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Vad är Urban X? 
Urban X är en pilotsatsning för pedagogik och deltagande kring arkitektur och stadsutveckling 
som Malmö stad genomför under 2012 och 2013 inom ramarna för projektet 
Öresundsklassrummet. Förhoppningen för framtiden är att de förvaltningar i Malmö stad som 
arbetar med stadsutveckling skulle kunna ha en gemensam funktion som fokuserar på barn och 
ungas delaktighet i stadsplaneringsprocesser.  

 

Klass 5 på Västra Hamnens skola ger input till ny en vision för området 
Stadsbyggnadskontoret i Malmö stad arbetar inom projektet Västra Hamnen 2031 med att 
uppdatera vision, mål och strategier området. Urban X genomförs på Västra Hamnens skola för 
att få input kring barns rörelsemönster i området, få ta del av barns tankar kring vad de saknar i 
området och för att kunna planera för en utomhusmiljö som tar hänsyn till barnens bästa. Ett 
antal workshops har genomförts och eleverna har arbetat mycket med att kartlägga sina 
rörelsemönster samt svara på frågor om transportmedel och om olika funktioner och platser i 
området. Eleverna har även hållit en presentation för tjänstemän i projektgruppen för Västra 
Hamnen 2031. 
  
I den här skriften ges en sammanställning av elevernas arbete kring rörelsemönster.  



Elevernas egna rörelsemönster under en vecka 
 
Eleverna skrev under en vecka in vilka platser de hade varit på i en mall. De skrev också in hur de 
transporterade sig mellan de olika platserna. 22 elever fyllde i mallarna. Resultatet har 
sammanställts och presenteras i diagramform på följande sidor. Eleverna har också markerat ut 
de platser de besökt på två kartor över Västra Hamnen respektive hela Malmö.   

      

 
Exempel MÅNDAG TISDAG ONSDAG 

Plats jag varit på: skolan       

Hur tog jag mig dit? cyklade       

Plats jag varit på: hemma       

Hur tog jag mig dit? cyklade       

Plats jag varit på: 
Ica Maxi, Västra 
hamnen       

Hur tog jag mig dit? gick       

Plats jag varit på: 
spelade fotboll vid 
stadion       

Hur tog jag mig dit? åkte buss       

Plats jag varit på: 
hälsade på farmor på 
Dammfri       

Hur tog jag mig dit? åkte buss       

 

 
TORSDAG FREDAG LÖRDAG SÖNDAG 

Plats jag varit på         

Hur tog jag mig dit?         

Plats jag varit på         

Hur tog jag mig dit?         

Plats jag varit på         

Hur tog jag mig dit?         

Plats jag varit på         

Hur tog jag mig dit?         

Plats jag varit på         

Hur tog jag mig dit?         

 



FRITIDSAKTIVITETER VARDAGAR 
- uppdelade på transportmedel 

 
Gång:  

Sport, fysisk aktivitet

Ute i VH

Lekte med kompis

Butiker

Restaurang, café

Lekplats och bollplan i VH

Övriga fritidsintressen, nöjen, etc.

 
Cykling (även sparkcykel och skateboard inräknat):  

Sport, fysisk aktivitet

Lekte med kompis

Lekplats och bollplan i VH

Övriga fritidsintressen, nöjen, etc.

 
 

Bil:  

Sport, fysisk aktivitet

Lekte med kompis

Butiker

Restaurang, café

Övriga fritidsintressen, nöjen, etc.

Träffa familjemedlemmar/släkt

 



Buss:  

Sport, fysisk aktivitet

Lekte med kompis

Butiker + "stan"

Restaurang, café

Träffa familjemedlemmar/släkt

 
 
 
LISTA SPORTER OCH FYSISKA AKTIVITETER (även idrottshallar, etc.)  
- uppdelade på transportmedel  
 

Gång  
Kockum fritid 
 

Cykling 
Kockum fritid 
Tennis, Kronprinsen 
Basket, Borgarskolan 
 

 
 

Bil 
Judo vid Nobeltorget 
Fotbollsträning, Bellevue 
Malmöflickorna, Dammfri 
Malmö ridklubb i Hyllie 
Fotboll, LDB-stadion 
Aq-va-kul 
Tennis, Kronprinsen 
Fäktning 
Gympa, Limhamn 

Buss 
Fäktning 
Dans 
Utmaningarnas hus, 
Limhamn 
Friidrott 
Kung-fu 
 

 

 

 

LISTA ÖVRIGA FRITIDSINTRESSEN, NÖJEN, ETC. 
 - sorterade på transportmedel 
 

Gång  
Bibblan 
Tyska på Västra skolan 
Läxhjälp 
Spela gitarr 
 

Cykling 
Gitarr, Dammfri 

 

Bil 
Spelade trombon 
Mazetti 
Busfabriken Jägersro 
Animation 

 
Buss 
Bio på Storgatan 

 

 

 

 

 

 

 



FRITIDSAKTIVITETER VARDAGAR - uppdelade på typ av aktivitet 
 
Statistiken är baserad på de största grupperna av aktiviteter, som förekommer inom alla 
transportmedel. Motsvarande statisktik är inte gjord på aktiviterna: 
 
o Ute i VH 
o Restaurang, café 
o Lekplats och bollplan i VH 
o Träffa familjemedlemmar/släkt 

 
 
Sport / fysisk aktivitet:          Lekte med kompis: 

 
Butiker:    Övriga fritidsintressen, nöjen, etc.: 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Gång

Cykling

Bil

Buss

Gång

Cykling

Bil

Buss

Gång

Cykling

Bil

Buss

Gång

Cykling

Bil

Buss



FRITIDSAKTIVITETER HELG 
- uppdelade på transportmedel 

 
Gång:  

Sport, fysisk aktivitet

Ute i VH

Lekte med kompis

Butiker

Restaurang, café

Lekplats och bollplan i VH

 
 
Cykling (även sparkcykel och skateboard inräknat):  

Sport, fysisk aktivitet

Lekte med kompis

Butiker

Lekplats och bollplan i VH

Övriga fritidsintressen, nöjen, etc.

 
Bil:  

Sport, fysisk aktivitet

Butiker

Övriga fritidsintressen, nöjen, etc.

Träffa familjemedlemmar/släkt

 



Buss:  

Sport, fysisk aktivitet

Lekte med kompis

Butiker

Övriga fritidsintressen, nöjen, etc.

