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”Europa: från den ena gatan till den andra” riktar sig till både lärare och elever.
Den vill stimulera elevernas nyfikenhet och uppmuntra dem att lära känna sin 
närmaste gatumiljö. Skriften är full av praktiska tips som:

- stimulerar elevernas fantasi och kreativitet: Vad tror de händer innanför 
husens väggar? Vad har de för förhållande till gatan och dess invånare?
Vilka minnen förknippar de med gatan?

- lär eleverna att se och upptäcka gatans komplexa värld genom att använda 
sina sinnen: Vilka former, material och färger finns på gatan? Vilka uttrycks
former kan eleverna använda sig av för att illustrera detta - skriv, rita eller 
fotografera?

- uppmuntrar lärare och elever att utveckla ett större arbete: eleverna skapar 
sig en egen bild av gatan och planerar för hur den skulle kunna utvecklas i fram
tiden.

- visar på den mångfacetterade gatans möjligheter att erbjuda ämnesövergripan- 
de studier: Kan du läsa gatuskyltarna? Vad berättar de historiska byggnaderna? 
Vilka språk talas på gatan? Kan du mäta huset och bygga upp det skalenligt?

- låter eleverna lära känna Europa genom alla olika människor på gatan:
Vad har de för kläder, språk, smak, traditioner och historia?

Den här skriften är en upptäcktsresa för alla som vill följa med. Nu far vi!
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Europarådets handledning ”Europa: från den ena gatan till den 
andra” används av skolor i 48 europeiska länder. Den sätter in 
gatan i ett internationellt sammanhang och är tänkt att inspirera 
elever och lärare att använda sin gatumiljö i undervisningen. Som 
lärare kan du antingen välja att tillämpa den i sin helhet och 
genomföra projekttanken som beskrivs i kapitel ett eller bara 
plocka ut de övningar som passar just din undervisning och dina 
elever.

Riksantikvarieämbetet arbetar med att utveckla och sprida meto
der för kulturmiljöpedagogiken. Syftet är bland annat att öka elev
ernas förståelse, delaktighet och ansvar för den egna kulturmiljön 
samt utveckla deras nationella och internationella solidaritet och 
respekt för olika gruppers kulturarv. Detta samspelar dessutom 
väl med ambitionerna i den svenska skolans läroplan som bland 
annat vill ge eleverna möjlighet "att ta ansvar för den miljö de 
själva direkt kan påverka". Som ett led i detta arbete ger 
Riksantikvarieämbetet ut den svenska översättningen av "Europa: 
från den ena gatan till den andra".

Om du vill köpa handledningen eller önskar vidare 
upplysningar kontakta:

Riksantikvarieämbetet 
Informationsavdelningen 
Box 5405 
114 84 Stockholm

08-5191 8000 
www.raa.se 
bocker@raa.se

Council of Europe 
Annachiara Cerri 
Cultural Heritage Division 
F-67175 Strasbourg Cedex

0033-3 8841 2254
www.coe.int/eral
annachiara.cerri@coe.int
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Inledning
Många av oss tillbringar en 
stor del av våra liv på gatan. De 
flesta är där åtminstone någon 
del av dagen. Men gatan är en 
så grundläggande del av våra 
liv att vi för det mesta tar den 
för given. Vi märker inte vad 
som pågår där eller hur den är 
utformad.Vi tänker inte på hur 
den har förändrats eller hur 
den kan komma att se ut i 
framtiden.

Gator är lätta att undersöka 
för barn, de innehåller en 
enorm mängd saker att upp
täcka och de är alldeles gratis. 
Genom att använda gatan i 
undervisningen kan läraren 
tillgodose många av målen i 
läro- och kursplaner. Men 
gatan är framför allt viktig som 
den plats där nya medborgare 
skapas. Morgondagens med
borgare kan påverka hur gatan 
används, hur den ser ut och 
hur den förändras.

Gatan utanför bostaden är 
den plats där barn först möter 
samhället — när de är på väg 
någonstans för att leka eller 
när de går till skolan. Kanske 
de tar med sin första förälskel
se dit. Senare är det gatan de 
går på för att komma till arbe
tet eller för att handla. En dag 
kanske de återvänder till sin 
barndoms gata med sina egna 
barn, för att gå på bröllop och 
begravningar. Gatan är med 
andra ord skådeplatsen för 
våra liv.

Många barn reser långt på 
skolresor eller på semestrar. 
Ofta är deras första rese- 
intryck just gator. Gatorna lär 
barnen om likheter och skill
nader i livsstil, till exempel hur 
man tar sig till skolan eller till 
andra aktiviteter (nöjen, um
gänge eller avkoppling) i olika 
länder.
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Projektet Europa - från den ena gatan till den andra utvecklades för att höja elevers
medvetenhet om sin närmaste gatumiljö genom att:

o göra dem mer förtrogna med gatumiljön

o använda gatan och allt spännande som händer där för att få eleverna att lära känna andra, göra 
dem medvetna om den europeiska dimensionen och göra det möjligt för dem att skapa nya 
kontakter med europeiska kulturer

o uppmuntra dem att undersöka det sociala samspelet på gatan och observera allt som hän 
der där: till exempel torghandel, affärer, tidningsförsäljning

o låta dem lära känna byggnaderna i närmiljön, få dem att se på dem på ett nytt sätt, tänka på 
vad de ser och skaffa sig en mer kritisk attityd

o ge eleverna information och kunskap som de kan använda för att föreslå förändringar för 
gatorna.
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Barns berättelser är gatans berättelser Gatans historia är Europas historia
För barn är gatan en neutral plats fri från konventioner.

Gatan har en särskild påverkan på barnens upplevelsevärld jäm
fört med familjen och skolan. Barnen samspelar med gatan; fan
tiserar och upptäcker. Gatan är som en scen med ett ständigt 
pågående skådespel.

Barnen upptäcker ständigt nya saker på gatan genom sin nyfi
kenhet och upplevelselust.

När man använder gatan i undervisningen gäller det att ta till
vara och utveckla elevernas relation till gatan. Första steget är skapa en viss 
distans till gatumiljön genom att eleverna på plats i klassrummet får redogöra 
för sina minnesbilder av vad de sett ute på gatan. Eleverna bör få uttrycka allt 
som gatan betyder för dem genom att berätta historier, rita eller dramatisera 
sin relation till gatan. De återskapar sina erfarenheter och kunskaper av allt 
som har med gatan att göra. Nu kan de förstå sin egen roll i ett större sam
manhang.

När eleverna har uttryckt sin relation till gatan och nått någon grad av 
"självkännedom” är de redo för att återvända ut på gatan för att på nytt möta 
människor och hus.

Gatan är ett bra ämne om man vill hantera en frågeställning som alla skolele
ver funderar över: Hur hittar jag min plats i tid och rum?

Genom att studera en enkel gata kan läraren beröra frågan på ett spännande 
sätt genom att tillsammans med eleverna göra resan från närmiljön ut i Europa 
och vidare ut i världen, från historien till nuet och rakt in i framtiden.

