. Syf-
tet var att eleverna skulle följa väg-
bygget och då lära sig hur man byg-
ger en modern väg från planerings-
stadiet till att skogen har avverkats,
berg har sprängts, broar har gjutits,
jord har schaktats så att man  klart
och tydligt kan se hur de nya vägarna
kommer att påverka omgivningen.

Samtidigt skulle eleverna göra en
jämförelse mellan den vägen och
Kungsvägen för att förstå det histo-
riska sambandet. Exempel på avsnitt
är gästgivargårdar, hästskjutsar, skol-
vägar, vägunderhåll, milstenar o.s.v.
Elevernas lärande och forskande re-

sulterade i artiklar i skol-
tidningen och i Kils kommuns
gemensamma digitala tidning.
Arbetet presenterades på klas-
sens hemsida på Internet.

Pilgrimsleder och
kyrkvägar
Eleverna i klass 5 forskade
kring de pilgrimsleder som
gick genom Frykerud och som
slutade vid Nidarosdomen i
Trondheim. Tillsammans med
musikläraren skapades en mu-
sikal om utvandringen från
elevernas hembygd Frykerud
till USA i slutet av 1800-talet.
För att få underlag för innehål-

let intervjuades far- och morföräld-
rar och andra äldre i bygden. Man
forskade om uppfinningar, broar, järn-
vägar och ångbåtar för 100 år sedan.
En modell av kyrkan ställdes ut i
sockenstugan i samband med Kyrko-
dagarna då olika aktiviteter anordna-
des.

Gästgiverier och
skjutsorganisation
Klass 6 bestämde sig för att arbeta
med Gästgiverier och skjutsorgani-
sation. Temat inleddes med berättel-
sen om Einar Hagenrots liv som
skjutspojke. Hagenrot var rektor på



skolan under sextiotalet och berättel-
sen om hans barndom finns i en av
Frykerudsböckerna. Här och i andra
böcker på biblioteket forskade klas-
sen fram uppgifter om den omfattande
skjutsorganisationen som fanns på
landsbygden.

Klassen gjorde historiska
promenader för att se var
gästgiverierna har legat.
De besökte en gård där
många av de gamla häst-
kärrorna bevarats. Dåti-
dens skjutsbönder var be-
roende av gästgiverier och
skjutsstationer för att byta
hästar eller �tanka� dem
med vatten och foder. Det
blev naturligt att anknyta
till våra dagars transporter
där långtradare, bussar och
bensinmackar ersatt den
gamla organisationen.

Eleverna ville också
åskådliggöra arbetet i form

av dockskåp som tillverkades i trä och
inreddes tidstypiskt. En grupp tillver-
kade en modell av ett gästgiveri och
som kontrast valde en annan grupp att
göra en modell av Shellmacken i
Fagerås. Några av eleverna som ar-

betat med transporter av gods gjorde
en interiör från en gammaldags diver-
sehandel som legat vid gamla
kyrkplatsen i Fagerås. Modellerna
användes vid redovisningen inför de
andra klasserna.



Utvärdering av personalen på Fagerås skola
Personalen gjorde en utvärdering av projektet Forska och lära i närsamhället. De kopplade utvärderingen till de
utgångspunkter som formulerades inledningsvis.

Arbetet ska bedrivas inom den ordinarie verksamhet i enligt läroplan, skolplan och lokala
arbetsplaner.
Allt vi arbetat med ryms inom befintliga kursplaner men vi har lyckats olika bra med att väva in projektarbetet
De flesta tycker att projektet tagit betydligt mer tid än man tänkt sig och annat arbete har fått stå tillbaka. Ett
samstämmigt utlåtande från både elever och lärare är att det har varit roligt.

Projektet ska ge kunskap om närsamhällets framväxt. Vägarnas och trafikens betydelse ska
stå i fokus.
På det här området har vår kunskap ökat väsentligt. Inte minst gäller det här personalen, då många av oss inte
bor på orten. Viktig kunskap skaffade vi oss genom att åka runt och fotografera alla hemmen. Att åka de långa
dåliga vägarna som många elever reser varje dag gav en nyttig inblick i att barnens skoldag är betydligt längre
och mer ansträngande än den del vi vanligtvis ser.

Arbetet ska stärka känslan för hembygden. Att upptäcka att man är en del i ett historiskt
skeende bör väcka intresse för att föra arvet vidare.
Här känner vi också att vi lyckats. En del har upptäckt glädjen i att släktforska och andra har prövat på hem-
bygdsforskning. I vårt rotlösa samhälle måste det vara positivt att känna att man hör hemma någonstans. Man
har upptäckt att vårt samhälle inte utvecklas slumpmässigt utan att allt beror på enskilda människors mer eller
mindre kloka beslut. Om några år är det de som i dag är elever som ska fatta besluten.

Eleverna ska ges möjlighet att arbeta med många olika uttrycksformer.
Vi har nått längre än vad vi trodde. Vi har ritat och målat i många olika tekniker och använt olika material. I
modellbyggena har vi använt trä, tyg, lera. gips, gipsbindor frigolit, kartong och papiermache. Modellbyggena
har överlag blivit mer omfattande än vi tänkt oss eftersom elevernas entusiasm och fantasi inte gått att hejda.
Ibland har vi hamnat i tidsbrist. Många elever har för första gången arbetat med film. Att skissa filmidéer skriva
manus, regissera och slutligen redigera till färdig film är något vi tänker jobba mer med. Musik och dans har
kommit med tack vare arbetet med musikalen om emigranterna. En av musikskolans lärare hjälpt oss, men det
mesta arbetet har eleverna själva stått för.

Eleverna ska känna delaktighet. Deras idéer ska tas på allvar. Olika lösningar ska få växa
fram. Allas arbete ska duga.
Vi vågar påstå att alla elever har varit engagerade. De har fått arbeta med ämnen som anknyter till deras vardag.
Alla idéer har diskuterats men inte alltid genomförts. Det är ju ett led i en demokratisk process. Vid de tillfällen
eleverna presenterat sina arbeten har de varit stolta över resultaten.

Särskolans elever ska delta i projektarbetet.
Beroende på förmåga har särskolans elever deltagit i arbetet i sina värdklasser på grundskolan. Dessutom har vi
tillverkat skolbyggnaderna på stora modellen, arbetat med temat järnvägsövergången och forskat om bilismens
historia. Våra arbeten har rönt lika stor uppskattning som de andras.

Vi har vid några tillfällen anordnat utställningar för allmänheten.
Vår första utställning gjordes ganska tidigt under projektår 1 i samband med att skolan återinvigdes efter en
om- och tillbyggnad. Nästa stora utställning visades förra våren i samband med Fageråsskolans dag som arrang-
erades av Hem och Skola. Delar av projektet har presenterats på biblioteket och i sockenstugan. I mitten av maj
hade skolan Öppet Hus där elevernas arbeten ställdes ut.

Källa: Forska och lära i närsamhället, Slutrapport från Fagerås skola i Kil. 1998



På avdelningen Solhaga har man stu-
derat vägar, kommunikationer, bostä-
der och yrken utifrån Folk och rövare
i Kamomilla stad. Barn och vuxna har
också arbetat med att förbättra vägen
utanför barnskolan. En allmän cykel-
väg går mellan två av skolhusen.

Inom år 3 har en klass studerat Cy-
keln och cykelsäkerhet. Två klasser
har forskat kring temat På historiska
vägar runt Kumla. Elever och peda-
goger har dokumenterat arbetet i en
vacker och intressant bok med färg-
bilder. Eleverna i klass 2 har utgått
från begreppet samhälle och då un-
dersökt problem och möjligheter i

Kumla. De valde att inledningsvis stu-
dera de egna husen och offentliga
byggnader i staden.

Husen vi bor i.
- Vi inledde vårt arbete i
klass 2a med att titta på ett
flygfotografi av en av lärar-
nas hus. Vi pratade om bar-
nens hus och kom fram till
att de bor i olika typer av hus.
En del bor i villa, några bor
i radhus och ytterligare några
bor i hyreshus. Vi gjorde ett
collage med bilder av olika

sorters hus, berättar Inger Viking, lä-
rare.

Med hjälp av en uppförstorad karta
från stadshuset tog barnen reda på och

Barnen på Hagaskolan har under två läsår studerat sitt närsamhälle inom projektet
Forska och lära. De har på olika sätt försökt förbättra skolvägen och miljön runt skolan.
På avdelningen Silverblixten koncentrerade man arbetet under det första året kring
skolgården nu och hur den skulle kunna förändras. Under andra året inriktade man sig
mot skolan och skolgården samt Skolvägen förr och nu. Inledningsvis tog man kontakt
med en pappa som arbetar på Räddningsverket. Han kom med brandkårens skylift och
barn och vuxna fick åka 22 meter upp i luften för att titta på skolgården ovanifrån.

Forskarna på Hagaskolan

Barnen på Silverblixten har skapat tre modeller förr, nu och framtid



markerade var alla bodde. Klassen be-
stämde att man i små geografiskt av-
delade grupper skulle fotografera och
teckna sina hus. Barnen gjorde mål-
ningar utifrån sina husteckningar och
man funderade över om man kunde
göra något mera kring husen.

- Vi pratade med slöjdläraren om man
skulle kunna utforma husen i trä som
en tavla. Det gick bra. Barnen arbe-
tade i smågrupper i slöjdsalen. Så här
fina blev husen när de var färdiga.

Samhället
- Vi startade vårt andra arbetsområde
med att ställa frågor som: Vad är ett
samhälle? Vad finns i ett samhälle?
säger Inger. Jag läste högt ur boken
Öarna i havet där man möter två sam-
hällen med helt olika värdegrund. Ett
är demokratiskt och ett odemokra-
tiskt. Efter varje avsnitt jämförde vi
de två samhällena och diskuterade de
olika synsätten.

Barnen beskrev i bilder vad de tyckte
skulle finnas i ett samhälle. Det mesta
av vad de föreslog fanns i Kumla.
Nästa fråga var: Vad i Kumla vill vi
veta mer om? Barnen gav förslag på
studiebesök. Grupperna organisera-
des efter intresseområde. Man utfor-
made intervjufrågor och övade att

hantera bandspelaren och kamera in-
för besök på Stadshuset, Ymers sko-
fabrik, Sparbanken, Flygplatsen,
Läkargruppen och Posten. Stina, Da-
vid, Sofia, Emil och Frida valde pos-
ten. Så här berättar gruppen om
studiebesöket.

-Vi togs emot av Pelle som började
med att berätta om hur deras arbets-
dag ser ut. Redan klockan 6 kommer
en stor lastbil från Västerås med den
första posten. Därefter börjar sorte-
ringen av alla brev och paket. Först
sorteras posten efter postnummer se-

dan efter gatuadresser. Bor man i hy-
reshus läggs posten till de som bor
längst ner för att man ska slippa
springa upp och ner i trapporna.

- Klockan halv tio är brevbärarna
klara för att åka ut med posten.
Klockan tolv är de klara med utdel-
ningen och tar då lunch. Under för-
middagen kommer det flera bilar från
Västerås med post som ska delas ut
nästa dag. På eftermiddagen hämtar
brevbärarna post från de gula lådorna
som finns uppsatta på olika ställen i
samhället.