 
 

LISTA SPORTER OCH FYSISKA AKTIVITETER (även idrottshallar, etc.)  
- uppdelade på transportmedel  
 

Gång:  
Kockums fritid 
Ute och sprang 
Spelade fotboll 

 

Cykling:  
Kockums fritid 
Dans, Utmaningarnas hus 
(Limhamn) 

 

Bil:  
Basket, Kulladal 
Friidrott, Athleticum 
Aq-va-kul 
Utmaningarnas hus, 
Limhamn 

 

Buss:  
Utmaningarnas hus, 
Limhamn 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

LISTA ÖVRIGA FRITIDSINTRESSEN, NÖJEN, ETC. 
 - sorterade på transportmedel 
 

Gång: 
-- 

 

Cykling:  
Kronprinsen (ej angivet 
vilken aktivitet) 

Bil:  
Laserdome 

 

Buss:  
Bio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FRITIDSAKTIVITETER HELG 
 - uppdelade på typ av aktivitet 
 
Statistiken är baserad på de största grupperna av aktiviteter, som förekommer inom alla 
transportmedel. Motsvarande statisktik är inte gjord på aktiviterna: 
 
o Ute i VH 
o Restaurang, café 
o Lekplats och bollplan i VH 
o Träffa familjemedlemmar/släkt 

 

 

Sport / fysisk aktivitet:   Lekte med kompis: 

 
Butiker:                            Övriga fritidsintressen, nöjen, etc.: 

 
 
 

 

 

Gång

Cykling

Bil

Buss

Gång

Cykling

Bil

Buss

Gång

Cykling

Bil

Buss

Gång

Cykling

Bil

Buss



 

KARTOR - elevernas rörelsemönster under en vecka 

 

Karta över Västra Hamnen med gula och gröna klistermärken som visar vilka platser klass 5 på 

Västra Hamnens skola har besökt under en vecka. De gula klistermärken visar platser som killar 

besökt och de gröna platser som tjejer besökt. De märken som har ett kryss visar på platser som 

besökts under helgen.   

Privat 

kalas 

Ica 

Maxi 

Skolan 

(samtliga 

elever) 

Kockum 

Fritid 

Netto 

Gula Kulan 

(samtliga 

elever besökt 

på skoltid) 



 

Karta över hela Malmö med gula och gröna klistermärken som visar vilka platser klass 5 på 

Västra Hamnens skola har besökt under en vecka. De gula klistermärken visar platser som killar 

besökt och de gröna platser som tjejer besökt. De märken som har ett kryss visar på platser som 

besökts under helgen.  

Analys 

Kartläggningen visar att eleverna generellt har ett aktivt liv, de besöker under en vecka många 

platser både inom Västra Hamnen och utanför. Inom VH rör sig eleverna i en stor del av de 

områden där det finns bostadshus, med undantag för Dockan, som har väldigt få klistermärken.  

När det gäller skillnader i rörelsemönster mellan tjejer och killar kan man se att fler tjejer än killar 

besöker platser där det finns butiker, Ica Maxi och Netto inom VH och området kring Triangeln 

och Gustav Adolfs torg utanför VH.  

 



Transportmedel och rörelsemönster 

-enskilt ifyllda frågor 

Eleverna har svarat på enskilda frågor kring transportmedel och egna rörelsemönster, inom 

Västra Hamnen och till och från området. Antalet svarande på de olika frågorna varierar, alla 

eleverna har inte lämnat in svar och en del har inte svarat på alla frågor. Antalet svarande finns 

angivet under varje rubrik, uppdelat på killar och tjejer.  

Svaren kan ge en bild av hur eleverna uppfattar olika transportmedel, samt visa på skillnader 

mellan tjejers och killars rörelsemönster. Urvalet är inte tillräckligt stort för att ge statistiskt säker 

data men kan ändå belysa vissa mönster.  

Sammanfattning 

En tendens som kan utläsas ur elevernas svar är att killarna i något större utsträckning åker bil 

och blir skjutsade till aktiviteter än tjejerna. Tjejerna använder sig något mer av buss och cykel, 

och har också en positivare inställning till dessa transportmedel än vad killarna har. Ett annat 

mönster som kan ses är att killarna ofta har sällskap av en familjemedlem när det åker till 

aktiviteter utanför VH, medan tjejerna lika ofta har sällskap av kompisar som av familj.   

Många av eleverna har fritidsaktiviteter utanför skolan och är beroende av ett bra transportmedel 

för att komma dit. Buss och bil är vanligast. Cykel är inte så vanligt, vilket skulle kunna förklaras 

av att eleverna svarade på frågorna i mars, när vädret inte var så lämpligt för cykling.  

De mest populära transportmedlen är cykel och bil, för både tjejer och killar. Bil tycker de om för 

att det är bekvämt och man slipper frysa om vinter och cykel för att det är roligt, går snabbt och 

är miljövänligt. På tredje plats hos tjejerna kommer buss. Ingen av killarna har nämnt buss som 

bästa transportmedel.  

Eleverna har också svarat på frågor om hur de upplever de olika transportmedlen i VH. När det 

gäller bilkörning har ungefär hälften av både killar och tjejer svarat att de upplever ett problem 

med fortkörare, vilket gör att de känner sig mer osäkra i trafiken. Många skriver att de tycker att 

bil är bra om man ska åka långt men känns onödigt om man bara ska åka inom VH. De flesta av 

eleverna har svarat att de åker buss ibland och buss som transportmedel uppfattas generellt som 

positivt och välfungerande. Att cykla i VH uppfattas också som positivt, men här finns fler 

förslag till förbättringsåtgärder, framför allt att göra cykelvägarna fria från gupp och ojämnheter. 

Att ta sig fram till fots i VH uppfattas generellt som positivt och säkert. Några elever har svarat 

att de upplever problem med blåst när man går och cyklar i VH. En elev har skrivit att det känns 

otryggt att röra sig till fots och med cykel på mörka gator i VH.  

När det gäller skateboard och inlines som transportmedel så menar några elever att det är svårt 

om man ska åka långt, för det finns inga bra vägar för det. Grusiga vägar gör att hjulen går sönder 

och det är jobbigt att åka när det blåser. Många tycker också att det skulle kunna byggas fler 

platser för att åka skateboard och inlines.   



Till och från skolan 

Hur tar du dig till och från skolan?  

Tjejer (14 st) 
Går: 10 
Går eller cyklar: 2 
Cyklar eller buss: 1 
Går eller buss: 1 

 

Killar (11 st) 
Går: 8 
Cyklar: 1 
Cyklar eller åker sparkcykel: 1 
Buss: 1 

Har du sällskap till och från skolan? I så fall av vem?  

Tjejer (14 st) 
Ensam: 4 
Ibland med kompis: 4 
Ofta med kompis: 2 
Med yngre syskon: 1 
Ibland kompis, ibland föräldrar: 3 
 

Killar (11 st) 
Ensam: 4 
Ibland med kompis: 3 
Ofta med kompis: 4 

  



Utanför Västra Hamnen 

Hur ofta lämnar du Västra Hamnen?  

Tjejer (14 st) 
Varje dag: 1 
5 gånger i veckan: 1 
4 gånger i veckan: 3 
3 gånger i veckan: 2 
2 gånger i veckan: 2 
2-4 gånger i veckan: 1 
1 gång varannan vecka: 2 
Vet inte/ej svarat: 2 

 

Killar (11 st) 
Varje dag: 2 
5 gånger i veckan: 2 
3 gånger i veckan: 1 
2 gånger i veckan: 2 
1-2 gånger i veckan: 1 
1 gång var tredje vecka: 1 
1 gång i månaden: 1 
Vet inte/ej svarat: 1 

Vad brukar du göra då?  

