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Förord
För nästan 400 år sedan bestämde Gustav 11 
Adolf, som då var kung i Sverige, att vi skulle 
skydda runstenar, gravhögar och annat som 
människor lämnat efter sig. Kungen beslöt att en 
särskild person, en riksantikvarie, skulle ansvara 
för arbetet. Sedan dess har mycket förändrats i 
Sverige, och det som var nytt på 1600-talet är 
numera gammalt.

Vi som arbetar på Riksantikvarieämbetet 
tycker att runstenar och gravhögar är spän
nande och viktiga att vårda. De är en del av 
vår historia. Men vi arbetar också med sådant 
som kommer från senare tider och som tillhör

vår moderna historia, t.ex. höghus, fabriker, 
fotbollsplaner och torg.

För oss är det viktigt att du som är ung tar 
chansen att upptäcka och lära känna hus, 
platser och människor där du bor. Därför har vi 
gjort den här boken. Vi hoppas att du som läser 
den tycker att det är kul att ta reda på mer om 
det som finns runt omkring dig i din hembygd.

Tillsammans kan vi upptäcka, använda och be
vara vår historia - både den gamla och den nya.

Trevlig läsning!
Inger Liliequist 
Riksantikvarie



i. Inledning
Den här boken handlar mest om hus och män
niskor. Hus att bo och vara i under en längre 
tid, eller kanske bara för ett kortare besök. Om 
människor du möter i din vardag och om olika 
platser dit du brukar gå. Boken ger dig också 
råd om hur du själv tar reda på det du vill veta 
mer om - just där du bor!

Du kan läsa hela boken i en följd. I innehålls
förteckningen ser du vilka teman som finns 
med. Ni kan välja flera teman i klassen eller 
arbeta tillsammans med andra i skolan. Det går 
förstås bra att bara arbeta med ett tema om det 
verkar mest spännande, eller plocka idéer från 
olika håll.

Varje kapitel börjar med att berätta mer om 
det tema ni har valt och ger plats för fundering
ar och samtal. Därefter får du tips och förslag 
på hur du kan arbeta med temat i skolan och 
när du är utomhus. Kom ihåg att det är dina 
egna frågor, tankar och känslor som är de vikti

gaste »verktygen« när du utforskar din hembygd.
Det är bra om du skriver in dina frågor, hur 

du tänker och vad du kommer fram till i ett 
skrivhäfte, en loggbok, och anger datum. När 
du skrivit rent dina anteckningar, och när fo
tografier och teckningar är klara, kan du lägga 
dem i en särskild mapp. Kanske du gör en bok 
av dem senare?

Utomhus behöver du loggboken, ett ritblock, 
en kamera och ibland en bandspelare. Men om 
du vill kan du också ha en egen miniloggbok 
med i fickan - när du är ledig. I den skriver du 
upp det du ser och vill behålla för dig själv, eller 
kanske dela med dig av till andra så småning
om. I loggboken kan du rita och skriva fritt, allt 
eftersom det dyker upp hos dig.

När ni är klara med temat kanske teckningar, 
texter, fotografier och andra delar av ert mate
rial kan användas till en liten utställning. Vad 
tror du?



2. Bostadshus
Alla människor behöver någonstans att bo. Vi 
lever tillsammans för att kunna hjälpa varandra 
på olika sätt och för att vi ska känna trygghet 
och glädje. Det händer att vi flyttar till en ny bo
stad i närheten av den gamla, men ibland flyttar 
vi långt, kanske till ett annat land. På den nya 
platsen eller i det nya landet kan det ibland ta 
lite tid innan tryggheten kommer tillbaka. Hur 
du bor och vilka människor du träffar varje dag 
betyder mycket mer än du tror!

Hus kan se ut på många olika sätt. Både inne 
i stan och ute på landet brukar nya hus blandas 
med lite äldre. I Sverige är de flesta husen byggda 
under de senaste femtio åren, men det finns en 
hel del gamla hus som bevarats från längre till
baka i tiden. Kanske bor du i ett eget hus med 
bara din familj eller i ett bostadshus för många 
familjer. Tittar du närmare på dörrar, fönster och 
balkonger kan du se att de har olika utseende och 
former. Husfasaderna målas ibland i olika färger.

Nuförtiden har bostäderna i både nya och 
äldre hus för det mesta ett modernt kök, bad
rum, värme inomhus, och vatten i kranen. Men 
så har det inte alltid varit i Sverige. Förr var 
det vanligt med toalett i farstun eller utedass 
på gården. Det fanns heller inga element inne 
som kunde hålla värmen utan man eldade i en 
kakelugn eller i en kamin i stället. Men i dag är 
nästan alla hus moderna inuti; det kanske bara 
är fasaden som visar att huset byggdes för länge

Olika sorters hus. Från vänster Gårdsten i Göteborg, Gamla stan i Stockholm, Rosta i Örebro och Majoma i Göteborg.



sen. Förr var husen för det mesta byggda av 
trä eller sten, men numera är också betong ett 
vanligt byggnadsmaterial.

När bostäder byggs är det viktigt att de 
passar för klimatet där vi bor. De ska skydda 
oss mot värme, kyla, torka och regn. I ett varmt 
land kan tjocka väggar skydda mot värme, i ett 
kallt land mot kyla.

Förslag på arbetsuppgifter

® Prata om de här frågorna: Vilka 
olika typer av bostadshus finns det? 
Vad innebär det att bo modernt? Är 
det viktigt? Varför? Varför inte? Vad 
är en bra bostad? Tänk ut flera olika 
förslag på bostäder.

® Gå ut på en promenad tillsam
mans i ert bostadsområde. Ta med 
kamera och loggbok. Titta på de 
olika bostadshusens utseende, till 
exempel tak, fönster, balkonger och 
dörrar. Varför sluttar en del tak, tror

du? Ta bilder på husen med kame
ran. Se också efter vad som finns 
mellan och runt husen.

® Leta i böcker och tidningar efter 
olika sorters hus och stilar. Beskriv 
hur de ser ut och gör jämförelser 
med husen i ert område.

® Gör en tidslinje på väggen tillsam
mans och sätt in bilder på bostads
hus från olika tider.



Din bostad
När vi bott en längre tid på ett ställe brukar det 
kännas mer hemtamt fast vi ibland har kvar 
minnen från en tidigare bostad inom oss. Då 
och då tänker vi på hur det var på den tiden och 
jämför med hur vi har det nu. Varje människa 
brukar ha en egen flytthistoria. Det betyder att 
vi bytt bostad en eller flera gånger innan vi kom 
till huset eller lägenheten vi bor i nu. Hur har 
det varit för dig?

Förslag på arbetsuppgifter

® Tänk igenom följande frågor: Är ditt hus 
ett flerfamiljshus, eller kanske en villa eller 
radhus? Hur många våningar har det? Finns 
det balkonger? Hur ser fönstren och dörren 
eller porten ut? Skriv ner svaren i din loggbok 
när du kommer hem. Titta också efter vad 
som finns närmast utanför huset. Finns det en 
gata eller gård, träd eller kanske en lekplats? 
Du kan också fotografera eller rita och måla 
av huset. Sätt ihop en berättelse av texten i 
skolan till fotot eller målningen. Diskutera och 
berätta om era olika bostäder för varandra.
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Västra 
Frölunda i 
Göteborg.