Gruppen ställde sina intervjufrågor
till Pelle. De frågade bl.a. om varför
måste man ha frimärken på breven.
Genom frimärkena får posten in
pengar till löner åt alla som jobbar här,
förklarade Pelle. Ibland behöver vi
köpa nya cyklar, bilar och datorer. Så
måste vi också betala hyra.

Eleverna bearbetade och samman-
ställde sitt material. Texterna skrevs
in på datorn. Klassen beslöt att bilder
och texter skulle utformas som tid-
ningssidor. Alla tidningssidor sam-
manställdes till tidningen Kumla - vår
stad. Frida och David bidrog med
berättelsen om posten till sin tidnings-
sida.

Inom Hagaskolan som är en 1-6 skola finns även barnskolorna Solhaga och
Silverblixten. Det är barn 6-11 år som deltagit i projektet Forska och lära i
närsamhället.



När vi var på posten
Vi var på studiebesök på gamla pos-
ten. Där fick vi se hur de sorterade
brev för att de ska komma till rätt per-
son. Vi fick stämpla post och se hur
en maskin stämplande också. Vi fick
se listor där det stod våra namn. De
används när man sorterar posten. Sen
intervjuade vi Pelle som var en av
cheferna. Sen fick vi tre karameller
var med postmärket på. Vi fick också
ta post ur postlådan.

Kumlasjön -
Närkeslättens pärla.
I Kumla finns en konstgjord sjö om-
given av intressanta naturområden
som barnen önskade att få forska
kring. Klassen gjorde en studieutflykt
till sjön för att på ort och ställe un-
dersöka hur man skulle kunna ut-
veckla temat. Eftersom man vid den
här tiden läste boken Den stora
ballongtävlingen jorden runt kom bar-
nen på att de skulle försöka göra min-
nesbilder av området �från luften�.

Efter introduktionen beslöt klassen ta
reda på mer om hur Kumlasjön bygg-
des. Kulturintendent Mats Runering
kom och berättade om hur Kumlasjön
blev till - från sopptipp till en fin bad-
sjö.

Efter en del diskus-
sioner om hur man
skulle gå vidare
kom man fram till
att inom tre grupper
forska under rubri-
kerna: Hur Kumla-
sjön kom till. Hur
det ser ut vid Kum-
lasjön i dag. Hur
man skulle vilja att
Kumlasjön såg ut i
framtiden. Grupp
1-2 enades om att deras arbete skulle
dokumenteras i en bok om Kumla-
sjön. Grupp 3 ville redovisa sitt ar-
bete som en tavla.

Klassen arbetade intensivt med pro-
jektet under våren. Barnen fotografe-
rade och intervjuade olika personer
för att få mer fakta om Kumlasjön.
Alla texter skrevs på datorn. Här föl-
jer en sammanfattning ur boken
Kumlasjön Förr - Nu - I framtiden av
Klass 2a på Hagaskolan, 1997.

Kumlasjön - Förr
Kumlasjön har inte alltid funnits där!
Under 1930- talet var arbetslösheten
stor i Kumla. När skofabriken Sture
brann ner till grunden, blev det ännu
värre. Företaget gick i konkurs och
därmed blev även Älvbro skofabrik
nerlagd. I Kumla fanns vid den här

tiden cirka 500 personer utan arbete.
Av dessa var omkring 60% skofabrik-
sarbetare. Då kom tanken på att an-
lägga en konstgjord sjö. Arkitekten,
som ritade anläggningen, hette Gösta
Nesser.

År 1933 påbörjades arbetet. Först av
allt måste man forsla bort 5000 m3

sopor, som fanns på området, för det
hade länge varit Kumlas soptipp. Att
det var ett omfattande arbete att för
hand gräva upp allt detta, kan man ju
förstå. Även vanliga hushållsopor
slängdes där. För utgrävningen an-
vände man vanliga spadar. Man hade
även lagt ut en lång räls, som man
körde en trallavagn på. I denna lasta-
des jord och skräp. Arbetet utfördes
som ett beredskapsarbete.

När man grävt en tillräckligt stor grop,
blandade man lera och kalkmjöl och

tätade botten med blandningen.
Kalken kom från Hällabrottet.
Vattnet tog man från grusåsen
via pumpstationen, och det kom
ur samma ledningar som dricks-
vattnet. Man skämtade om att
det gick att både dricka vattnet
och bada i det samtidigt. 1935
var arbetet med Kumlasjön fär-
digt och kumlaborna kunde
glädja sig åt att ha en alldeles
egen sjö mitt i samhället. Det
kostade 82 500 kronor att bygga
sjön.

Varje sommar har under årens
lopp anordnats underhållning
med sång och dans och andra
uppträdanden vid Kumlasjön.



Man får heller inte glömma
Majfirandet, Valborgsmässo-
aftonen, Svenska Flaggans
dag och Kumla Barnens dag
då man  samlade in pengar till
sommarverksamhet för bar-
nen. Blomstertåget som hade
premiär var mycket uppskat-
tat. � Folk i stugorna� tillver-
kade tillsammans 150.000
pappersblommor till tåget.

Kumlasjön - Nu
På 1960-talet byggdes områ-
det vid Kumlasjön ut. Det var
arbetslösa byggnadsarbetare
som utförde arbetet. Man
byggde bl.a. en liten barnbas-
säng som är 10 meter och en
stor 50 meters bassäng, en
hoppbassäng, vattenrutsch-
bana och en plaskdamm. Om
man tröttnar på att bada kan man gå
till lekparken. Där finns det gungor,
klätterställning och en sandlåda. Man
kan också spela pingis, mini-golf el-
ler springa i ett motionsspår. Nere vid
sjön finns en servering där man även
kan köpa godis och glass. Den är öp-
pen året om. De säljer mest glass men
en fin sommardag kan de sälja mel-
lan 10 till 30 korvar. Man kan gå in i
serveringen och fika och äta mat.

I Djupadalsparken som ligger intill
Kumlasjön finns en scen. Den rita-

des av arkitekten Jerk Alton år 1975.
Den invigdes i april 1983. Scenen
används ofta under sommaren. Man
brukar ha valborgsmässofirande och
sommarunderhållning där. Bredvid
scenen står statyn Hans och Greta. På
vintern kan man åka skridskor på
Kumlasjön. På backarna runt om sjön
kan man åka bob, pulka och skidor.

Kumlasjön i framtiden
Gruppen som arbetade med
Kumlasjön i framtiden skrev först ner
sina visioner på papper och byggde
sedan en modell.

- Av alla förslag kom vi gemensamt
överens om att ta med Mc Donald´s
på ön, ett sjörövarskepp i sjön, dino-
sauriepark i skogen, flumraider i
backen, bubbelpool, annan lekutrust-
ning, mer musik, fler bänkar, en ki-
osk till, en stor hoppkudde, en glas-
kupa över sjön och en stor klocka.

Järnvägskorsningen -
tema i klass 2b
Kumla kommun ligger på Närke-
slätten två mil söder om Örebro. Järn-
vägen passerar rakt genom tätorten.

Kumla stationshus byggdes på 1860-
talet ett par kilometer från Kumla
kyrkby. Stationshuset lades på ban-
gårdens västra sida där man förmo-
dade att ett nytt stationssamhälle
skulle växa fram. Husen byggdes
emellertid mera österut mellan kyr-
kan och järnvägen, kring torget där
Kumla växte fram.

Hagaskolan i ligger västra delen av
Kumla. Järnvägsövergången som lig-
ger på andra sidan gatan från skolan
får endast brukas av cyklister och gå-
ende. Tidigare fanns här även biltra-
fik. Under ett dygn passerar 170 tåg.
Åtta timmar per dygn är bommarna
nere.

Alldeles intill Hagaskolan går järn-
vägen mellan Krylbo och Mjölby.
Skolbarnen i klass 2b har studerat
järnvägskorsningen som många barn
måste passera för att ta sig till och från
skolan. De har haft kontakter med sta-
dens planerare och Banverket för att
få till stånd en bättre och säkrare järn-
vägsövergång.

Parallellt med järnvägen går den gan-
ska breda Järnvägsgatan som är starkt
trafikerad speciellt på morgonen. Sko-
lan omges av gator med biltrafik.



Järnvägskorsningen - ett
temaområde
För att få en gemensam bild av när-
samhället inledde klassen promena-
der i de närmaste kvarteren omkring
skolan.

- Det vi särskilt skulle tänka på var
hur trafiken fungerade runt skolan.
Fanns det några faror? Var något ställe
farligare än andra? berättar Rigmor
Juhlin, lärare i klass 2.

Barnen var mycket intresserade av
korsningen där Hagagatan korsar
Järnvägsgatan och järnvägen.
De gjorde många kommentarer.

- Folk går under bommarna.
Bommarna går ner utan att
plinga. Bilarna lämnar inte fö-
reträde. Det finns inget mellan-
rum mellan järnvägen och gatan.
Varför är det inte ljussignaler på
järnvägsgatan i istället för bulor?
Bommarna går inte alltid ner när
det kommer tåg. Varför finns
inget galler nertill på bommarna
så att man inte kan krypa under?

Trafikundersökning
- Vi beslöt att arbeta vidare med
järnvägskorsningen och teck-
nade ner iakttagelser och erfa-

renheter på blädderblocket: - livsfar-
lig ledning - bommarna går att krypa
under (saknar galler)) - bilarna stan-
nar inte, saktar bara ner fast lämna
företrädeskyltar finns - farlig korsning
med skymd sikt på andra sidan järn-
vägen - mest trafik på morgonen och
på eftermiddagen efter klockan 16.00.

- Vi bestämde oss för att göra en
trafikundersökning. Den skulle ske
vid tre olika tillfällen. Frågor som
man ville ha svar på var: Hur ofta går
bommarna ner? Hur länge är bom-
marna nere? Hur många tåg, cyklis-
ter, gående och bilar passerar kors-

ningen en viss tid? Flera
ville också veta vad som
bestämmer när bommarna
ska gå ner och upp.

Ett formulär för undersök-
ningen utarbetades. Bar-
nen genomförde mät-
ningar i korsningen till-
sammans med fritids-
ledarna. De intervjuade
föräldrar och andra släk-
tingar för att få veta deras
åsikter om korsningen.
Resultaten sammanställ-
des i tabeller och diagram.

Barnen föreslår
en gångtunnel
Efter diskussioner kring

resultaten av undersökningarna gav
barnen förslag på hur korsningen
borde ändras. De flesta ville ha en
tunnel under järnvägen och Järnvägs-
gatan. Klassen kontaktade gatuchefen
Mats Iggmark för en diskussion kring
järnvägskorsningen. Han kom för att
ta del av undersökningarna och för-
slagen. Han fann förslagen intressanta
men utryckte att det fanns svårighe-
ter med att bygga en tunnel på det
ställe där övergången nu fanns. Tro-
ligen måste man bygga en tunnel en
bit bort.



En annan svårighet var att kommu-
nen inte hade pengar för att bygga en
tunnel under den närmaste tiden.

Till Banverket
Vi är klass 2 i Hagaskolan KumIa. Vår skola ligger nära järnvägen. Många
barn i skolan bor på andra sidan. Vi tycker att järnvägsövergången är
farlig vid Hagagatan. Bommarna går inte alltid ner. Ibland går bommarna
ner utan att det kommer tåg. Det finns så lite plats att stå på efter som
gatan går alldeles utmed järnvägen. En del kryper under eller går medan
det är rött.

