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Först av allt vill vi passa på att hälsa dig välkommen till oss här på Visualiseringscenter C.  
Vi är glada över att kunna ta emot er här på plats, för att få ge ett smakprov på delar av vårt  
utbud samt diskutera innehållet tillsammans med dina elever.

För att besöket här ska bli så lärorikt som möjligt, men också för att ni ska få en möjlighet att  
fördjupa er vidare har vi satt ihop en handledning där vi kortfattat presenterar det  
vetenskapliga innehållet i ert besök. Till det har vi också med några arbetsuppgifter som ni med 
fördel kan arbeta med efter ert besök hos oss. Uppgifterna kan också användas till stöd för  
elevernas egna undersökande här på centret.

På Visualiseringscenter finns det mycket att titta på, och vi kommer inte att hinna titta på allt.  
Vi rekommenderar därför att ni, antingen tar er tid att stanna kvar på centret efter det att den 
guidade turen är slut, alternativt att ni kommer tillbaka hit på egen hand vid ett annat tillfälle.  
Ett besök i våra utställningar är alltid gratis, men vi önskar att ni ändå kontaktar vår  
bokningsavdelning innan besöket så att vi kan säkerställa att huset inte är överfullt med besökare.

Texterna i denna handledning är tänkta som ett komplement till besöket. Handledningen är  
uppdelad i två delar; en som behandlar filmen Life of Trees 3D och en som rör den guidade turen 
i våra utställningar. Jobba gärna med dem innan ni kommer hit, men spara gärna arbetsuppgifter 
och fördjupning till efter besöket.

Återigen varmt välkommen till oss här på centret!



Introduktion till besöket
Årets avtalsbesök rör sig inom ramen för hållbar utveckling. Vi kommer att titta på olika typer av 
visualiseringar för att närmare undersöka och förstå hur livet på jorden hänger samman, och hur 
vi ska kunna ta tillvara på alla kunskaper vi har om naturen för att utveckla ett bättre och mer 
hållbart samhälle. 

I domfilmen Life of Trees 3D lär vi oss mer om hur viktiga de gröna växterna är för livet i våra  
ekosystem på jorden, och hur all växtlighet behöver vatten för att överleva. Efter filmen sitter vi 
kvar för att uppleva en hisnande resa i vårt solsystem med målet att finna vatten i universum - 
Finns det på andra planeter? 

I utställningarna använder vi visualiseringar av Norrköping som utgångspunkt för att diskutera hur 
vi kan utveckla samhället i en mer hållbar riktning.  
Vi gör också ett längre stopp i utställningen Professor Pupills Laboratorium där vi undersöker, 
experimenterar och funderar över hur vi kan klura ut hur saker fungerar om vi bara är tillräckligt 
nyfikna och vågar testa.

Kopplingar till läroplanen
Besöket är utformat för att möta det centrala innehållet för årskurs två. Dock försöker vi så långt 
det går att anpassa kunskapsinnehållet till den grupp vi möter. 

Naturorienterande ämnen:
• Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. 
• Månens olika faser. 
• Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året. 
• Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. 
• Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.

Samhällskunskap:
• Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
• Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och  

klimat. 
• Hemortens historia. 
• Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors 

och mäns levnadsvillkor under olika perioder.



Vad är visualisering?
Det är ibland svårt att sätta fingret på vad visualisering är och hur det egentligen går till. En enkel 
beskrivning skulle kunna vara att man genom att visualisera kan visa det man inte kan se. Här på 
Visualiseringscenter handlar det ofta om att skapa bra bilder som får representerar någon sorts 
fenomen, men det kan lika gärna handla om enkla diagram över nederbörd eller skisser av olika 
händelseförlopp. Gemensamt för alla visualiseringar är att de finns till för att vi ska lära oss av 
dem och på så sätt förstå mer och mer av den verklighet som finns omkring oss.

