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Introduktion
Vad har barn och unga med stadsplanering att göra? Mer än du kanske tror! Barn och unga angår staden och staden 
angår dem. Barn och unga är aktiva användare av stadsrummet och dess utformning påverkar deras rörelsemönster, 
hälsa och möjligheter till utveckling. Den unika kunskap som barn och unga har om den egna användningen av 
staden är en unik resurs i stadsplaneringsprocesser. 
 Genom att vi engagerar barn och unga i planeringen av den stad de lever i och värdesätter deras åsikter kan vi 
ge dem möjligheter att vara handlingskompetenta och aktiva samhällsmedborgare. Samtidigt får vi en värdefull 
kunskap om deras upplevelse av staden. 
 Med den här skriften vill vi erbjuda dig som pedagog eller stadsplanerare en samling metoder att använda när 
du vill arbeta med barn och unga i stadsplaneringen. Här hittar du också tips och reflektioner som kan vara en 
hjälp på vägen. Inom Urban X har vi arbetat med elever i årskurs 5 och metoderna är därför anpassade till den 
åldersgruppen. 

Vad är Urban X?
Urban X är en pilotsatsning för pedagogik och deltagande kring arkitektur och stadsutveckling, som Malmö stad 
genomförde under 2012-2013 inom ramarna för projektet Öresundsklassrummet1. 
 Barn från klass 5 på Kirsebergsskolan har bidragit med input till planeringen av området Sege park och klass 
5 på Västra Hamnens skola har deltagit i arbetet för en ny vision för Västra Hamnen. Ett antal workshopar och 
uppgifter har genomförts där eleverna har lärt sig mer om stadsplanering och fått verktyg att uttrycka sina idéer 
och tankar. Det pedagogiska upplägget för Urban X har utvecklats av tjänstemän på miljöförvaltningen i Malmö 
stad med input och stöd av arkitektpedagoger på By X2 i Köpenhamns kommun.

1 Projektet Öresundsklassrummet är ett samarbete om lärande för hållbar utveckling i Öresundsregionen. Projektet delfinansieras av Europeiska 
regionala utvecklingsfonden genom Interreg IVA Öresund-Kattegat-Skagerrak. 

2 I Köpenhamn har man sedan flera år tillbaka arbetat med barn och unga i stadsplaneringen. Verksamheten By X är Köpenhamns kommuns 
förvaltningsöverskridande kompetenscenter för att engagera barn och unga i stadens hållbara utveckling. Målet är att ge de unga reellt inflytande 
på utvecklingen av staden och den närmiljö de växer upp i.
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TI
PS

! STADSPLANERARE
Börja varje möte med eleverna med att sammanfatta vad ni har gjort hittills och 
påminn om syftet med elevernas deltagande. Berätta om det hänt något nytt 
på området sedan sist ni sågs. 

Belöna gärna elevernas arbetsinsats med lite fika i samband med övningarna 
utanför klassrummet, det är ett enkelt sätt att få dem att känna sig uppskattade 
och att det arbete ni gör tillsammans är lite utöver det vanliga skolarbetet. 

PEDAGOGER
Det kan vara en idé att använda elevernas arbete med stadsplaneringen som ett 
övergripande tema att koppla annan undervisning till. Under varje övning i den 
här skriften finns kopplingar till ämnen i läroplanen. Längst bak finns ett appen-
dix med ett utdrag ur läroplanens syften och centrala innehåll, som kan kopplas 
till arbetet med Urban X. 

När man arbetar med barn och unga i stadsplaneringen 
är det viktigt att tänka på att välja ett arbetsområde där 
eleverna har en reell möjlighet att påverka. Det under-
lättar att involvera eleverna tidigt i planeringsprocessen, 
innan alltför mycket är fastlagt. 
 Mycket energi kan sparas genom att redan från början 
lägga tid på att på uppnå en gemensam förståelse mellan 
lärare, elever och stadsplanerare kring vad processen ska 
handla om och leda till. Det är viktigt att vara tydlig 
från början och prata om vad man förväntar sig av 
varandra och av processen. Ett bra mål kan vara att 
eleverna ska få berätta för tjänstemän på kommunen 
vilka funktioner de tycker att det ska finnas på det 
aktuella ämnesområdet. Då kan tjänstemännen sedan 
ta till sig elevernas förslag och idéer och inkorporera 
dem i sina planer. Det finns inga garantier för att för-
slagen blir verklighet, men det viktigaste är att eleverna 
får uttrycka sina åsikter. 
 Det kan vara en idé att de stadsplanerare som kom-
mer att delta i processen kommer ut och informerar 
i klassen några dagar innan ni kommer att börja med 
den första aktiviteten, så att eleverna hinner ställa in sig 
på vad som ska hända. 
 Något som kan vara värt att tänka på är att barn 
och stadsplanerare kan ha väldigt olika tidsperspektiv. 
Planeringsprocesser tar flera år medan barnens värld 
förändras väldigt snabbt. Det är därför bra att återkoppla 

till klassen ofta och regelbundet och långt efter att elev-
ernas insats är klar. Berätta om hur området utvecklas, 
vilka beslut som tas och hur barnens perspektiv har 
tagits med i planeringen.

SKAPA RÄTT FÖRUTSÄTTNINGAR
Att genomföra en process för att involvera barn och 
unga i stadsplaneringen kan kräva ekonomiska resurser 
som inte ryms i skolans ordinarie verksamhet. Inom 
Urban X har vi genom projektet Öresundsklassrummet 
kunnat lägga resurser på exempelvis material till olika 
övningar, bussresor och extra pedagoger. Det är möjligt 
att det inte alltid behövs extra resurser för att kunna 
genomföra liknande processer men det kan vara bra att 
stadsplanerare och lärare diskuterar förutsättningarna 
från början och hittar en gemensam lösning. 
 Fundera också på hur mycket tid processen kom-
mer att kräva av elever, lärare och tjänstemän. Det kan 
vara ett tämligen tidskrävande arbete men både elever, 
lärare och tjänstemän inom Urban X har tyckt att det 
varit väl investerade timmar. Beroende på hur mycket 
tid ni har kan ni välja hur många övningar ni ska göra 
och vilka. 
 Det kan vara bra att genomföra processen inom en 
ganska avgränsad tid. Inom Urban X har vi genomfört 
tre till fyra övningar på tre månader och avslutat med en 
elevpresentation för inbjudna tjänstemän och politiker.