Vi skulle vilja ha en tunnel under järnvägen, så vi får en säkrare skolväg.
Chefen på gatukontoret har varit i klassen och han sa att kommunen inte
själv kan bekosta en tunnel. Alla vi som bor på skolsidan om järnvägen
använder övergången på sommaren, då vi går och cyklar till vårt bad,
Djupadalsbadet. Då vore det bra om det fanns en tunnel . När man väntar
vid bommarna på Järnvägsgatan är det så smalt mellan gata och bommar.

Eleverna i klass 2 på Hagaskolan KumIa.

Tack för ert trevliga brev. Vi förstår de
problem ni har när ni skall passera järn-
vägen vid Hagagatan. Beträffande bom-
marna ingår dessa som en del i
säkerhetsanläggningen för järnvägen.
När ett järnvägsfordon indikeras på spå-
ret inom ett visst avstånd från kors-
ningen påbörjas automatiskt signaler-
ingen vid korsningen. Om någon del i
signalsystemet inte fungerar, exempel-
vis att bommarna inte går ner så blir det
automatiskt rött sken (stopp) för tåg-
trafiken. I sådana fall kan tåget passera
långsamt, i högst 40 km/tim, över kors-
ningen.

På motsvarande sätt kan inträffa att bom-
marna går ner om någon av våra
arbetsmaskiner finns på spåret i närhe-
ten av korsningen, för att utföra arbete.
Bommarna går då ner fastän tåg inte
nödvändigtvis passerar korsningen.

En gång- och cykeltunnel är en kommu-
nal angelägenhet men vi är villiga att bi-
dra med pengar om plankorsningen kan
slopas. Kostnaden för en tunnel har pre-
liminärt beräknats till cirka 5 miljoner
kronor. Vi för just nu diskussioner med
kommunen hur en gångtunnel skall ut-
formas och hur stort ekonomiskt bidrag
vi kan lämna. Hoppas att ni inte kryper
under bommarna i fortsättningen. Var
rädda om er.

Med vänlig hälsning
Gill Gollne

Banverket besvarade brevet på föl-
jande sätt:

På föräldramötet i maj redovisade
klasserna projektet i ord och bild för
föräldrarna. Föräldrarna hade även ti-
digare fått information via veckobrev.

Hur gick det med önskemålet om en
tunnel under järnvägsbron? Man hade
tänkt att lägga tunneln i korsningen
vid Hagagatan men det visade sig vara
för trångt där. Det är svårt att komma
ner under järnvägen vid Hagagatan.
Man tänker därför bygga tunneln vid
Fredsgatan. Barn och vuxna på Haga-
skolan kommer fortsättningsvis att
följa utvecklingen av tunnelbygget
under järnvägen.

Dessutom skulle arbete och kostna-
der delas med Banverket. Barnen be-
slöt att skriva ett brev till Banverket:



I arbetslag 1 ingår elever 6-10 år, i
arbetslag 2 finns elever i åldrarna 11-
13 år. Arbetslag 3 har elever i åldrarna
14-16 år. Syftet med projektet var att
utveckla ett undersökande och tema-
inriktat arbetssätt där eleverna har
inflytande och ansvar. Genom studi-
erna  skulle de få möjlighet att kri-
tiskt granska och värdera samhälls-
beslut och få möjlighet att utveckla
förmågan att se mönster i utvecklings-
och beslutsprocesser i samhället.

-  Varje arbetslag utformar sitt eget sätt
att genomföra projektet, men vi ut-
går ifrån perspektivet förr, nutid och

framtid. De mindre barnen tar upp
hemmet, skolmiljön och skolvägen.
De större barnen ser närmiljön i ett
vidare perspektiv, berättar Eva-Britt
Nilsson, projektansvarig och lärare
för år 7-9.

Skolvägen i
verkligheten och i
fantasin
Arbetslag 1 där de yngre barnen finns
behandlade närmiljön i nära anslut-
ning till litteraturen. Man hade hög-
läsning av barnböcker som anknutit

till temat bl.a. Barnen i Buller-
byn och Kajsa Kavat av Ast-
rid Lindgren.

Barn och vuxna funderade och
samtalade om hur skolvägen
beskrevs i sagan och skrev be-
rättelser om sina önske- och
fantasivägar. Frågor som dök
upp under arbetets gång var:
Hur skiljer sig den verkliga
skolvägen från sago/önske-
vägen. Varför ser min skolväg
ut som den gör? Barnen gjorde
bilder och skrev berättelser om
sina fantasi- och önskevägar.
De byggde en modell av en
lång sago- och önskeväg som
sattes upp längs väggen i kor-

ridoren. Så här tänkte sig Fredrik sin
väg.

Min fantasiskolväg
När jag går till skolan ser jag ett
par hästar. Jag stannar en stund
och klappar dom. Sen går jag vi-
dare och kommer till en lekplats.
Där stannar jag och leker. Jag
kasar kasebana och gungar. Sedan
ser jag en kulle. Jag går upp och
rullar mig ner. Jag går genom
spöktunneln. Där är läskigt men
jag är inte rädd. Jag klättrar upp i
ett träd, det var roligt. Jag går vi-
dare till ett tivoli. Där åker jag ra-
diostyrda bilar. Jag träffar min
kompis. Vi går tillsammans sista
biten. När vi är framme tar vi av
oss ytterkläderna. Sen ställer vi
oss i kön. Slut.

Temat fortsatte med att barnen fick
undersöka hur deras verkliga skolväg
såg ut. De fotograferade varandra vid
sitt hus och ritade och berättade hur
de upplevde vägen till skolan. Så här
skrev Malin om sin verkliga skolväg:

Forska och lära på
Kattebäckskolan

Kattebäckskolan är en nybyggd 1-9 skola med integrerad
sexårsverksamhet och fritidshem. Skolan är belägen i
centrala Trelleborg intill en naturskön park. Runt parken
ligger flerfamiljshus och villor. Skolan är byggd och
utformad så att den möjliggör flexibla och temainriktade
undervisningsformer. Det finns hemrum, naturrum och
vardagsrum som passar för en ökad samverkan mellan
ämnen och yrkesgrupper. Elever och personal är
uppdelade i tre arbetslag.



Min skolväg
Jag har lång väg till skolan. Jag
måste korsa stora vägar. Då måste
jag titta mig noga för. Mamma
följer mig till skolan för jag är
rädd för lastbilarna. Jag får inte
cykla ensam i trafiken. Man måste
titta  innan man går över en gata.

Kartläggningen av skolvägarna vi-
sade att många barn måste ta sig till
och från skolan på starkt trafikerade
gator. De äldre eleverna hjälpte till
med att utforma en skrivelse till kom-
munen. Ett samarbete mellan trafik-
ingenjören och barnen har inletts.

Säker skolväg eller inte
Eleverna som går på Kattebäck-
skolan måste korsa en eller flera
vägar för att komma till skolan.
Flertalet av dessa vägar är direkt
högtrafikerade och att gå över
dessa under rusningstiden är väl-
digt farligt. Särskilt för barnen i
de lägre årskurserna. Hur kan man
ändra på detta? Ett förslag är att
göra övergångsställena säkra ge-
nom fartdämpande åtgärder. Ett
annat är att också göra bilförarna
mer uppmärksamma när de kör
till och från jobbet efter en lång
och jobbig dag. Det. är ett pro-
blem som snarast måste lösas.

Miljön i närområdet
Arbetslag 2, som består av elever år
3-5 inledde arbetet med att studera
kartan över området runt Kattebäcks-
skolan. De ställde frågorna:

Vilken information ger en karta?

Vad kan man utläsa av en karta?

Vad heter gatorna runt skolan och
hur har de fått sina namn?

Vad fanns här i Kattebäck innan
skolan byggdes?

Vilka intressanta byggnader finns
i stadsdelen?

Gatorna i stadsdelen
De gator som har funnits länge har
fått sitt namn av städer från förr. De
som är lite nyare har fått namn efter
t.ex. gårdar som funnits länge. Nya
gator döps efter teman t.ex. blom-
namn. Den nyaste gatan heter Trum-
petaren. De äldsta är Bryggargatan
och Västergatan. De är mer än 100 år
gamla. Kattebäcksvägen heter så bara
för det rann en bäck där. Vägen är 400
meter lång. (Matilda)

Hur skapas ett långsiktigt
samhälle

Arbetslag 2 fortsatte sina un-
dersökningar av miljön i när-
området med att ta reda på
hur stor miljömedvetenheten
var inom skolan och när-
området. Som stöd för studi-
erna fick grupperna en
arbetsbeskrivning att utgå
ifrån.

Gruppen består av:

Vi ska arbeta med:

Dessa frågor vill vi ha
svar på:

Hur kan ni få svar på frå-
gorna?

Vem kan ni prata med?

Var kan ni ringa?

Var kan ni hitta böcker?



Miljöhanteringen på
skolan och i närområdet
Personalen inledde med en teaterpjäs
som skulle visa på hur olika männis-
kor ser på sin närmiljö. Efter föreställ-
ningen följde en diskussion där elev-
erna formulerade frågor och problem-
område. Man beslöt bjuda in miljö-
informatörerna i kommunen för att få
mer information. Besöket resulterade
i att eleverna blev intresserade av att
undersöka hur källsortering och kom-
postering fungerade på skolan.

Eleverna genomförde en enkät- och
intervjuundersökning för att ta reda
på hur mycket övriga elever kände till
om miljöhanteringen på skolan. De
fortsatte ut i samhället för att under-
söka vad det innebär att handla miljö-
vänligt och vad det finns för kriterier
miljövänliga förpackningar. Arbetet
resulterade bl.a. i en väggtidning fö-
reställande närmiljön med återvin-
ningsstationer. Tidningen sattes upp
på utställningsskärmarna i korridoren.
Man gjorde även ett besök på den
stora återvinningscentralen Persåker.

Som avslutning på arbetet hade man
en utvärdering där barnens egna frå-
gor om miljön låg som grund. Utifrån
frågorna skulle eleverna söka svaren

med hjälp av väggtidningen. En vik-
tig fråga ställdes: Tänker du nu mer
på vad som är miljövänligt än du
gjorde tidigare? De flesta svarade ja
och kunde också motivera varför.

En arbetsmodell
- När vi började diskutera upplägg-
ningen av projektet var vi eniga om
att ämnena No, So, svenska, bild och
slöjd skulle bidra med tid för studier
i närsamhället, berättar Eva-Britt.
Ämnesintegrerad undervisning och
längre arbetspass var ingen självklar-

het i vårt arbetslag. Vi försökte
att så långt som det var möj-
ligt att lägga helklasstimmar på
samma veckotimmar, för att
eleverna skulle kunna arbeta
åldersintegrerat och för att lä-
rare med olika kompetens
skulle finnas tillgängliga för
eleverna. Under arbetets gång
skulle eleverna ha möjlighet att
välja lokal, beroende på vilket
arbete de skulle utföra. Loka-
lerna som fanns att tillgå var
hemrummen, biblioteket, var-
dagsrummet och naturrummet.