För att fungera i världen är vi människor beroende av att våra sinnen kan ta upp information om 
världen. Det blir sedan hjärnans uppgift att förstå de signaler som kommer från våra sinnesceller 
samt att kombinera dessa med tidigare erfarenheter och signaler inifrån kroppen. Detta blir sen 
grunden till hur vi förstår och reagerar på världen. Dessvärre är människans förmåga att uppfatta 
verkligheten relativt begränsad. Detta är ytterligare en av anledningarna till att vi behöver  
visualiseringsteknik. Den förstärker våra sinnen, likt våra kläder förstärker vår förmåga att håll 
temperaturen eller bilen hjälper vår förmåga att förflytta oss från ett ställe till ett annat.

För att utveckla en bra visualisering räcker det inte med att ha tillgång till ny teknik, vi måste 
också ha en förståelse för hur vi människor tolkar de visualiseringar vi ser. Därför är det viktigt att 
forskare från flera olika ämnesområden utvecklar visualiseringarna tillsammans.  
Här på Visualiseringscenter arbetar forskare med många olika ämnesbakgrunder för att kunna 
ligga så långt fram i utvecklingen som möjligt. 

Under besöket här på centret kommer ni att få uppleva visualiseringar i olika former.  
Gemensamt för alla är att de kan sägas vara en representation av ett visst fenomen. Det betyder 
att en visualisering bör ses som en modell av verkligheten; en avgränsad bild där den som gör 
visualiseringen bestämmer vilken information som ska vara i fokus. Det är alltså viktigt för oss 
som tittar att vara medvetna om att vi bara tittar på en del av verkligheten, och det är precis lika 
viktigt att de som ligger bakom visualiseringarna förstår hur de som tittar upplever det som visas. 



Visning av Life of Trees 3D i domen
I domfilmen Life of Trees 3D får vi hänga med nyckelpigan Dolores och eldflugan Mike på ett  
äventyr i trädens tecken. Ur en insekts perspektiv får vi möjligheten att följa trädets årscykel för att 
lära oss mer om växternas betydelse för jorden, trädens fortplantning, fotosyntesen och mycket 
mycket mera. 

I det första av handledningens två avsnitt kommer du att få en del information kring det  
vetenskapliga innehållet i filmen. Materialet kan du använda för att förbereda eleverna för besöket 
hos oss, men det går givetvis lika bra att använda det efter ni har varit här. 

Utan träd, inga människor
Nästan en tredjedel av jordens landyta är täckt av skog, och så pass många som 1,6 miljarder 
människor är direkt beroende av friska skogar för att de ska få mat på bordet. Men även om de 
allra flesta av oss inte är direkt beroende av skogen så skulle vi ändå inte klara av att leva utan den. 

Skogen och de gröna växterna är våra kanske största naturresurser. Ur skogen kan vi hämta  
exempelvis byggmaterial och mat. Skogens alla arter förser oss också med saker som  
medicinalväxter. I skogen hittar vi också råvaror till bland annat smink, tvättmedel, färgämnen och 
smakmedel. Dessutom fungerar skogen som ett ställe för avslappning och motion för många av 
oss. Fortfarande har vi en hel del att lära om våra skogar, och vi hittar fortfarande nya växt- och 
djurarter som kan ge oss ny kunskap för att exempelvis bota sjukdomar.

Men kanske det viktigaste av allt är att jordens alla gröna växter fungerar som lungor och matfa-
briker åt allt här på jorden. Utan jordens skogar, åkrar och ängar skulle vi varken kunna andas eller 
äta.  

Fotosyntesen
Den biokemiska processen som gör att växterna kan ge oss både syre och energi hittar vi i  
växternas gröna blad. Därinne – i de gröna kloroplasterna – omvandlas energi som kommer från 
solen till energi som vi människor kan dra nytta av; socker. När solens energi omvandlas till socker 
– eller glukos som det också kan kallas – bildas det syre som vi behöver för att kunna andas. Och 
som om det inte var nog så binder också träden till sig en del av den koldioxid som finns i luften 
omkring oss. Träden ger oss alltså inte bara syre och socker, utan är också en del i det system som 
håller vårt klimat i balans. 