Tjejer (14 st) 
Åka hem: 2 
Fysisk aktivitet/idrott: 9 
(Dans, konståkning, träning, friidrott, basket, 
fotboll, till stallet) 
Handla, shoppa, “stan”, etc.: 7 
Till släktingar: 5 
Träffa kompisar: 5 
Andra fritidsaktiviteter: 1 
(Piano) 

Killar (11 st) 
Åka hem: 2 
Fysisk aktivitet/idrott: 6 
(Judo, fotboll, olika sporter, tennis, friidrott) 
Handla, shoppa, “stan”, etc.: 2 
Till släktingar: 2 
Andra fritidsaktiviteter: 3 
(Spela instrument, gå ut i naturen, animation) 

 

Vilket transportmedel använder du då?  

Tjejer (14 st) 
(Många har svarat mer än ett transportmedel) 
Buss: 8 
Bil: 10 
Taxi: 1 
Cykel: 4 
Går: 1 

 
 

Killar (11 st)  
(Många har svarat mer än ett transportmedel) 
Buss: 6 
Bil: 6 
Taxi: 1 
Cykel: 2 
Går: 1 
Tåg: 1 

När du lämnar Västra Hamnen, är du då själv eller i sällskap av andra? Vem i så 
fall?  

Tjejer (14 st) 
Kompisar: 2 
Kompisar eller familj: 7 
Familj: 3 
Ofta själv, ibland med kompis: 1 
Inte svarat: 1 
 

Killar (11 st) 
Kompisar: 1 
Familj: 6 
Själv: 1 
Ofta med familj, ibland själv: 1 
Inte svarat: 2 
 

  



Bästa transportmedel 
 
Vilket transportmedel tycker du bäst om?  

Tjejer (14 st) 
(Många har valt flera alternativ) 
Gå: 3 
Cykel: 8 
Sparkcykel: 0 
Buss: 5 
Bil: 8 

 
Citat: 

 Buss eller bil för att om det är kallt ute kan 
man vara inne i en bil och då fryser man inte.  

 Buss för att det är enkelt och snabbt, cykel för 
att jag älskar det.  

 Jag gillar bil mest för då bara hoppar man in 
och sedan är man framme. Cykel är också bra. 
Cykla är mer bra för kroppen.  

 Buss för att det är mysigt och lite mer 
miljövänligt.  

 Jag tycker att bil är skönt att åka när man 
ska åka långt, men om man till exempel ska 
in till stan så är det smidigast att gå, cykla 
eller ta buss. 

 Bil för att det inte är jobbigt. Till exempel 
cykla eller gå är jobbigt.  

 Jag tycker att det är roligast att cykla men jag 
vet inte varför. 

 Bil är ganska skönt, man kan sitta och 
drömma och lyssna på vilken musik jag vill.  

 Jag gillar mest att gå eller cykla för att det är 
lätt och det är miljövänligt.  

 

Killar (11 st) 
(En person har valt två alternativ) 
Gå: 1 
Cykel: 4 
Sparkcykel: 1 
Buss: 0 
Bil: 5 
 

Citat:  

 Gång och bil för att bil är snabbt och gång är 
bra för en själv. 

 Bil för om det är kallt kan man sätta på 
värmen och för jag gillar åka bil. 

 Bil, då slipper jag cykla. 

 Cykel för det går snabbast när man tänker på 
miljön och man får bra motion. 

 Cykel för att det är kul. 

 Cykel för det går snabbt och det lämnar inga 
avgaser efter sig. 

 Jag gillar mest sparkcykel som transportmedel. 

 
 
 
 
 

  



Inom Västra Hamnen 

BIL  

Hur tycker du det är att åka bil i Västra Hamnen? 

Tjejer (14 st) 
Positiva: 5 
Både för- och nackdelar: 3  
Negativa: 3 
Åker inte bil i VH: 3  
 

Citat: 

 Bra för att det inte är mycket trafik.  

 Jag tycker att det är lagom med bilar. Det går 
lagom fort. 

 Jag tycker det är okej men många kör väldigt 
fort. 

 Det beror på om man bara ska åka i Västra 
Hamnen är det meningslöst för att det är litet. 
Annars är det bra. 

 Det är bra att åka bil inuti Västra Hamnen 
men utanför så är det mycket bilköer. 

 Jag tycker inte att det är så smidigt att åka bil 
i Västra Hamnen. Det finns andra, lättare 
och smidigare sätt att ta sig fram. 

 Mycket rödljus. 

Killar (10 st) 
Positiva: 7  
Negativa: 3 
 

 
 
Citat: 

 Lyxigt och grymt för jag vill ha körkort.  

 Jag åker inte så ofta bil i VH men när jag gör 
det är det kul för man kan se kompisar. 

 Det är dåligt för man släpper ut avgaser och 
min familj har ingen bil för vi behöver inte. 

 Det är inte direkt lönt för att allting är så 
nära men om man ska utanför VH så kan 
man använda bil. 

 
 
 
 
 
 
 

Hur tycker du att det funkar generellt med bilar i Västra Hamnen?  

Tjejer (13 st) 
Flickorna beskriver biltrafiken i VH som bra, okej eller sådär. Många skriver att det inte finns för 
många bilar, eller att det finns lagom med bilar. En har skrivit att det finns många bilar och en att 
det finns för många. En majoritet av flickorna skriver att bilarna ibland kör väldigt fort, vilket de 
vill ska ändras. För det mesta känner många sig ganska säkra, men flera ger uttryck för att 
fortkörningen gör att de känner sig osäkra ibland. När det gäller parkeringsplatser tycker några att 
det är lagom, någon att det finns för många och några vill ha fler.  
 
Förutom att minska fortkörningen önskar tjejerna även fler övergångsställen och att det ska 
finnas speciella ställen, t ex där barn leker, där bilar inte får köra. 
 
Övriga osäkra situationer som nämnts är:  

 Man är lite osäker om man kan gå över gatan för de flesta blinkar inte. 

 Det är vid en del hörn där man kollar om det kommer en bil, och så kommer det ingen, 
sen när man går över så kommer det en bil runt hörnet och det är inte så säkert. 

 
Killar (9 st) 
Knappt hälften killarna skriver att det är många, eller för många bilar i VH. Övriga tycker att det 
funkar bra och är lagom mycket bilar. Tre killar tycker att det finns ett problem med bilar som 
kör för fort. Två personer har nämnt parkeringar, en tycker att det finns för många och en tycker 
att det är bra att det finns parkeringar eftersom det finns mycket bilar.  
  



BUSS  

Hur tycker du att det funkar att åka buss i Västra Hamnen?  