® Om det går kan ni gå hem till varandra och 
se hur alla bor. Du är värd när de andra kom
mer hem till dig. Då får du visa ditt hus och 
berätta om det. Träna i förväg på vad du ska 
säga. Kanske går det att berätta på engelska?

® Leta fram kort eller bilder ur minnet om 
du bott på andra ställen eller i ett annat land 
förut. Skriv och berätta om när, var och hur du 
har bott tidigare. Måla det du kommer ihåg.

® Du kan också gå runt inne i hela huset och 
se efter vad det finns i olika utrymmen, till ex
empel på vinden eller i källaren. Skriv ner det 
du tycker är mest spännande eller irriterande. 
Prata med de andra i klassen om vad du kom
mit fram till. Sätt ihop en ruggig spökhistoria 
om du vill och berätta för de andra!

® Fråga dina föräldrar eller andra släktingar 
om hur de har bott tidigare. Be dem visa kort 
och gamla saker. Du kan skriva ner vad de 
berättar eller spela in det på band. Ta med 
alltihop till skolan och skriv rent texten. Hur 
du gör en frågelista och spelar in på band ser 
du i kapitel 5.



Hemma hos dig
Hemma tittar vi kanske på en film på tv eller 
låser läxorna. Ibland köper vi nya saker och 
möblerar om. Hur det ser ut därhemma beror 
ofta på att vi har olika smak, men också på att 
vi ibland får eller ärver saker från släktingar och 
vänner. Det kan också skilja sig åt om vi har 
bott i ett annat land tidigare. Var vi bor i värl
den bestämmer en del hur vi inreder hemma.
För alla är det skönt att ha ett hem att komma 
till när skolan eller arbetet är slut för dagen.
Där vill vi trivas.

® Berätta om eller skriv ner hur det ser ut i ditt 
rum eller ditt hem. Vad brukar du göra där? 
Vad tycker du mest om? Prata två och två i 
klassen.

® Tala med de andra om hur ni brukar göra 
hemma när något nytt ska köpas, eller när ni 
möblerar om. Diskuterar ni tillsammans eller 
hur kommer ni fram till era beslut? Får du vara 
med och bestämma?

® Rita av din favoritmöbel hemma. Skriv och 
berätta vad du tycker om den, hur den ser ut 
och hur ni fick den. Är den nyköpt, en gam

Förslag på arbetsuppgifter
mal gåva eller har ni kanske hittat den bland 
fynden på en loppmarknad?

® Mät upp ditt rum med måttband eller 
tumstock. Mät också din säng, skrivbord och 
bokhylla och skriv ner allt i loggboken. Rita 
rummet skalenligt på ett rutpapper i skolan. 
Förstora upp det om du vill och rita in fler av 
dina saker. Färglägg alltihop.

® Titta efter om det finns något fotografi på 
ditt rum som visar hur det såg ut när du vara 
liten. Vad har förändrats? Vad finns kvar?

® Fundera på om det kan se olika ut i pojkars 
och flickors rum. Är det viktigt eller oviktigt? 
Gör jämförelser och diskutera era synpunkter.

® Titta i konstböcker från biblioteket eller be
sök ett museum. Titta på tavlor där konstnärer 
har målat olika rum och ta reda på när mål
ningarna gjordes och vilka som har gjort dem. 
På vilka sätt är det likt ditt hem? Vad är olika?



Dina grannar
Om du bor i ett större bostadshus kan du stöta 
ihop med en granne på gården nästan varje dag. 
Eftersom det bor så många människor där kan 
det vara ganska lätt att hitta nya vänner när du 
är nyinflyttad. Kanske har du en skolkamrat i 
samma trappuppgång eller i huset bredvid som 
du kan springa över till. Men du kan också bo 
betydligt längre ifrån din närmaste granne eller 
kompis. Då passar cykeln eller kanske bussen 
bättre för att hälsa på. I dag bor ofta familjer 
från olika länder eller kulturer i ett och samma 
bostadshus. Då möts människor med olika 
språk, tro och vanor i trappuppgångar och på 
gårdar.

® Tänk igenom vilka dina grannar är. Har du 
någon vän bland dem? Hur blev ni vänner? 
Träffar dina föräldrar några grannar ibland? 
Var och hur i så fall?

® Hur gör du när det kommer en ny familj 
till ditt hus, eller när någon flyttar in i huset 
bredvid? Hur var det när du flyttade in i ditt 
hus? Kan du hjälpa en ny granne på något sätt? 
Lista olika förslag tillsammans.

® Varför hejar man? Hur talar du med någon 
som inte förstår ditt språk? Finns det andra 
sätt att prata med varandra? Fundera ut några 
idéer tillsammans med de andra.

Förslag på arbetsuppgifter

® Gör intervjuer med någon eller några av dina 
grannar och fråga dem när de flyttade dit och 
vad de tycker om att bo där. Fråga först om de 
vill tala med dig och berätta vad ni arbetar med 
i skolan. Om du vill prata med någon som talar 
ett annat språk än du själv, be någon som talar 
det språket hjälpa dig. Hur du gör en intervju 
och använder en bandspelare ser du i kapitel 5.

® Ta reda på mer om din bostad. Vem äger 
huset? Hur gammalt är det? Vem eller vilka 
sköter om det? Har det förändrats på något 
sätt sen det byggdes? Vad fanns där tidigare?
Se mer i kapitel 6.

® Gör pantomimer över händelser 
hemma. Låt de andra gissa vad ni gör 
eller vad som händer. Försök också 
förklara något för varandra eller be om 
något utan ord. Prata om era känslor 
och iakttagelser efteråt.

® Ta reda på och lär dig säga 
»hej!« på minst sju olika språk!

Västerlånggatan i Åmål.



När ni känner er klara med temat kan ni göra 
små böcker av det material ni har fått ihop. Låt 
innehållet beskriva hur era familjer bor just nu 
och hur ni har bott tidigare. Ni kan också sätta 
upp delar av ert arbete på väggen eller på några 
skärmar i klassrummet. Bjud gärna in era för
äldrar och några intresserade grannar en kväll 
och berätta om hur ni arbetat och vad ni lärt 
er. Skriv en snygg inbjudan till dem först! Kom 
ihåg sen att tacka alla som hjälpt er med arbe
tet. Kanske kan ni också bjuda på lite mat från 
olika länder samtidigt?

Fundera på:
Vilka bor i mitt hus? Hur många olika 

språk har jag hört? Brukar jag heja? 
Vad kan det bero på om någon inte hejar 
tillbaka? Vet jag vad det är för matdofter 

från trappan eller huset bredvid?



3- Skolor
I dag är det vanligt att elever går i en modern 
skola som inte ligger så långt hemifrån. Gymna
stiksalen ligger ofta i ett särskilt hus. De yngre 
och de äldre eleverna arbetar ibland i olika 
byggnader. Det finns en matsal för alla och det 
brukar vara lätt att smita in i skolbiblioteket för 
en lässtund.

Många äldre skolhus står fortfarande kvar, 
både i städer och ute på landet, precis som våra 
äldre bostadshus gör. I dag kanske de gamla 
skolorna är ombyggda inuti och används som 
moderna skolor. Men skolans utsida, ibland 
porten och detaljer inomhus som till exempel 
trappor och golv, kan berätta om att det är 
många generationer elever som har gått där.