Eleverna kan arbeta med sin plats i tiden och lära sig gatans historia både 
genom att observera de äldsta byggnaderna på gatan och genom att fundera 
över vilka spår tidigare byggnader lämnat nere i marken. Men för att finna sin 
plats i rummet räcker det inte med att lokalisera gatan i staden eller byn; ana
lysen av gatans beståndsdelar (material, arkitektur, aktiviteter) leder utåt mot 
andra människor och över gränser.

Nu är eleverna redo att gå vidare till den riktiga undersökningen av gatan som 
i förlängningen kan leda fram till att eleverna är med och förändrar gatan till 
det bättre.

Genom att följa den här processen kommer eleverna att få en klarare upp
fattning om skillnaden mellan fantasi och verklighet. Denna insikt kommer att 
stimulera deras förmåga att ifrågasätta och skapa en kritisk distans mellan 
deras önskningar och gatans verklighet, mellan medvetenheten om behov och 
hur behoven tillgodoses. Detta skapar goda förutsättningar för att uppfylla syf
tet att förändra elevernas närmiljö.



Genom gatan lär vi känna historien
Hur varierad gatan är blir tydligt när eleverna observerar byggnaderna på den. 
Variationen beror på att invånarna har olika bakgrund och att byggnaderna har 
olika användningsområden och historia. Olika byggnadsmaterial, skönhetsideal 
och samhällsformer har satt sin prägel på byggnadernas utformning.

Om eleverna iakttar byggnadernas förhållande till varandra (olika takhöjd, vin
keln på husväggen) upptäcker de att nya byggnader använder de gamla som 
stöd.

Även inuti ett hus avslöjar renoveringar för
ändringar. De senast byggda delarna hittar man 
för det mesta, men inte alltid, i de övre eller 
yttre delarna av husen. Ett lysande undantag är 
affärernas skyltfönster som dekoreras om i 
takt med modet.

Dessa observationer kan systematiseras 
genom att eleverna identifierar och antecknar 
de olika faserna i byggnadernas utveckling. På 
så sätt blir undersökningen mer vetenskaplig 
och kommer därigenom att avslöja både 
utvecklingens komplexitet och osäkerheten i 

hur observationerna ska tolkas eftersom samma observation kan leda till olika 
tolkningar.

För att eleverna ska förstå betydelsen av den utveckling som de har iakttagit 
är det nödvändigt att de undersöker skriftliga källor. Det finns två sätt att göra 
detta - antingen genom arkeologi- eller historiemetoden, som innebär att 
eleverna först studerar kartor och texter innan de gör sina fältstudier, eller 
genom upptäcktsmetoden, som innebär att eleverna börjar göra observa
tioner på plats och sedan prövar olika hypoteser genom att studera texter.

I båda fallen är det viktigt att anlita en specialist (antikvarie, arkeolog, arkitekt, 
arkivarie, bibliotekarie eller stadsplanerare) och utveckla en struktur redan i 
början av arbetet där deltagarnas roller noga anges. Allt för att poängtera 
samarbetet mellan elever och forskare.

På så sätt kan observation och logisk slutledning avslöja gatans utveckling 
genom att helt enkelt belysa vilka hus som är gamla och vilka som är nya, utan 
att det behövs vetenskapliga kunskaper. Fotografier, modeller, kartor och 
gamla vykort kan ofta vara mer användbara än att rådfråga konsthistorien, vars 
påverkan på vanliga hus inte alltid är så lätt att urskilja. Ibland kan det leda all
deles fel eftersom många nya byggnadstekniker inte alltid har använts av alla 
sociala klasser, särskilt inte i småstäder.

Senare i arbetet kan eleverna ställa frågor om gatan i dag och i framtiden - hur 
förbättringar kan svara mot behoven hos dagens och morgondagens invånare. 
Dessa funderingar är ett utmärkt sätt att röra vid frågor om stadslivet, invå
narnas roll (Vem bestämmer vad? För vem? Och varför?) och hur det förflut
na kan knytas till nuet.



I t Europa- från den ena gatan till dgrLaodra

Europa på gatan, gatan i Europa
Ni kommer att upptäcka att gatan har många beröringspunkter med övriga 
Europa och världen genom sin arkitektur, byggnadsteknik, redskap som an
vänts, val av material och invånarnas livsstil. Kapitlet Vad händer på gatan? 
är en bra början för undersökningar av sådana beröringspunkter.

Ta till exempel en grönsaksaffär och undersök vad som säljs där - frukt, bröd, 
mjölk och kryddor - och försök att ta reda på vilka länder i Europa och res
ten av världen varorna kommer ifrån. Du kan rita in distributionen av produk
ter på en världskarta.

Genom att studera det historiska och geografiska ursprunget till maten upp
täcker eleverna ett Europa som är öppet mot världen. Låt eleverna smaka på 
maten. Kanske de upptäcker nya spännande smaker?

Finns det ett minnesmärke av dessa händelser på gatan? Vad berättar det? Och 
hur är det i dag? Demonstranter samlas fortfarande på gatorna för att uttrycka 
sitt stöd för eller motstånd mot ett beslut. Samma sak vid historiska händelser. 
När Berlinmuren föll 1989 fylldes gatorna av människor, trots att inget sådant 
var planerat. Gatan är också platsen där idrottssupportrar visar sin glädje 
(eller besvikelse) efter en viktig match.

En del människor har inget hem utan tvingas bo på gatan. Hur kommer det sig 
att de har hamnat där? Kan de få hjälp att ordna en riktig bostad?

Läraren kommer att få besvara elevernas frågor och leda dem i deras forskning 
genom att strukturera det material som eleverna samlat på fältet, från arkiv, 
bibliotek och museer eller från muntliga källor.

De historiska och europeiska dimensionerna av gatan kan också illustreras av 
tidigare händelser som ägt rum, även om dessa händelser inte har lämnat några 
påtagliga spår.Till exempel finns det många historiska gator utmed gamla lands
vägar. Den känslomässiga laddningen är inte mindre viktig - ibland är föreställ
ningar mer kraftfulla än detaljerade observationer i den konkreta verkligheten.

På många av våra gator har förfärliga händelser inträffat i det förflutna. 
Händelserna drabbade människor som befann sig på gatan eller bara passera
de förbi.Varifrån kom de? Vart var de på väg? Vad hände med dem? Vid andra 
tillfällen utspelades viktiga händelser mitt på gatan.Vad var det som orsakade 
dem?

I arbetet med ”Från den ena gatan till den andra” kan man jämföra de gator 
eleverna valt med andra gator i Europa, eftersom de kan knytas ihop med 
andra skolor som också arbetar med handledningen. Det erbjuder grunden för 
en jämförelse mellan den lokala och välkända gatan och den avlägsna främ
mande gatan. Den välkända gatan blir ”främmande” genom att eleverna stude
rar den noga. Den främmande gatan blir ”välkänd” när det blir tydligt hur olika 
man hanterar gemensamma problem och glädjeämnen. Arbetet har utformats 
för eleverna eftersom det är de som skapar framtiden. Adresser till andra sko
lor återfinns på www.coe.int/eral.