Tjejer (13 st) 
Bra: 7 
Okej/ganska bra:3 
Lite läskigt: 1 
Vet inte/åker inte buss: 1 
 
Citat:  

 Jag tycker det funkar bra. Utom att vissa 
ungdomar är jobbiga och kaxiga. 

 Det funkar rätt så bra men dom kör 
jättesnabbt. 

 Lite läskigt för att alla barnen från 
Vittraskolan.  

Killar (10 st) 
Bra: 7 
Okej/ganska bra: 1 
Ibland bra, ibland dåligt: 1 
Vet inte/åker inte buss: 1 

 
Citat:  

 Det funkar ibland bra och ibland dåligt med 
bussarna i VH för att vissa busschaufförer 
börjar köra precis när man kommer och vissa 
kommer jättesent och vissa kommer för tidigt. 

 Det finns platser och de kommer alltid i tid. 

 Det är bra att linje 2 och 8 är här. 

 
Hur ofta åker du buss?  

Tjejer (13 st) 
Ofta: 5 
Ibland: 7 
Nästan aldrig: 1 

Killar (8 st) 
Ofta: 2 
Ibland: 4 
Aldrig: 2 

 

Stannar bussen på tillräckligt många ställen?  

Tjejer (13 st) 
Ja: 11 
Nej: 2 

 
 
Citat:  

 Det skulle vara bättre om bussen stannade på 
fler ställen men den stannar ändå på 
tillräckligt många ställen. 

 Ja, bussen stannar på tillräckligt många ställen, 
bra ställen! 

 Bussen kan stanna mellan Kockums och 
högskolan på linje 2. 

Killar (8 st) 
Ja: 6 
Nej: 1 
Åker inte buss: 1 

 
Citat:  

 Nej, jag tycker att på vissa ställen stannar 
bussarna för ofta och vissa ställen för få. 

 
 
 
 

  



 
Går bussen tillräckligt ofta?  

Tjejer (13 st) 
Ja: 12 
Ja, sådär: 1 
 

Citat:  

 Ja, fast ibland när det är kallt ute så vill jag 
att den ska gå oftare. 
 

Killar (8 st) 
Ja: 8 
 
 

Citat:  

 Bussen går tillräckligt ofta men ibland är den 

sen. 

Går bussen dit du vill åka?  

Tjejer (13 st) 
Ja: 6 
Nej: 3 
Oftast: 1 
Typ/nästan: 2  
Åker inte buss: 1 
 

Citat:  

 Typ, jag hade velat att den stannade närmare 
mitt hus. 

 Bussen går inte dit jag vill, den går inte till där 
jag spelar fotboll. 

Killar (8 st) 
Ja: 6 
Nej: 1  
Åker inte buss: 1 
 
 
 
 
 
 
 

 

Känns det tryggt och säkert att åka buss?  

Tjejer (13 st) 
Ja: 7 
Oftast: 1 
Sådär/ganska: 4 
Nej: 1 
 

Citat: 

 Det känns ganska säkert men inte på kvällen.   

 Nej, för att det är ungdomar som puttas och 
sånt. 

Killar (8 st) 
Ja: 7 
Ibland: 1 
 

 
 
Citat: 

 Ibland känns det tryggt att åka buss och 
ibland inte eftersom några kör som dårar. 

 

 

Är det något du skulle vilja förbättra när det gäller bussarna i Västra Hamnen? 

Tjejer (13 st) 
Nej: 9 
Ja: 4 

 
Citat:  

 Att de stannar på bättre platser. 

 Lite fler bussar mellan 14-15. 

 Jag vill att bussarna ska gå till Malmö IP, 
Karl Gustavs väg. 

Killar (7 st) 
Nej: 6 
Ja: 1 

 
 
 
 
 

  



CYKEL 
 
Hur tycker du det är att cykla i Västra Hamnen? 

Tjejer (12 st) 
Bra: 6 
Ganska bra/ok: 1 
Sådär: 1 
Vet inte: 1 
Annat: 3 
 

Citat: 

 Lite obekvämt för att vägarna är såhär = 
[ritat en slingrig linje] 

 Det är bra att cykla i Västra Hamnen men 
det finns inte alltid cykelbanor och i så fall så 
är de väldigt skumpiga. 

 Jag brukar alltid ha motvind. 

 Det är bra att cykla förutom vid turning torso 
för att det finns ingen cykelbana. 

 Det går sådär att cykla här för det är så 
många gupp och vid övergångsställena är det ett 
hål när det har regnat sätter man ner foten i 
vattnet.  

 Det är ganska blåsigt när man cyklar. 

Killar (9 st) 
Bra: 5 
Ganska bra/ok: 1 
Dåligt: 1 
Ibland roligt och ibland jobbigt: 1 
Cyklar inte: 1 
 

Citat:  

 Jag tycker det är kul att cykla i VH för att 
man får en annan känsla.  

 Dåligt i sånt här väder [februari-mars]. 
 

 

 

 

 

 

 
Brukar du cykla ibland? Eller ofta? 

Tjejer (11 st) 
Ofta: 6 
Ibland: 2 
Sällan/aldrig: 3 
 

Citat:  

 På sommaren brukar jag cykla mycket.  

Killar (9 st) 
Ofta: 4 
Ibland: 2 
Sällan/aldrig: 3 
 

 

 
Finns det tillräckligt med cykelbanor i Västra Hamnen?  

Tjejer (12 st) 
Ja: 7 
Sådär: 3 
Nej: 2 

 
Citat:  

 Det finns tillräckligt med cykelbanor förutom 
vid Turning Torso.  

 Jag tycker att det ska finnas fler cykelbanor. 

 

Killar (9 st) 
Ja: 8 
Vet ej: 1 

 
 
 
 
 
 
 

  



Finns det cykelbanorna som leder dit du ska? 

Tjejer (12 st) 
Ja: 7 
Oftast: 1 
Ibland: 2 
Nej: 1 
Cyklar inte: 1 

Killar (9 st) 
Ja: 8 
Vet ej: 1 
 

 
Känns det tryggt och säkert att cykla i Västra Hamnen? 

Tjejer (12 st) 
Ja: 7 
Oftast: 2 
Ganska: 1 
Nej: 1 
Vet ej: 1 
 

Citat: 

 Ganska säkert att cykla i Västra hamnen 
förutom när det är mörkt.  

Killar (9 st) 
Ja: 6 
Ibland: 1  
Vet inte: 2 
 

 
 
Citat: 

 Det känns tryggt att cykla i VH men ibland 
kan det komma bilar som kör jättesnabbt 
förbi. 

 

Är det något du skulle vilja förbättra när det gäller cykling i Västra Hamnen? 

Tjejer (12 st) 
Nej: 7 
Ja: 5 
 

 
Citat:  

 Ja, för de [cykelbanorna] är guppiga och inte 
så jämna och ibland när man svänger så 
kommer man direkt ut till bilvägen.  

 Jag skulle vilja förbättra cykelbanorna för de 
är skumpiga.  

 Att man ser till att bilarna inte kör hur som 
helst. 