För att fotosyntesen ska kunna vara möjlig så krävs dessutom att träden får tillgång till vatten samt 
vissa viktiga näringsämnen. Detta tas upp till bladen via trädets rötter och sugs sedan ända upp till 
toppen av trädet. Detta är möjligt genom att en del av vattnet i bladen avdunstar då solen värmer 
upp växten. Det vatten som har avdunstat måste då ersättas med nytt vatten som dras upp i smala 
rör ända nerifrån från rötterna.

Delar av det socker som trädet eller växten producerar använder den sedan för att växa. Men långt 
ifrån allt går åt i den processen. En del av sockret tas istället hand om av jordens alla växtätande 
djurarter, vilka sedan äts av köttätande varelser. På så sätt blir fotosyntesens sockertillverkning 
nyttig för alla varelser på jorden. 



Jordens biologiska mångfald
Jorden har under hela sin historia stått i ständig utveckling. Under årens lopp har miljontals olika 
växt- och djurarter utvecklats för att sedan dö ut igen, och så kommer det att fortsätta så länge 
jorden existerar. 

En av anledningarna till att jordens arter hela tiden fortsätter att utvecklas är dess biologiska 
mångfald; det enorma antalet djur- och växtarter på vår jord. Det är den biologiska mångfalden  
– både mellan och inom arter – som gör att våra ekosystem kan hållas i balans. 
Idag lever vi människor på ett sådant vis att åtminstone 10000 arter dör ut varje år.  
För varje art som försvinner så ökar risken för att fler arter ska försvinna. 

Alla arter har sin roll i naturen och då antalet arter minskas så rubbas denna naturliga balans.  
Resultatet av detta blir att de resurser jorden erbjuder så sakta börjar försvinna. En annan effekt är 
att jorden blir mindre kapabel att ta hand om det skräp och föroreningar som vi människor för med 
oss. På så vis skapar vi en nedåtgående spiral där vi riskerar att göra så stor skada på naturen att 
den aldrig kommer att läka. 

Fördjupning
Om du vill ha ytterligare material att titta på så finns en engelskspråkig lärarhandledning att tillgå 
på: http://www.lifeoftrees.com/teachers-guide.pdf

Detta är en handledning som är utvecklad av filmbolaget själva och som går lite mer på djupet i 
varje fråga. 



Hållbar utveckling

Vad innebär hållbar utveckling?
Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlands- 
kommissionen i mitten av 1980-talet. Kommissionen menade att hållbar utveckling är en  
”utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers  
möjligheter att tillfredsställa sina behov”. Idag finns det en mängd olika sätt att definiera hållbar 
utveckling, men i stort sett alla är överens om att hållbar utveckling inte är något som man kan 
uppnå. Det ska istället ses som en medveten, varaktig och demokratisk process där kunskap står i 
fokus. Att arbeta för en hållbar utveckling handlar om att skapa en förståelse för hur livet av idag 
kommer att påverka de ekologiska, ekonomiska och de sociala förutsättningarna för världen i  
framtiden.

Idag är världens alla länder tätt sammanflätade och på många vis helt beroende av varandra.  
Våra livsstilsval och vår egen politik påverkar i allra högsta grad läget i andra länder. Detta gör att 
vi inte bara har ett ansvar – utan även ett egenintresse – att arbeta för en global hållbar utveckling. 
Om vi hjälps åt att förbättra förutsättningarna i ett land så gör vi det även indirekt i vårt eget.  
Detsamma gäller åt andra hållet; om vi kan hjälpa till att driva ett arbete för en hållbar värld så kan 
vi även hjälpa andra att göra det samma. På så vis ökar chansen till en världsomfattande  
förändring. Något som gynnar allt liv på vår planet. 