- Vi enades om att det var vik-
tigt att utgå från elevernas in-
tressen och frågor och att ge
möjlighet att utveckla och ge-
stalta språket på olika sätt. Ut-

värdering skulle ske kontinuerligt ge-
nom diskussioner mellan elever och
pedagoger.

- Eleverna skulle ta ansvar för sin in-
lärning och sitt arbete. Vi vill ha
trygga elever. Det är elevernas rättig-
het och vår skyldighet. Det får vi dels
genom att eleverna får möjlighet att
lära känna oss och dels genom att vi i
lärarlaget är sammansvetsade och har
samma synsätt vad gäller elever och
skolarbete. Det är också viktigt att
man har en tydlig arbetsgång, menar
Eva-Britt. Efter en del diskussioner
kom lärarna fram till följande modell:



Tematiskt arbete för
år 6-9.

1. Inledning/introduktion Kan
vara utdrag ur en aktuell bok, en
tidningsartikel, en dramatisering,
en film etc.

2. Arbetsgång Eleverna ställer
frågor kring det aktuella ämnet
gruppvis i varierande grupp-
storlekar. Frågorna sammanställs
och rangordnas av lärarna. Uti-
från frågorna bestämmer eleverna
sedan vad de ska ta reda på och
arbeta med. De arbetar i grupper
(2-3), eller enskilt.

Målbeskrivning Eleverna for-
mulerar mål. De fyller i en indi-
viduell veckoplan, där även icke
temaberörda ämnen finns med.

3. Redovisning Alla elever gör
någon form av muntlig och skrift-
lig redovisning. Det kan vara en
pjäs, faktaberättande eller tolk-
ningen av sitt eget konstverk.

4. Utvärdering Utvärderingen
görs i grupper och individuellt.
Frågeställningar som har dykt
upp, både bland elever och lärare,
presenteras och diskuteras.

Trelleborg vår
närmiljö
Arbetslag 3 har utgått från de män-
niskor och byggnader som finns i
närmiljön. Genom att intervjua, iakt-
taga, reflektera och dra slutsatser har
de tillsammans byggt upp en modell
av området kring Kattebäck. Deras
idé var att bygga upp ett kontaktnät
med de kringboende runt skolan. Vi-
dare att undersöka luft- och vatten-
kvaliteten i Trelleborg. De ställde frå-
gan: Hur kan vi påverka och förbättra
miljön?

Inför temat Trelleborg vår närmiljö
bjöd man in en lokal teatergrupp som
dramatiserade om Trelleborg och dess
invånare utifrån olika perspektiv. Syf-
tet med inledningen att skapa lust och
ett intresse hos eleverna.

Lärare och elever diskuterade fram
möjliga områden att forska kring.

Huvudfrågorna gällde järnvägens,
färjornas och bilarnas påverkan på
Trelleborg. Lärare sammanställde frå-
gorna i en tankekarta Eleverna valde
vilken fråga de skulle arbeta med.
Vissa elever arbetade enskilt andra i
grupp.

Temaarbetet pågick i flera
veckor. Eleverna redovisade
inför hela arbetslaget. Studi-
erna i närmiljön utvärdera-
des genom att eleverna
byggde upp fantasistaden
Katteborg. Lärarna gav rikt-
linjer i följande skriftliga
uppgift:

Fantasistaden
Katteborg

Du har hittat en guldgruva
långt ute i ödemarken � du
kan bli rik. Men för att bryta
guldet måste du bygga upp
ett nytt samhälle - Katte-
borg. 15 000 personer med
familjer skall bo och arbeta
här. De ska inte bara ha bo-

städer utan de ska också ha vård, un-
dervisning fritidslokaler, affärer och
annan service. Din uppgift blir alltså
att bygga upp samhället.

Börja med att göra en lista på vad som
behövs. Rita och berätta hur du pla-
nerar för det nya samhället för att de
ska fungera och är att människorna
ska trivas med att bo och arbeta där.
Därefter gör du en detaljerad karta
över ditt samhälle, försök att göra
Katteborg så trafiksäkert som möjligt.
Avsluta arbetet med att bygga upp en
modell över samhället.

Temat Trelleborgen
Elever och lärare fortsatte tema-
studierna kring den nyligen återfunna
Trelleborgen. Borgen  som är unik för
Skåne och Sverige byggdes på senare
delen av 900-talet då Harald Blåtand
var kung i Danmark. En del av bor-
gen har återskapats i form av medel-
tida korsvirkeshus och grophus.
Eleverna utgick från borgen när de
studerade vikingatiden. De avslutade
temat med ett skådesspel i tidsenliga
dräkter.



Skolan använder ett arbetssätt som
man kallar Kalvsviksmodellen. För-
utom gemensamma genomgångar och
uppföljningar utformas studierna i
närsamhället som skriftliga uppdrag
till en grupp eller till enskilda elever.
Uppdragen kan bestå av frågor, på-
ståenden eller en uppgift t.ex. att
gruppen ska genomföra ett experi-
ment eller att de uppmanas att göra
en modell av Byavägen utifrån en
karta.

Hur ser din skolväg
ut?
Så här kan ett uppdrag formuleras:
Rita din väg till skolbussen, skoltaxin
eller direkt skolan. Finns det ställen
där du måste vara extra uppmärksam,
märk ut dem med �fara�.

När uppdraget genomförts diskuterar
man och sammanställer resultaten på
olika sätt. De farliga ställena fördes
upp på en gemensam karta för att så
småningom kunna föras samman med
en föräldraundersökning kring skol-
vägarna. Ibland får barnen ett skol-
vägsuppdrag som ska utföras på hem-
vägen. De uppmanas att uppmärk-
samma husen, åkrarna, hagarna, sko-
gen eller en stenmur utefter vägen.

Hur gammal är
Byavägen?
Ett uppdrag gällde att intervjua mor-
och farföräldrar samt andra äldre per-
soner i Kalvsvik som visste mycket
om Byavägen. Barnen formulerade
ett antal frågor om historien kring
Byavägen:

Har Byavägen alltid sett likadan ut?

Vilken gård har funnits längst?

Vem sköter vägen?

Vad behöver man göra för att vägen
ska vara bra?

Har trafiken ändrats från du var liten?

Kommer du ihåg när de första bilarna
kom till Kalvsvik?

När på året är Byavägen mest trafike-
rad?

Har det hänt någon olycka på vägen?

Hur såg din skolväg ut?

Minns du särskilt att det hänt något
med vägen eller trafiken här i Kalvs-
vik?

Intervjuerna sammanställdes i en ge-
mensam diktering med rubriken:

Natur- och trafikdetektiverna
på Kalvsviks skola

Barn och personal på Kalvsviks skola, har utforskat Kalvsviks gamla byväg. Byavägen
är ett ställe för studier kring miljön, trafiken och samhället. Barnen använder Byavägen
dagligen till och från skola och fritidsaktiviteter. Den leder också till byns badställe
och till skolans basplats med vindskydd och eldstad. Kalvsvik skola med omkring 50
barn, är en skola mitt i byn, en träffpunkt för hela familjen.



Vi har många olika
sorters vägar i
Kalvsvik.
Stora vägar har asfalt och min-
dre vägar har grus. På skogs-
vägar kör traktorer med skog-
svagnar. Det finns stigar som
människor har gjort men djuren
gör också egna stigar. Katter har
kattstigar, myror har myrstigar
och kor har kostigar. För att ta
sjövägen måste du ha en båt. Få-
gelvägen är den kortaste
sträckan mellan två platser. Ryt-
tare har ridvägar och i en
ledningsgata står stolpar till
eltrådar eller telefontrådar.

I skogen i Kalvshaga hittar man den
gamla landsvägen om man tittar noga.
Vi vet att det finns många genvägar i
Kalvsvik och att några av dom fak-
tiskt är senvägar. När vi har pratat med
äldre personer i Kalvsvik har alla be-
rättat att de gått eller cyklat till sko-
lan på grusvägar.

Vägarna var krokigare och ojämnare
förr. Farligheterna var inte snabba
bilar utan ilskna tjurar och hästar i
hagarna som man var tvungen att gå
igenom. De fordon barnen mötte var
hästskjutsar och hade de tur kunde de
få åka med en bit.

Herbert rodde Dan Ulvahult till
Kläcklingen där skolan låg. Det fanns
skolor i Hårestorp, i Kalvsvik och ett
sjunde skolår kunde man gå i Tofta.
Skolbarnen fick inte mat i skolan utan
tog med egen matsäck. Morfar Jan-
Erik fick chokladmjölk i skolböck-
erna när han brottades med de andra
småpojkarna.

En lastbil eller en taxi kunde man se
ibland. Bensinen var svår att få tag i
under kriget så bilarna drevs av gen-
gas. Det var vänstertrafik i Sverige
ända fram till 1967 då vi började köra
på höger sida. Vi förstår att vägarna
har ändrats mycket och att bilarna och
traktorerna blivit många, många fler.

Musikal om Byavägen
Eleverna har fotograferat husen och
studerat olika byggnadsstilar. En för-
älder som är arkitekt har hjälpt till
med att visa på skillnaderna i sätten
att bygga hus och hur husen föränd-
rats genom tiderna. Utifrån fotogra-
fierna har man förstorat och överfört
husen på lakansväv. Vägen med alla
intilliggande hus utgjorde sedan en
kuliss när skolan bjöd föräldrar och
andra kalsviksbor på musikal om
Byavägen, dess historia och natur.

Enkät om barnens
trafiksituation
Barnen och föräldrarna har besvarat
en enkät om barnens trafiksituation
till och från skolan. Dessa uppgifter
ska ligga till grund för vidare studier
kring skolvägarna.

I början av höstterminen genomförde
föräldrar och barn på initiativ av
skyddskommittén en enkätundersök-
ning för att undersöka barnens trafik-
situation till och från skolan. Barn och
föräldrar fyllde i enkäterna tillsam-
mans. En föräldragrupp åtog sig att
sammanställa materialet.

Syftet var att få veta om det fanns
något ställe på skolvägen som skulle
behövas ses över enligt föräldrar och
barn. Man ville få en översikt av hur
barnens skolvägar fungerade, oavsett
om de åkte skolskjuts, bil, gick eller
cyklade. Avsikten var också att upp-
märksamma föräldrarna om att sko-
lan under en tvåårsperiod arbetade
med projektet Forska och lära i när-
samhället

Av resultatet framkom att busshåll-
platserna behövdes förses med skyl-
tar och att barnen borde få busskurar
som skydd för regn, snö och vind un-
der sin väntan på bussen. Många för-
äldrar var oroliga för trafiksituationen
vid skolan. Busshållplatsen är liten
och ligger alldeles intill vägen. Det
är dålig sikt, vilket håll man än kom-
mer från. De barn som går eller cyk-
lar till och från skolan har inte någon
vägkant eller trottoar att uppehålla sig
på när det kommer en bil, diket är det
enda som erbjuds.

Enkäten avslutades med frågan: Finns
det någon speciell situation eller plats
som du skulle vilja förändra så att det
skulle bli mer trafiksäkert för ditt
barn? Föräldrarna och barn ansåg att
hållplatsen utanför skolan borde åt-
gärdas eftersom den har skymd sikt



och det förekommer tät och tung tra-
fik. Föräldrar och barn krävde vidare:

Bättre gatubelysning vid bygatan, sär-
skilt utanför skolan. Förändra Fyrk-
kurvan, den är livsfarlig för alla i
Kalvsvik.