Killar (9 st) 
Nej: 6 
Ja: 2 
Vet inte: 1 
 

Citat:  

 Jag skulle inte vilja förändra någonting förutom 
med bilar som kör för fort. 

 Plattare vägar och ta bort all snö på 
trottoarerna och cykelbanorna. 

 

 
Brukar du cykla till och från aktiviteter utanför Västra Hamnen? 

Tjejer (11 st) 
Ja: 4 
Ja, ibland: 2 
Nej: 5 

Killar (9 st) 
Ja: 2 
Nej: 7 

  



GÅNG 

Hur tycker du det fungerar att gå till fots i Västra Hamnen?  

Tjejer (10 st) 
Bra: 10 
 
 
 
 
 
 
 
 

Killar (8 st) 
Bra: 6 
Dåligt: 1 
Annat: 1 
 

Citat:  

 Lite blåsigt att gå. 

 Dåligt för jag gillar inte att gå. 

 Det funkar bra att gå till fots i VH för man 
får frisk luft. 

 

Känner du dig trygg och säker när du går runt i Västra Hamnen? 

Tjejer (10 st) 
Ja: 6 
Oftast/ok: 2 
Sådär: 1 
Nej: 1 
 

Citat:  

 Sådär, inte trygg i små gångar när det är 
mörkt. 

Killar (7 st) 
Ja: 6 
Ibland: 1 
 

Citat:  

 Ibland så kör bilar för snabbt då känns det 
inte tryggt att gå. 

 
 
 

Finns det tillräckligt med övergångsställen i Västra Hamnen?  

Tjejer (10 st) 
Ja: 6 
Nej: 4 

Killar (7 st) 
Ja: 5 
Nej: 2 

 
Finns det tillräckligt med gångbanor tycker du? Eller för många?  

Tjejer (10 st) 
Lagom/tillräckligt: 10 
 

Killar (7 st) 
Lagom/tillräckligt: 6 
Vissa ställen för mycket, vissa för lite: 1 

 

INLINES OCH SKATEBOARD 

Hur är det att åka inlines eller skateboard i Västra Hamnen? Finns det bra 
platser för detta tycker du? Hur är det om du vill åka långt? 

Tjejer (10 st) 
Åker inte: 3 
Finns bra ställen: 3 
Tycker att man ska göra fler ställen: 4 
 

Citat:  

 Det finns bara ett ställe så kanske ett till 
för skateboard, inlines. 

 
 

Killar (7 st) 
Vet inte: 1 
Finns bra ställen: 4 
Kan bli bättre: 2 
 

Citat:  

 Jag kan inte åka långt eftersom det finns ingen 
asfalt så då går hjulen sönder. 

 Väldigt jobbigt att åka långt, det är oftast 
motvind 



Känslokartor 
 
Eleverna har arbetat tillsammans i grupper om 4 personer kring känslokartor över Västra Hamnen. De har 
svarat på frågor kring åtta typer av platser och markerat ut dem på kartor med hjälp av klistermärken. 
Eleverna har fått följande direktiv:  
 
”Markera vars två platser på kartan med klistermärken. Välj ut en plats gemensamt och ringa in den på kartan. Skriv svar på 
följande frågor.” 
 
På följande sidor presenteras en sammanställning av kartorna och en översikt av elevernas svar.  

 
 
Karta över alla favoritplatser



VILKA ÄR DINA FAVORITPLATSER I VÄSTRA HAMNEN?  
 a/ Varför är det här en favoritplats?  
 b/ Är det här en plats du använder på sommaren eller vintern?  
 c/ Är platsen bäst på dagen eller kvällen? 

 
 
Grupp 1:  
a/ För att man kan sola, bada 
och springa runt 
b/ Sommaren. 
c/ Dagen. 
 

Grupp 2: 
a/ För att man kan bada och 
sola där.  
b/ Sommaren. 
c/ Dagen.  
 

Grupp 3: 
a/ Skolan är vår favoritplats 
för man träffas sina kompisar 
och man har skola.  
b/ Sommaren och vintern 
c/ Dagen. 
 

Grupp 4:  
a/ För att man kan leka där 
tryggt. Hjalmar säger att det 
finns salamandrar där 
(Salongsgatan).  
b/ Sommaren och lite på 
vintern. 
c/ Dagen och lite på kvällen. 
 

Grupp 5:  
a/ För att det finns glass! 
b/ Sommaren. 
c/ Dag och kväll. 
 

Grupp 6: 
a/ Glassaffären, för att det är gott med 
hemmagjord glass. 
b/ Sommaren. 
c/ Dagen. 
 

 

 
Grupp 7:  
a/ För att man kan göra mycket, t. ex leka, sporta.  
b/ Båda. 
c/ Dagen. 
 

Grupp 8:  
a/ Det är roligt att bada där på somrarna.  
b/ Sommaren. 
c/ Mest på dagen men ibland är det skönt att ta 
ett kvällsdopp.  

 

 
 

 



VILKA ÄR DE MEST SPÄNNANDE PLATSERNA I VÄSTRA HAMNEN?  
a/ Varför är det här en spännande plats? 
b/ Är det här en plats du använder på sommaren eller vintern?  

                   c/ Är platsen bäst på dagen eller kvällen? 

 
 
Grupp 1:  
a/ För att det är mycket folk 
där. 
b/ Sommar. 
c/ Dagen. 
 

Grupp 2: 
a/ För att det är öde. 
b/ Både och men mest 
sommar. 
c/ Dagen. 
 

Grupp 3: 
a/ Scaniaplatsen är en 
spännande plats tycker vi. 
b/ Sommaren. 
c/ Dagen och ibland kvällen.  
 

Grupp 4:  
a/ Det är mest spännande för 
att det är ett övergivet hus 
där.  
b/ Sommaren. 
c/ Kvällen. 
 

Grupp 5:  
a/ För att man kan spela 
fotboll. 
b/ Sommar och vinter. 
c/ Dagen. 
 

Grupp 6: 
a/ Stapelbäddsparken, för att man kan umgås och 
det är roligt att var där.  
b/ Sommaren. 
c/ Dagen. 
 

Grupp 7:  
a/ Man kan hoppa från Titanic. 
b/ Sommaren. 
c/ Dagen. 
 

 

 
Grupp 8:  
a/ Vi tycker det är spännande på Ica Maxi för om 
det har kommit in nya saker.  
b/ Både och.  
c/ Både och för på dagen är det ljust när man går 
dit men på kvällen är det inte så mycket folk.  
 
 
 
 



Karta över alla spännande platser  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VILKA ÄR DE MYSIGASTE PLATSERNA I VÄSTRA HAMNEN?  
a/ Varför är det här en mysig plats?  
b/ Är det här en plats du använder på sommaren eller vintern?  

                 c/ Är platsen bäst på dagen eller kvällen? 
 
 

Grupp 1:  
a/ För att man kan kolla på 
båtar och dricka varm 
choklad på Espresso House. 
b/ Sommaren. 
c/ Kvällen. 
 