En hållbar utveckling kräver en helhetssyn på människans, naturens samt olika länders  
förutsättningar, behov och problem. För att detta ska vara möjligt krävs att man arbetar med en 
mängd olika frågor på en och samma gång. Många menar att det är ekonomin som är den  
viktigaste  
förutsättning för ett hållbart samhälle, men inget samhälle kan utvecklas om den ekonomiska  
utvecklingen sker på bekostnaden av miljön. Man kan inte heller räkna med att utveckla ett land 
utan att se till att människor har tillgång till mat, sjukvård, utbildning och så vidare. Man kan alltså 
säga att utvecklingen mot en mer hållbar värld kan sägas vila på tre ben: ekologisk, ekonomisk 
samt social hållbarhet. Ingen av dessa ben är viktigare än något annat och alla tre påverkar  
varandra i allra högsta grad. Det är viktigt att komma ihåg att alla dessa tre områden måste finnas 
närvarande i alla diskussioner kring hållbar utveckling. Det handlar om att hitta en balans där vi 
värnar om både miljön, våra livsvillkor och möjligheterna till ekonomisk utveckling i alla länder. 

Hur ska vi kunna förändra?
Med tanke på alla miljökatastrofer, all fattigdom och de kraftiga klimatförändringar vi läser om idag 
kan det kanske kännas som om det redan är försent att göra något åt saken. Till viss del stämmer 
detta. Vi människor är den djurart som har gjort absolut störst avtryck här på jorden, och hur vi än 
försöker att reparera skadorna så finns det vissa saker som naturen inte längre kommer att kunna 
återställa. Vi människor använder varje år mer av jordens naturresurser än vad planeten har att  
erbjuda, jordens medeltemperatur blir snabbt högre och vattnet allt smutsigare. I och med detta 
blir den biologiska mångfalden allt mindre och våra ekosystem allt svagare. Det blir helt enkelt en  
nedåtgående spiral; ju större inverkan vi gör på naturen desto mindre blir dess förmåga att  
självläka. Men det finns fortfarande goda möjligheter för att vi ska kunna förändra världen till det 
bättre och förändringens väg går via utbildning.



För att vi ska kunna arbeta för en mer hållbar värld krävs att vi alla utvecklar en handlings- 
kompetens inför framtiden. Ett livslångt lärande för hållbar utveckling helt enkelt.  
Handlingskompetens kan delas in i tre huvuddelar:

Kunskap 
Vi behöver tillgång till fakta och praktiska färdigheter. På så sätt kommer vi att förstå mer om vad 
som sker idag och kan dessutom stå klokare i våra livsval inför framtiden. Det är varken nödvändigt 
eller tillräckligt att förstå hur allt i världen hänger samman, dock är det viktigt att förstå vad och på 
vilket sätt vi kan påverka miljön idag samt vilka alternativ vi har att välja på; att inte veta vad vi har 
att välja på gör det helt enkelt omöjligt att kunna välja.

Möjligheter 
För att det ska kännas meningsfullt att arbeta för ett mer hållbart samhälle måste vi veta vilken 
effekt våra insatser har. Vi måste också kunna förstå på vilket sätt vi påverkar andra människor i vår 
omvärld. Om du väljer att köpa närproducerad frukt så ökar chansen att dina vänner gör det. På så 
vis ökar även möjligheterna för affären att köpa in mer liknande frukt. På så sätt kan de också  
sänka priset på frukten. Du måste vara medveten om att dina positiva val har en mycket större 
effekt än vad du kanske från början skulle tro. Med en känsla av att det finns en möjlighet att  
verkligen påverka exempelvis växthuseffekten så ökar chanserna att fler av oss fortsätter att göra 
nya livsval och på så sätt bidrar till en mer hållbar värld.