Att tänka på innan ni sätter igång 
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Stadsvandring
En guidad stadsvandring kan vara en bra start på en 
pedagogisk process som innefattar flera workshops-
tillfällen. Guiderna bör vara personer som arbetar med 
arkitektur och stadsplanering. Vandringen kan ge elev-
erna inspiration och verktyg för att förstå varför staden 
ser ut som den gör och vilka tankar som ligger bakom. 
 Ett viktigt syfte med en stadsvandring är att få del-
tagarna att förstå att den omgivande staden påverkar 
oss och att vi människor kan ändra saker i staden, som 
gör att den upplevs helt annorlunda. Det är viktigt att 
eleverna ges möjlighet att vara närvarande i stunden, 
ställa frågor, tänka själva och att bra samtal uppstår i 

gruppen. 
 Det är bra om eleverna har möjlighet att ha med sig 
kameror, så att de kan göra fotouppgifterna kopplade 
till vandringen. 
 Inom Urban X har vi gjort stadsvandringar på områ-
det Bo01 i Västra hamnen i Malmö. Under vandringen 
utforskar eleverna bland annat begreppen skala och 
rum samt får en uppfattning om hur väder och vind 
påverkar placering av husen i ett område. 
 Efter stadsvandringen fick eleverna en uppgift att 
arbeta med, som gick ut på att använda sina fem sinnen 
för att undersöka platsen runt den egna bostaden. 

INSTRUKTION TILL GUIDER
Börja med att berätta lite om att arkitektur påverkar 
oss och att staden är ett landskap vi går igenom, precis 
som om vi är ute och går i naturen. Det händer olika 
saker med oss när vi går genom staden, vi ser, hör och 
märker saker och rör oss genom olika rum, material, 
ljud, m.m. 
 Turen är uppdelad i olika teman. Varje tema är 
kopplat till en fysisk plats. Tanken är att ni först pratar 

lite fritt kring temat. Där kommer ni säkert att ta upp 
olika saker, beroende på era olika bakgrunder. Syftet 
är framför allt att eleverna ska börja tänka på de här 
sakerna genom att få del av era tankar och genom att 
även få en praktisk uppgift till varje tema. Tanken med 
uppgifterna är att eleverna ska få processa den nya 
information de nyss fått och att de genom att få vara 
aktiva ska ha lättare att hålla intresset igång. 

Personal
1 tjänsteman och gärna 1 lärare per grupp. 
Gruppstorlek
8 elever
Tidsåtgång
Ca 2 timmar  
Material
Kartor, instruktioner till guiderna, kameror till eleverna.
Övrigt
Ta gärna med lite fika till eleverna, för att hålla energin 
uppe.
Kopplingar till läroplanen
Fysik, biologi, kemi, teknik. (+ svenska och bild i den extra 
elevuppgiften).

PRAKTISKT
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STADSVANDRING I VÄSTRA HAMNEN

1. Rum, skala och organisering
Vad är det som avgör om en plats känns öppen eller 
sluten, mörk eller ljus, varm eller kall? Hur känns det 
att stå på en liten plats jämför med en stor? Vad är det 
som avgör om det känns litet eller stort? 
 Varför är så få gator och gångvägar genom Bo01 
raka? Varför finns det så många olika vinklar på hus 
och gator?  
 Hur är områdets hus organiserade? Vilka hus vänder 
sig ut mot havet och vilka gör inte det? Varför ser husen 
olika ut? Vad är skillnaden?

2. Klimat, väder och vind 
Är det blåsigt eller lugnt? Hur kan man stoppa vinden 
så att den inte far rakt igenom ett bostadsområde? 

3. Material, ytor och färger 
Hur känns olika material att röra vid? Vad är skillnaden 
mellan att röra vid trä och sten? Vilket material använ-
der man var? Vilka material tycker ni om?

4. Färger, detaljer och konstverk 
Vad spelar färger för roll för hur vi uppfattar vår 
omgivning? Vilka färger är vanligast på Bo01? Finns 
det många olika färger eller har de flesta husen samma 
färg? 
 Vad har detaljer och konstverk för betydelse för vår 
upplevelse av staden? 

5. Djur, växter och vatten
Finns det några gröna ytor mellan husen? Vad används 
de ytorna till?  
 I staden bor det inte bara människor utan även 
många djur. Tycker du att det är viktigt att det finns 
djur i staden? Varför? Kan du se några djur runt om-
kring dig? Vilka djur tror du lever på den här platsen? 
 Hur synligt är vatten i området? Vilka olika former 
av vatten kan man se (hav, kanaler, vattenfall, etc.)? 
Vilken funktion har de olika formerna? 

Ta en bild av en plats som kan 
fungera som ett gömställe! 

Hitta en plats där du har väldigt 
lång utsikt genom området. Hur 
känns det att stå där? 

Ta en bild på en husfasad som är 
vänd mot havet och en bild på ett 
hus mitt i området.  

Fundera på hur du gärna vill att 
det ska vara utanför huset där du 
bor, blåsigt eller vindskyddat? 

Känn på en trävägg och en sten-
vägg och känn efter vad skillna-
den är.

Vad ser du för färger runtom-
kring dig? Ta en bild på den färg 
du ser mest av!

Se dig runtomkring och se om du 
kan hitta några speciella detaljer 
eller konstverk. Ta en bild! 

Gå till närmaste grönyta. Räkna 
hur många sorters olika växter 
och djur som du ser där.

Försök att ta en bild på ett djur!

Ta en bild på vatten som rör sig! 

U
PP

G
IF

TE
R
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6. Förbindelser och transporter
Hur rör man sig runt i området? Har man långt att gå 
till olika platser? Kan man gå olika vägar eller finns det 
bara en möjlighet? Hur kommer man till området 
utifrån? Är området byggt för gång-, cykel-, bil-, eller
busstrafik? Använder de olika trafikanterna samma 
ytor? Eller är gator, cykelvägar och gångbanor avskilda 
från varandra? Vilken transportform prioriteras högst? 
Hur ser man det? 

7. Gränser  
Gränser finns överallt, mellan mitt och ditt. Hur 
markeras ägandegränserna i området? Hur tillgängligt 
är det för personer som inte bor i området? Hur öppet 
och välkomnande känns det? 

8. Tryggt och säkert 
Hur skulle det kännas att röra sig här på kvällen? Vad 
är det som gör att en plats känns trygg eller otrygg? 
Jämför de olika platserna på kartan och prata om skill-
naderna. 

9. Historia 
Vad fanns här tidigare? Vad användes området till och 
av vem? Går det att hitta några spår som säger något 
om hur området användes tidigare? Är det viktigt att 
man bevarar något av historien när man bygger ett nytt
område? Vad tycker ni? 

10. Sociala aspekter 
Är området ensidigt eller varierat? Finns det möjlig-
heter att sitta ner, utöva någon sport eller röra sig på 
olika sätt? Finns där bra sociala mötesplatser? Var kan 
man mötas om man vill träffa många kompisar sam-
tidigt? Finns det någon bra plats där man kan vara om 
man vill vara ensam?