Grupp 2: 
a/ För att det är soligt och 
varmt och du kan bada. 
b/ Sommaren. 
c/ Dagen. 
 

Grupp 3: 
a/ Sundspromenaden för att 
man kan gå vid havet och se 
på solnedgången. 
b/ Sommaren. 
c/ Kvällen. 
 

Grupp 4:  
a/ För att de spelar musik 
och det känns tryggt. 
b/ Sommaren. 
c/ Kvällen. 
 

Grupp 5:  
a/ För att det finns god glass.  
b/ Sommaren. 
c/ Dag och kväll. 
 

Grupp 6: 
a/ Gula kulan, man kan umgås och ha picknick 
där. 
b/ Sommaren. 
c/ Dagen. 
 

Grupp 7:  
a/ För att man kan äta goda saker. 
b/ Sommaren. 
c/ Dagen. 
 

Grupp 8:  
a/ Vi tycker Espresso House är mysigt för de har 
goda saker där inne och det är ett mysigt café.  
b/ Både och för det är mysigt på sommaren för då 
kan man sitta ute men det är mysigt på vintern för 
då är det mysigt när det snöar.  
c/ Dagen. 
 
 
 

 



Karta över alla mysiga platser 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VILKA ÄR DE ROLIGASTE PLATSERNA I VÄSTRA HAMNEN?  
a/ Varför är det här en rolig plats?  
b/ Är det här en plats du använder på sommaren eller vintern?  

                 c/ Är platsen bäst på dagen eller kvällen? 
  
 

Grupp 1:  
a/ För att man kan springa 
på kullarna. 
b/ Sommaren. 
c/ Dagen. 
 

Grupp 2: 
a/ (Ica) Hundar som skrapar 
(killarna). 
a/ (Scania) Att bada och sola 
(tjejerna). 
b/ Sommaren (både tjej- och 
killplats). 
c/ Dagen (både tjej- och 
killplats). 

 
Grupp 3: 
a/ Skejtparken för att man 
kan skejta och träffa 
kompisar, bra mötesplats.  
b/ Sommaren. 
c/ Kvällen. 
 

Grupp 4:  
a/ Man kan hänga där med 
sina kompisar. 
b/ Sommaren. 
c/ Kvällen och dagen. 
 

Grupp 5:  
a/ För att man kan göra nästan allt möjligt.  
b/ Sommar och vinter mest på sommaren. 
c/ Dag och kväll. 
 

Grupp 6: 
a/ Kockums, det finns många aktiviteter där, t ex 
simma, bowla, osv. 
b/ Båda. 
c/ Dagen.  
 
 
 
 

Grupp 7:  
a/ För att man kan göra vad som helst där. 
b/ Sommaren. 
c/ Dagen. 
 

Grupp 8:  
a/ Kockum Fritid för att det finns massor av olika 
roliga saker att göra där.  
b/ På vintern för då så kan man inet bada ute och 
man springer och tränar ofta ute på sommaren så 
därför är vi på Kockum Fritid på vintern.  
c/ Dagen. 

 



Karta över alla roliga platser 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VILKA ÄR DE MEST STRESSIGA PLATSERNA I VÄSTRA HAMNEN?  
 a/ Varför är det här en stressig plats?  
 b/ Är platsen mest stressig på sommaren eller vintern? 
 c/ Är platsen mest stressig på dagen eller kvällen? 

 

 
Grupp 1:  
a/ För att föräldrarna stressar 
oss. 
b/ Dagen. 
c/ Vintern. 
 

Grupp 2: 
a/ Jättemycket folk och lite 
stökigt. 
b/ Båda. 
c/ Dagen eller båda. 
 

Grupp 3: 
a/ Ica Maxi för att man aldrig 
hittar nåt och måste hinna 
innan de stänger.  
b/ Vintern.  
c/ Kvällen. 
 

Grupp 4:  
a/ Man känner sig stressad 
för att det kör bilar för fort 
där.  
b/ Sommaren. 
c/ Dagen. 
 

Grupp 5:  
a/ För att man måste komma 
i tid.  
b/ Sommar och vinter. 
c/ Dagen.  
 

Grupp 6: 
a/ Skolan, för att man pluggar. 
b/ Båda. 
c/ Dagen. 
 

Grupp 7:  
a/ För att det är så mycket folk och man måste 
skynda sig.  
b/ Vintern. 
c/ Kvällen. 

 

 
Grupp 8:  
a/ Vi tycker en busshållplats för om man missar 
bussen så blir det stressigt.  
b/ Både och för man använder bussen hela året 
om.  
c/ På dagen och kvällen.  
 
 
 
 
 
 

  



Karta alla stressiga platser 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VILKA ÄR DE MEST LÄSKIGA OCH OTRYGGA PLATSERNA I VÄSTRA 
HAMNEN?   
a/ Varför är det här en läskig och otrygg plats?  
b/ Är platsen mest läskig/otrygg på sommaren eller vintern? 

                c/  Är platsen mest läskig/otrygg på dagen eller kvällen? 
                d/ Hur skulle man kunna ändra på den här platsen så att den blir bättre? 
 
 

Grupp 1:  
a/ För att det finns små 
gångvägar som är läskiga. 
b/ Vintern. 
c/ Kvällen. 
d/ Sätta lampor så att det 
inte är så mörkt. 
 

Grupp 2: 
a/ Det finns läskiga och 
dumma killar.  
b/ Sommaren. 
c/ Kvällen. 
d/ Vet inte. 
 

Grupp 3: 
a/ För att man kan gå vilse 
på kvällen när det är mörkt.  
b/ Vintern. 
c/ Kvällen. 
 

Grupp 4:  
a/ Det är läskigt för att det 
springer nakna människor där 
och det finns många 
uteliggare.  
b/ Sommaren. 
c/ Kvällen. 
d/ Inte så många övergivna 
saker/hus.  

 
Grupp 5:  
a/ För att det inte finns något. 
b/ Sommar och vinter. 
c/ Kvällen. 
d/ Det kommer finnas hus där. 
 

Grupp 6:  
a/ Skogen bredvid musikkullarna, för att det är 
luffare som bor där och är fulla hela tiden. 
b/ Båda. 
c/ Kvällen. 
d/ Bygga vandrarhem någon annanstans så att de 
kan bo där.  
 

 
 

Grupp 7:  
a/ För att bilar kommer väldigt snabbt och en gång 
kom en fullegubbe. 
b/ Sommaren/vintern. 
c/ Kvällen. 
d/ Sätta fartskyltar så att de kör saktare. 
 

Grupp 8:  
a/ Vi tycker det är läskigt bland hus där det inte 
finns en enda person som går där.  
b/ På vintern för då blir det mörkt mycket tidigare 
och det är inte lika många som är ute.  
c/ Kvällen för då är det mörkt.  
d/ Sätta upp fler lampor och inte ha det så instängt 
mellan husen för ingen går där.  
 