Motivation 
Det krävs hela tiden drivkrafter för att vi ska vilja göra saker bättre. För vissa räcker det med  
själva vetskapen om att de gjort ”rätt”. För andra – till exempel större företag – kan det handla om 
att se möjligheter i att sälja fler ekologiska varor och på så sätt tjäna mera pengar. Men även i det 
lilla hemmet finns det goda ekonomiska skäl för att leva med hållbar utveckling som rättesnöre.  
Att till exempel släcka ljuset eller stänga av elektriska apparater gör att vi sparar pengar på  
elräkningen, samtidigt som vi gör miljön en tjänst. Men den kanske viktigaste drivkraften för oss 
alla är nog ändå hälsan. Vi behöver alla nyttig mat, ett fredligt samhälle, en frisk natur att vandra i 
och så vidare. Att göra vad vi kan för att uppnå detta leder automatiskt till att vi alla tillsammans 
bidrar till en mer hållbar utveckling för vår planet. 



Välkommen till den hållbara staden!
Vad är det egentligen som utgör en stad? Är det byggnaderna, vägarna och parkerna? Är det  
människorna och deras liv, minnen och förväntningar? Kanske är det så att det egentligen inte 
enbart finns ett svar på den frågan. Kanske är det så att staden egentligen är mycket mer än vad 
vi tror.

Helt klart är det så att det finns mycket att fundera över när det kommer till städer och stads- 
planering, speciellt när man ska utveckla den långsiktigt hållbara staden. Stadens innevånare 
kommer alltid att behöva någonstans att bo, arbeta och gå i skola. Människor kommer alltid att 
behöva  
transportera sig säkert genom staden, handla mat, motionera och så vidare. Allt detta – och 
mycket mer – är saker som man måste ta hänsyn till när man diskuterar utvecklingen av en  
hållbar stad.  

En hållbar stadsutveckling
Att bygga samhällen och städer är inget nytt för oss människor. Under tusentals år har vi samlat 
oss kring våra gemensamma naturresurser. En del samhällen har med tiden utvecklats till stora 
städer, andra behållit sin storlek medan vissa med tiden har försvunnit helt.  
Många samhällen – likt Norrköping – växte en gång fram runt vattendrag av olika slag. Vatten 
har försett oss med allt från dricksvatten och fiske till förutsättningar för odling och vattenkraft. 
Vattnet har även förenklat  
transport av varor inom landet och även varit en förutsättning för handel med utlandet. Andra 
typer av städer växte fram i samband med exempelvis gruvbrytning eller skogsbruk. Gemensamt 
för alla samhällen är dock att de förser sina innevånare med en mängd olika tjänster; allt från 
utbildning och hälsa till arbete och nöje.

Under tiden som städerna växt fram har vi lärt oss att det behövs en hel del funktioner för att en 
stad ska fungera på ett bra sätt. För att ett samhälle ska kunna utvecklas till en framgångsrik stad 
krävs helt enkelt en balans mellan alla dessa olika funktioner. På senare tid har vi börjat prata om  
framväxten av hållbara städer; städer där det finns en bra balans mellan social, ekonomisk och  
ekologisk hållbarhet. Att utveckla en hållbar stad är ingen enkel sak. Det ställer höga krav när det 
gäller en helhetsförståelse över staden idag, samtidigt som det kräver en förståelse för hur stads-
livet av idag påverkar framtiden. Det räcker alltså inte med att kommuner, stadsplanerare och 
arkitekter behöver förstå vilka funktioner som behövs just nu, de måste även kunna avgöra vilka 
funktioner vi kan tänkas behöva tiotals år framåt i tiden samt hur dessa kommer att påverka våra 
liv ytterligare längre fram i tiden. 

Hållbar utveckling i en stad
Hållbar utveckling kan – som tidigare nämnts – sägas bygga på tre grundpelare: social, eko-
nomisk och ekologisk hållbarhet. När man diskuterar hållbar utveckling kan ingen av dessa tre 
områden utelämnas och alla delar är beroende av varandra. Detta gäller även när man diskuterar 
hållbar stadsutveckling. Men det är inte bara människor som bor i staden. Våra städer är fulla av 
insekter, fåglar, växter, mikroorganismer och så vidare. Man skulle alltså kunna se staden som ett 
stort ekosystem där alla ingående arter – inklusive människan – existerar tillsammans i ett krets-
lopp. Även detta måste man ta hänsyn till när man planerar en hållbar stad. 