Att tänka på
Valet av gata är avgörande för framgången med arbetet. Gatan kan vara den 
som går utanför skolan eller till och med huvudgatan i staden eller byn. Den 
valda gatan bör erbjuda eleverna olika typer av byggnader och innehålla en 
mängd olika aktiviteter. Eleverna måste också känna sig trygga på gatan hela 
tiden. Den viktigaste resursen för eleverna är själva gatan. De andra resurser
na är enkla: papper, penna, kamera, uppslagsböcker och, naturligtvis, männi
skorna som bor på och använder gatan.

Dessa råd är framför allt tänkta som en vägledning för lärare. Detaljerna 
kan utformas utifrån särskilda pedagogiska ändamål, läroplansmål, klassnivåer 
och elevernas behov.
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Gör dig en bild av gatan - försök att minnas den
I. Berätta en historia

Vem är den trevligaste människan du har mött på gatan? Och den otrevligaste? 
Beskriv hur gatan såg ut när du var liten. Försök att minnas så bra du kan.

Vilka människor möter du på gatan? Kan du beskriva dem? Vad gör de där? 
Försök att skriva ner vad människorna säger till varandra. Skriv en berättelse 
där alla dessa människor finns med.

Gatan och alla saker du kan hitta där har skapat olika uttryck i alla språk. 
Hur många kan du på ditt eget språk? Försök att förklara dem (till exempel ”på 
mammas gata”, ”gatsmart”, ”mannen på gatan”, ”gatans parlament”).

II. Låtsas att...

Låtsas att du kan se igenom väggar.Vad kan du se inuti husen? Låtsas att någon 
eller något (en människa, ett djur eller kanske en ängel) har fått jobbet att vaka 
över din gata. Kan du rita honom eller henne? Vad skulle han eller hon säga? 
Låtsas att det finns en stor dörr på din gata.Vart leder den? Försök att beskri
va vad som finns bakom dörren.

Låtsas att det finns ett stort hål i gatan. Vart leder det?
Låtsas att din gata kan flyga. Vart tror du den flyger?
Beskriv eller rita en bild av din drömgata.

Lär känna din gata bättre
Grodperspektiv

Gå utmed din gata och kika upp på de övre delarna av husen. Ser du något som 
förvånar dig? Ser husen annorlunda ut där uppe jämfört med i marknivå — bal
konger, lampor, elkablar, telefonledningar?

Fågelperspektiv

Gå utmed gatan och titta på marken några steg framför dig. Stanna när du upp
täcker en förändring: färger, yta, kanter.Varför blir det en förändring, tror du?

Motsatser dras till varandra

Gå utmed ena sidan av gatan och skriv ner dina känslor. Gå utmed den andra 
sidan och försök att förklara hur dina känslor för den sidan skiljer sig från vad 
du kände för den sidan du gick på först.

Sätt dig ner om du hittar en bänk

Titta på människorna och byggnaderna framför dig.
Verkar människorna medvetna om byggnaderna?
Hur reagerar de på dem?
Vilka saker skulle du vilja bygga om och vilka saker skulle du vilja bevara? 
Vad skulle du vilja ha i det här området? Är det ett bra ställe för en bänk? 

Var skulle den annars kunna stå? Finns det några andra ”gatumöbler” (telefon
kiosker, papperskorgar, busskurer)?



Platser på gatan
Hitta platser på gatan där människor kan arbeta, vila, bli upptäckta, hålla utkik, 
träffas, äta. Hitta platser som är varma eller kalla. Finns det några byggarbets
platser? Hur får de dig att känna dig? Finns det en lekplats för barn?

Finns det störande reklam på offentliga platser (väggar, staket, anslagstavlor, 
busskurer)?

Bilar eller människor?
Titta på gatan och se hur mycket som har att göra med trafik: ljussignaler, skyl
tar, parkeringsplatser, övergångsställen, tunnlar, broar, förbifartsleder. Skapar de 
ett splittrat intryck av gatan? Vilka effekter har trafiken på dina sinnen? Ser du 
gatan på samma sätt om du går till fots, cyklar eller åker bil?

Gatan på en öde ö
Du ska åka till en öde ö och du får bara ta med dig tre saker som du tycker 
om från din gata. Vilka saker tar du med dig? Och varför tar du med dem? 
Vilka tre saker skulle du absolut inte vilja ha på din ö?

På natten
Vad kan du inte se på gatan på natten? Vad ser du i stället tydligare? Föreställ 
dig hur gatan ser ut på natten - skriv en kort berättelse om det.

Gatans årstider
Gå utmed gatan vid olika årstider.Ta fotografier från samma ställe och i samma 
riktning. Gör en lista över hur gatan förändras under varje årstid. Du kan 
använda olika färger för att visa de olika årstiderna.

n
Breda och trånga platser
Leta upp den bredaste platsen på gatan. Hur känner du dig där? Leta upp den 
smalaste delen av gatan och jämför hur du känner dig.Vilken plats föredrar du?

Spionera - vad är trevligt och vad är otrevligt
Gå utmed gatan i grupper om tre. Stanna var tjugonde meter och berätta i tur 
och ordning vad ni tycker är särskilt trevligt att titta på (som är väl utformat 
och passar in i gatumiljön) och vad som inte är så trevligt.Tala om för de andra 
två i gruppen vad du tittar på och låt dem berätta varför de tycker att det är 
trevligt eller otrevligt att titta på. Berätta sedan vad du själv tycker och varför 
du tycker så.
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2. Gatan - en undersökning
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Se, anteckna och bedöm
Taklinjer

Välj en del av din gata och studera taken noga. Om de inte har samma höjd alli
hop eller täcks av samma material, gör en skiss av taklinjen som du ser från din 
utsiktspunkt. Glöm inte att ta med platta tak. Sedan skriver du upp vilka färger 
och takmaterial som finns (gör egna symboler för tegel, koppar, plåt, tjärpapp, 
glasfiber och trä). Färglägg sedan skissen.

Ar din taklinje ganska jämn eller blir den avbruten av en mycket hög bygg
nad? Vad tycker du om skillnaden i storlek? Behöver den väldigt höga byggna
den vara så hög för att fylla sin funktion? Skulle du vilja arbeta där? Eller i bygg
naden bredvid? Förklara varför du tycker som du tycker i en kommentar till 
din skiss.

Titta på trottoarer

Trottoarer finns på de flesta gator. De förbinder gatans olika delar. Gör en grov 
karta över trottoarerna på din gata, om det finns några, så att du kan anteckna 
dina upptäckter där.

Titta noga:
Vilken färg har trottoaren? Vilket material är det? Vilket mönster? Gör en 

teckning av det.Vad är mönstret tillverkat av? Är det slätt eller knaggligt? Är 
det halt när det är blött eller fruset?

Samlas smuts och skräp på gatstenarna? Ar de tillverkade av det bästa 
materialet? Är de mycket slitna? Vad orsakar slitaget? Var är de mest utslitna? 
Innebär det någon fara för den som går på dem?

Kan du hitta äldre eller mer slitet material på mindre utnyttjade gator eller 
där det moderna materialet har slitits ner helt? Vilket material föredrar du?