Förr i tiden hade skolorna på landet bara 
några få klassrum. Arkitekten, som ritade hur 
skolorna skulle byggas, ville att skolorna skulle 
ha stora fönster som släpper in mycket ljus. För 
att det skulle finnas gott om luft till alla bar
nen var det ofta högt i tak i gamla skolar. Varje 
morgon måste läraren elda i kaminen för att det 
skulle bli tillräckligt varmt i klassrummet. På

den tiden fick barnen inte någon lunch i skolan. 
De fick själva ta med sig ett eget smörgåspaket.

Inne i städerna fanns det så mycket barn att 
man byggde mycket stora skolor där. Skolorna 
var ofta flera våningar höga och murade i tegel.

Ibland kunde det vara upp till 4 000 elever i en 
skola. En del äldre skolor används inte längre 
för undervisning, utan används i stället till an
dra typer av arbetsplatser eller till bostäder. Hur 
ser din skola ut?

Skolsal i 
Ånns skola, 
troligen på 
1930-talet.



® Diskutera olika typer av skol
hus. Känner du till andra skolor? 
Har du kanske gått i en annan 
skola förut? Hur såg den ut? Fun
dera på likheter och skillnader.

® Gå ut och titta på ert skolhus 
tillsammans. Ta med kamera och 
loggbok! Vilken färg har det? Hur 
högt kan det vara? Hur ser fönster 
och tak ut? Skolporten? Försök 
att lägga märke till olika detaljer 
och former. Kan ni räkna ut unge
fär när huset byggdes?

® Vandra runt på skolområdet 
och titta på skolan från olika håll. 
Lägg också märke till vad som 
finns runt omkring skolan. Notera 
olika ljud.

® Ställ upp er allihop på ett roligt 
sätt framför porten och låt någon 
fotografera er!

® Teckna eller måla av skolan.
Vid fint väder kan du ta med en 
stol ut och sitta på medan du 
arbetar. Skriv en text om vad du

Förslag på arbetsuppgifter
tycker om skolans utseende när 
du är klar med målandet.

® Arbeta i olika grupper med 
skolans fasad. Ni kan till exempel 
välja fönster, dörrar, tak och gav
lar genom att teckna eller måla av 
dem. Ni kan också hitta detaljer 
och mönster som är intressanta 
att undersöka närmare. Använd 
gärna olika sorters pennor och 
kritor, och kanske vattenfärger.

® Ta reda på när skolan byggdes. 
Varför byggdes den just där? Hur 
tänkte arkitekten när den ritades? 
Vad är det typiska just med din 
skolas utseende och form? Vad 
fanns förut på platsen? Se mer i 
kapitel 6.

® Besök, om det går, ett skolhus 
som är byggt under en annan tid 
än ert eget. Ring dit och be om 
att bli visade runt. Tänk igenom 
frågor som ni kan ställa när ni 
kommer till skolan. Kom ihåg 
kameran och loggboken.

Överst Söderkulla skola i Malmö, nederst Smedslättskolan i Stockholm.



Din skola - en arbetsplats
Varje dag samlas många människor i skolan.
De kommer ofta från olika kulturer. Skolan är 
en arbetsplats för både personal och elever, och 
ibland är det föräldramöte eller någon annan 
aktivitet som dina föräldrar kan delta i.

Människor som träffas varje dag på en 
arbetsplats kan lära sig mycket av varandra. I 
skolan är det viktigt att alla elever får lära sig 
nya saker i lugn och ro, och att saker fungerar 
som de ska. Alla barn behöver också delta i frå
gor som rör klassen och skolan för att det ska 
bli riktigt bra. Många saker behöver diskuteras 
ordentligt, eller hur? När man arbetar demokra
tiskt har alla möjlighet att säga vad de tycker 
och man försöker hitta lösningar tillsammans. 
När det gäller stora frågor kan det ta lång tid 
att genomföra nya idéer och förslag, och det är 
inte säkert att det blir som du tänkt dig. Då är 
det bra med lite tålamod.

® Diskutera hur skolans ekonomi fungerar. 
Hur betalas skolans underhåll, nya möbler 
och skolmaterial? Vilka människor är det som 
bestämmer i de här frågorna?

® Undersök hur ert klassrum ser ut. Vilka 
arbetsbord och bänkar använder ni? Har ni bra 
lampor? Vilka hjälpmedel (till exempel dator, 
projektor, kartor) finns? Vad hänger på väggar
na? Har ni en läshörna eller kanske ett akva
rium? Diskutera tillsammans vad som fungerar 
bra och om det är något ni behöver ändra på. 
Någon eller några av er kan skriva ner vad ni 
kommer fram till.

Förslag på arbetsuppgifter

® Mät upp klassrummet på olika sätt. Ni kan 
till exempel mäta höjden till taket och hur 
långt och brett klassrummet är. Räkna ut hur 
många kvadratmeter klassrummet är. Hur 
många blir det för varje person? Mät också 
höjden och bredden på ditt arbetsbord eller 
bänk. Sitter du bra vid din bänk?

® Undersök hur det ser ut i korridoren. Kanske 
det finns plats för lite fina tavlor eller annan 
utsmyckning? Tänk ut olika saker som kan 
göra korridoren både trevligare och finare. Ar
beta med idéer i grupper. Rösta fram de bästa 
möjliga förslagen. Genomför dem!



Skolkamrater
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Enligt FN:s barnkonvention har alla barn rätt 
att få gå i skolan och delta i undervisning, 
och det som barnen i Sverige får lära sig står i 
skolans läroplan. Men det tar tid att lära sig nya 
saker och man måste vara noga med att planera 
sitt arbete. Det du ska lära dig planerar du 
tillsammans med din lärare, dina föräldrar och 
dina klasskamrater.

Under en dag i skolan upplever du både saker 
i skolarbetet och på rasten. Det brukar väcka 
både tankar och känslor - och ibland olika ljud 
och dofter - till liv! För hur känns det när du 
läser eller lyssnar på en bra bok, stormar runt 
i gymnastiken eller får en lunch du verkligen 
tycker om?

Många barn runt om världen får ännu inte gå 
i skolan eller så får de bara gå där under kortare

»Ibland ser hjärtat det 
som är osynligt för ögat«

Ur Konsten att teva av H. jackson Brown jr



perioder. De kanske måste arbeta för att hjälpa 
sin familj att få pengar till mat och kläder i stäl
let för att gå i skolan. Ibland kan krig hindra 
barn att gå i skolan. När det blir krig är många 
människor tvungna att fly från sitt land för att 
bygga ett nytt hem och liv någon annanstans. 
Det händer också att människor flyttar utom
lands för att arbeta för en längre eller kortare 
period.

Det kan vara spännande men också osäkert 
och pirrigt att börja i en annan skola än den 
man gått i tidigare. Det kan vara lite krångligt 
den första tiden innan man lärt sig hur saker 
och ting fungerar på skolan, och innan man 
förstår språket. I båda fallen är det viktigt att 
de som gått längre på skolan försöker hjälpa till 
med det de kan.

® Välj tillsammans några artiklar ur fn:s barn
konvention. Barnkonventionen hittar du på 
Internet eller på biblioteket. Diskutera varför 
artiklarna finns och vad de innebär. Läs till 
exempel nummer 3, 6, rz och 28.