 



Karta över alla läskiga och otrygga platser 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VILKA ÄR DE TRÅKIGASTE PLATSERNA I VÄSTRA HAMNEN?  
a/ Varför är det här en tråkig plats?  
b/ Är platsen mest tråkig på sommaren eller vintern? 
c/  Är platsen mest tråkig på dagen eller kvällen? 

                 d/ Hur skulle man kunna ändra på den här platsen så att den blir bättre? 
 

 
Grupp 1:  
a/ Det finns inget att göra 
där.  
b/ Vinter. 
c/ Dagen.  
d/ Fortsätta bygga. 
 

Grupp 2: 
a/ För att det bara är byggen. 
b/ Vintern. 
c/ Kvällen. 
d/ Bygga något. 
 

Grupp 3: 
a/ Vi valde Gula kulan för att 
vi tycker inte det är kul och vi 
har växt ifrån dom 
attraktionerna. 
b/ Både vintern och 
sommaren.  
c/ Dagen. 
 

Grupp 4:  
a/ Ingenting händer här. 
b/ Vintern. 
c/ Dagen. 
d/ Det går knappt.  
 

Grupp 5:  
a/ För att det inte finns något att göra. Där finns 
bara grus och byggen. 
b/ Båda. 
c/ Båda. 
d/ De ska ju bygga nytt där, det kommer nog bli 
bättre.   
 

Grupp 6: 
a/ Vindkraftsfabriken. Det är tråkigt att de har 
byggt det på en sån fin mark och det finns inget 
roligt att göra där.  
b/ Sommaren. 
c/ Dagen. 
d/ man skullekunna flytta den någon annanstans 
och bygga bostäder där.  

 

 
 

Grupp 7:  
a/ För att det är stressigt och kort tid på gympan. 
b/ Vintern. 
c/ Kvällen. 
d/ Det är så många som går dit så det går inte.  
 

Grupp 8:  
a/ Vi tycker vägen mellan Vittraskolan och 
vattnet är tråkig för det finns typ inget att göra. 
Och det är läskigt för Vittra-barnen skriker på en.  
b/ Både och. 
c/ Både och men den är mer läskig på kvällen. 
d/ Bygga något på gräsmattan.  



Karta över alla tråkiga platser 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VILKA PLATSER OCH VÄGAR UNDVIKER DU?  
a/  Varför undviker ni den här platsen?  
b/ Hur skulle man kunna ändra på den här platsen så att den blir bättre? 

 
 

Grupp 1:  
a/ För att man blir tjock om 
man går dit för ofta (butiken 
Handlarn). 
b/ De kan ha stängt varannan 
dag. 
 

Grupp 2: 
a/ Det är läskigt och tråkigt. 
b/ Typ lägga asfalt och göra 
det fint. 
 

Grupp 3: 
a/ Vi undviker arbetsplatsen 
för att dom bygger och det 
kan vara farligt att gå där.  
b/ Både sommar och vinter. 
c/ Både. 
 

Grupp 4:  
a/ För att det är tråkigt och 
stängsel. 
b/ Det kan man inte för att 
det är en fabrik.  
 

Grupp 5:  
a/ Det känns lite otryggt för 
att det finns för mycket 
tonåringar där, de gör lite vad de vill, det kan vara 
vad som helst.   
b/Det är svårt att undvika att det kommer 
tonåringar dit. Kanske bygga en polisstation 
bredvid så att de uppför sig.  
 

Grupp 6: 
a/ Skogen vid musikkullarna, för att det är luffare 
där.  
b/ Bygga vandrarhem för de luffarna.  
 
 

 

Grupp 7:  
a/ För att bilarna kör jättesnabbt.  
b/ Sätt fartskyltar. 
 

Grupp 8:  
a/ Vi tycker den runda gräsmattan vid Gula kulan 
på kvällen för då är det mörkt och instängt. 
b/ Sätta upp fler lampor och kanske göra fler 
ingångar till tallriken så man kommer ut från den 
fortare på kvällen.  
 

 



Karta över alla platser och vägar som undviks 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Frågor kring utomhusmiljöer i Västra Hamnen 
Eleverna har i grupper om 4 personer diskuterat och svarat på frågor kring utomhusmiljöer i 

Västra Hamnen. Nedan presenteras deras svar:  

 

Brukar du vara utomhus på din fritid? Vad gör du då? 

Grupp 1: Ja, om det är varmt ute och då går vi till Gula kulan och köper godis. 

Grupp 2: Ibland (vinter). 

Grupp 3: På fritiden så brukar vi spela fotboll, åka skridskor, spela in film, gå promenad, rita/måla,  

  läsa, hänga/va med kompisar, bada.  

Grupp 4: Ja, vi brukar leka med kompisar.  

Grupp 5: leker på Gula kulan, spelar fotboll och badar. Snöbollskrig. 

Grupp 6: Vi är med våra kompisar och kanske fikar.  

Grupp 7: Fotbollsplanen, Gula kulan, gungorna, stranden, hundrastplatsen, titanic, kanalen, runda  

  bryggorna.  

Grupp 8: Vi brukar vara på Gula kulan, på någons gård, bada (på sommaren), åka skridskor (på  

  vintern), bara gå runt, äta glass, Espresso House. 

 

Vart går du om du vill hänga med många kompisar samtidigt? Finns det någon 
bra plats att göra det utomhus? 

Grupp 1: Gula kulan men man kanske kan bygga några fler ställen. 

Grupp 2: Gula kulan. 

Grupp 3: Vi brukar hänga med kompisar på skejtparken, Gula kulan och skolan.  

Grupp 4: Tittar på fåglar, vattenkrig, pjätt, snöbollskrig, spela fotboll, kurragömma, dunkgömme  

  på Salongsgatan och på Dockan. 

Grupp 5: Gula kulan. 

Grupp 6: Gula kulan. 

Grupp 7: Vi är inte ute med kompisar. 

Grupp 8: Gula kulan, på någons gård, eller bada tillsammans på sommaren.  

 

Finns det någon bra plats att gå till i Västra Hamnen om man känner för att vara 
ensam? 

Grupp 1: Inte så många ställen men ändå finns det några ställen.  

Grupp 2: Hemma på sitt rum.  

Grupp 3: När vi vill vara ensamma så kan man gå till Espresso House, fyren vid Salt och brygga  

  och gröna cirkeln inuti Gula kulan.  

Grupp 4: På Dockan. 

Grupp 5: Hemma. 

Grupp 6: Vara på gården och gunga själv eller vid Sundspromenaden.  

Grupp 7: Nej. 

Grupp 8: Gå eller cykla en runda längs havet.  

 
 



Platser för tjejer och platser för killar 
- Är det någon skillnad på vilka platser tjejerna och killarna i 
klassen använder?  
 
En diskussion hölls i helklass kring skillnader mellan platser som tjejer och killar använder. 
Nedan följer ett referat från diskussionen.  