Att bytet av buss vid Hårestorp på
onsdagarna går snabbare, väntan kan
vara 20 minuter.

Att alla hållplatser skyltas så att de
syns väl av biltrafikanterna.

Att barnen körs direkt hem så att de
slipper sitta i bussen så länge.

Att alla barn ska ha sittplats i bussen.

Bättre vuxennärvaro vid bussarna ut-
anför skolan på eftermiddagarna.

Svaren redovisades på föräldramötet.
Några trafikproblem var redan åtgär-
dade då.

Skolan och föräldrarna beslöt att
verka som påtryckningsgrupp tills
förslagen är åtgärdade.

- Under detta läsåret ska vi också satsa
på skapande verksamhet kring Vår
närmiljö. Vi ska hyra in en konstnär
som har erfarenhet av arbete med barn
och vuxna i skolan, och som behärs-

kar de flesta arbetsområdena inom
skapande verksamhet, berättar An-
nika Snäll-Nielsen, lärare och
projektansvarig för Forska och lära
i närsamhället.

- Vi är inspirerade av den pedago-
gik som bedrivs på Bifrostskolan i
Herning. Under föregående läsår
tittade vi på video, läste böcker och
diskuterade hur vi på liknande sätt
skulle kunna utveckla en pedago-
gik som passade på vår skola. Läs-
årets projektarbete började med en
kväll då en �Bifrostföreläsare� och
vår konstnär kom för att berätta om
sina sätt att arbeta tillsammans med
barnen.

Kalvsviks skola har också i samar-
bete med föräldrarna startat en fö-

reläsningsserie om  hembygden.
Många  Kalsviksbor har genom pro-
jektet Forska och lära i närsamhället
blivit så intresserade av Kalvsviks
historia att vi vill veta mera, förkla-
rar Annika, och visar stolt upp foldern
som inleds med orden:

Kan  du läsa landskapet där du
bor och vandrar
Om inte  får du genom en unik före-
läsningsserie lära dig Kalvsviks egen
historia och natur. Det är fascinerande
kunskaper som kommer att öppna
dina ögon för sådant du aldrig tidi-
gare sett eller insett.

Måndag 26 oktober kl. 19.00:
Visst har jätteelefanter trampat
marken i Kalvsvik! Harald Säll, geo-
log och forskare vid Asa Skogsvårds-
skola, föreläser om skogen i ett his-
toriskt perspektiv.

Måndag 9 november. kl. 19.00:
Kalvsvik populärt resmål för sten-
åldersfolket! Martin Hansson, arkeo-
log, berättar om utgrävningar som
gjorts i Kalvsvik.

Måndag 23 november kl. 19.00:
Fullbelagt på Kråketorps Gästgi-
veri, en småländsk metropol. Peter
Aronsson, historiker på Växjö Hög-
skola, föreläser om folklivet i Kalvs-
vik.

1999
Måndag 18 januari kl. 19.00:
Känner Du sjödrottningen på
Kläcklingen? Karin Nilsson, anti-
kvarie på Smålands Museum, berät-
tar sagor och sägner från Kalvsvik.

Måndag 8 mars kl. 19.00:
De småländska byarnas ökade be-
tydelse för kommande generatio-
ner! Framtidsvisionärer debatterar.

Välkomna till Kalvsviks Bygde-
gård.

Liten entréavgift. Kaffe med dopp.

Arr. Kalvsviks skola en skola mitt i
byn.



- Eftersom mål, innehåll och arbets-
sätt låg i linje med våra ambitioner
att försöka konkretisera läroplanens
intentioner beslöt vi att delta i pro-
jektet, förklarar Stina. Våra mål ska
ses som en konkretion av läroplanen
och de övergripande målen för Forska
och lära i närsamhället. Syftet är att
få eleverna medvetna om sin närmiljö
och sin blivande roll som demokra-
tiska samhällsmedborgare.

Skolan ska arbeta tematiskt kring
samhälle, trafik och miljö. Det är vik-
tigt att utveckla ett arbetssätt där
eleverna på olika sätt får undersöka,
bearbeta, beskriva, ifrågasätta och

dokumentera sitt närsamhälle.
Eleverna ska vara delaktiga och ha in-
flytande i planering, genomförande
och utvärdering av sitt arbete.

Den ståtliga Stenlyckeskolan som
byggdes år 1926 har omkring 300
elever. Skolan består av en huvud-
byggnad och en paviljong. I huvud-
byggnaden finns barn från 6 till 13 år
samt fritidshemsverksamhet. Till sko-
lan hör även en matsal för elever från
förskolan t.o.m. gymnasiet.

I Alvesta tätort bor omkring 11 000
personer. Inom hela kommunen bor
cirka 20 000 invånare. De två största

arbetsplatserna i Alvesta är Statens
järnvägar, Alvesta gjuteri samt Skapa
som tillverkar möbler. Närheten till
Växjö gör att många pendlar till ar-
beten där.

Studier i
närsamhället Alvesta
Vid ett möte med hela personalen be-
slöt man att alla elever skulle få möj-
lighet att delta i projektet. Eleverna
skulle arbeta i intressestyrda grupper
och varje grupp skulle arbeta utifrån
sina villkor. En gemensam övergri-
pande struktur samt lägesredovis

Nyfiken på Alvesta

Vår skola ligger vid en av länets mest trafikerade korsningar. Här möts riksvägarna
Växjö - Kalmar och Ljungby - Halmstad. Under många år har vi arbetat med elevernas
trafiksituation. Vi hade kört fast och önskade att vi skulle kunna få nya infallsvinklar
på vårt problem. Erbjudande om att få delta i projektet Forska lära i närsamhället kom
mycket lägligt, berättar lärarna och projektansvariga Karin Sällström och Stina
Dahlström.



ningar skulle vara de sam-
manhållande länkarna. Per-
sonalen skissade en tanke-
karta med mera övergripande
temaområden för att få en ge-
mensam referensram för ar-
betet.

Sägner från Alvesta
Man beslöt att anlita ortens
historieberättare Per Gus-
tavsson, känd som Mickel i
Långhult, för att få en enga-
gerande inledning till projek-
tet. Mickel berättade sägner
från Alvesta med omnejd.
Han berättade bl.a. att under
de stora stenblocken i närhe-
ten av Hjortsberga kyrka
finns Sibbes stue, en sten-
grotta. Grottan har fått sitt
namn efter en skomakare
som bodde i Hjortsberga.

När skomakaren kallades till krigs-
tjänst beslöt han att inte lyda order
utan gömde sig i grottan. Där inrät-
tade han en verkstad. Gamla perso-

ner har berättat att man funnit verk-
tyg och spik i Sibbes stuga. Mickel
berättade också om näcken som spe-
lar Älvaleken vid sjön Salen och hur
man då kan se älvor som dansar på
ängen. Både barn och vuxna blev

fängslade av historierna
kring hembygden. Barnen
fortsatte att berätta egna
sagor i text och bild.

Grupperna
hittade snabbt
sina studieobjekt
Grupperna startade med
att utforma tankekartor
eller andra typer av struk-
turer för sina valda studie-
objekt. Den gemensam-
ma tankekartan samt
gruppernas tankekartor
sattes upp på en väl syn-
lig plats. Eleverna utfor-
made en arbetsgång för
sitt studieområde. Under
arbetets gång skulle man
muntligt och skriftligt be-
rätta för varandra hur
långt man hunnit, vilka
hinder man stött på och
hur man tänkte gå vidare.

Så småningom skulle gruppen också
bestämma redovisningsformer. Lä-
rarna skulle fortlöpande hålla varan-
dra informerade om hur arbetet ut-
vecklades.

Eleverna hittade snabbt områden som
de ville arbeta med. De första grup-
perna som kom igång var Skolan förr
och nu, Hagaparken och Härlöv. Här-
löv är en liten by utanför Alvesta. Bar-
nen som bor där åker skolbuss till sko-
lan. De bildade en egen grupp. Ett in-
formationsblad skickades till föräld-
rarna. Projektet redovisades också på
ett föräldramöte. Föräldrarna var rätt
väl insatta. Eleverna hade berättat en
hel del hemma. Reaktionen var posi-
tiv och det fanns ett intresse för det
nya arbetssättet.

Exempel från eleverna
studieområden
Flera grupper studerade samma plats.
På så sätt kunde de gemensamt an-
vända det insamlade materialet.
Några grupper valde järnvägsstatio-
nen. Jakobs, Pernillas och Erics be-
skrivning får utgöra ett exempel på
hur man kunde arbeta kring järnvägs-
stationen och Hagaparken.



Jakob valde järnvägs-
stationen
Jag har forskat om järnväg-
stationen i Alvesta. Jag har tagit
reda på hur stationen såg ut förr
hur den ser ut nu och vad man
tänker göra för framtiden. Jag
har också tagit reda på, hur sta-
tionen fungerar och hur många
som jobbar där. Jag har byggt en
modell. Jag valde detta ämne för
vi har hört att man troligen ska
bygga ut stationen.

Jag började med att gå till bib-
lioteket och leta efter böcker om
det gamla Alvesta. Jag har fått
ut viktiga fakta från böckerna.
Jag har intervjuat Rolf Anders-
son på personalkontoret och frågat:
Varför ligger järnvägsstationen där
den ligger och hur många jobbar där.
Det är faktiskt 200 personer. Av Bo
Andersson fick jag ritningar på det
kommande resecentrat. Jag kommer
att fortsätta att följa utvecklingen av
järnvägsstationen.

Pernilla och Eric forskade om
Hagaparken
Vi valde Hagaparken på grund av att
den ligger så nära våra bostadshus. Vi
startade med att ta reda på vilka som
jobbar i Hagaparken. Så skrev vi
intervjufrågor: Hur länge har Haga-
parken funnits? Vem kom på att det
skulle bli en park? Hur såg platsen ut

innan parken kom till? Vem bestämde
att det skulle bli en park? Hur mycket
kostade att bygga Hagaparken? Hur
lång tid tog det att bygga parken? När
kom Hagagården och grillplatserna
till? Ägde kommunen marken eller
köpte � fick ni den?

Vi fixade namn, ringde och tog reda
på intervjutid. Först intervjuade vi
före detta vaktmästaren Sven-Erik
Persson och sedan nuvarande Lars-
Erik Olsson. Vi skrev frågor och spe-
lade in svaren på band. Vi lyssnade i
genom bandet och skrev stödord för
vår berättelse om Hagaparken. Allt
har gått bra. Det enda som var svårt
var att komma på bra frågor. Vi har
byggt en modell och det var roligt. Så

har vi visat modellen och berättat om
Hagaparken på vår utställning.

Redovisning
Eleverna sammanställde sitt arbete i
en omfattande utställning där föräld-
rar och övriga som intervjuats eller
på annat sätt medverkat inbjudits.
Eleverna berättade till diabilder och
framförde en teaterpjäs.