Tycker du att trottoaren är för bred? Är den intressant eller trist? Vilken 
färg har den? Drar trottoarens mönster till sig uppmärksamheten från husen 
på gatan? Är trottoaren annorlunda utanför olika typer av byggnader? Finns 
det några kaféer eller restauranger på trottoaren?

Hur rinner regnet undan? Bildar regnvattnet pölar på trottoaren? Om inte, 
vart tar det vägen? Är rännstenen farlig? Fastnar det skräp där?



Gatumöbler

Precis som vilket hus som helst har gatan möbler: föremål som alla kan använ
da (papperskorgar, busskurer, brevlådor, bänkar, gatlampor, trafiksignaler) och 
föremål som är dekorativa (skulpturer, statyer, fontäner, väggmålningar eller 
graffiti på husgavlar, kl ätter växter). Gatumöbler hjälper till att hålla gatan ren 
och gör den vacker. De signalerar var man kan få hjälp med olika saker, visar 
vägen för fotgängare eller trafik eller erbjuder viloplatser.Varje möbel kan du 
identifiera och anteckna på en karta. Förse möblerna med symboler som du 
själv formger. Här är några frågor som du kan ha hjälp av:

Behov: Varför finns möblerna där? Vad används de till?

Utseende: Hur ser de ut?
Funktion: Är de bra eller dåliga i förhållande till hur de ska användas? 

Skönhet: Tycker du att möblerna är vackra och passar in i gatans övriga stil? 

Förbättringar: Hur kan möblerna förbättras?

n

Gamla gatumöbler och nya behov
Gatumöbler förändras med behoven hos de människor som använder gatan 
och den teknik de har tillgång till. Samla fotografier av din gata från gamla tider 
och placera dem utmed en tidslinje där du anger datumen då fotografierna 
togs. Identifiera gatumöblerna på varje fotografi och leta efter tecken på den 
livsstil som givit upphov till dem. Identifiera så många andra förändringar i gatu
miljön som möjligt och skriv ner dem.

Vad tycker du om gatans utseende i stort?
När du bedömer gatan gör du den till din, eftersom det är dina egna åsikter 
som styr bedömningen. Följande aktiviteter kan hjälpa dig att avgöra vad du 
tycker om och vad du tycker är fult.

Rita din gata
Var finns gatans ”hjärta”?

Var börjar och slutar gatan? Markeras detta av ett monument, en korsning 
eller något annat värt att notera? Var ligger ditt hus? Och din skola?

Ser din gata ut som andra gator? På vilket sätt tycker du att den är annor
lunda?



2» JGatan - en undersökning

Rita av din gata
I. Leta upp en del av din gata som har samma sorts byggnader på en 
lång sträcka.Tycker du att det är vackert eller fult? Vad är det som är 
vackert eller fult, enligt dig? Om du inte tycker om att husen är likada
na, hur tycker du att det skulle kunna förändras? Välj två utsiktspunkter 
som visar likheten och rita en teckning för att visa hur den här delen av 
gatan ser ut. Använd gärna en kikare som hjälp. Skriv gärna kommenta
rer till din teckning för att visa vad du kommit fram till.

II. Hitta en del av gatan som har väldigt olika byggnader på en sträcka, 
så att det blir plötsliga variationer.Tycker du om det, eller inte? Kan du 
förklara varför? Hitta de bästa utsiktspunkterna som tydligt visar olik
heterna och rita en teckning med kommentarer.

III. Titta utmed gatan. Leder den framåt utan någon punkt som drar 
uppmärksamheten till sig, eller finns det ett träd, en kyrka eller någon 
annan byggnad i slutet? Rita en teckning som visar detta.Vad skulle du 
vilja se i slutet av gatan för att göra utsikten intressantare? Försök att 
formge dina idéer.

IV. Finns det skyltar på byggnaderna? Kan du hitta några som du kan rita 
av? Skriv på teckningarna vilka färger skyltarna har.Tycker du att de pas
sar ihop med byggnaderna? Hur kan de förbättras? Tycker du att de pas
sar in på gatan? Hur skulle de kunna förbättras för att bättre passa in?

V. Vad finns det för gatumöbler där? Är det för lite, för mycket eller 
lagom? Passar möblerna in på gatan?

VI. Är din gata ren? Städas den regelbundet? Hur går städningen till?



Rita en karta över din gata
Första metoden
I. Rödfärga de delar av gatan som är privata. Färga de delar som är offentliga 
blå.

Anteckna på kartan något om byggnaderna som finns i varje del.Tänk efter: 
Hur bidrar de till att göra just den delen privat eller offentlig?

Titta noga på de platser där färgerna möts: Hur syns gränsen i verkligheten? 
Anteckna dina upptäckter på kartan.

II. Vilka vägar leder till din gata? Och vem använder dem?
Visa på din karta vägarna som leder till din gata. Vilken är den smalaste? 

Den bredaste? Livligaste? Tystaste? Vilken väg skulle du själv välja om du skulle 
visa din gata för en besökare som var här för första gången? Varför skulle du 
välja just den vägen?

III. Använd en annan karta och anteckna vad de olika platserna får dig att 
känna. Grönfärga de platser där du trivs eller känner dig nyfiken. Gulfärga de 
platser där du varken trivs eller är olycklig. Lilafärga de platser där du känner 
dig osäker och rädd.

Visar färgerna att du föredrar öppna platser, som till exempel torg, eller att 
du föredrar slutna platser, som till exempel gränder och smala gator?

IV. Finns det några delar av gatan som för det mesta ligger i skugga? Har bygg
naderna där större fönster? Finns det några delar av gatan som för det mesta 
ligger i solen? Hur skyddas byggnaderna mot det starka ljuset?

V. Lek spion:Trevlig och Inte så trevlig-leken. Markera de platser på din karta 
som du tycker är trevliga med ett T och de platser som du inte tycker är så 
trevliga med 1ST. Om det finns många 1ST på ett ställe, tänk efter hur det kan 
förbättras.
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Rita en karta över din gata
Andra metoden

o Färga de delar röda dit du gärna skulle vilja gå. 
o Färga de delar blå där du vill att andra ska vara. 
o Rita den plats som du helst vill se din gata från. 
o Rita in allt som du skulle vilja ha på din gata. 
o Markera allt du skulle vilja ta bort från din gata.
o Grönfärga alla platser som du tycker om. Gulfärga alla platser som inte 

intresserar dig. Lilafärga alla platser som du inte tycker om. 
o Skriv ner de historier som du har hittat på om din gata och rita människor

na som du har träffat där - på riktigt eller i fantasin, 
o Rita alla platser (både verkliga och påhittade) som du skulle vilja kunna 

komma till från din gata. Rita ut gångar mellan dem och visa med vilka trans
portmedel du skulle kunna ta dig dit.



Utvärdera gatans utseende
Använd rutorna för att skriva ner din bedömning. Det här blir ditt betyg på din 
gata!

Tycker mycket om Tycker om lite grann Inga känslor alls Ogillar lite grann

Jämför era bedömningar
Dina kamrater kanske har andra åsikter än du trots att ni har bedömt samma gata.