Förslag på arbetsuppgifter

® Fundera över vad orden medkänsla, mod, 
inlevelse, kunskap, fred, glädje och delaktig
het betyder. Försök också hitta fler ord som ni 
tycker hör ihop med dem. Måla mindre bilder 
till varje ord. Samla alltihop i en liten »klok
bok« när ni är klara.

© Vad innebär skolan för dig? Ni kan lista ord 
tillsammans som beskriver vad ni känner, till 
exempel kul, trist, härlig, spännande eller lång

sam. Gör en rolig rapp-text om skolan 
efteråt!

© Tänk efter vilka händelser på skolan 
som gör eller har gjort dig mest glad. 
Ibland kan det vara en stor händelse, 
men det kan också vara något litet som 
ingen annan ens tänkt på. Förklara sen 
varför du tänker och känner så. Skriv 
en text eller dikt om det.

® Kan ni fler språk än svenska och 
engelska i din klass? Ta reda på vad till 
exempel Hej!, Hur mår du? och en vän 
heter på de språk som finns i klassen.

Skola i Indien.

FIus, dörr, fönster och gata med flera ord kan 
också vara roliga att kunna. Är du själv en av 
dem som talar ett annat språk än svenska? Då 
kan du berätta för dina kamrater om landet 
som din familj kommer ifrån. Skriv ner några 
frågor om det du vill fråga andra om.

© Ta reda på mer om barn i andra länder. Flur 
är det till exempel att gå i skolan där? Flur 
ser skolorna ut? Du kanske kan ta reda på 
vilken musik, mat, tro och vilka danser som 
är typiska för landet. Kanske finns det någon 
duktig fotbollsspelare, sångerska, konstnär 
eller arkitekt i landet. Be era modersmålslärare 
om hjälp.

© Lev dig in i hur det vore att gå i en skola un
der en annan tid, tillsammans med några kam
rater. Ge varandra olika roller och skriv enkla 
repliker till. Leta upp några typiska kläder för 
den tiden. Det kan räcka med ett par skor eller 
en liten mössa. Spela scenerna för varandra.

© Fråga om några föräldrar vill komma till 
skolan och berätta om sin skoltid i Sverige, 
eller i ett annat land. Be föräldrarna ta med 
fotografier om det finns. Era föräldrar behöver 
bara berätta en kort stund. Jämför tillsammans 
hur skolan har förändrats - vad är lika och vad 
har blivit annorlunda? Vad kan det bero på?



Hyllingeskolan i 
Tensta, Stockholm.

Förslag på arbetsuppgifter

® Börja med att gå ut på gården tillsammans. 
Se på den som ett uterum. Vilket material är 
golv, väggar och alla saker gjorda av? Fotogra
fera uterummet och skriv in vad ni ser i logg
boken.

® Prata om hur ni upplever uterummet och 
fundera på om alla redskap är bra - och hela? 
Kanske skulle nya planteringar eller annan ut
rustning göra skolgården bättre och trevligare? 
Titta också på hur säker den är för dem som 
ska vara där. Om ni har viktiga synpunkter och 
förslag kan ni ta kontakt med dem som ansva
rar för gården. Skriv gärna ett brev först. Hur 
en del andra skolor i Sverige har arbetat med 
sina skolgårdar kan du till exempel hitta på 
Internet. Se mer i kapitel 6.

® Vad tycker du är roligast att göra på ras
ten? Beskriv de aktiviteter och lekar du tycker 
mest om. Varför är en del lekar roliga och inte 
andra? Varför är det bra med regler och att alla 
kan dem när man leker? Hur förklarar ni regler 
för människor som inte kan så mycket svens
ka? Diskutera tillsammans och skriv tillsam
mans ner vad ni kommer fram till.

® Fundera på nya saker att göra och leka, och 
kanske några lekar från förr i världen. Leta i 
faktaböcker och fråga hemma. Ni kan arbeta 
i grupper och presentera lekarna för de andra 
i klassen. Använd några timmar till att pröva 
lekarna ute tillsammans. När ni prövat fram 
de bästa lekarna, kan ni göra en lekbok. Spara 
plats för fler lekar som ni kommer på efterhand.

Skolgården som uterum
När en arkitekt ritar en skola brukar han eller 
hon också planera hur skolgården ska se ut.
Där ska barnen kunna leka på rasten och få 
frisk luft mellan arbetspassen. En stor del av 
din dag tillbringar du på skolgården så det är 
viktigt att den är trevlig. Där träffar du också 
kamrater från andra klasser och kan vara med 
vem du vill. På varje skolgård brukar det nästan 
alltid finnas redskap som gungor och bollplank. 
Ibland kanske det finns till exempel en fotbolls
plan strax bredvid skolgården.

Men du kan också se på gården som ett ute
rum om du vill, ett rum där naturen har skapat 
vissa delar och människors händer har skapat 
andra delar. En del skolor använder också 
uterummet i undervisningen på olika sätt. Varje 
skolgård eller uterum brukar ha sina egna regler 
för vad som gäller, men också för hur olika 
lekar och andra aktiviteter kan gå till. Det är 
bra att känna till reglerna, och det är viktigt att 
snabbt berätta om dem för en ny klasskamrat.



Din skolväg
Att vara på väg innebär att färdas och vara i rö
relse. Hur vi tar oss fram beror ofta på hur lång 
vägen är, och ibland helt enkelt på vädret. När 
solen skiner eller nysnön faller är det nästan all
tid härligt att vara ute. När det är gråkallt väder 
är det ofta mycket lättare att ta bussen.

Skolvägarna ser ut på många olika sätt, 
beroende på var du bor. I större städer brukar 
gatorna vara fulla av liv och rörelse under rus
ningstid. Bilar tutar och människor skyndar sig 
fram med raska steg. Ibland snirklar sig cyklar 
fram i trafiken, men i bästa fall på en särskild 
cykelväg. På mindre orter eller i mer bilfria bo
stadsområden brukar trafikanter och gående ha 
det lite lugnare. Din skolväg kanske går genom 
en doftande skog, förbi små parker eller ett 
intressant favoritställe?

Vasaparken i Västerås.



Förslag på arbetsuppgifter

® Hur brukar du ta dig till skolan? Går eller 
cyklar du, eller åker du buss eller bil? Försök 
att komma ihåg vad du brukar passera på vä
gen och berätta sen för de andra. Jämför olika 
färdsätt. Fundera också över hur barn tog sig 
till skolan förr i världen.

® Titta på en flygbild eller karta över ert bo
stadsområde. Pricka in er skola och var ni bor. 
Lär er väderstrecken och hur skalan på kartan 
fungerar. Hitta era skolvägar på kartan. Var ni 
hämtar flygbilder och kartor kan du se i kapi

tel 6. Skriv en berättelse om hur din skolväg är. 
Kanske har du ett favoritställe du vill berätta 
om?

® Leta upp olika väg- 
och gatuskyltar i om
rådet och skriv ner vad 
de heter. Hitta dem på
kartan. Du kan också ta reda på mer om vad 
namnen betyder och varför de fått sitt namn.
Ta reda på mer; se kapitel 6.

® Diskutera vad man ska tänka 
på och vad man ska se upp med 
i trafiken. Lär dig de viktigaste 
trahkreglerna.