Trafikmiljöstudier
Nästa del i projektet gällde att när-
mare syna trafiksituationen för att se
vad som kan bli bättre för att skol-
barnen ska få en säkrare trafikmiljö.
Pedagogerna samlades och drog upp
riktlinjer för arbetet. Man valde att
dela in temaområdena i tre faser:

1. Att få eleverna att bli uppmärk-
samma på trafikmiljön och trafik-
situationen runt omkring dem.

2. Grupperna  väljer ett område,
en plats där de ska ringa in och
studera trafiksituationen.

3. Grupperna ska  ge förslag till
åtgärder.

Vid studierna av trafikmiljön använde
eleverna i princip samma modell som
tidigare. Grupperna planerade arbe



tet efter en given struktur. De genom-
förde sin plan och beskrev arbets-
processen och sina förslag till åtgär-
der. Två av de många gruppernas
forskningsarbete får utgöra exempel.

Övergången till Folkets hus
Vi har valt att studera övergången till
Folkets hus som ligger intill Sten-
lyckeskolan. Bilarna kör alldeles för
fort där och stannar inte vid över-
gångsstället. Det var bara 4 av 10 bi-
lister som stannade fast det stod gå-
ende folk som väntade på att gå över.
Om man skulle smala in vägen skulle
bilarna inte kunna köra så fort. Vi
ringde till ASG och frågade hur
bred en väg måste vara för att last-
bilar ska kunna mötas där. Vi mätte
bredden på vägen och ritade en
skiss över hur vägen ser ut i dag.
Sen gjorde vi en modell i skala
1:100 som visar hur vi vill att det
ska se ut. När modellen var klar
skrev vi en sammanfattning. (So-
fie och Anna)

Trafiken är farlig utanför
skolan
Vi har valt att arbeta med över-
gången på Värnamovägen från sko-
lan till Hagaparken. Många barn
går över vägen där. Där kommer
många bilar och de kör för fort. Det

är farligt för skolbarnen att gå över
till Hagaparken. Vi vill göra ett slags
slalom så bilarna tvingas köra saktare.
Vi har mätt gatan med mäthjul och
gjort en skiss hur det ser ut nu. Så ska
vi göra en modell över hur vi vill för-
bättra. (Oskar och David)

Undersökningarna ska
presenteras på
kommunkontoret
Av beskrivningarna framgår att skol-
barnen genomfört en omfattande och
noggrann kartläggning av trafik-

miljön i Alvesta centrum och på vä-
garna runt centralorten. I ett nästa steg
kommer eleverna att presentera sina
undersökningar för trafikingenjören.
Man kan förmoda att Stenlycke-
skolan, föräldrar och trafikansvariga
får ett spännande och intressant sam-
arbete framöver. Att barnen är både
forskare och uppfinnare får Johnny
avslutningsvis ge exempel på.

Det är beckmörkt vid
busshållplatsen
Jag heter Johnny Johnsson och bor i
Arnanäs en bit från Härlöv. Jag vill
hemskt gärna ha en lampa vid buss-
hållplatsen. Det är beckmörkt varje
morgon när jag väntar på bussen.
Bussen kommer nämligen aldrig ex-
akt. Jag går en kilometer genom sko-
gen och där är det mörkt på vintern.
Det går en elledningsgata precis bred-
vid vägen där jag väntar på bussen
och det finns lampor 250 meter bort.
Men de går genom Härlöv så de har
jag ingen nytta av.

Dessutom är det en sväng precis där
jag står så jag ser inte alla bilar som
kommer i 90km/h när folk ska till job-
bet. Även min lillebror och mina ku-
siner står på det här stället och väntar
på bussen. Jag och mina kusiner
tycker samma sak.



Tolita är ett litet samhälle som ligger
utefter Fryksdalsbanan. Skolans upp-
tagningsområde är den norra delen av
Kils kommun, som gränsar till Sunne
kommun. Tolita skola är en ålders-
blandad skola med omkring 200
elever i åldrarna 5-12 år. Skolan har
valt att profilera sig genom att satsa
på miljön.

Skolvägen - hemmet
och gården
I Tolita skola inleddes med studierna
i närsamhället med att barnen i ord
och bild beskrev sitt hem och dess his-
toria. Bilderna av husen sattes upp

kring kommunkartan, med trådar till
platserna där barnen bor. Varje elev
utformade en bok med titeln Mitt hus.
Klasserna gjorde utställningar och re-
dovisade för varandra.

Eleverna fortsatte med att studera
skolvägarna. De barn som åkte skol-
skjuts kartlade vägarna till skolskjut-
sen. Eleverna bokförde under en skol-
vecka hur långt de färdades och hur
lång tid de tillbringade i skolskjutsen.
De redovisade resultaten i stapeldia-
gram. Mikael kom fram till att han
åkt skolskjuts 353 km och suttit i bi-
len 4 timmar och 22 minuter under
en vecka. All fakta och de data som
man fått fram ska användas som ar-

gument för att få till en säkrare skol-
väg och bättre arbetsresor.

Nilsbybygden och
Frykenångaren Freja
Området kring mitten av Lövens sjö
kallas Nilsbybygden eller Sunds-
gårdarna som är det gamla namnet på
Nilsby. Gårdarna ligger vid Sundet
mellan Nedre och Mellanfryken. Här
finns mycket att forska om. Barnen
från Nilsby följde byggandet av den
nya Nilsbybron. Dessutom fick alla
göra en studieresa till brobygget.

Tolita skola en mötesplats i
bygden

- Tolita skola invigdes 1994. Dessförinnan fanns fyra små skolor inom skolområdet.
Vårt närsamhälle har på så sätt blivit större. Barnen har fått fler kamrater. Det är
betydelsefullt att de vet hur det ser ut där kamraterna bor. Barnen var vana att åka
skolskjuts men för de flesta har resan blivit längre. Lärarna får barn från områden, som
är obekanta för dem. Därför har det varit naturligt för oss att forska om vår närmiljö,
berättar Jens Meyer, projektansvarig för Forska och lära i närsamhället.



Från brobygget fick skolan överbli-
vet byggmaterial, som använts till att
bygga pulkaramp, trälekkoja och lä-
gerplats på kullen intill skolan. En
bränngrop för svartbränning tillver-
kades också. Den används att bränna
handgjorda lergods. Elever, lärare och
föräldrarna hjälptes åt med byggna-
tionen.

De äldre eleverna studerade närmiljön
i ett historiskt perspektiv. De besökte
bl.a. Runnevåls gravfält och stude-
rade ångbåten Freja som förliste 1896
i sjön Fryken. Förskolebarnen stude-
rade Tolitabygden. Förskolan, 30 barn
och vuxna åkte med buss till alla
barns hem.

På upptäcktsresa i
Tolitabygden
-Vi fick bra guidning av buss-
chauffören och av personal som bor i
området, berättar Elisabet Tikkanen,
pedagog. Barnen fick höra sägner från
hembygden. I Getmossen fick vi höra
om fastern som hade sett en halv-
meterstomte och naturligtvis kom his-
torien om ångbåten Freja och Kam-
mersrudseken upp.

Bussen stannade till vid varje hem så
att barnen fick ta ett foto av sitt hus.

Resan tog tre
timmar och bar-
nen var trötta vid
hemkomsten .
Men nu visste de
mycket om var
kamraterna bor
och förstår när
de berättar för
varandra om sin
koja, sjön, logen
etc. Pedago-
gerna förstår hur
jobbigt många
barn har det ge-
nom långa resor
på krokiga vägar.

Resan dokumenterades med en rese-
berättelse. Barnen fick sätta sina
husbilder på kartan och i boken om
sitt hem. De tog med frågor om huset
till sina föräldrar. De ritade sin skol-
väg och beskrev också hur det ser ut
på vintern. En grupp barn gjorde en
relieftavla i stort format. De byggde
sina hus i olika material och place-
rade dem på kartan. En annan grupp
gjorde en modell i trä av sitt hus och
sin gård.

- Det har var väldigt roligt att få mera
kunskap om bygden för både barn för-
äldrar och personal. Folk utifrån har
också kommit och berättat vad som

är intressant i Tolitabygden, säger Eli-
sabet.

Under våren gjordes en inventering
av vad man kunde forska vidare om i
Tolita. Det har funnits två affärer,
post, telegrafstation, tegelbruk, såg-
verk, kvarn, pensionat, kafé och
likkistefabrik. Kvarnen finns kvar
men är nedlagd, en affär fungerar som
en modern lanthandel och stationshu-
set är en samlingsplats i bygden. Bar-
nen valde bl.a. att forska om kvarnen,
affären och järnvägsstationen. Elisa-
bet Tikkanen beskriver studiebe-
söken:

Kvarnen
- Vi besökte kvarnen i Tolita som
ligger utefter barnens skolväg om-
kring 200 meter från skolan. Äga-
ren Bertil Daniels tog emot oss.
Han berättade att kvarnen brunnit
ner och byggts upp igen 1925. Han
berättade vidare att man förr i ti-
den malde gröpe, siktade vete och
råg och skrädmjöl i kvarnen. Det
kom många bönder till kvarnen ti-
digt på morgonen, först till kvarn
fick först mala. Som mest fanns det
44 hästskjutsar som väntade på sin
tur. Under tiden satt bönderna och
pratade med varandra bänken i
kammaren. Det tyckte barnen var
intressant. Vi fotograferade och
barnen fick återberätta.
Eftersom Tolitakvarnen är nerlagd
ville vi se hur en riktig kvarn fung-
erar. Vi kontaktade Anders på



Fagerås kvarn och gjorde ett studie-
besök där. Anders berättade om hur
de olika maskinerna fungerade. Vi
fick havre med hem som vi sådde i
en kruka. En del sådde vi på vår jord-
lott intill skolan. Studiegruppen
gjorde en bok om kvarnarna och vi
tillverkade ett litet kvarnhjul som vi
provade i bäcken nere vid skolans lä-
gerplats.

Affären
Två grupper valde att forska om affä-
ren. De intervjuade ägarna av
lanthandeln i Tolita. De ville veta var
varorna kommer ifrån, hur länge af-
fären är öppen osv. På en hylla i affä-
ren finns paket och varor från förr i
tiden. Utanför affären finns bensin-
station och miljöstation som de också
frågade om. En grupp åkte in till Kil
och besökte Konsum och Godislagret.
Där blev de visade runt. De tyckte att
det var spännande att få se lastintaget
i Konsum. Barnen gjorde en bok och
skickade tackbrev till affärerna de
besökt.

Järnvägs-
stationen
Tågen stannar fort-
farande i Tolita för
att ta upp passage-
rare fast inte så ofta
som förr. Mitt i
Tolita ligger det
gula stationshuset.
Numera är det ett
allaktivitetshus. En
grupp barn ställde
frågor till husets fö-
reståndare. Han be-
rättade om hur det
var förr och hur sta-
tionen fungerar nu.
Barnen ville veta
mera om tåg så vi
åkte motorvagn in
till Kil.

Vi besökte ställ-
verket, prövade att
fälla bommar och
såg på en ljuskarta
var tågen befann sig. Urban tog emot
oss i lokstallarna och visade hur man

lagar vagnar. Höjd-
punkten var förstås
när vi fick se och gå
under ångloket. Kil
var tidiga med ång-
lok i Sverige. Barnen
bearbetade sin upp-
levelser under tåg-
utflykten i berättel-
ser och bilder. De
byggde också en mo-
dell av stationshuset.

