
Simrishamn på Österlen

INTRODUKTION

Gestaltad livsmiljö genom arkitektur och pedagogik 
- en metod för dialog om stadsutveckling som bygger på en ömsesidig lärandeprocess mellan 

samhällsplanerare och barn.

Simrishamns kommun är en av fyra skånska kommuner 
som deltar i GLAP- projektet (Gestaltad Livsmiljö genom 
arkitektur och pedagogik). Medverkar gör även Region 
Skåne och representanter från akademin samt forskarkå-
ren. GLAP är en metod för dialog om stadsutveckling som 
bygger på en ömsesidig lärandeprocess mellan samhällspla-
nerare och barn. Simrishamns kommun samarbetar med 
Hammenhög Friskola och deras fritidsverksamhet i detta 
projekt. 

Dialogmodellen handlar om att arkitekter och samhällspla-
nerare lär känna ett område ur barnens perspektiv, att bar-
nen lär känna sin närmiljö och får delta i diskussioner om 
framtida utvecklingsmöjligheter för sitt närområde. 

I metoden ingår också att skapa förståelse för vem som har 
ansvar för planering och byggande, samt ge möjlighet att 
möta några av de ansvariga aktörerna i en planeringspro-
cess. 

Till denna utställning finns fem kollage som beskriver pro-
jektet fyra olika träffar samt denna introduktion. Vill du 
och din skola samarbeta i ett liknande projekt? Kontakta 
oss i barnrättsteamet via simrishamn.se/barnrattsarbete

Det började med ett brev

Simrishamns kommun har arbetat med Hammenhögs 
Friskola och deras fritidsverksamhet i detta projekt. Projek-
tet medvetandegör barnen om deras rättigheter att delta 
i utformningen av sin närmiljö, ger en historisk koppling 
samt stimulerar olika uttryckssätt genom bilder, kartor och 
modeller. 

Under fyra träffar har barnen arbetat med närområdets 
nutid, dåtid och framtid. Barnen har bland annat deltagit 
på en historisk vandring i Hammenhög och fått träffa och 
ställa frågor till kommunalråd och oppositionsråd. Avslut-
ningsvis fick barnen uttrycka sina tankar och förslag på ut-
formning av deras skolgård genom en kreativ verkstad. Mo-
dellerna som barnen tog fram visas upp på vernissage på 
skolan samt på biblioteket i Simrishamn.

Men allt började med ett brev från rektorn...

KORTFAKTA

Vad? Ett samarbetsprojekt mellan Simrishamns 
kommun och Hammenhögs friskola genom en 
beprövad dialogmodell som kallas GLAP

Med vem? En planarkitekt från stadsbyggnads-
förvaltningen arbetade tillsammans med Ham-
menhög friskolas fritidsverksamhet. 
Medverkat på träffarna har bland annat varit 
museipedagog från Kultur- och fritidsförvalt-
ningen samt oppositions- och kommunalråd. 

Antal träffar: 4 stycken samt en vernissage och 
en återkopplingssträff. 

Läs mer om Simrishamns kommuns barnrätts-
arbete: 

simrishamn.se/barnrattsarbete



Simrishamn på Österlen

TRÄFF 1: BREVET

Gestaltad livsmiljö genom arkitektur och pedagogik 
- en metod för dialog om stadsutveckling som bygger på en ömsesidig lärandeprocess mellan 

samhällsplanerare och barn.

I Brevet stod det såhär (bland annat):

Hej alla fritidshemselever     

Jag behöver hjälp!
I sommar, när jag hade semester så cyklade jag, tillsammans med 
mina gamla klasskamrater från lärarhögskolan, förbi vår skola. Vi 
stannade och gick en runda i skolträdgården. De tyckte verkligen 
att vår skola verkade jättemysig och jag berättade om allt vi gör på 
vår skola. De tyckte att vår skola var så trevlig men de tyckte att 
vår framsida inte var den vackraste. Och det har de ju rätt i! [...]

Men hur går det egentligen till när man önskar en förändring? 
Vem bestämmer vad som ska byggas och ändras i en kommun?

Kan ni hjälpa mig med detta? 

Vänliga hälsningar
Gunilla Nilsson, 
Rektor  fritidshemmet 

Inför första träffen hade eleverna fått ett brev från rektorn 
som pedagogerna läst upp. Att arbeta med så kallad story-
telling på detta viset har varit en röd tråd genom hela pro-
jektet. Att varje träff återkoppla och hänvisa till innehållet 
i brevet har varit ett bra sätt att få barnen att se en röd tråd 
mellan de olika arbetsuppgifterna och träffarna.

Kommunens representant, som arbetar som planarkitekt, 
kom på besök för att berätta om vad hen arbetar med. Ett 
bildspel visades på spektakulära arkitektoniska hus, bygg-
nader och miljöer. Elevernas reaktioner var över förväntan. 
Det disskussionterades vad som var fint och fult, vad som 
var läskigt och vad de olika objekten användes till, barnen 
var nyfikna på vem som bodde i husen och så fick de lära 
sig vad en offentlig byggnad var.