11. Användning 
Vad använder ni den här platsen till? Vad skulle kunna 
vara roligt att göra här? Vad saknar du här? Se er runt-
omkring: är det någon som använder platsen? Vad gör 
de? 

Fundera över hur du bäst tycker 
om att ta dig fram!  

Försök att hitta en gata där det 
inte finns speciella gång- och 
cykelbanor. Hur rör sig männis-
korna som går där? 

Ta en bild på något som du upp-
lever som en gräns.

Försök att komma på något som 
gör att du känner dig trygg på en 
plats.

Försök hitta något som berättar 
om områdets historia och ta en 
bild av det. 

Hitta en plats där det känns bra 
och naturligt att sätta sig ner.

Ta en bild på en plats som du 
tycker är en bra mötesplats!

Fundera på vad du skulle vilja 
använda den här platsen till!
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TI
PS

! STADSPLANERARE
Stadsvandringen är ett effektivt sätt att ge barnen en ingång till 
arkitektur och stadsplanering, och verktyg för att kunna komma 
med tankar kring områden som ni skulle vilja ha input till. Det 
kan därför vara en väldigt god investering att börja med att göra 
en stadsvandring, oavsett vilka metoder ni sedan väljer för er 
process. Vandringens teman kan enkelt appliceras på andra om-
råden än Bo01. Ni behöver inte heller använda alla teman, utan 
kan välja dem som ni tycker är mest relevanta. 

PEDAGOGER
På stadsvandringen tas många ämnen upp som ni kan arbeta 
vidare med i klassrummet, till exempel olika typer av energi-
försörjning, biologisk mångfald och ekosystemtjänster och vatt-
nets kretslopp. Använd det ni pratade om på stadsvandringen 
som ett praktiskt exempel att koppla undervisningen till.  Kanske 
kan eleverna även skriva en berättelse om stadsvandringen och 
vad de såg där?

Sitt eller stå 15 minuter utanför ditt hus. Använd dina fem sinnen och svara på 
följande frågor: 

1  Vad ser du runt omkring dig? 
2  Vad hör du för olika ljud? 
3  Känner du någon lukt?
4  Vad upplever du med din känsel?
5  Hur många hus kan du se runt omkring dig? 
6  Hur många olika material på husen ser du? Vilka? 
7  Ser du några träd? Hur många olika? Vilka träd känner du igen? 
8  Hur många färger ser du? Vilka? 
9  Hur långt ser du härifrån? 
10    Vilken är den högsta punkten du ser? Hur lång tid tror du att det tar att ta sig 
     från den punkten till den plats du sitter? 

I klassrummet: 
Använd dina svar och skriv en berättelse utifrån dem. Rita en bild över hur det såg 
ut där du stod. 

 

EXTRA UPPGIFT TILL STADSVANDRINGEN
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Att använda en pedagogisk berättelse med invävda 
frågeuppgifter kan vara ett bra sätt att utforska ett 
område, att tänka sig in i framtiden och jämföra med 
nuläget.
 Inom Urban X användes en fiktiv berättelse om två 
barn i elevernas ålder som bor i Sege park i framtiden, 
när de nya planerna för området är genomförda. Berät-
telsen kan enkelt skrivas om för att passa andra platser 
och elever i andra åldersgrupper. Det viktigaste är att 
eleverna kan relatera till och leva sig in i berättelsen. I 
Urban X gick det till så att lärarna läste berättelsen för 
eleverna medan de gick runt i parken i mindre grupper. 
Lärarna ledde diskussioner kring frågorna och alla elever 
fick även en frågekarta att fylla i individuellt. 
 Berättelsen som användes i Urban X utspelar sig år 
2020 och handlar om barnen Sarah och Omar som 

bor i det nya området. Under en sommarlovsdag gör 
barnen olika saker, som att gå på promenad med mor-
mor, passa småsyskonen och grilla med hela familjen.
 Eleverna i Urban X gick genom parken och under-
sökte vilka platser som skulle passa till de olika aktivi-
teterna. Genom att jämföra hur det ser ut på platserna 
idag med hur de skulle vilja att det ser ut i framtiden 
gjorde de en kartläggning av parken. 
 När eleverna fyller i frågekartan tar de först ställ-
ning till området som det ser ut idag i ”Här och nu”. 
I de efterföljande kategorierna med Sarah, Omar och 
föräldrarna, ser de både på de existerande kvaliteterna 
och kopplar samman dem med önskningar och möjlig-
heter för framtidens Sege park. Eleverna fyller i varsin 
frågekarta. 

Framtidsspaning 
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Personal
1 lärare och gärna en tjänsteman per grupp. 
Gruppstorlek
Halvklass
Tidsåtgång
Ca 2 timmar  
Material
Utskriven berättelse till dem som leder övningen, en karta över området 
ni vill undersöka, frågekarta och svarsformulär till eleverna. 
Kopplingar till läroplanen
Fysik, biologi, kemi, teknik. 

PRAKTISKT
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PLATS 1

Promenad med 
mormor, äta glass

Mormor MaryamFöräldrarnaSmåsyskonen Sarah och Omar Här och nu

PLATS 4

Grilla med familjen

PLATS 3

Passa småsyskonen

PLATS 2

Spela fotboll

FRÅGEKARTA TILL FRAMTIDSSPANINGEN 
Vad kan Sarah, Omar, föräldrarna, småsyskonen och mormor använda de olika 
platserna i Sege park till år 2020? Svara på frågorna på alla de fem platserna, skriv in 
svaren i rutnätet.

Här och nu
•  Vad kan man göra på den här platsen här och nu? 

Framtiden
• Vad skulle Sarah och Omar vilja använda den här platsen till? 
• Vad tror ni att Omar och Sarahs föräldrar skulle vilja ha den här platsen till?
• Vad skulle Omar och Sarahs småsyskon kunna leka med här? 
• Vad tror ni att mormor Maryam skulle vilja ha på den här platsen?

TI
PS

!
STADSPLANERARE
Vilka områden vill ni att barnen ska undersöka och tycka till om? 
Vilka funktioner tänker ni er där? Vilka platser vill ni ska ingå i 
framtidsspaningen? Anpassa berättelsen till ert syfte.