Kammerseken
på Höjden
I september var per-
sonalen på kurs i
Ädelfors och kom
hem med en modell
av Nilsbysundet med
Kammerseken på
höjden. En grupp
barn som bor i när-
heten av den stora
eken blev intresse-

rade och ville arbeta vidare med den.
De tog reda på att eken är omkring
tusen år gammal och att man drog
sjuka barn genom ett hål i eken för
att bota dem. Barnen jämförde ekens
ålder med personalens och barnens ål-
der med hjälp av en tidslinje. De läste
en bok som heter Den stora stormen,
där en ek blåser ner och djuren mis-
ter sina bon. Utifrån den berättelsen
och Kammerseken byggde barnen
upp en stor ek med djur runt omkring.

Förbättra
trafikmiljön
-Vi vill fortsätta att arbeta med mil-
jön runt skolan. Skolgården och pla-
nen där skolskjutsarna stannar har
dålig belysning. Vi ser inte barnen på
skolgården under den mörka årstiden.
Vi har gjort en skrivelse till kommu-
nen om problemet. Backen upp till
skolan är väldigt halkig och det har
hänt att personal, föräldrar och skol-
skjutsar inte tagit sig upp. Om man
gör en trottoar så blir vägen säkrare.



Vägen är en del av barnens
livsrum

�Varje myndighet måste ta vara på de kunskaper och erfarenheter som människorna i
samhället har. Denna samverkan kan ha formen av ett dialogprojekt. Barnens
trafiksäkerhet påverkas i stor utsträckning av vad andra gör. Därför är det mycket
viktigt att beslutsfattare, föräldrar och andra beaktar barnens särskilda behov.
Medborgarnas inklusive barnens - värderingar ska utvecklas i en riktning som är
gynnsam för barn. Arbetet ska vidare syfta till att utveckla en dialog med barn och
vuxna, pedagoger och planerare, politiker och allmänheten i de grannskap som barnen
vistas i.� (Nationellt trafiksäkerhetsprogram 1995-2000).

Riksväg 76 - en
barriär
Vägverket Region Mälardalen har
genomfört ett dialogprojekt Boda-
skolan och Jungfruholmens skola
samt medborgare över 15 år i Skut-
skär i Älvkarleby kommun. Problem-
området som skulle studeras var de
delar av riksväg 76 som utgör barnens
skol- och fritidsvägar.

Riksväg 76 går genom Skutskär och
har samma utseende som då den var
europavägen E4. Den är 13 meter
bred och har ofullständig separering
av skyddade och oskyddade trafikan-
ter. På en sträcka om cirka 5 km är vä-
gen hastighetsbegränsad till 50 km/h.
Vägens bredd och utformning genom
Skutskärs samhälle gör emellertid att
många bilförare inte respekterar
denna hastighetsgräns.

Vägen utgör en barriär som påtagligt
delar tätorten i två delar. Tung trafik
blandas med kollektivtrafik, bilister
och skolungdomar som färdas utmed
vägen eller ska korsa denna. En för-
ändring av trafiksituationen ansågs
därför nödvändig. För att nå en högre
trafiksäkerhet och en trevligare väg-
miljö på och kring riksväg 76 plane-
rades olika åtgärder. I samband med
ombyggnaden ville Vägverket att



skutskärsborna skulle få tillfälle att
framföra sina åsikter om vägens ut-
formning och komma med förslag till
förbättringar. Eftersom det finns sko-
lor och bostadsområden på båda si-
dor av vägen måste många barn gå
utmed och även korsa den. Därför var
man från Vägverkets sida angelägen
om att åstadkomma en genomfart där
miljön och säkerheten för de
oskyddade trafikanterna prioriteras.

Barnen ger förslag
till åtgärder
Pedagoger och skolbarn bestämde sig
för att inledningsvis undersöka och
kartlägga riksväg 76 med omgivning.
De utformade väggkartor över
undersökningsområdet där de kunde
föra upp sina resultat. De äldre bar-
nen gjorde undersökningar vid riks-
väg 76. De räknade antalet bilar, kon-
trollerade typ av bilar och deras has-
tighet vid de tidpunkter när barnen
skulle ta sig till och från skolan.

De yngre beskrev sina upplevelser av
skolvägen i ord och bild. De inter-
vjuade sina föräldrar om vad de tyckte
var bäst med väg 76 och vad som
borde förändras. Vuxna och barn be-

arbetade det insamlade materialet och
dokumenterade resultaten i utställ-
ningar och tidningar. De utformade
modeller av sina åtgärdsförslag. Ge-
mensamma förslag av både barn och
vuxna var avgränsade cykel- och
gångbanor. Då skulle vägens bredd
minskas, vilket gör att man kör lång-
sammare.

Barnen föreslog vidare tunnlar på ett
par ställen där de skulle korsa vägen.
I korsningarna ville de ha rondeller
som de utsmyckade med fontäner och

flaggor. Deras idéer stämde väl
överens med ett förslag som en
arkitekt utformat på hur vägen
skulle kunna se ut i framtiden

De vuxna ser vä-
gen som en fara
för barnen
Vägverket genomförde också
en marknadsundersökning där
500 skutskärsbor mellan 15 och
74 år deltog. Dessutom inter-
vjuades ett 50-tal representan-
ter för kommun, näringsliv och
föreningar. Av svaren framkom
bl.a. att: Riksväg 76 är svår att
korsa, det är för lång sträcka
med 50 km/h som hastighetsbe-
gränsning, vägen har dålig tra-

fiksäkerhet, det är svårt att korsa väg
76 särskilt i rusningstid. De vuxna
medborgarna föreslog bl.a. trafikljus
och rondeller. Många var oroade över
att vägen utgjorde en fara för barnen.

Skolbarnens förslag
tilldrog sig mest
intresse
Det omfattande arbetet kring riksväg
76 redovisades en kväll på Folkets hus
inför närmare 400 besökare. Kommu-
nalrådet hälsade välkommen och
skoldirektören tackade barnen för de-
ras gedigna arbete för att skapa en
säkrare, tryggare och vackrare miljö
för alla i framtiden. Han framhöll
�Arbetsformerna har gett en bra trä-
ning i demokrati utöver det kunnande
som man fått genom att arbeta med
trafikmiljön. Vi har också haft ett gott
samarbete med Vägverket. För-
bättringarna av vägen genom Skut-
skär är planerad av vuxna och barn
som bor på platsen. Så bör man gå
tillväga när man vill åstadkomma för-
ändringar i miljön.�

Kjell Carlbom från Vägverket
tackade skutskärsborna och riktade
särskilt tack till alla. �Vi är impone-
rade av alla förnämliga förslag�, sade
han avslutningsvis.



Säkrare trafikmiljö i
Alnö centrum
Vägverket Region Mitt och Sunds-
valls kommun har genomfört ett
dialogprojekt i kommundelen Alnö
tillsammans med bl.a pedagoger,
elever och föräldrar vid Öde skola.
Problemområdet som studerades var
Alnö Centrum med omgivning med
särskild inriktning mot barnens skol-
och fritidsvägar. Alnö centrum är en
kommundel med miljö- och trafikpro-
blem.

Något om Alnö
Kommundelen Alnö har 7.487 invå-
nare en yta av 65 kvadratkilometer.
Den är 15 km lång och 6 km bred på
det bredaste stället. Alnö skiljs från
fastlandet genom det smala Alnö-
sundet. Färjbacken i Röde räknades
som centrum på Alnö fram till slutet
av 1800-talet. Där fanns färjeläget,
posten och affären. År 1883 flyttades
färjeläget till Alvik-Fillan. Därmed
flyttades centrum på Alnö till Wii-om-
rådet.

När   bron mellan Sundsvall och Alnö
stod färdig år 1964 startade en ny
epok för ön. Man kunde bo på Alnö
och arbeta på fastlandet. Biltrafiken
ökade i snabb takt på ön. Ny bebyg-
gelse kom till. Skolor, affärer koncen-

trerades till centrum. Många affärer
lades ner eftersom man kunde göra
sina inköp i Sundsvall. I denna bygd
har skolbarn och pedagoger i Öde
skola tillsammans med föräldrar stu-
derat sitt närsamhälle inom trafik-
projektet Säkrare trafikmiljö i Alnö
centrum.

Eleverna beskriver
skolvägarna nu och
förr
Projektet genomfördes i fyra ålders-
blandade grupper. Inledningsvis be-
skrev varje elev sina upplevelser av
skolvägen i ord och bild. Med hjälp
av overhead utformade eleverna en
väggkarta där de markerade var de
bodde och sin skolväg. Avsikten var
att låta skolbarnens kartläggning och
dokumentation bli
en del i problem-
inventeringen kring
skolvägarna och
Alnö centrum.

Ett nästa steg var att
ta reda på något om
Alnös historia. Bar-
nen formulerade ett
antal frågor som
skulle kunna använ-
das för intervjuer
med   föräldrar, far-

och morföräldrar eller någon annan
äldre Alnöbo. Varje elev samman-
ställde sitt arbete i ett häfte kallat
Trafikprojektet på Alnö. Här följer ett
par exempel ur dessa häften.

Min skolväg
Jag bor på Aldernäset, nära Stornäset.
Jag har cirka 5 km till skolan. Jag åker
till skolan med min moster som job-
bar på Vibackeskolan. Min brorsa och
min kusin åker också med. Vägen är
ganska knölig och gropig till en bör-
jan. Det är grusväg i cirka 700 meter.
Sen blir det bättre. Nån gång händer
det att jag cyklar eller åker buss. Jag
cyklar samma väg som jag åker bil,
men ska jag åka buss får jag åka runt
hela norra ön.

Om jag ska nämna några ställen som
är jobbiga ska det väl vara korsningen
nere vid skolan. Fast det går ganska
bra. Ofta kliver jag av och går genom
gångtunneln. På vintern tar det lite
längre tid på grund av halkan.

Hem från skolan åker jag oftast buss
(i undantagsfall bil eller cykel). Då
får jag åka hela vägen runt norra ön,
vilket är jobbigt och tar lång tid. Det
tar omkring 50-60 minuter att komma
hem från det jag slutat skolan. Om jag
inte ska av vid stallet, så får jag gå
vår grusväg hem. Ska jag av vid stal-
let får jag gå cirka 1 km. Till en bör-
jan är det stökigt i bussen, men efter-
hand blir det lugnare eftersom jag bor
långt från skolan. (Maya)



Skolvägen förr i tiden
Berättelserna om skolvägarna ska-
pade intresse för att ta reda på hur
skolvägarna och samhället i övrigt såg
ut förr. Barnen   intervjuade sina släk-
tingar och andra ortsbor för att få svar
på sina frågor. Karins intervju får ge
exempel.

Intervju med Bertil och
Kerstin
Bertil har bott på Alnö i hela sitt liv
och är nu 85 år. Kerstin har bott på
Alnö fast på andra sidan sundet.

- Förr fanns det många sågverk på
Alnö, berättar Karin och Bertil. Man
bodde ofta nära arbetsplatsen i annat
fall fick man gå till och från jobbet.
Behövde man handla var det inget
problem. Det fanns gott om små affä-
rer, sexton stycken tror sig Kerstin
minnas. Lökens affär finns fortfa-
rande kvar.