® Ta med en sak var som ni hittar på väg till 
eller från skolan. Det kan till exempel vara 
en sten, en repstump eller en torkad växt. Ni 
väljer! I skolan kan ni titta på färger och for
mer tillsammans och bygga olika stilleben. Ett 
stilleben är när konstnärer ställer olika saker 
bredvid varandra som de sen tecknar eller 
målar av. Det kan vara vad som helst. På tavlor 
kan man till exempel se frukter, blommor, skå
lar och flaskor som står tillsammans.

De berömda stjärnhusen i Stockholmsförorten Grön
dal. Många flygbilder finns på Riksantikvarieämbetets 
hemsida; www.raa.se/kmb/index.asp

Bjud in andra klasser när ni är klara med ert 
tema och berätta för dem hur ni arbetat. Förbe
red er för att redovisa era erfarenheter och kun
skaper genom att träna innan. Tänk över vilka 
frågor de kanske ställer till er. Har ni en skoltid
ning? Se i så fall till att få med en liten artikel 
där om ert arbete. I tidningen kan ni också sätta 
in en annons där ni bjuder in de andra. Annars 
kan ni göra några fina affischer och sätta upp 
här och var i skolan.

»De står tysta en stund - han täljer 
och hon tittar på. Än har han inte 
sett upp på henne.
- Ska vi gå nu? Ska inte du till 

skolan? frågar Josefin efter en 
stund.
- Dä blir la tid te dä mä, svarar 

han lugnt.«

Ur Hugo och Josefin av Maria Gripe



4* Bostadsområden
I ett bostadsområde bor och arbetar människor 
i alla åldrar. De har olika arbeten och intressen. 
Du kanske bor inne i en stad eller i ett område 
lite närmare naturen. I varje stad eller trakt 
finns ofta flera typer av bostadshus och bostads
områden. Husen har inte alltid samma arkitek
tur. Det betyder att husen ser annorlunda ut, 
beroende på när de är byggda och på vilka sätt 
de ska användas.

Nyare bostadsområden ligger ofta en bit 
från stadens centrum. Flera av dem kom till på 
1960- och 1970-talen. Då byggdes en miljon 
nya bostäder i Sverige. Inne i stan brukar äldre 
stenhus och en del mycket gamla trähus fin
nas kvar, vägg i vägg med de nya. Äldre rivna 
kvarter har ibland fått ge plats åt nya bostäder, 
butiksgallerior och arbetsplatser. Många män
niskor av olika nationaliteter passerar varje

dag över gator och torg. En äldre kyrka, en 
moské eller synagoga erbjuder dig en stunds vila 
eller bön. I stan kan du också besöka ett större 
museum, ett konserthus eller gå på teatern. En 
annan gång kanske du går på en bra biofilm, till 
en hamburgerbar eller ett nöjesfält.

När planer och ritningar görs för nya hus 
eller ett bostadsområde har både planerare och 
arkitekter många viktiga saker att tänka på.
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Husby i Stockholm, Tensta i Stockholm och centrala Örebro med det välkända vattentornet.
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För att människor ska trivas måste husen vara 
hållbara och bekväma att bo i. Samtidigt ska 
de passa in i landskapet och passa ihop med de 
äldre hus som redan finns runt omkring. Fina 
grönområden är också viktiga. Det är bra om 
affärer, service och andra arbetsplatser finns i 
närheten så att människor inte får så långt att 
åka. Servicen kan till exempel vara en sjuk- 
vårdscentral, en sporthall eller ibland ett kultur
hus. En del bostadsområden har ett eget cen
trum där många av dessa aktiviteter är samlade 
på samma ställe. Det ska också vara möjligt att 
enkelt åka mellan olika områden och platser 
med till exempel bil eller buss.

Förslag på arbetsuppgifter

® Vandra runt i området där er skola ligger. 
Tag med kamera och loggbok. Titta på bo
stadshus och andra byggnader. Jämför deras 
utseende. Fundera över likheter och skillnader. 
Undersök vilket material fasaderna (utsidan 
på husen) har. Lägg också märke till utsmyck
ningar, detaljer och former som cirklar och 
trianglar. Fotografera och skriv i loggboken. 
Notera också affärer, torg och kanske lekplat
ser som ni går förbi. I skolan kan ni läsa vidare 
i böcker och tidningar om arkitektur och olika 
sorters hus. Fundera ut när de flesta husen i ert 
område byggdes. Se mer i kapitel z.

® Titta på en stor flygbild över hela bostads
området och skolan. Lär dig väderstrecken 
och hur en skala fungerar. Pricka in skolan, 
era bostadshus och andra viktiga ställen som 
ni känner igen. Flygbilden kan ni beställa och 
köpa från Lantmäteriet. Se mer i kapitel 6. När 
ni är klara sätter ni upp den på väggen. Gå 
tillbaka till den när ni kommer på mer.

® Börja fotografera varandra när ni arbetar 
och skapa ett gemensamt fotoalbum. Skriv in 
vad som händer under temats gång fram till 
redovisning i fotoalbumet.



Ta med era olika arbetsredskap och välj ett spår!

® Välj ut ett eller flera hus. Teckna eller måla 
av dem så noga du kan i ritblocket. Försök att 
få med så många detaljer som möjligt. Du kan 
också fotografera husen från olika håll. Skriv in 
i loggboken vad du känner och tänker innan du 
börjar fotografera. När du fotat klart skriver du
igen!

® Gå tillbaka till samma hus två gånger till, 
men under andra tider på dagen. Lägg märke 
till hur solen står och hur ljus och skuggor faller. 
Du kan antingen välja att fotografera eller måla 
husen igen. Sätt upp bilderna bredvid varandra 
i skolan. Berätta för de andra vilka hus ni valt 
och hur ni upplevde arbetet. Skriv rent din text 
från loggboken.

® Betrakta noggrant några hus och leta efter 
geometriska former som cirklar, rektanglar och 
kvadrater. Vilken form har till exempel dörrar, 
fönster, andra delar av huset? Kan du några vo
lymer som kub, cylinder och kon? Se om du kan 
hitta sådana också. Börja med skorstenarna! Du 
kan också leta efter olika mönster. Ett mönster 
bildas av linjer och geometriska former tillsam
mans. Rita de former och mönster du hittar i 
ritblocket.

® Leta efter till exempel olika balkonger, portar, 
gatlyktor med mera. Fotografera eller måla av 
dem. Sätt upp bilderna i olika serier i skolan.

® Känn på så många olika saker ni kan på er 
rundvandring. Ta i dörrhandtag, brevlådor, sta
ket och så vidare. Flitta ord för hur ni upplever 
dem. Skriv ner vad de är gjorda av för material.

® Sök upp olika ställen i bostadsområdet där 
ni kan lyssna på olika ljud. Ta med både en 
bandspelare och loggbok. Ni kan till exempel 
välja att stå vid en bilväg, en skogsdunge, inne 
i ett trapphus eller på en gård. Lyssna noga och 
försök skilja olika ljud åt. En hund som skäller 
medan en bildörr slår igen, medan ett flygplan 
dånar, medan ... och så vidare. Hitta också en 
plats där det är tyst, eller bara finns något litet, 
stilla ljud.