PEDAGOGER
Kanske kan ni tillsammans med barnen skriva en egen berättelse 
som ni kan använda för framtidsspaningen?
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BERÄTTELSEN OM SARAH OCH OMAR - SOMMAR I SEGE PARK

PLATS 1
Sarah och Omar har sommarlov. Det är slutet på juli år 2020 och en solig och varm dag. Sarah är 12 år och 
Omar 10 år och de bor i en lägenhet på Sege park. I huset mittemot bor deras mormor och just den här dagen 
har de lovat sina föräldrar att ta mormor ut på en promenad i den friska luften. På eftermiddagen går Omar och 
Sarah bort till mormors hus och ringer på. Hon vet att de ska komma och har redan tagit på skorna. Mormor 
Maryam har fått svaga ben på ålderns höst och orkar inte gå så långt, de tar en liten tur på grönområdet utanför 
mormors hus. 

Nutid och framtid 
• Vad finns det här nu? Vad skulle ni vilja att det fanns?
• Vad finns det att göra utanför huset för Sarah, Omar och mormor Maryam? 
• Vad finns det att titta på?
• Finns det nånstans att sitta och vila när mormor börjar bli trött?
• Finns det andra människor som använder platsen utanför husen? Vem är de? Vad gör de?
• Vad skulle man behöva göra för att den här platsen skulle bli trevligare för Sarah, Omar och deras mormor 

Maryam?

Efter ett tag känner mormor Maryam för att gå hem och vila lite så Sarah och Omar följer henne hem. Sen vill 
de gå och köpa glass, de har nämligen fått pengar till glass av sin mamma som tack för att de tog mormor på 
promenad, och nu tänker de leta upp närmsta ställe som säljer glass. När Sarah och Omar har köpt sin glass så 
vill de hitta en bänk i solen där de kan sitta och äta den.

Nutid och framtid 
• Vad finns det nu? Vad skulle ni vilja att det fanns?
• Var köper Omar och Sarah sin glass? Hur långt är det dit? Hur långt orkar de gå för att köpa glassen? 
• Hur många gator (ungefär) måste man gå över om man är i Sege park och vill äta glass?
• Var hittar Omar och Sarah en bra bänk i solen?
• Händer det nåt roligt runt omkring bänken som de kan titta på?
• Vad ser Sarah och Omar runt omkring sig?
• Vad skulle man behöva göra för att den här platsen skulle bli trevligare att vara på för Sarah och Omar? 

PLATS 2
Efter att de ätit upp sina glassar känner Sarah och Omar för att spela fotboll. De ringer på hos några kompisar 
som bor ett par hus bort och sen letar de upp en bra plats att spela på.

Nutid och framtid 
• Vad finns det nu? Vad skulle ni vilja att det fanns?
• Vart går Omar och Sarah för att spela fotboll?
• Behöver de gå långt för att hitta ett bra ställe att spela på?
• Varför går de just hit?
• Vad skulle man behöva göra för att den här platsen skulle bli en bättre plats för fotboll eller någon annan 

aktivitet för Sarah, Omar och deras kompisar? 
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PLATS 3
När de spelat klart går kompisarna hem och Omar och Sarah kommer på att de ju visst lovat att passa sina 
småsyskon en stund. De går för att leta reda på dem och hittar dem tillsammans med föräldrarna på familjens 
odlingslott, som också ligger i området. Föräldrarna håller just på att plocka lite grönsaker till middagen och 
småsyskonen, som bara är 2 och 3 år gamla, hjälper till så gott de kan. Småsyskonen tycker mycket om att titta 
på djuren som finns i parken och Sarah och Omar går därför med dem till dammen för att se om de hittar några 
roliga djur.

Nutid och framtid 
• Vad finns det nu? Vad skulle ni vilja att det fanns?
• Hur ser dammen ut?
• Vad ser eller hör de för djur vid dammen om de står alldeles tysta en stund?
• Vilka djur såg eller hörde de på vägen hit?
• Vad är det som gör att djuren trivs så bra här?

PLATS 4
På kvällen ska hela familjen grilla och Sarah och Omars föräldrar har packat en stor väska full med mat. Omar 
och Sarah springer i förväg för att hitta en bra plats att sitta på och föräldrarna, småsyskonen och mormor 
Maryam kommer traskande efter dem.

Nutid och framtid 
• Vad finns det nu? Vad skulle ni vilja att det fanns?
• Var hittar Omar och Sarah en bra plats att grilla på? Varför är just den platsen bra?
• Finns det flera olika platser som passar för grillning eller picknick?
• Är det fler familjer som har picknick eller grillar i närheten?
• Vad skulle man kunna göra med den här platsen för att Sarah, Omar och deras familj skulle vilja ha picknick 

här?

REFLEKTIONER KRING FRAMTIDSSPANINGEN
Barn är experter på sin egen generation. I övningen med framtidsspaningen sätter sig barn in i andra ålders-
gruppers perspektiv när de tänker på vilka behov föräldrar, mormor och mindre syskon har. Övningen berättar 
för barnen att området har många olika användare och att behoven ändrar sig i loppet av ens liv. Barnens svar 
avspeglar deras syn på världen och deras föreställning om vad en gammal dam behöver stämmer därför inte 
nödvändigtvis överens med den gamla damens verkliga behov. 





20

Den här övningen med klossar hjälper eleverna att 
utforska skalans betydelse i stadsrummet och tänka 
kring hur husens placering påverkar boendemiljön och 
upplevelsen av en stad. Övningen ger kunskap som 
eleverna kan ha stor användning för om de ska bygga 
modeller. 
 Om ni senare ska arbeta med att bygga modeller kan 
det vara en god idé att skriva ut, alternativt rita upp, 
kartor över de områden som ni ska arbeta med och ha 
som underlag för klossbyggandet. 
 Bygg hus av klossarna och placera ut dem utifrån 
följande direktiv: tätt och högt, tätt och lågt, glest och 
högt, glest och lågt. 
 För varje direktiv kan ni låta eleverna bygga fritt i 
några minuter och sedan låta klossarna vara som de är 
och diskutera elevernas val av husens placering utifrån 
nedanstående perspektiv. 
 Ni kan även låta eleverna flytta på husen genom att 
ställa frågan: Hur skulle man kunna göra istället för att 
det ska bli bättre ur det här perspektivet? På så sätt kan 
eleverna se skillnaden direkt och få en känsla för hur 
man kan påverka de olika aspekterna. 

Skala och rum

Personal
1 lärare eller tjänsteman per grupp.
Gruppstorlek
4-6 elever
Tidsåtgång
Ca 2 timmar
Material
Utskrivna kartor att ha som underlag, 
klossar i olika storlekar, ficklampor.
Kopplingar till läroplanen
Matematik, fysik, samhällskunskap.

PRAKTISKT
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DISKUSSIONSFRÅGOR

Ljus och skugga - solens bana 
Hur faller skuggorna när solen rör sig över himlen? 
Hur påverkar ljus och skugga bostäderna och platserna 
mellan husen? Lys runt klossarna med en ficklampa  
 som får symbolisera solen. Släck taklampan under 
tiden så att effekten blir tydlig. 