 

GENERELLA SKILLNADER 

Killröster:  

 Om vi är ute med kompisar så gör vi alltid nånting, medan de andra bara går och 
pratar. Vi badar, spelar fotboll, är på Gula kulan, gör nåt aktivt.  

 

Tjejröster:  

 Det finns inte jättemånga speciella platser för tjejer och killar. Men jag brukar vara på 
kullen vid havet och där är det inte så många killar, mer tjejer. Jag brukar vara med 
min lillasyster och några kompisar, hjula och så.  

 Tjejer har hemliga ställen, favoritplatser där de träffas, det behöver inte vara nåt 
speciellt, men lite skyddat. Vi går och snackar. Killar ses där det är mer öppet, kanske 
ett torg, och hänger där.  

 

OM SKOLGÅRDEN 

Finns det bra ställen om man vill vara själv på skolgården? 

Killröst:  

 Det finns en plats bakom skolbyggnaden (baracken) där jag brukar vara själv. Jag 
gillar att vara själv. Det är ok där, mörkt. Det är bra att det är mörkt. Kanske det 
saknas en bänk.  

 

Vad brukar ni göra på rasterna? 

Tjejröster:  

 Vi brukar vara i korridoren på rasten, även om vi inte får. När det är kallt ute.  

 Fotbollsplanen är både för killar och tjejer.  

 Vi brukar vid tjejernas uppgång till baracken. Killarna är inte så mycket vid sin 
uppgång.  

 Av de äldre är det bara killar som är på fotbollsplanen. Bland oss är det både killar 
och tjejer.  

 Några i gruppen tycker att fotbollsplanen är bara ett killställe och vi andra tycker att 
det också är en tjejplats för det brukar vara tjejer där också.  

 

 
Killröst:  

 Det är flest killar på fotbollsplanen, mer en killplats.  
 



Tjejröster:  

 Vissa tjejer sitter på klätterställningen och pratar ibland, men jag har aldrig sett en 
kille där.  

 Där på baksidan har det börjat gå lite tjejer och hänga där, vid lekplatsen för de små 
barnen.  

 

Killröster: 

 Tjejer går där ingen annan är, inte där killarna är. Tjejerna kanske vill stå och prata 
lite hemligt och viska, och vill vara där ingen annan är.  

 Killplatser är till exempel fotbollsplanen och baksidan där man gick ut förr, vid den 
färgade plattan.  

 Om man delar skolgården på hälften och är de flesta killar på en sida och de flesta 
tjejer på den andra. Tjejerna är närmast huset (baracken). 

 

OM NETTO OCH PARKERINGSHUSET 

Netto och dess parkeringshus visade sig vara en plats som många av barnen, både killar och 
tjejer, använde eller hade olika tankar kring och erfarenheter av. 
 

Tjejröster:  

 Vissa är på Netto och handlar på helgerna, kläder, skor. Bara på helgerna. Kanske 
köper tuggummi eller nåt. Kanske godis.  

 Vi brukar vara i trapphuset till P-huset till Netto, där kan man äta godis. Det gör 
killar också, många tjejer och killar i sexan.  

 

Killröster:  

 Det är ganska fula gubbar där i trapphuset så jag hänger inte där.  

 Ibland hör man en massa ljud där, det känns som att nån åker skateboard, det pangar 
till då och då när de gör trix, och de skriker. De är på 6:e, 7:e våningen.  

 En gång när jag skulle handla på Netto så hörde jag en massa skrik på 
parkeringshuset som att de lekte pjett.  

 

Varför går man till parkeringshuset? 

Blandade röster:  

 Det är inomhus, inte kallt.  

 Nästan ingen är där. Man får vara ifred.  

 Man får inte gå in där, det är coolt om man gör det.  

 Tjej: Vi var där en gång, det är ett bygge, vi kastade sten. Lite barnsligt kanske.  

 Kanske började det när det var vinter och snöade, man brukade leka nån annanstans, 
men sen blev det för kalllt.  

 Bra plats att äta godis på när man inte får för föräldrarna.  

 Några personer vill gå och skejta, det är mindre som stör i p-huset än på stapeln. Vi 
kan vara ifred och göra våra trix där.  

 Jag såg i p-huset nån som lyssnade på musik och åt chips i en bil med öppet fönster. 
Det var jättekonstigt.  



 

Skulle man kunna bygga en plats med samma funktioner? 

Blandade röster:  

 Om man bygger en sån plats så kommer det dit folk om man skyltar. Man vill vara 
där det inte är nån.  

 Om det står en skylt: ”lugn plats”, men det kommer inte vara lugnt ändå för det 
kommer att komma jättemånga, det blir stöktigt till slut.  

 Om man bygger nåt sånt så måste man bygga flera, för det finns många som vill ha 
nåt sånt.  

 Fler små platser är bättre, det är jobbigt om det är många där.  

 Greens p-hus också bra att vara på.  

 Men Greens p-hus är inte så hemligt för det kommer jättemånga bilar dit.  

 Det är roligt att ha ett ställe själv som man får bestämma över. Det är jobbigt när det 
upptäcks.  

 Vi hade en skog vid min skola där jag gick innan, där hade vi en hemlig plats.  
 

OM STAPELBÄDDEN 

Många killar ger uttryck för att de gillar Stapelbädden. Bland tjejerna är det lite olika. En tjej 
säger att hon brukar vara på Stapeln, en annan att hon inte gillar platsen, att det är tråkigt 
där.  
 



 

 

 

 

 

 

Öresundsklassrummet 
- ungas delaktighet i framtidens hållbara samhälle. 

Projektet Öresundsklassrummet har som övergripande syfte att främja vardagsintegrationen i 
Öresundsregionen. Elever och lärare från Malmö, Lund och Köpenhamn samarbetar kring 
frågor som rör hållbar stadsutveckling.  
 
I projektet, som löper från 2010 till 2013, medverkar Malmö stad, Lunds kommun, Köpenhamns 
kommun, Lunds universitet och Malmö högskola. Projektet delfinansieras med en miljon euro av 
Europeiska regionala utvecklingsfonden genom Interreg IVA Öresund-Kattegat-Skagerrak.  
 

LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING 

Urban X är en del av Malmö stads satsning på lärande för hållbar utveckling. Global hållbar 
utveckling kräver agerande på hemmaplan. Malmö stad bidrar med en årlig satsning på lärande 
för hållbar utveckling, med målet att malmöborna ska få förutsättningarna och verktygen att göra 
medvetna och smarta val för att visionen om hållbar utveckling ska bli verklighet.  
 
Sedan 2008 satsar Malmö stad årligen 4,5 milj kr för att stärka lärandet för hållbar utveckling. 
Fokusdagar på globala frågor, grönare skolgårdar i staden, nya metoder för utomhuspedagogik 
och klimatexperiment i skolorna är exempel på vad som genomförts. Miljöförvaltningen har 
samordnat de olika förvaltningar, föreningar, skolor och verksamheter som varit involverade.  
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