»Jag Låter linjen ta 
en promenad!«

Paul Klee, konstnär

Exempel på olika sorters portar. 
Holma, Augustendal och. Söder
kulla i Malmö, Södra Stations

området och Bredäng i Stockholm.



Fler arbetsuppgifter

® Prata om de saker som ni tycker är bra i ert 
bostadsområde. Tänk efter om det är några 
händelser som brukar gör dig på särskilt gott 
humör! Finns det också sånt som ni är stolta 
och glada över? Tala också om det som du 
tycker är mindre bra. Fundera noga på varför 
ni känner och tycker på olika sätt.

® Välj ut en plats som du trivs bra med eller 
som du tycker är lite olustig. Fotografera eller 
måla av platsen. Skriv en text eller dikt om vad 
du tycker om platsen.

® Undersök vad det finns för föreningsliv i ert 
bostadsområde, till exempel musik-, dans-, 
eller fotbollsföreningar. Prata om en förening 
du är med i eller vill vara med i. Bjud in någon 
från olika föreningar och be dem berätta.

® Ring upp några av de bostadsföretag som 
äger husen och ta reda på mer om husens histo
ria. Bostadsföretagen har ritningar och planer 
som användes när husen byggdes. De kan 
också berätta vilka som har hand om husens

skötsel och om det finns planer på nybyggen 
eller på att bygga om. Skriv frågorna innan ni 
ringer så ni är väl förberedda med bandspelare 
och loggbok. Se kapitel 5.

® Ring till en arkitektfirma och fråga om ni får 
hälsa på. Be arkitekterna berätta hur de arbetar 
och på vilket sätt de tror att framtidens hus 
kommer att byggas. De kan visa er ritningar 
och hur de gör olika husmodeller. Kanske kan 
ni få tips på enkla modeller i skolan. Se också 
tips på böcker längst bak i den här boken. Flär 
får ni chansen att arbeta mer med kluriga ma
tematiska problem.

® Kontakta ett museum eller en hembygds
gård. Be museets personal att komma till sko
lan och berätta för er hur det såg ut i området 
innan husen byggdes.

® Pröva med att försöka titta på historiska 
kartor. De finns på Lantmäteriet. Se kapitel 6. 
Undersök vad som fanns på platsen tidigare. 
Fundera över vad som har förändrats och varför.

Detaljer från bostadshus i Tunabackar 
i Uppsala, Mellanheden i Malmö och 
Skärholmen i Stockholm.

LÄSTIPS

1900-taLets måleri Ralph Herman 

Måla! Waters & Harris 

Linnea i målarens trädgård Lena Andersson



Torg, marknadsplatser 
och affärscentra
Torg har alltid varit en mötesplats i världens 
alla länder. Där har människor träffats för att 
sälja olika varor och ibland sina djur. Men det 
har varit lika viktigt att få roa sig tillsammans! 
Förr reste bönderna in till stan med sina hästar 
och vagnar, fulla med varor. De sålde, köpte och 
bytte varorna med olika köpmän och hantver
kare. Ibland kom varorna, precis som i dag, från 
andra länder. Det har länge funnits stora mark
nadsplatser också utanför staden eller byn, som 
bara används när det är marknad. När markna
den är slut tar man sin saker och reser hem igen. 
I dag byggs också stora butiksgallerior nära en 
stad eller mindre ort. Där kan vi ofta handla 
alla dagar i veckan.

Men torget används till mycket mer än bara 
försäljning. Det brukar ligga i centrum där vi 
bor. På många ställen finns planteringar, en fon
tän och kanske några bänkar där man kan sitta 
och prata med sina vänner. Det är också vanligt 
numera med ett mindre affärscentrum mitt i 
bostadsområdet. Där kan vi träffa på bekanta 
och vänner när vi är ute och handlar. Då och då 
säljs grönsaker och blommor i ett stånd utanför 
affärerna. Fiskbilen kommer kanske farande 
med färsk fisk någon gång i veckan.

»Då förstod hästhandlaren att han blivit lurad på sitt 
hästköp, och han ilsknade till ännu värre.
-Ta hästrackarn vem som vill! skrek han, bara jag 

slipper se honom!
Och vem klev inte då fram, om inte Emil.
-Jag kan ta honom, sa han.
Men då skrattade hästhandlaren.
-Du, lille pallervante!«

Marknad på Stora 
torget i Uppsala 

för hundra år sedan.

Ur Nya hyss av Emil i lönneberga av Astrid Lindgren



Förslag på arbetsuppgifter

® Titta igen på flygbilden över ert bostadsom
råde. Märk ut närmaste torg och affärscentrum 
(eller affärsgata) och se efter vilka hus som 
finns runt omkring. Tala om hur ni tycker det 
ser ut och vad som brukar hända där. Under
sök det ni minns genom att ta en promenad dit 
sen. Ta med kameran, loggboken och gärna en 
liten kikare.

© Titta på torget som ett uterum. Vilka är ute
rummets väggar? Vilken form har torget? Titta 
på golvet och se hur det är gjort. Har rummet 
några hörn? Beskriv allt ni ser och vad som 
händer. Skriv in i loggboken och fotografera.

© Plocka fram ritblock, färgpennor eller kritor. 
Leta upp en bänk vid torget och rita av något. 
Du väljer själv vad du vill rita av. Det kan vara 
ett marknadsstånd, en blomrabatt eller något 
annat, kanske en gatlykta eller varför inte en 
papperskorg? Skriv en liten dikt till.

© Gå dit när det är torghandel. Promenera runt 
bland stånden, titta på olika varor och lyssna 
på människorna omkring er! Ta med kameran 
och fråga om ni får fotografera på nära håll. 
Skriv in alla intryck i loggboken. Kom ihåg att 
lyssna på olika ljud och känna olika dofter vid 
stånden! Vilka varor säljs? Är det olika under 
olika årstider?

© Dela in er i grupper. Förbered sen en intervju 
med några av torghandlarna. Ni kan börja med 
att be dem berätta om hur en arbetsdag kan vara. 
Fyll på med fler frågor om det ni vill veta mer om. 
Det kan gå bra med bandspelare, annars använder 
du loggboken. Fotografera den du talat med om 
du får lov och skriv rent texten i skolan. Redovisa 
allt ni kommit fram till i klassen. Se mer i kapi
tel 5.

® Utforska butiksgallerian. Vilka affärer finns 
där och vad säljs i dem? Undersök hur affärerna 
ligger och om det finns några utsmyckningar inne i 
gallerian. Vad finns i mitten? Finns det fler arbets
platser utöver affärerna? Finns det till exempel 
kontor?

© Vad finns utanför butiksgallerian? Vilka män
niskor ser du? Hur gamla är de? Vad gör de?

© Intervjua olika personer som arbetar i butiks- 
gallerian. Finns det affärer med till exempel mat
varor från ett annat land kan du passa på att fråga 
affärsägaren vad de har som inte brukar finnas i 
andra affärer. Kanske kan de också tipsa dig om 
en enkel och god maträtt från något annat land.
Se mer i kapitel 5.

© Ni kan göra enkla dramatiseringar eller sket
cher av händelser från torget eller butiksgallerian. 
Ni kan använda de olika intervjuer som ni har 
gjort på samma sätt.

Stortorget i Nässjö.

© Ta reda på när torget eller butiksgallerian 
byggdes. Har något förändrats? Vilket är det 
äldsta huset som finns kvar i dag? Skulle något 
kunna bli bättre? Se vidare i kapitel 5 och 6.