Vädrets makter – vinande vindar 
Gör husuppställningen att det blir blåsigt eller lä runt 
husen? Hur vill ni gärna att det ska vara utanför ert 
hus, blåsigt eller lä? Hur kan man stoppa vinden så att 
den inte far rakt igenom ett bostadsområde?

Tryggt och säkert 
Hur skulle det kännas att röra sig här på kvällen? Vad 
är det som gör att en plats känns trygg eller otrygg? 

Skala och organisering
Har husen samma eller olika skala? Här kan man också 
prata om regelbundenhet vs. oregelbundenhet. Olika 
vinklar på husen, etc. Även höjd på husen: Hur känns 
det att bo längst upp i huset? Hur känns det att bo 
längst ner? Vad är skillnaden?

Offentligt/gemensamt/privat 
Delar man utrymmet mellan husen med sina grannar? 
Är det offentligt? Har husen små privata trädgårdar 
eller en större gemensam innergård? Var nånstans kan 
man träffa sina grannar?

TIPS!
STADSPLANERARE
Vilken typ av skala och husplacering 
vill ni att eleverna ska undersöka? 
Kompletterna gärna övningen med 
egna idéer. 

PEDAGOGER
Eleverna har kanske inte lekt med klos-
sar sedan de var små och kan lätt falla 
in i att vilja bygga höga torn och roliga 
formationer. Försök att få dem att 
tänka sig in i att de som de bygger nu 
är bostäder, kontor, affärer, etc. och att 
det skulle kunna vara en riktig stad. 

Högt - glest eller tätt?

Lågt - glest eller tätt?
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Känslokartor
Känslokartor kan utgöra ett bra verktyg för att kart-
lägga ett område utifrån barnens egna perspektiv. I 
övningen nedan har vi valt åtta symboler för att ta reda 
på vilka platser inom ett område som barnen upplever 
som roliga, spännande, tråkiga, skrämmande osv.
 Denna övning kan göras på vilket område som helst 
som barnen känner till väl. Komplettera gärna med 
andra symboler och känslor. Det här är en övning som 
inte kräver så mycket personalresurser. 
 Övningen går till så att eleverna sitter i smågrupper 
och alla grupper har varsin utskriven karta över områ-
det, samt ett antal klistermärken med olika symboler 
som de markerar platser på kartan med.
 Efter att eleverna gjort övningen kan det vara bra att 
diskutera elevernas svar i helklass. Vad är det som gör 
att de tycker en viss plats är rolig, stressig eller otrygg? 
Hur kan en plats vara bra både på dagen och på kvällen?
 Och vad behövs för att man ska kunna använda en 
plats under både sommar och vinter?

Personal
1 lärare och en stadsplanerare per 
klass.
Gruppstorlek
4 elever
Tidsåtgång
Ca 3 timmar
Material
Fotokartor över det område ni vill 
arbeta med, klistermärken med de 
olika känslosymbolerna, papper och 
pennor. 
Kopplingar till läroplanen
Samhällskunskap, biologi (hälsa). 

PRAKTISKT

TIPS!
STADSPLANERARE
Den här övningen ger verkligen barnens egna perspektiv på ett område. Denna kunskap 
kan ligga till grund för hur ni väljer att utveckla området. Om det är något ni vill veta mer 
om, något i kartorna ni undrar över, så hör av er till klassen och be att få komma och prata 
med dem och få veta mer om hur de tänker. Utnyttja den expertkunskap barnen har! 

Sammanställ resultatet till en karta över favoritplatser, en över tråkiga platser, osv. Vad 
ser du för mönster? Vilken typ av platser tycker barnen om? Vad gör de gärna där? Vilka 
platser undviker de och varför? Finns det platser som barnen tycker är både skrämmande 
och spännande? 

PEDAGOGER
Diskutera gärna med klassen om de tycker att det är någon skillnad på hur tjejer och killar 
tycker om de olika platserna. Finns det platser som är mer för tjejer och platser som är mer 
för killar? Varför? Vad är det för skillnad? Låt barnen få fundera och formulera sig. Försök 
att undvika att bekräfta stereotypa föreställningar om skillnader mellan tjejer och killar. 
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Vilka är dina favoritplatser i området?  
1. a/ Varför är det här en favoritplats? 
1. b/ Är det här en plats du använder på sommaren eller vintern? 
1. c/ Är platsen bäst på dagen eller kvällen?

Vilka är de mest spännande platserna i området? 
2. a/ Varför är det här en spännande plats? 
2. b/ Är det här en plats du använder på sommaren eller vintern? 
2. c/ Är platsen bäst på dagen eller kvällen?

Vilka är de mysigaste platserna i området? 
3. a/ Varför är det här en mysig plats? 
3. b/ Är det här en plats du använder på sommaren eller vintern? 
3. c/ Är platsen bäst på dagen eller kvällen?

Vilka är de roligaste platserna i området? 
4. a/ Varför är det här en rolig plats? 
4. b/ Är det här en plats du använder på sommaren eller vintern?  
4. c/ Är platsen bäst på dagen eller kvällen?

Vilka är de mest stressiga platserna i området? 
5. a/ Varför är det här en stressig plats? 
5. b/ Är platsen mest stressig på sommaren eller vintern?
5. c/ Är platsen mest stressig på dagen eller kvällen?

Vilka är de mest läskiga och otrygga platserna i området? 
6. a/ Varför är det här en läskig och otrygg plats? 
6. b/ Är platsen mest läskig/otrygg på sommaren eller vintern?
6. c/  Är platsen mest läskig/otrygg på dagen eller kvällen?
6. d/ Hur skulle man kunna ändra på den här platsen så att den blir bättre?

Vilka är de tråkigaste platserna i området? 
7. a/ Varför är det här en tråkig plats? 
7. b/ Är platsen mest tråkig på sommaren eller vintern?
7. c/  Är platsen mest tråkig på dagen eller kvällen?
7. d/ Hur skulle man kunna ändra på den här platsen så att den blir bättre?

Vilka platser och vägar undviker du? 
8. a/  Varför undviker ni den här platsen? 
8. b/ Hur skulle man kunna ändra på den här platsen så att den blir bättre?