Jämför din bedömning med några kamraters för att se om platserna betyder olika saker för er.

Ogillar mycket



3. Vad händer på din gata?

En del promenerar utmed gatan, andra arbetar eller bor där. Gatan tillhör oss 
allihop, var och en på sitt eget sätt. Gatan kan både vara en genomfartsled och 
en plats där människor träffas och kommunicerar - ibland på ett trevligt sätt, 
ibland på ett fientligt sätt.Vi lever våra liv på gatan!

Du kan notera vad som händer på din gata och anteckna det på din karta. Du 
kan också skriva om din gata och dess liv när du avslutat din undersökning.

Resor och transporter
Vilken typ av fordon ser du på gatan? Räkna hur många som passerar vid olika 
tidpunkter på dagen. Räkna bilar, lastbilar, skåpbilar, motorcyklar, mopeder, taxi
bilar, cyklar och vagnar som dras av djur. Hur förändras mönstret av fordons- 
typer under dagen?Varför tror du att det är så?Vem reser och vem reser inte? 
Varför?

Stannar fordonen på gatan?Vad gör de då?

B

Försäljning på gatan

Medan affärerna har skyltfönster, kanske andra försäljningsställen bara är ett 
stånd. Är det marknad vissa dagar? Kan du hitta frukt- och grönsaksstånd, 
godisstånd, korvförsäljare, popcornmaskiner, glasskiosker (som kanske säljer 
något annat än glass på vintern), kebabställen, läskförsäljare?

Vilken försäljning pågår som inte har med mat att göra? Kan du hitta några som 
säljer något annat än mat, till exempel tidningar, verktyg, lotter, tobak? Finns det 
skomakare eller skoputsare?



Otrevliga saker
Händer det saker på din gata som inte är trevliga? Gör en lista över dem och 
förklara varför du inte tycker om dem.

Spel
Vilka spel spelar folk på gatan? Sitter de på bänkar eller på marken? Spelar de 
med kort, pjäser, tärning eller dominobrickor? Satsar de pengar eller är det 
sällskapsspel?

Finns det några artister, till exempel musiker, jonglörer, skådespelare, troll
karlar, porträttmålare, karikatyrtecknare eller trottoarmålare.Tycker du att de 
har rätt att vara där? Ska vi uppmuntra dem eller förbjuda ”gatukonst”?

Marknader
Är det marknad på din gata vid vissa tillfällen (loppmarknader, tivoli eller kar
nevaler)? Vad tycker du om dem?

Sport
Passar din gata för sport och motion, till exempel promenader, joggning, cykel
tävlingar och motortävlingar? Använder joggare, inline- och skateboardåkare 
gatan? Finns det tillräckligt med plats för att utöva sporterna (en bit ifrån fot
gängare och bilar)? Om inte, vad tycker du om det?



3. Vad händer på din gata?

Demonstrationer och parader

Används din gata för politiska eller fackliga demonstrationer, religiösa proces
sioner, maskerader, blomparader eller militärparader? Haller vakter uppsikt 
över offentliga byggnader (står stilla eller patrullerar fram och tillbaka)? Finns 
det turister som letar efter restauranger eller museer, eller beundrar en hus
fasad? Går vanliga människor en promenad eller passerar de bara förbi?

Djur

Vad finns det för djur på gatan? Gör en lista på husdjur och vilda djur som fåg
lar och råttor. Leta också efter spår av sådana djur som har varit på gatan men 
som inte syns nu.

Växter

Vilka träd och andra växter finns på din gata? Ta reda på vad träden och blom
morna heter. Skriv ner det. Är det samma blommor året runt?

Växa upp - och bli gammal

Kan du se människor i olika åldrar på din gata? Kan du se barn i barnvagnar 
eller på föräldrarnas axlar? Bärs barn på olika sätt av människor från olika delar 
av världen?

Kan du se människor som tycker om varandra och håller varandra i han
den när de promenerar på trottoaren eller sitter på en parkbänk? Kan du se 
barn som leker själva eller i grupp? Kan du se bröllopsföljen?

Kan du se gamla, som sitter på stolar utanför sina hus och pratar med gran
nar eller förbipasserande? Kan du se begravningsföljen som drar förbi på 
gatan?



Gatan som hem

Det finns människor som har förlorat sin bostad och inte har något annat hem 
än gatan. Kan du se några av dessa människor? Hur lever de? Hur försöker de 
göra sina liv uthärdliga?

Ljud och lukter

Blunda några sekunder och känn på lukterna omkring dig 
(goda och dåliga). Beskriv dem sedan. Gör samma sak med 
ljud (behagliga och obehagliga). Är lukterna och ljuden all
tid desamma, eller är de olika vid olika tidpunkter på 
dagen?

Gatukänslor

Ger gatan dig några särskilda känslor - behagliga eller obehagliga? När händer 
det? Skriv kortfattat ner en stark känsla som du kommer ihåg att du fått där.



4. Gatans material och konstruktion

Hur väl känner du till gatan där du bor, gatorna du färdas på till skolan eller 
gatan där din skola ligger? Hur mycket lägger du egentligen märke till? Hur 
många hus finns det på gatan? Hur ser de ut? När byggdes de? Vad händer i 
dem? Hur är det med alla andra saker som finns på gatan, som till exempel 
lyktstolpar, telefonkiosker och brevlådor? Hur tar du dig till skolan (till fots, 
med cykel, buss, spårvagn, bil)?

Börja att undersöka detta genom att ta reda på vilket material som väggar, dör
rar, fönster och trottoarer är gjorda av. Börja med något välbekant - en ytter
dörr.

Ytterdörr
Välj några ytterdörrar till olika typer av hus på din gata. Gör 
en lista över saker som dörrarna har gemensamt. Gör sedan 
en lista över olikheterna.

Vad tycker du är viktigast på en ytterdörr? Varför tror du 
att olika hus har olika sorters ytterdörrar? Vad är det som 
passerar in och ut genom dörrarna?

Titta på dörrarna på din gata.Välj en och gör en teckning 
av den.Vad tycker du om hos den?

Fasad
Byggnadernas väggar är täckta av olika material som ser olika ut och har olika 
funktion.Vissa typer av fasadmaterial finns också i byggnadens grundläggande 
struktur, som till exempel tegel, sten eller betong. Andra material täcker utsi
dan av byggnaden för att skydda den eller göra den vackrare (sten- eller mar
morplattor, fasadtegel, syntetiskt material). En del byggnader har inskriptioner 
som talar om när de byggdes, varför de byggdes eller bara namnet på arkitek
ten eller den som lät bygga huset. Leta efter inskriptioner och skriv ner vad du 
hittar.

Det finns många olika fasadmaterial på gatans byggnader. En del är naturli
ga, som sten eller trä, medan andra har tillverkats av människor, som tegel, 
kakel, glas eller cement. Ta först reda på vilka material som är naturliga och 
vilka som är tillverkade av människor. Gör sedan två listor över dina upptäck
ter.