Efter det fick eleverna visa framsidan av skolan, den delen 
som inte var så vacker, som rektorn hade nämn i sitt brev. 
Där fick eleverna beskriva vad de gillade och inte gillade 
med platsen och med hjälp av det tidigare bildspelet börja-
de barnen beskriva vad som skulle kunna göra att det blev 
bättre och vackrare. Exempelvis fick eleverna svara på vad 
de tror skulle hända med platsen om man tillför mer färg 
eller mer grönska.

Som uppgift fick eleverna peka ut ”min bästa” respektive 
”min sämsta” plats på två olika kartor, dels en karta över 
Hammenhög by samt över skolgården.
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TRÄFF 2: HISTORISK VANDRING

Gestaltad livsmiljö genom arkitektur och pedagogik 
- en metod för dialog om stadsutveckling som bygger på en ömsesidig lärandeprocess mellan 

samhällsplanerare och barn.

Under första träffen var fokus på skolgården och under 
projektets andra träff var det dags att lära sig mer om ett 
större geografiskt område, nämligen Hammenhög by. In-
bjuden var en museipedagog från Österlens museum som 
hade förberett en rundtur för eleverna som skulle få lära 
sig mer om Hammenhögs historia och vad det finns för his-
toriska byggnader i byn.

Eleverna fick följa med på en historisk vandring som börja-
de direkt vid skolans utkant, där fanns nämligen den gamla 
lanthandeln som till och med hade kvar sin gamla lastbryg-
ga. Under vandringen pekades flertalet gamla butikslokaler 
ut och eleverna fick lära sig vart pojk- respektive flickskolan 
fanns (jo tänk - en gång i tiden var skolan uppdelad på det 
viset!). Museipedagogen visade även historiska bilder och 
berättade att det en gång funnits ett fängelse i Hammen-
hög men som idag används som privatbostad precis som 
många andra, tidigare offentliga, lokaler. Det gamla Tings-
huset i Hammenhög är även ett byggnadsminne vilket 
innebär att den en viktig del av kulturarvet.

Visste ni förresten att såväl Stellan Skarsgård som Greta 
Garbo ätit mat på Hammenhögs Gästgiveri? Den historiska 
vandringen avslutades med mellis-picknick på torget innan 
det var dags att gå till skolan igen.
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TRÄFF 3: UTFLYKT, POLITIK OCH PÅVERKAN

Gestaltad livsmiljö genom arkitektur och pedagogik 
- en metod för dialog om stadsutveckling som bygger på en ömsesidig lärandeprocess mellan 

samhällsplanerare och barn.

Ett par av barnen från fritids fick under en förmiddag be-
söka Rådhuset i Simrishamn. Där tog kommunalrådet och 
oppositionsrådet emot och träffen arrangerades denna 
gång i Stora Rådhussalen, den salen där det anordnas poli-
tiska möten. 

Eleverna fick inledningsvis berätta om projektet de deltar 
i och fick själva återberätta för de olika träffarna som de 
hade varit med på. De hade även förberett ett par frågor 
som kommunalråden fick svara på.

”Hur gör vi om vi tex vill ha en ny studsmatta på vår skolgård”

”Vem betalar för allt som görs? Exempelvis lekplatser”

”Vad gör man när man jobbar som politiker?”

Under den första träffen fick eleverna i uppgift att peka ut 
”min bästa” respektive ”min sämsta” plats på två olika kar-
tor, dels en karta över Hammenhög by samt över skolgår-
den. Dessa två kartorna hade de tagit med för att visa kom-
munalråden och eleverna fick då förklara hur de tänkt och 
resonerat kring de utpekade platserna. 

Avslutningsvis fick eleverna prova att gå upp i talarstolen, 
den plats där de nu hade fått berättat för sig att politikerna 
stod och pratade när de hade politiska möten. Det bjöds 
även på en kort rundtur där kommunalråden fick visa sina 
kontorsplatser innan dagen var slut. 
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TRÄFF 4: KREATIV VERKSTAD

Gestaltad livsmiljö genom arkitektur och pedagogik 
- en metod för dialog om stadsutveckling som bygger på en ömsesidig lärandeprocess mellan 

samhällsplanerare och barn.

Efter att eleverna fått inspirerats av spektakulära byggnader 
och miljöer med stor arkitektonisk variation, gått en his-
torisk rundvandring i Hammenhög och fått insyn i hur en 
kommun fungerar och vad en politiker egentligen gör så 
var det dags för en kreativ verkstad. Under denna träff fick 
eleverna skapa modeller inför det vernissage som skulle av-
sluta hela projektet.  

Under denna kreativa verkstad fanns allehanda pysseltillbe-
hör som eleverna själva fick botanisera bland för att skapa 
sina olika modeller. Ett par dagar tidigare hade de fått inle-
da med att skissa fram sina idéer som nu skulle förverkligas 
med hjälp av bland annat toalettrullar. Vanligt förekom-
mande var förslag så som linbana, rutschkana och studs-
matta. Några linbanor korsade vatten medan andra försåg 
med en studsmatta som underlag. Det förekom även för-
slag på hur ett uteklassrum kan se ut och en skejtramp, fle-
ra av eleverna målade i glada pigga färger eftersom de var 
rörande överens om att det behövdes färg på skolans fram-
sida. Ett par av eleverna fick även komma med förslag med 
placering för sina modeller. 

Vernissagen är den avslutande delen i projektet som efter-
följs av en återkopplingsträff vars syfte är att utvärdera pro-
jektet.
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