INSTRUKTIONER TILL ELEVERNA
Arbeta tillsammans i era grupper och försök svara på följande frågor. Markera platserna på kartan med hjälp av 
klistermärkena och skriv ner svaren på frågorna tillsammans. Markera två platser vardera på kartan med klister-
märken. Välj ut en plats gemensamt och ringa in den på kartan.
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Genom att bygga modeller över olika områden får 
eleverna möjlighet att gestalta sina idéer och det blir 
lättare att visa och förklara för andra hur de tänkt. För 
att modellerna inte bara ska bli lek är det viktigt att 
börja med att diskutera vilka funktioner och kvaliteter 
som ska finnas på området som eleverna ska bygga 
modeller över. 
 Arbeta gärna med olika fokusområden, exempelvis 
på temat utomhusmiljö och gemensamma ytor. Disku-
tera i smågrupper frågor som: Vad vill vi använda om-
rådet till? Vilka kvaliteter ska det ha? Vem ska använda 
det? Låt eleverna göra en skiss över det område de ska 
arbeta med, på det kartongark som de sedan ska bygga 
modellen på. När ni börjar skissa så skriv inte fotbolls-
plan, fritidsgård, etc. utan skriv ner funktionerna som 
ni vill ha på de olika platserna, såsom ”mötesplats”, 
”pausplats”, ”aktivt område”, etc. 
 Utifrån dessa första skisser kan eleverna diskutera 
vilka typer av mötesplats, pausplats, aktivt område, 
etc. som de vill ha. När de kommit fram till det kan de 
börja bygga modeller och testa att flytta runt saker och 
se vad det blir för skillnad. 
 Det är viktigt att det finns en tjänsteman eller lärare 
per grupp som kan diskutera tillsammans med eleverna 
och hjälpa dem att ge uttryck för vilka funktioner och 
kvaliteter som de ser behov av på området. 

Modeller över fokusområden
SKISS ÖVER OMRÅDETS FUNKTIONER
Försök att komma fram till de viktigaste kvaliteterna 
och funktionerna som ni tycker att området ska ha. 
Koppla gärna till en liknande plats i närheten av där 
barnen bor. 
 Finns det liknande platser där? Vad brukar de 
användas till? Vad funkar bra på den platsen och vad 
funkar dåligt?
 Vad passar bäst på de olika typerna av platser som 
ni arbetar med? Vad är skillnaden? Finns det någon 
skillnad? Ska man t ex ha samma saker på en innergård 
som i en park eller ska det vara uppdelat på något vis? 
Vad behöver man ha nära hemmet och vad kan vara 
längre bort? 
 Var ska de olika funktionerna placeras? Vad ska vara 
bredvid vad? Skissa, sudda, skriv, sudda, skissa och 
skriv igen. 

BYGGA MODELLER
Utgå från er skiss. Börja tillverka de olika sakerna ni 
vill ha på platsen och lägg ut dem på kartongarket där 
ni har gjort skissen. Vänta med att klistra fast sakerna 
tills det mesta är klart. Prova att flytta saker. Vad hän-
der om jag ställer detta här istället? Blir det bättre eller 
sämre? 

Personal
1 lärare eller tjänsteman per grupp om det är möjligt, för att 
leda diskussionen. 
Gruppstorlek
Högst 5 elever
Tidsåtgång
Ca 3 timmar för att diskutera funktioner och hjälpa eleverna 
att komma igång. Ytterligare ca 2-4 lektioner för att eleverna 
ska bygga färdigt modellerna. 
Material
Stabila kartongskivor, små svarta tavlor eller whiteboard-
tavlor, material till modellerna (se särskild lista).
Kopplingar till läroplanen
Samhällskunskap, bild, slöjdPR

A
K

TI
SK

T
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DISKUSSIONSFRÅGOR
• Varför finns den här platsen tror ni?
• Vad finns det för funktioner på platsen idag?
• Vilka kvaliteteter har platsen idag?
• Vem använder den här platsen idag och vem 

kommer att använda den i framtiden?
• Vad har olika personer för behov av funktioner 

på den här platsen? (Koppla gärna till fram-
tidsspaningen här, prata om vad Sarah och 
Omar, föräldrarna, småsyskonen och mormor 
Maryam har för behov av olika funktioner).

• Vilka funktioner och kvaliteter tycker ni att 
det ska finnas på en sådan här plats?

• Vad tycker ni ska bevaras på den här platsen 
och vad vill ni göra om?

• Kan man bevara några av de kvaliteter som 
platsen har idag även om man bygger om?

MATERIAL TILL MODELLBYGGANDET
• Limpistoler och extra lim
• Vanligt klister
• Svarta tavlor och kritor, alt. whiteboardtavlor 

och pennor. 
• Hårda plastskivor att lägga på tavlorna, som 

eleverna sen kan klistra grejer på. 
• Lera: t ex. grönt, vitt, grått. 
• Piprensare
• Skum-ark
• Små träpinnar i olika färger
• Crepe-papper eller servetter
• Kvistar
• Snöre
• Garn
• Tygbitar
• Kvistar
• Kottar
• Små stenar
• Papper i olika färger
• Tuschpennor 
• Tejp
• Saxar
• Kartongbitar

FUNKTIONSORD
• Aktivt
• Lugnt
• Öppet och ljust
• Mysigt
• Gömställe
• Spännande
• Mötesplats
• Grönt
• Stadslikt/konstgjort
• Vara för sig själv
• Service
• Butiker
• Odla
• För barn
• Stilla
• För alla
• Naturligt
• Sport
• Transporter
• Vackert
• Bekvämt
• Lekfullt

TI
PS

!

STADSPLANERARE
Var tydliga med vad eleverna har möjlighet att 
ge input kring. Var är redan bestämt och vad är 
fortfarande öppet? Kanske är vissa funktioner 
bestämda, då behöver eleverna få veta det för 
att kunna komma med meningsfulla förslag. 

PEDAGOGER
Ett billigt sätt att få material till modellerna 
är att använda sådant som finns i naturen. En 
kotte kan bli ett träd och några grässtrån kan-
ske kan bli en cykelväg? Gamla mjölkkartonger 
kan också vara bra byggmaterial och kanske 
ett blankt godispapper kan bli ett solcellstak? 
Kolla in projektet ÅterSkapa Malmö, vars idé 
är att använda spillmaterial från industrin till 
kreativt skapande för skola, förskola och fritids. 
www.aterskapamalmo.se
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Elevpresentation för tjänstemän och politiker
För att eleverna inte ska känna att det arbete de lagt ner 
på att tänka ut lösningar för ett specifikt stadsområde är 
förgäves, eller på låtsas, behövs ett möte mellan dem 
och de planerare som är ansvariga för området. 
 Det är viktigt att eleverna får god tid på sig att för-
bereda sin presentation så de känner sig så trygga som 
möjligt i mötet. 
 När ni planerar innehållet i presentationen så tänk 
tillbaka på syftet med det som eleverna arbetat med. 
Fokusera på vikten av att få framföra sitt budskap till 
de som planerar staden, att det viktigaste är att de blir 
lyssnade på. Gör syftet med presentationen tydligt för 
både elever och stadsplanerare, se till att ni har samma 
syfte. 
 Det kan vara en god idé att hålla presentationen på 
stadshuset eller på en förvaltning där stadsplanerarna 
jobbar. Det ger ett allvar åt situationen för eleverna och 