© Bygg en modell av torget eller butiksgallerian 
tillsammans. Lägg till det som ni skulle vilja ha 
där i framtiden. Böcker om enkla husmodeller 
hittar du längst bak i boken. Bra material är till 
exempel papper, lera och trä.

© Läs mer om torghandel och marknader förr i 
världen och jämför olika varor med varor som 
finns i dag. Vilka affärer fanns inne i stan och 
ute på landet?



»I Sätra centrum kan man gå och 
handla mat. Det finns två godisaf
färer, dit brukar jag och mina kom
pisar gå på lunchrasten, eftersom 
vår skola ligger bredvid. Det år 
billigt godis på Natti Natti.

Det finns också ett skomakeri, 
där kan man också lämna in klä
der på kemtvätt. Inne på mataf
fären finns ett lekrum för småbar
nen. Där inne kan man titta på tv. 
Mina småsyskon är där när mam
ma och pappa handlar.«

Anonym

Kiruna centrum



Frölunda torg i Göteborg.

Några offentliga byggnader 
och arbetsplatser
I ett demokratiskt samhälle har både vuxna 
och barn ett ansvar för att allting ska fungera. 
Det betyder att vi måste hälla ihop och lära oss 
att samarbeta. I Sverige har vi en riksdag och 
regering som beslutar i stora frågor som gäller 
alla. Men vårt land är också indelat i kommu
ner för att vi människor lättare ska kunna vara 
med och påverka. Alla bostadsområden hör till 
en särskild kommun. Kommunen arbetar bland 
annat med frågor som rör din skola och ditt 
bostadsområde. De som fattar beslut i kom
munfullmäktige väljs av de som bor i kommu
nen. Det är viktigt att lära sig att föra fram sina 
åsikter och idéer på ett bra sätt. Både i skolan 
och hemma tränar du på det.

På nästan varje lite större plats finns offent
liga byggnader där människor arbetar med så
dant som andra kan ha glädje av. Det kan vara 
ett kommunhus eller stadshus, ett museum, ett 
sjukhem, ett bibliotek eller en simhall. Men det 
finns också många andra offentliga arbetsplat
ser. Vilka fler känner du till?



Förslag på arbetsuppgifter

® Prata om och fundera över några viktiga 
uppgifter som riksdag, regering och kommun
fullmäktige arbetar med. Lista uppgifterna 
tillsammans.

® Ta reda på mer om de offentliga byggnader 
som finns i eller nära området där du bor. Be
skriv hur de ser ut och om de skiljer sig åt från 
vanliga bostadshus. På vilket sätt skiljer de sig

i så fall och varför? Ta reda på när de byggdes. 
Vilka arbetar därinne? På vilket sätt kan du 
och de boende få ta del av deras kunskap?

® Förbered några besök på olika arbetsplatser 
och intervjua de som arbetar där. Ring först 
och fråga om ni får komma. Hur du kan göra 
en intervju ser du i kapitel 5.

Riksdagshuset i Stockholm.



Hagaparken i Stockholm. Parker, grönområden och lekplatser
En tanke med att ha parker och grönområden 
nära där vi bor är att de, förutom vila och 
skönhet, kan ge oss mer ljus, luft och vatten.
För överallt där växter lever brukar luften bli 
lite bättre och friskare. Träd och växter bidrar 
också till mera ljus och fri rymd mellan husen. 
Men nyare bostadsområden ligger ofta närmare 
natur och alldeles vanlig fridfull skog. I skogen 
kan du ströva, lyssna på alla skogens ljud eller 
leta efter grodyngel i en liten damm.

I parkerna brukar det finnas plats för män
niskor att sitta och fika på en gräsmatta eller vid 
en servering. På en del ställen finns det ibland en 
utomhusdansbana eller en musikpaviljong för 
de lite äldre, och i många stadsparker finns det 
nästan alltid en skulptur av en känd person, en 
lekpark och en fågeldamm.

För barn byggs en lekplats och boll plan oftast 
i bostadsområdet. Ibland finns en lekskulptur 
att leka med eller titta på. Och det finns nästan 
alltid en grön plätt i närheten där du kan leka 
eller bara ta det lugnt en stund, ensam eller 
tillsammans med dina kompisar.



Förslag på arbetsuppgifter

® Välj en park eller ett grönområde där ni bor. 
Gå runt i grupper eller tillsammans i klassen 
och titta på allt som finns. Vilka träd, plan
teringar och människor i olika åldrar ser du? 
Vad gör de? Lyssna på olika ljud och känn 
efter vilka dofter som finns. Skriv ner alla dina 
intryck som vanligt i loggboken. Fotografera.

® Ta fram ritblock och kritor vid bra väder 
och välj ut ett motiv som du skissar eller gör en 
målning av. Skriv ner vad du tänker och kän
ner. Du behöver bara skriva några få meningar.

® Välj ut en staty eller en lekskulptur och titta 
noga på den. Vad tycker du? Hur känns den att 
ta på den och leka i den? Vad tyckte du om den 
när du vara yngre? Kan man se vad den före

ställer eller är det fritt 
fram att uppfatta den 
som du vill? Ta sen 
reda på när skulp
turen eller statyn 
skapades och vilken 
konstnär som gjorde 
den. Läs vidare i 
skolan.

Lekskulptur i Akalla, 
Stockholm.

® Låtsas att ni är olika statyer och låt de andra 
gissa vem eller vad det är. Ni kan arbeta en och 
en eller flera tillsammans.

® Arbeta med egna lerskulpturer i skolan. An
vänd gärna lera som går att bränna om ni har 
tillgång till en keramikugn. Se till att skulptu
ren gröps ur en del så att den klarar värmen. 
Ordna en liten träsockel i slöjden att sätta fast 
skulpturen på.

När ni redovisar det här kapitlet kan ni försöka 
få fler människor att ta del av ert arbete. Försök 
att presentera det mer offentligt, till exempel 
på ett museum, i kommunhuset eller kanske 
inne i butiksgallerian, om det är möjligt. Tala 
med människor som har hjälpt er under arbe
tets gång så att de kan ordna en bra plats för er 
utställning. Och till slut - bjud in alla ni känner!

»Jag tror att lekplatserna om 20 år ser ut som 
vanligt fast har bättre säkerhet. Och så tror 
jag att det kan finnas lite läskigare rutschka

nor. Jag tror också att det finns lekplat
ser inomhus då, som man går 

till på vintern och på regniga 
dagar. Jag tror att det finns 
linbanor som går mycket 
fortare. Och så tror jag att 
det finns studsmattor och 
klätterställning som ska

kar när man klättrar på dom 
och att det finns mjuka mat

tor under. Jag tror det kommer 
att finnas jätte många likadana 

lekplatser.«

Mattias Hygert, Vallåsskolan i Halmstad

® Fundera över hur parken eller lekplatsen 
skulle kunna se ut i framtiden. Vad skulle 
kunna finnas där? Skulle något kunna tas bort? 
Diskutera tillsammans. Kom på nya förslag.