De flesta husen på din gata är förmodligen byggda av tegel eller betong, men 
det är inte alltid möjligt att se det. Det finns nämligen flera sätt att täcka väg
garna. Se om du kan hitta exempel på något av följande sätt:

Rappning: väggen täcks med ett lager murbruk eller cement, som kan vara 
slätt eller knottrigt.

Panel: väggen är täckt med ett annat material, till exempel trä, metall eller 
sten. Ar delar av väggen dekorerad (väggmålningar, mosaiker, fresker)?

Tegel: Hela väggen eller delar av väggen kan vara täckt med kakel. Är de fles
ta väggarna täckta av olika material, till exempel trä, murbruk eller metall?

Varför tror du man har velat täcka stommen i väggarna?Tycker du om de olika 
fasadmaterialen? Vilket föredrar du?

Rita en teckning av den vackraste väggen på din gata. Förklara varför du 
tycker om den.

Kan du hitta betongväggar på din gata? Gör en lista över platser där de 
finns.Varför tror du att man valde betong framför tegel eller sten?

Fönster

Ett fönster kan ”göra” många saker på samma gång. Det släpper in ljus i rummet. 
Man kan kika in genom det, eller ut genom det. I fönstret kan man skylta med 
saker. Fönster kan också utgöra en del av mönstret på en vägg.

Fönster finns överallt och kan ha väldigt olika former och storlekar.Titta på 
din gata och försök att anteckna så många olika former på fönstren som möj
ligt. Anteckna också vilket material de är gjorda av. Anteckna hur många rutor 
som finns på varje fönster och vilket mönster rutorna bildar.

Försök att ta reda på hur fönstren öppnas. Försök att avgöra hur de 
används. Är det för att släppa in ljus eller luft, för att skylta med något eller för 
att man ska kunna titta ut eller in genom dem?

Anteckna vilken typ av byggnad som fönstren sitter på. Kan du hitta liknan
de fönster i liknande byggnader, som affärer, hus eller kontor?



4. Gatans material och konstruktion

Marken
Marken kan vara täckt med många olika sorters material: kullersten, sten- 
eller keramikplattor, asfalt, betong eller helt enkelt hård jord.

Hur många olika material kan du hitta som används på din gata? Varför 
tror du att man har använt just dessa material? Är materialet anpassat till 
användningen?

Finns det material som man har skapat mönster av eller tillverkat i speci
ella färger? Ger mönstret eller färgen någon vägledning om i vilken riktning 
man ska gå eller vilken betydelse platsen har?

Gatans former
Husen har många olika former och varje form har valts beroende på hur 
huset används. Vilka former har använts på gatan och varför? Hitta fem for
mer. Anteckna formerna och var de finns. Fyll sedan i rutorna som förklarar 
hur de används.

Form

Var finns den?

Används som dekoration

Används som bärande
element

Gatans symmetri
Du kommer att hitta många exempel på symmetri. Försök att avgöra varför 
arkitekten använt symmetri i formgivningen.

Varför används symmetriska former?

Teckning av den 
symmetriska formen

Fördelar vikt

Ger lika mycket ljus på 
båda sidor

Ger lika stort utrymme

Används som dekoration

Använd informationen som du samlat för att avgöra om vissa former är van
ligare än andra.



Mönster på gatan
Människor gillar att titta på mönster och därför har husen ofta mönster. 
Försök att hitta olika mönster på din gata.

Mönster

Hitta ett mönster på din gata och gör en teckning av det. Det kan vara ett 
mönster av hur fönstren är placerade på ett hus eller ett mönster i byggnads
materialet. Visa vilken grundläggande form som upprepas i mönstret.

Upprepning av en form kan bilda ett mönster

Leta upp ett upprepningsmönster och rita av det. Fundera ut vilka regler möns
tret följer.

Mönster av linjer

En del mönster består av många olika linjer som kombinerats. Försök att hitta 
ett exempel på din gata. Kan du hitta den grundläggande enheten för mönstret? 
Gör en teckning av det. Vad påminner det dig om? Kommer mönstret från en 
annan tid eller ett annat land?

Färger på gatan

Hur många färger kan du hitta? Vilka används mest och på vilka delar av bygg
naderna? Varför använder man färg: för att dra uppmärksamheten till en bygg
nad, för att det ska gå att känna igen en byggnad eller enbart som dekoration?

V

V



Hur en byggnad ser ut kan ge ledtrådar till vad som händer inuti byggnaden. 
Sådana ledtrådar kan vara byggnadens höjd, vad den är byggd av, fönster och 
dörrar. Alla dessa ledtrådar berättar något om vad byggnaden används till, vad 
människor gör i byggnaden och på så sätt får vi veta vilken funktion den har. 
Vilken funktion har byggnaderna på din gata?

Välj en byggnad som du tycker om
Titta på den noga och tänk på allt som du fått lära dig om byggnader hittills. 
Antingen kan du rita en teckning eller fotografera byggnaden. Om du fäster 
teckningen eller fotografiet mitt på ett stort vitt papper, har du gott om plats 
för anteckningar.

Skriv namnet eller numret på byggnaden högst upp på papperet. Anteckna 
vilka material byggnaden och marken utanför byggnaden består av. Anteckna 
former, symmetri eller mönster som du upptäcker. Utnyttja de ledtrådar som 
dörrar och fönster ger för att hjälpa dig svara på frågan: Vad händer på de 
olika våningsplanen inuti byggnaden?

Fyll i tabellen med dina upptäckter.

Våningsplan Aktiviteter Ledtrådar 
från byggnaden



Hur används byggnaden?
Tror du att byggnaden byggdes med tanke på de aktiviteter som äger rum där 
i dag. Varför tror du det?

Jämför byggnaders funktion
Vi kan räkna ut vad en byggnad används till genom att undersöka hur den är kon
struerad. Byggnader har olika funktion - olika aktiviteter äger rum i dem. I en del 
byggnader finns affärer eller fabriker medan andra är hus som folk bor i.

Jämför två byggnader genom att studera följande ledtrådar:

• materialet man använt
• storleken på fönstren
• ingångar
• former (även formen på taket och rännstenen utanför)
• dekorationer
• storleken.

Har de samma funktion? Tror du att byggnaderna har fått nya funktioner sedan 
de byggdes? Varför tror du det?

Fotografera olika byggnader på gatan som har många olika funktioner, som 
kontor, banker, pubar, teatrar, kyrkor och tågstationer. Gör anteckningar vid 
varje fotografi för att visa vilka ledtrådar som avslöjar byggnadernas funktion. 
Samla de byggnader som har liknande drag, till exempel stora dörrar och föns
ter. Dela in fotografierna i två grupper: de som är offentliga och de som är pri
vata. De offentliga byggnaderna kan till exempel ha stora fönster, framträdan
de ingångar och mycket dekoration med färger och skyltar.



5, Byggnaden

Utgå från dina resultat i undersökningen och avgör vilka byggnader som är 
offentliga, där vem som helst får komma in, och vilka byggnader som är priva
ta, där bara vissa utvalda får komma in.