gör att de lättare känner att det de har att säga spelar 
roll och att det arbete de lagt ner har ett värde utanför 
skolans värld. 
 När det är dags för själva presentationen så tänk på 
att hjälpa eleverna att känna sig välkomna och att hitta 
en bra plats i lokalen. De är förmodligen nervösa inför 
mötet även om de inte alltid visar det. 
 Förbered frågor som ni kan ställa till eleverna och 
låt dem utveckla hur de tänkt. Ofta är de lite nervösa 
under presentationen och rabblar kanske upp det de 
har förberett. Nervositeten släpper ofta när de har hål-
lit sin presentation och de blir mer avslappnade. Om 
de då får frågor som de kan formulera sig mer spontant 
kring kan många nya idéer komma fram.Ge alla som 
kommit för att lyssna chansen att ställa frågor också 
så att ni får till ett samtal efter att eleverna presenterat 
sina idéer.  
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Personal
1 lärare samt 1 tjänstemän som besö-
ker klassen och hjälper eleverna att 
förbereda presentationen.
Gruppstorlek
4-5 elever
Tidsåtgång
Förberedelser i klassen: 4-6 lektioner
Presentationstillfället: 1 timme + tid 
för resa. 
Material
tillgång till dator för att göra digitala 
presentationer, kamera. 
Övrigt 
Bjud gärna in relevanta politiker. Be-
ställ fika till både vuxna och elever. 
Kopplingar till läroplanen
Svenska, samhällskunskap, bild.

PRAKTISKT

TI
PS

!
STADSPLANERARE
Passa på att även bjuda in politiker och tjänstemän som arbetar med 
barn och unga. En idé kan vara att planera en workshop i anslutning till 
elevernas presentation, där ni diskuterar hur man kan bli bättre på att 
arbeta med barn och unga i stadsplaneringen. 

Belöna eleverna för deras insats med exempelvis fika eller glass, de har 
lagt ner mycket tid för att hjälpa er. En liten belöning betyder mycket för 
eleverna!

PEDAGOGER
Låt eleverna själva bestämma hur de vill framföra sina budskap. Kanske 
någon vill göra en film, andra en power point. Någon vill kanske spela 
teater medan andra vill visa bilder eller modeller. Låt eleverna arbeta i 
mindre grupper när de förbereder situationen. 

DISKUSSIONSFRÅGOR 
TILL TJÄNSTEMÄN

• Vad skulle ni behöva för 
att arbeta med deltagande 
av barn och unga i er orga-
nisation? 

• Hur skulle barn och unga 
kunna involveras mer i 
stadsplaneringen? - Vilka 
kanaler och forum kan 
man använda?

• Vad har ni fått ut av det vi 
pratat om idag? 

• Är det något ni kan gå 
vidare med? 
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Utställning av elevernas förslag

Att visa upp vad eleverna har gjort genom en utställning
 är ett bra sätt att värdesätta deras arbetsinsats och att 
låta dem vara stolta över vad de åstadkommit. Genom 
att eleverna själva tar fram innehållet till utställning 
kan de få en mer fördjupad förståelse för vad de har 
arbetat med tillsammans. 
 Anordna en vernissage och bjud in andra klasser på 
skolan, tjänstemän och föräldrar! Låt eleverna inviga 
vernissagen och berätta vad de gjort. 

TI
PS

! STADSPLANERARE
Bjud med kollegorna på vernissagen, visa att ni uppskattar elev-
ernas arbetsinsats. Kanske kan ni också ha utställningen på er 
arbetsplats ett tag? 

PEDAGOGER
Välj plats för utställningen med omsorg, fundera på skillnaden 
mellan att ha den i till exempel skolkorridoren eller på närmaste 
bibliotek. Ta beslut om lokal tillsammans med eleverna, disku-
tera för- och nackdelar. 

 Använd modeller som eleverna byggt, kartor, texter 
som de arbetat med och uppgifter som de gjort, till 
exempel berättelser om stadsvandringen. Fyll på med 
bilder och saker som ni kommer på tillsammans i 
klassen. Ni kanske till exempel kan skriva citat från 
eleverna och sätta upp på en vägg, eller samla önskemål 
till politiker och tjänstemän. 
 Eleverna kan arbeta själva eller i grupp med vad de 
vill visa på utställningen. 

”Det bästa med projektet är att få ha egna idéer, och att få 
säga vad vi tycker och vill.”

”Jag vill att det ska bli bättre i parken för alla, att det ska bli fint.”

”Jag vill komma tillbaka när jag blir 
äldre och se hur det ser ut!”

Citat från elever på Kirsebergsskolan, som 
arbetat med området Sege park.



Personal
En lärare som hjälper eleverna att ta fram innehållet till utställningen 
samt en tjänsteman som kan arbeta med det praktiska, såsom inbju-
dan till vernissage, ordna fika samt ev. lokal. 
Gruppstorlek
1-4 elever
Tidsåtgång
Förberedelser i klassen: 4-6 lektioner
Vernissage: 2 timmar 
Material
Möjlighet att skriva ut texter och bilder, kartong eller stora papper, 
tjocka pennor, klister och tejp. 
Kopplingar till läroplanen
Svenska, bild.

PRAKTISKT



EXEMPEL - PRESENTATION AV FÖRSLAG FÖR INNERGÅRDAR I SEGE PARK

Konstnärlig bänk

Fontän och damm med ankor.

Cykelställ med tak.

Elever på Kirsebergsskolan arbetade under 2012 med att ta fram förslag på gemensamma ytor i Sege park. Den 
här modellen visar ett förslag för två innergårdar. Gårdarna har en tydlig funktionsuppdelning. Den högra delen 
är lummigt grön och lugn och har en lekplats för mindre barn och den andra delen är mer aktiv, med mötes-
platser och spel för större barn och vuxna. Barnen som gjorde modellen ville att de två innergårdarna ska kunna 
nyttjas gemensamt av alla åldrar och passa för olika aktiviteter. Platsen präglas av mycket grönska i form av träd, 
buskar, gräs och odling på taken. 

Stort spel (fia med knuff), 
med stora spelpjäser.
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Skog med fruktträd.

Grillplats, både privat och gemensam:
sittplatserna är privata men grillen 
gemensam så att man kan stå och prata 
med sina grannar där.

Fontän som också är sittplats, vattnet rinner längs 
hörnen. Funktioner: både estetiskt och användbart. 