5- Att göra en intervju
När du ska intervjua en person bör du tänka ige
nom en del viktiga saker i förväg. I boken har du 
fått förslag på att du kan intervjua dina föräld
rar, grannar och andra i ditt bostadsområde om 
olika saker. Du kan också intervjua människor 
på arbetsplatser. Det går bra att arbeta i grupper 
med intervjuerna. Inför varje intervju förbereder 
du dig själv, eller tillsammans med andra, så här:

Före
Tänk igenom vem eller vilka du vill intervjua 
och varför. Vad vill du veta? Diskutera tillsam
mans med de andra.

Ta först reda på om personen ni vill intervjua 
ställer upp. Tala med människor du känner eller 
ring till exempel till en arkitektfirma eller ar
betsplats. I telefonsamtalet säger du ditt namn, 
vilken skola du går i och vad ni arbetar med. 
Fråga sen om ni får komma på ett studiebesök 
och göra en intervju. Går det bra bestämmer ni 
tid och plats när ni kan komma.

Skriv ner de frågor ni vill ha svar på. Gör dem 
korta och tydliga.

Fråga din lärare om skolan har en bandspe
lare. En minidisk ger mycket bra ljudkvalitet. 
Finns det ingen bandspelare går det lika bra att 
använda loggboken och skriva in både frågor 
och svar i den.

Öva på provinspelningar och träna intervju
frågorna i skolan. Bestäm vem som ska fråga 
vad och när, om ni gör en gemensam intervju.

Innan ni går iväg kan ni ta med en kamera, 
förutom bandspelare och loggbok. Den kan be
hövas under besöket, men tänk på att alla inte 
vill bli fotograferade. Fråga först.

Under
Börja med att hälsa och tala om vad ni heter och 
vilken skola ni kommer ifrån. Berätta varför ni 
vill göra intervjun.

Sitt gärna ner under samtalet. Då blir det lug
nare och intervjun flyter mycket lättare. Tänk 
på att personen kanske vill fråga er om ert ar
bete i skolan, antingen före eller efter intervjun.

Fotografera efteråt om det går bra. Tacka för 
intervjun och besöket innan ni går.

Efter
Om ni gjort en bandinspelning kan ni lyssna 
på den igen och skriva ut allt i skolan. Men det 
blir rätt mycket arbete. Ni kan också välja vissa 
bitar ur intervjun som ni tycker är viktigast.

Har ni använt loggboken och skrivit in svaren 
där så diskuterar ni dem tillsammans. Tänk på 
att människor ibland uppfattar saker olika, och 
det är helt okej. Skriv rent alltihop sen.

Ni kan skicka en utskrift av intervjun till dem 
som ni intervjuat. Det är ett bra sätt för er att få 
veta att allt är rätt. En del människor vill också 
se att de själva blivit riktigt uppfattade vid inter
vjun. Detta är särskilt viktigt om ni vill göra en 
utställning senare.

Gör en presentation av intervjun och berätta 
vad ni lärde er för de andra i klassen. Berätta 
också om hur det kändes att göra intervjun. Vad 
fungerade bra och vilket skulle kunna bli bättre 
nästa gång?

Skicka en e-post eller ett litet tackbrev till 
personen ni har intervjuat.



6. Ta reda på mer
Du kan gå till väga på olika sätt

Bibliotek. Börja med att titta i skolbiblioteket 
efter det du söker, men du kan också gå till ett 
större bibliotek. Sök i databasen eller be biblio
tekarien om hjälp med att hitta de böcker du vill 
ha. Du behöver inte veta vad boken heter utan 
bara berätta om det område du vill veta mer 
om. På bibliotek finns det också böcker som till 
exempel beskriver namn på gator, torg och par
ker. Och på musikavdelningen finns det musik 
från hela världen.

Museer. På museer finns mycket kunskap att 
hämta. Museets experter, antikvarier och arkeo
loger kan berätta det mesta du vill veta om hus 
och olika platser. Museerna kan ibland ha stads
vandringar och roliga upplevelsedagar som alla 
kan vara med på - ring och fråga! På en del mu
seer finns också faktarum. Dit kan man gå och 
få hjälp med att leta reda på det man vill veta 
mer om. Det går däremot inte att bara ringa och 
be dem ta fram material. Ni eller er lärare måste

gå dit själva och söka. Men ring alltid först 
och hör om det passar. Museets adress hittar 
du i telefonkatalogen och på Internet. De flesta 
museer har en egen hemsida.

Arkiv. Det finns många olika slags arkiv med 
mycket spännande material om hus och platser. 
På något av ortnamnsarkiven kan du till exem
pel ta reda på mer om hur en ort eller plats fått 
sitt namn.

På kommunens stadsplanekontor, samhälls- 
byggnadskontor och olika bostadsföretag finns 
planer och ritningar över olika områden. På 
kommunen kan du också få veta hur olika gator 
fått sitt namn. Kanske din skola har ett eget ar
kiv med uppgifter om skolan och skolområdet?

I tidningsarkiven kan det finnas artiklar om 
just det bostadsområde som du utforskar. På 
tidningen går det också att ta reda på vad som 
just nu är på gång där du bor. Om du träffar 
någon reporter kan du passa på att fråga om 
de vill skriva om ditt och dina kamraters arbete 
när ni är färdiga!

Internet. Här hittar du det mesta du söker via 
en adress eller ett sökord. »Skolgårdar« är ett 
exempel på sökord, »torg« är ett annat. Försök 
att med hjälp av läraren leta reda på hur andra 
skolor och klasser arbetat med sin hembygd. Ni 
kan också pröva att söka via några adresser i 
slutet av det här kapitlet. Kanske kan ni kontak
ta varandra och berätta för varandra vad ni har 
gjort och få tips på vad ni kan göra mer?

Kartor kan du hitta på flera ställen:
® Lantmäteriets hemsida: Här finns bland annat 
flygbilder och historiska kartor som går att bestäl
la och köpa hem till skolan, www.lantmateriet.se 
® Länsstyrelsens hemsida: Sökord kartor. 
www.lansstyrelsen.se
® Telefonkatalogens hemsida: Länk kartor.
www.gulasidorna.se
® Din kommuns hemsida: Länk kartor.

Andra webbadresser
® Riksantikvarieämbetet: www.raa.se 
® Museifönstret: www.museifonstret.se 
® Barnombudsmannen: www.bo.se
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Böcker och handledningar för lärare
Riksantikvarieämbetet utvecklar och arbetar 
med att sprida olika metoder för kulturmiljö
pedagogik. Det finns nu ett flertal lärarhand
ledningar att tillgå. Här kan du som lärare 
fördjupa dina kunskaper om hur du kan hjälpa 
eleverna till förståelse, delaktighet och ansvar 
för den egna kulturmiljön. Vår önskan är att,

i enlighet med läroplanen för grundskolan, 
kunna bidra till att eleverna utvecklar en natio
nell och internationell solidaritet och respekt för 
andra gruppers kulturarv.

Vill du köpa en lärarhandledning eller få vi
dare upplysningar går det bra att kontakta oss. 
Vi informerar också gärna om andra böcker i 
ämnet. Se vår adress på sidan 2.
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Den här boken handlar mest om hus och 
människor. Hus att bo och vara i under en 
längre tid, eller kanske bara för ett kortare 
besök. Om människor du möter i din vardag 
och om olika platser dit du brukar gå. Boken 
ger dig också råd om hur du själv tar reda på 
det du vill veta mer om - just där du bor!

ISBN 91-7209-360-9