Undersök vilka byggnader som är offentliga och privata
Gör en lista över alla byggnader på din gata. Stryk under med rött de som är 
privata och med grönt de som är offentliga.Visa din lista för några kamrater 
och fråga dem om de håller med dig. Är det kanske enklare för en främling att 
avgöra vilka byggnader som är privata och vilka som är offentliga?

Utvärdera några byggnader med den här tabellen:

Byggnad 1
Privat

Byggnad 2 
Offentlig

Funktion

Material

Former

Utsmyckning

Fönster

Höjd

Besök en offentlig byggnad på gatan: en bank, ett postkontor, en polisstation, en 
brandstation, en arbetsförmedling, en läkarmottagning eller en affär. Gör en teck
ning av hur det ser ut inuti. Färga de offentliga områdena gröna och de privata 
områdena röda. Anteckna på teckningen varför du kommit fram till det ena 
eller andra och hur du vet var gränsen går mellan offentligt och privat.



Konstruktion, funktion och utrymme
Ibland byter byggnader funktion. Det kan bero på att byggnaden är dåligt 
anpassad till den ursprungliga funktionen. Byggnadens konstruktion passar helt 
enkelt inte ihop med vad som händer inuti den. När du har samlat tillräckligt 
med information om din byggnad, bedöm om du tycker att den fungerar bra.

Byggnad

Funktion

Bra eller dåligt anpassad 
till funktionen

Varför tycker du det?

Andra kommentarer

Gammalt och nytt
På många gator hittar du nya byggnader bredvid gamla. Hur vet du om en bygg
nad är ny eller gammal?Välj en gammal byggnad och en ny byggnad på din gata. 
Försök att förklara varför du tror att de är nya eller gamla.



6. Spår av tiden

Gatan växer
Titta på några hus (två, tre eller fyra stycken).

Vilket tror du är äldst?

Bevis:
• slitage
• arkitektur och stil
• kontakt mellan husen (vilket hus lutar sig mot det andra)
• andra observationer (datum på husen)
• muntlig tradition: intervjua invånarna, kontrollera informationen.

Numrera de olika husen och ta reda på deras ålder på följande sätt:

Bilden visar hur man kan se i vilken ordning husen har byggts.

1 —?—3
I
4

Exempel :

• Hus I och 3 lutar sig mot hus 2 och är därför nyare. Men 
byggdes de vid samma tid?

• Hus 2 är gammalt, liksom hus 5. Men är de lika gamla?

Hus byggs på
Titta hur fasaden ser ut på ett hus som verkar ha byggts i olika omgångar (det 
är lättare att se om fasaden inte är täckt).

• Hur ser du vilka delar som byggts till senare?
• Vilken del är äldst?
• Varför tror du det?
• Numrera de olika delarna och fundera ut deras ålder enligt det här 

exemplet:

hus

hus



Den europeiska dimensionen
Det internationella utbytet, särskilt med Europa, kan du se på följande sätt

o Arkitekturen: till exempel rokokostilen användes i stora delar av Europa 
under 1700-talet.

o Byggnadsteknik och ibland även verktyg spreds av byggnadsarbetare från en 
arbetsplats till en annan eller av turister som lärt sig att uppskatta andra 
byggnadstekniker under sina resor.

o Livsmedel, som till exempel kryddor, kommer ofta från fjärran länder. 
Aprikoser fanns inte i Västeuropa förrän efter korstågen på 1200-talet!

o Resenärer, som handelsmän, upptäcktsresande, vetenskapsmän, äventyrare, 
har upptäckt och uppskattat nya maträtter, 

o Växter och djur från främmande länder. Har de följt med frivilligt? 
o Gatornas namn speglar förändringar, antingen genom sina språkliga rötter 

eller genom de kända människor vars namn de bär: konstnärer, forskare, 
upptäcktsresande, vars upptäckter har påverkat Europa och världen.

Tema:
Rokoko, 1700- 
tal (Tyskland, 

Spanien, 
Frankrike)

Byggnadsteknik 
1400-tal (påverkan 
från Nordeuropa)
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□
□
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□
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s

Matens ursprung 
(Nordafrika, Asien)

Varornas ursprung 
(Asien,Afrika)

Växternas ursprung 
(Europa, Asien, Afrika)

Gatornas namn: 
o namn på kända människor 

(svenska eller utländska) 
o namn på platser (indoeuro- 

peiskt, keltiskt, latinskt eller 
germanskt ursprung)
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7. Fran min gata till øn annan gata

Olika byggnader, samma orsaker
Nu när du har undersökt din gata på många olika sätt och lärt känna den, kan 
du använda kunskaperna till att undersöka andra gator i andra delar av din by, 
din stad eller ditt land. Du kan också lära känna andra gator i andra länder.

Börja så här:

Människor har ungefär samma behov av att känna trygghet, bevara sina tradi
tioner och utveckla sin personlighet. Men de visar det på olika sätt. Detta 
beror på att det råder olika förhållanden i olika länder - vädret och levnads
sättet skiljer sig till exempel åt.

Klistra fast ett fotografi av ett hus mitt på ett stort vitt papper. Högst upp skri
ver du med röd penna: ”Hur har klimatet påverkat konstruktionen av det här
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Klistra sedan fast ett fotografi av en byggnad från en annan plats bredvid det 
första fotografiet på samma papper. Skriv samma fråga fast med grön penna 
ovanför fotografiet. Försök att svara på frågan med hjälp av ledtrådarna du hit
tar på bilden.Vilka likheter och skillnader hittar du?Varför är de lika eller olika?

Använd samma fotografier och färger på ett nytt papper. Men skriv frågan 
”Hur visar sig de lokala traditionerna i dekorationen på byggnaden?” Leta efter 
likheter och skillnader. Försök att förklara dem.



Tänk ut andra frågor som du kan ställa för att undersöka olika platser.Använd 
olika färgpennor på samma sätt som du redan gjort. Fundera till exempel över 
hur folk håller sig varma eller svala, hur folk gör för att få vara i fred.

Du kan klistra fast många fotografier på olika vita papper och låta dina kam
rater göra på samma sätt som du. Ni kommer att upptäcka att man konstru
erat byggnaderna på sinnrika sätt för att lösa olika problem, till exempel med 
vädret.

Om du jämför din gata med en annan gata i Europa, kommer du att hitta 
många skillnader. Klipp ut bilder av livligt trafikerade gator från olika tidningar. 
Fråga dina kamrater om de kan gissa i vilka länder gatorna finns. Be dem att 
förklara vad som ledde fram till deras gissningar.

v"""*
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zh 8. Förändra gatan

Det finns gator som har problem, och ibland kan man skapa nya problem när 
man försöker lösa de ursprungliga. Bestäm dig för vilka förändringar som kan 
göras och hur de ska gå till.

Vilka problem finns på din gata?

Undersök vad man kan göra åt dem.

Skriv upp några frågor om de förändringar som du vill göra. 

Sammanställ informationen.

Försök att hitta en lösning.

Ge några tips.

Presentera din lösning.

Börja tänka på andra förändringar som du kan göra.



Vilket är det största problemet på din gata?
I din undersökning av gatan och det som pågår där, har du säkert hittat saker 
som du skulle vilja ändra på. Hur kan gatan förändras så att den blir trevligare 
och fungerar bättre?Ta hänsyn både till hur du skulle vilja ha det och hur andra 
vill ha det.