Lekplats för mindre barn, 
gungor, en bro att klättra över. 
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Appendix - kopplingar läroplan 2011

BILD
Utdrag ur syfte
• Kommunicera med bilder för att uttrycka budskap.
• Undersöka och presentera olika ämnesområden 

med bilder
Utdrag ur centralt innehåll i årskurs 4-6
• Teckning, måleri, och tredimensionellt arbete.
• Fotografering och filmande.

BIOLOGI
Utdrag ur syfte
• Använda kunskaper i biologi för att granska 

information, kommunicera och ta ställning i 
frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk 
hållbarhet. 

Utdrag ur centralt innehåll i årskurs 4-6
• Människans beroende av och påverkan på naturen 

och vad detta innebär för en hållbar utveckling. 
Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, 
pollinering och rening av vatten och luft.

• Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika 
organismer och namn på vanligt förekommande 
arter. Samband mellan organismer och den icke 
levande miljön.

• Naturen som resurs för rekreation och upplevelser 
och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den. 

• Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av 
sömn, kost, motion, sociala relationer […].

FYSIK
Utdrag ur syfte
• Använda kunskaper i fysik för att granska infor-

mation, kommunicera och ta ställning i frågor 
som rör energi, teknik, miljö och samhälle.

• Använda fysikens begrepp, modeller och teorier 
för att beskriva och förklara fysikaliska samband i 
naturen och samhället. 

Utdrag ur centralt innehåll i årskurs 4-6
• Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av 

energikällor och deras påverkan på miljö samt 
energianvändningen i samhället. 

• Enkla väderfenomen och deras orsaker, till exem-
pel hur vindar uppstår. 

• Ljusets utbredning från vanliga ljuskällor och hur 
detta kan förklara ljusområdens och skuggors 
form och storlek samt hur ljus uppfattas av ögat. 

KEMI
Utdrag ur syfte
• Använda kunskaper i kemi för att granska infor-

mation, kommunicera och ta ställning i frågor 
som rör energi, miljö, hälsa och samhälle. 

• Använda kemins begrepp, modeller och teorier 
för att beskriva och förklara kemiska samband i 
samhället, naturen och inuti människan. 

Utdrag ur centralt innehåll i årskurs 4-6
• Vattnets egenskaper och kretslopp
• Luftens egenskaper och sammansättning
• Fossila och förnybara bränslen. Deras betydelse 

för energianvändning och påverkan på klimatet. 

MATEMATIK
Utdrag ur syfte
• Undervisning i ämnet matematik ska syfta till att 

eleverna utvecklar kunskaper om matematik och 
matematikens användning i vardagen och inom 
olika ämnesområden. 

Utdrag ur centralt innehåll i årskurs 4-6
• Konstruktion av geometriska objekt. Skala och 

dess användning i vardagliga situationer. 

SAMHÄLLSKUNSKAP
Utdrag ur syfte
• Reflektera över hur individer och samhällen for-

mas, förändras och samverkar.
• Analysera samhällsstrukturer med hjälp av sam-

hällsvetenskapliga begrepp och modeller. 
• Uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till 

exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera 
utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv.

• Reflektera över mänskliga rättigheter samt demo-
kratiska värden, principer, arbetssätt och besluts-
processer. 
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Utdrag ur centralt innehåll i årskurs 4-6
• De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och 

betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet 
med barnkonventionen. 

• Vad demokrati är och hur demokratiska beslut 
fattas. Det lokala beslutsfattandet […]. Hur indi-
vider och grupper kan påverka beslut. 

SLÖJD
Utdrag ur syfte
• Formge och framställa föremål i olika material 

med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hant-
verkstekniker

Utdrag ur centralt innehåll i årskurs 4-6
• Två- och tredimensionella skisser, modeller, 

mönster och arbetsbeskrivningar .
• Hur olika kombinationer av färg, form och mate-

rial påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck. 

SVENSKA
Utdrag ur syfte
• Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.
• Anpassa språket efter olika syften, mottagare och 

sammanhang. 
Utdrag ur centralt innehåll i årskurs 4-6
• Strategier för att skriva olika typer av texter med 

anpassning till deras typiska uppbyggnad och 
språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild 
och ljud samspelar. 

• Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll 
och form. Hur man ger och tar emot respons på 
texter. 

• Att argumentera i olika samtalssituationer och 
beslutsprocesser. 

• Muntliga presentationer och muntligt berättande 
för olika mottagare, om ämnen hämtade från var-
dag och skola. Stödord, bilder och digitala medier 
som hjälpmedel för att planera och genomföra en 
muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk 
kan påverka en presentation. 

TEKNIK
Utdrag ur syfte
• Identifiera och analysera tekniska lösningar uti-

från ändamålsenlighet och funktion. 
• Identifiera problem och behov som kan lösas med 

teknik och utarbeta förslag till lösningar. 
• Värdera konsekvenser av olika teknikval för indi-

vid, samhälle och miljö. 
Utdrag ur centralt innehåll i årskurs 4-6
• Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner 

är uppbyggda, till exempel hus och broar. 
• Vanliga material, till exempel trä, glas och be-

tong, och deras egenskaper samt användning i 
hållfasta och stabila konstruktioner. 

• Ord och begrepp för att benämna och samVan-
liga tekniska system i hemmet och samhället, till 
exempel trafiksystem, vatten- och avloppssystem 
samt system för återvinning. 

• Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och 
nackdelar med olika tekniska lösningar. 



Öresundsklassrummet
År 2020 ska Öresundsregionen vara Europas mest attraktiva och klimatsmarta region.
 Det är viktigt att alla som bor i regionen kan delta i att skapa framtidens hållbara samhälle. Öresundsklass-
rummet arbetar gränsöverskridande med hållbar utveckling inom skola och andra lärmiljöer i Öresundsregionen. 
Målet är att etablera en regional plattform som ska stärka initiativ inom lärande för hållbar utveckling.
 Aktiviteterna inom Öresundsklassrummet spänner från kompetensutveckling och workshops för rektorer, 
tjänstemän och politiker, till studieturer för lärare och pedagoger och en klimatambassadörsutbildning för elever.
 Öresundsklassrummet - Learning and action for a sustainable Öresund, är ett samarbete mellan Malmö stad, 
Københavns Kommune och Malmö högskola. Projektet pågår till slutet av år 2014 och delfinansieras av Europe-
iska regionala utvecklingsfonden genom programmet Interreg IVA Öresund-Kattegatt-Skagerak.

www.oresundsklassrummet.eu

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 miljoner kr för att stärka lärandet för hållbar utveckling. Fokusda-
gar 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.

www.malmo.se/hallbartlarande

Lärande för hållbar utveckling