Skulle man till stan fick man ro över
sundet och sedan åka spårvagn till
stan. Ännu längre bakåt i tiden fick
man åka båt ända fram till stan. Så
småningom kom bussarna och färjan.
Båtarna slutade att gå på 30-talet.
Endast färjan blev kvar. Tidningarna
och övrig post kom med båtarna.

Centrum låg på samma ställe som nu.
Det fanns en mataffär, posten, kyrkor

som nu och där mackarna ligger var
Folkets park. Där dansade och roade
man sig. Genom tiderna har Centrum
förändrats. En hel del människor har
flyttat från ön och andra har flyttat
in.  Bertils skolväg var inte någon väg.
Han gick över ängarna och genom
skogen för att komma till skolan. Han
gick i Kyrkskolan. På vintrarna åkte
han skidor.

-Jag kan säga att jag, Karin Olsson
har det mycket bättre för jag slipper
att frysa. Jag åker bil eller buss till
skolan. Det har blivit bättre men man
får ju mindre motion och mindre
naturupplevelser. Fast det är ju många
som sportar, kommenterar Karin
avslutningsvis.

Alnö centrum i
engelsk version
För att kunna få sammanhäng-
ande arbetspass under projekt-
arbetet använde man tid inom alla
ämnen. Elever och personal be-
stämde sig för att göra   en nutids-
beskrivning av Alnö centrum på
engelska.

The village center
I don�t think that Alnö Centrum
is big enough to be called a cen-
tre. It doesn�t happen much, and
there is no funny stores. But we

have quite nice library, and a gym. We
also have a kiosk called �the Centre
Kiosk� and a corner shop. The corner
shop�s real name is Karlaxels Närköp
but I just call it Plutten. I go to Öde
school, my last year there, but we
have a lot of subjects on Vibacke
school.

In Alnö centre we have three
pizzerias. We also have two stores.
There are some blocks of flats to, and
a kiosk. Sometimes there are people
walking with their dogs.

We have two banks. In the banks there
are two cash points. When you are
going to town, you have to wait in a
shelter. We have a petrol station too,
Statiol. (Linnea B)

Probleminventering i
Alnö centrum
Med stöd i de   tidigare undersökning-
arna fortsatte eleverna med att be-
skriva trafik och miljöproblemen i
Alnö centrum och formulerade för-
slag om hur dessa skulle kunna åtgär-
das. De beskrev sina undersökningar
och förslag till åtgärder i ord och bild.
Här ges en översiktlig bild av deras
problembeskrivningar och förslag till
åtgärder.



Gångtunnlarna och miljön
runt ingångarna behöver
snyggas upp
I Gångtunneln vid Öde skola är det
klottrat. Det ligger glassplitter, skräp
och vatten i tunneln. Det finns inget
avlopp som vattnet kan rinna bort ige-
nom.

I backen ner mot gångtunneln intill
busshållplatsen, är det fullt med grus
som har kommit fram när snön har
smält undan. Det vore bra om vattnet
togs bort och om det fanns pappers-
korgar som man kunde slänga skräpet
i.

Övergångsställena bör
ses över
Eleverna hade många synpunk-
ter kring övergångsställena. De
ansåg att några saknades, andra
var felplacerade andra åter var
dåligt markerade.

Det behövs gång- och
cykelvägar
Vid infarten till ICA är det
många bilar som kör och det är
trångt på trottoaren för dom som
går. I korsningen mellan Alnö-
vägen och Brovägen borde det
finnas en trottoar. Man får gå
mycket nära bilarna. På Ra-

holmsvägen ner mot Alnö centrum
finns ingen cykelväg och det kör
många bilar här varje morgon. Vid
Statoil finns det ingen cykelväg åt cy-
klisterna och inget övergångsställe för
att komma över till andra sidan vä-
gen. I korsningen Alnövägen - Ra-
holmsvägen är det mycket trafik. Cy-
klister och gångare får trängas på trot-
toaren. Här borde finnas en cykelväg!

Nedskräpning i centrum
Miljön vid glasinsamlingen, telefon-
kiosken etc. behöver åtgärdas. I
telefonkiosken vid statyn är det kallt
eftersom den är sönderslagen. Glas

ligger kvar som man kan göra sig
illa på. Man borde ta bort allt klot-
ter och fixa nytt glas. Vid Konsums
glasinsamling ligger krossat glas.
De borde städa bort glaset.

Vi vill ha en rondell och
en cykelväg i
brokorsningen
Korsningen är en trafikfarlig plats.
Här passerar många bilar med tung
last. En rondell vore bra här. Då fly-
ter trafiken snabbare och man slip-
per långa köer. För oss som går är
det bra med en rondell om det blir
en gång- och cykelväg.

Framtidsvisioner
Som ett led i att förbättra Alnö centra
utformade eleverna enskilt eller i
grupp ett antal framtidsvisioner i form
av bilder med bildtexter. Therese och
Sofia   vision får avsluta sammanfatt-
ningen av projektet Säkrare trafik-
miljö i Alnö centrum.

- Vi hade tänkt oss att Alnö år 2000
är en av Sveriges miljövänligaste ö
med hunddagis hundshop och många
andra aktiviteter. Vi tänker oss också
en   cykelbana till och från skolan be-
rättar Therese och Sofia.



Den övergripande målsättningen för
projektet Forska och lära är att
eleverna ska utveckla kunskaper om
hur samhället är uppbyggt och hur tra-
fiksystemet fungerar samt att aktivt
påverka eleverna så att de kan, vill
och vågar delta i arbetet med utveckla
ett långsiktigt hållbart samhälle.
Projektarbetet ska stimulera till en
mångsidig språkutveckling där bar-
nen får uttrycka och gestalta sina un-
dersökningar i tal och skrift, bild,
musik och drama etc. Den kollektiva
språkproduktionen där barnen lär av
varandra är viktig.

Skolorna ska arbeta tematiskt kring
samhälle, trafik och miljö, förr, nu och

i framtiden. Eleverna ska på olika sätt
undersöka, bearbeta, beskriva, ifråga-
sätta och dokumentera sitt när-
samhälle. De ska vara delaktiga och
ha inflytande i planering, genomför-
ande och utvärdering. På så sätt kan
de skaffa kompetens för att kunna
delta i samhällsarbetet.

Utvecklingsarbete
och fortbildning hör
ihop
I Forska och lära ingår olika typer av
fortbildning. Skolorna har framför allt
haft  önskemål om att få öva de konst-

närliga och språkliga uttryckssätten
genom att få lära sig producera video-
film, modeller och utställningar, en
skrift i ord och bild, ett multimedie-
program och hemsidor med hjälp av
dator. Vägverket har utifrån dessa
önskemål anordnat veckoslutskurser
på olika folkhögskolor i landet.
Många skolor har deltagit i denna fort-
bildning. Här följer ett utdrag av mål,
innehåll och arbetsformer som är ut-
formade för kursen.

Skapande, kreativitet och
yttranderätt
Syftet med kursen är att ta upp ett
antal frågor som berör alla som arbe-
tar med barn och studier i när-
samhället. För att närsamhälls-
studierna ska bli meningsfulla för bar-
nen krävs en rad färdigheter och
kompetenser hos vuxna. De måste ha
förmåga att se de problem och möj-
ligheter som närsamhället erbjuder.
De måste skapa egna visioner och ut-
veckla dessa till meningsfulla studier
och upplevelser för barnen, ytterst för
att stärka barnens vilja och förmåga

Projektet Forska och lära i
närsamhället

Projektet Forska och lära i närsamhället som bedrivs med
stöd från Vägverket omfattar ett stort antal skolor i landet.
Skolorna ska under en tvåårsperiod planera och
genomföra  studier i närsamhället. Under arbetets gång
anordnas nätverksträffar där man kommer samman och
diskuterar problem och möjligheter och ger varandra stöd
för den fortsatta verksamheten.



att använda sin yttranderätt. En vik-
tig förutsättning för att åstadkomma
detta är att vuxna får egna upplevel-
ser och erfarenheter av att arbeta i en
skapande process och att de får re-
flektera över och pröva sina visioner
tillsammans med andra vuxna.

Under en inledande föreläsning om
Konsten, barnen och yttranderätten
behandlas olika typer av konflikter
som uppstår i möten mellan olika kul-
turer. Konstnären Behnn Edvinsson
använder ett axplock av konstbilder
för att exemplifiera och ifrågasätta
många av de dominerande kulturernas
�verklighetsbilder�. Med hjälp av bil-
derna visar han att konsten kan an-
vändas för att utforska begrepp och
verklighetsuppfattningar och att ge
förmåga att mobilisera ett skapande
och associativt tänkande.

Barns rörelsefrihet förr,
nu och i framtiden.
Deltagarna uppmanas att ta med bar-
nens bilder och texter från projekt-
arbetet  samt bilder av den lokala mil-
jön förr och i nutid, tidningsartiklar
och karta samt beskrivning av skolan
och samhället. Till multimedia och
video behövs också musik.

Idén är att deltagarna med materialet
som underlag ska använda förmågan

att associera och skriva berättelser.
Berättelserna flätas sedan samman till
en gemensam berättelse. Denna  ge-
staltas med hjälp av olika tekniker för
att ge impulser i det fortsatta arbete
med barnen. Som en avslutande del i
kursen redovisar grupperna för var-
andra. Genom att samma tema tas upp
och gestaltas på olika sätt vidgas
referensramarna för hur man kan
hjälpa barnen att uttrycka och gestalta
ett mångsidigt språk.

Erfarenhetsutbytet en
viktig del i fortbildningen
Under fortbildningstillfällena och på
nätverksträffarna har frågor kring de

språkliga uttryckssätten haft en
framträdande plats. Alla har varit
ense om att språket blir alltmer
betydelsefullt. Språket ger männis-
kor möjlighet att utveckla identi-
tet, gemenskap, kunskap och infly-
tande. Det är i språket de kollek-
tiva erfarenheterna om vår histo-
ria, nuet och framtiden finns. Med
språk menas inte bara ord, utan bild
och alla andra mänskliga sätt att
kommunicera på. Att kunna an-
vända språket på ett mångsidigt sätt
är av avgörande betydelse för stu-
dier, kommunikation och för att
kunna hävda sina rättigheter i sam-
hället.

Problem kring barns rörelsefrihet
och elevers inflytande har också va-
rit centrala frågor. Det står klart att
begränsningarna i barnens närmiljöer
är ett stort problem nu och kommer
även att vara det i framtiden. För att
barnen ska kunna använda sitt brukar-
inflytande krävs verktyg. Det är när
barnen undersöker, bearbetar, sam-
manställer och värderar som de skaf-
far sig kompetens för att delta i sam-
hällsarbetet. Genom denna handlings-
kompetens får de möjligheter till att
forsätta utveckla idéer och visioner
om det framtida samhället.
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Dialogprojekt inom skolan och projektet Forska och lära i

närsamhället syftar till att stödja och stimulera arbetet med

trafik- och miljöfrågor i skola och barnomsorg. Projekten ger

exempel på innehåll och arbetssätt som kan bidra till att stu-

dier i närsamhället känns intressanta och viktiga för pedago-

gerna och som stimulerar barnens nyfikenhet och lust att lära

om närsamhället och trafiken så att de kan, vill och vågar

delta i arbetet med att förbättra sin närmiljö.