Välj först ut det viktigaste problemet och försök sedan att hitta olika lös
ningar på det. Det kan du göra genom att diskutera i klassrummet med dina 
kamrater hur ni vill förbättra gatan. Ni kan till exempel rösta om vilka de fem 
största problemen är och sedan diskutera hur de kan lösas.

Förbättringar kan vara att
• förändra en byggnad så att den ser trevligare ut

• restaurera eller reparera en gammal byggnad

• förse de historiska byggnaderna med informationsskyltar

• ändra på hastighetsbegränsning, körriktning, företrädesregler och skyltning 
för att det ska bli trevligare att vara på din gata

• göra din gata mer miljövänlig

• anpassa gatan bättre för handikappade, barn eller gamla

• förbättra bekvämligheter på gatan: papperskorgar, gatlyktor, parkbänkar

• göra gatan vackrare: storlek, form, parker och planteringar

• ändra utseendet på gatans och trottoarens beläggning: material, färg och 
delar som innehåller konstnärlig utsmyckning

• införa fler utländska inslag på din gata

• förbättra människors relationer på din gata, till exempel mellan butiksföre- 
ståndare och barn.

När du har valt problem, skriv några meningar om hur det skulle kunna lösas.

Hur kan man genomföra förbättringarna?
Skriv upp dina förslag till förbättringar mitt på ett stort vitt papper. Skriv sedan 
upp alla möjliga exempel på hur de här förbättringarna skulle kunna gå till.Ta 
också ställning till följande frågor: Vem behöver du prata med för att genom
föra förändringarna? Vilka material behöver du? Hur ska du få pengar till att 
genomföra dina förbättringar? Finns det en stadsplan som du måste ta hänsyn 
till? Vem måste ge dig tillåtelse?

Exempel:

• beslutsfattare

• material

• kostnader

• stadsplan

Skriv upp några frågor om förändringarna

Bestäm vilka frågor du vill ha svar på. Det kan till exempel vara:Vilka material 
behövs? Vilken färg ska de ha? Hur mycket kostar de?

När du har bestämt vilka frågor du vill ställa, gör en lista över i vilken ord
ning de måste besvaras.



Sammanställ informationen
Du kan få svar på dina frågor genom att
• utforma en enkät som du kan be förbipasserande eller boende i området att 

svara på
• ta reda på vilka beslutsfattare som bestämmer över din gata
• organisera ett möte mellan exempelvis butiksägare och boende i området
• besöka ett museum i området eller den lokala hembygdsföreningen
• ta reda på vilka lagar som gäller på området
• undersöka vilka material man kan använda och vad de kostar
• rita kartor över gatan
• räkna antalet bilar och fotgängare på vissa utvalda ställen på gatan
• teckna eller fotografera byggnader från olika vinklar och anteckna dina 

synpunkter.

Försök hitta en lösning
Först måste din arbetsgrupp samla ihop allt material som du och dina kamra
ter har funnit. Sedan kan ni jämföra era resultat och gemensamt hitta en lös
ning. Ni kan till exempel presentera era resultat för övriga i klassen och sedan 
ha en diskussion tillsammans.

Ge några rekommendationer
För att ni ska kunna slutföra arbetet måste ni bestämma vad ni ska föreslå för 
era åhörare. Hela arbetsgruppen kan bestämma vilka förslag som bäst löser 
problemet. Sedan kan ni skriva en rapport.



Presentera din lösning
Om du ska få stöd för dina förslag till förändringar av gatan måste du dela dina 
idéer med andra. Du kan till exempel presentera dina idéer i en utställning, en 
kort redovisning, teckningar, en modell, skriftligt material eller en pjäs. Du 
måste ta ställning till hur du bäst kan presentera dina förslag. Du måste också 
ta reda på vilka som utgör din publik. Publiken bör vara de som påverkas av 
förändringarna på gatan, de som kan hjälpa dig att genomföra förändringarna 
och naturligtvis resten av din klass.

Börja tänka på andra förändringar
Nu när du har föreslagit hur gatan kan göras om, kanske du kommer att tänka 
på fler förändringar. Fanns det andra förändringar som du och din klass tyckte 
var viktiga? Gå tillbaka och studera vilka viktiga problem som ni diskuterade 
tidigare.

idéer idéer idéer idéer idéer idéer



T 9. Knyta kontakter

Titta på en karta över ditt område och leta reda på din gata. Gör en lista över 
platser i ditt område som gatan leder till. Gör en annan lista över vilka platser 
som du kan komma till från ditt område via större bilvägar, tåg, färjor eller flyg
linjer. Gör ytterligare en lista över platser i andra länder som du kan resa vida
re till från dessa platser. Om du vill, kan du göra ett diagram som visar detta.

Studera en affär eller ett stånd på gatan och försök att ta reda på vilka andra 
länder som varorna kommer från. Gör ett annat diagram som visar detta. 
Finns det turister på din gata som kommer från andra länder?

Finns det boende på din gata som kommer från andra länder? Finns det till
fälliga boende på din gata som vill återvända till sina hemländer men som inte 
kan göra det?

Tänk på vilka aktiviteter som pågår på din gata. Jämför dem med andra 
aktiviteter som pågår på en annan gata i ett annat land.Vad finns det för lik
heter och skillnader?

Finns det festivaler som äger rum vid speciella tidpunkter på året? Jämför 
dem med festivaler som äger rum i ett annat land. Äger festivalerna rum sam
tidigt? På vilka sätt är de lika eller olika? Äger de rum vid olika tidpunkter och 
av olika orsaker? Varför är det så?

Ta kontakt med en annan skola (www.coe.int/eral) som arbetar med att 
undersöka en gata på samma sätt som du har gjort. Skicka en kopia med dina 
resultat till eleverna där.Använd deras resultat för att se på vilka sätt era gator 
är lika.
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Europarådet har 44 medlemsländer över hela den europeiska konti
nenten. Europarådet eftersträvar att utveckla gemensamma demo

kratiska och juridiska principer baserade på Europakonven
tionen om mänskliga rättigheter och andra dokument som 

skyddar individers rättigheter. Ända sedan Europarådet 
bildades 1949, i efterspelet av andra världskriget, har rådet 
varit en symbol för försoning. Sedan 1989 har Europarådet 
uppmuntrat kulturarvsundervisning - en tvärvetenskaplig 
form av undervisning baserad på kulturarvet - för att 
unga människor från Europa ska närma sig varandra med 
större förståelse och respekt för varandras kulturer. 
Arbetet med detta har stöd i Rekommendation R(98) 5 
från Europarådets ministerkommitté till medlemsstaterna.

Detta är bakgrunden till projektet ”Europa: från den ena 
gatan till den andra”, som knyter kontakt mellan skolor i 

alla de länder som deltar i Europarådets kulturkonvention.

Den här handledningen riktar sig till lärare och elever. Följ 
med på en spännande resa där varken vägen eller resmålet är 

utstakat i förväg, och där bagaget består av massor av idéer.