Våra städer har en enormt stor miljöpåverkan, det är i städer som många hållbarhetsproblem 
uppstår och det är i städerna som många av lösningarna står att finna.



Våra städer står för en massiv ekonomisk tillväxt och är ofta kärnan i allt från idrotts- och kulturliv 
till stormarknader och sjukhus. Städer fungerar också ofta som en utpost mot resten av världen. 
Det är i, kring och mellan städer som vi hittar järnvägar för passagerartrafik, motorvägar, flyg- 
platser, etc. Det är därför det är så otroligt viktigt att man planerar städer efter principerna för 
hållbar utveckling. Utan hållbara städer är det svårt – om inte omöjligt – att föra den nationella  
utvecklingen framåt.

En stad planeras

Översiktsplan
Varje kommun ska ha en så kallad översiktsplan att jobba med. Översiktsplanen görs på lång sikt 
och sätter ut riktningen för hur staden ska utvecklas. I vissa fall görs det även mer detaljerade pla-
neringar för att man på så sätt ska kunna arbeta med mer speciella projekt.  
Förutom stadsutvecklingsarbetet ska översiktsplanen även innehålla information om hur  
kommunen ska arbeta med hållbarhetsaspekterna i stadsplaneringsarbetet. 

Detaljplan
En detaljplan visar i stora drag var man får bygga och hur användningen av mark och vatten ska 
se ut. Detaljplanen måste stämma överens med kommunens översiktsplan och för att man ska få 
bygga nya hus så måste husen stämma överens med detaljplanen.

Arbetet med en ny detaljplan kan börja på olika sätt; i vissa fall är det olika byggföretag som  
kontaktar kommunen för att se om det finns några ställen att bygga på. I andra fall är det  
kommunen som kontaktar olika företag för att få speciella funktioner byggda. 

Nu upprättas en plankarta som innehåller bestämmelser, bilder, beskrivningar på genomförande, 
etc. I plankartan måste det även finnas med en så kallad miljökonsekvensbeskrivning; vilka  
konsekvenser får egentligen byggprojektet.

När plankartan är klar är det dags för samråd med bland annat länsstyrelse, lantmäteri och i vissa 
fall även andra kommuner. Även de boende i staden får chansen att tycka till i frågor som berör 
deras närmiljö. Det är en viktig del i att bygga en hållbar stad. Efter detta upprättas en så kallad 
samrådsuppgörelse.

Därefter fattas beslut om den nya detaljplanen. Efter beslutet är taget finns det under tre veckor 
möjligheter att överklaga. Det är då Länsstyrelsen som avgör om den som överklagat har rätt att 
överklaga. Om ingen överklagar beslutet så vinner det laga kraft – börjar gälla – tre veckor efter 
det att stadsplaneringsnämnden har tagit sitt beslut.



Förslag på uppgifter 

Vad är viktigt i din egen stad?
Diskussionsuppgift
Tidsåtgång ca 60 min

En stad är så mycket mer än bara hus, gator och torg. Stadens funktioner finns där för att vi ska 
kunna leva våra liv på ett så bra sätt som möjligt. Men vad som kan anses vara bra varierar från 
person till person. Vad tycker du är de viktigaste funktionerna och hur skulle du vilja att staden din 
stad ser ut om femtio år.

Ta en stund i klassrummet och diskutera detta. Hur vill ni att staden ser ut i framtiden och hur tror 
ni att vi kommer att ha för lösningar för den hållbara staden?

• Hur tror ni att vi kommer att bo i framtiden? Kommer vi att ha fler höghus? Vill vi bo mitt i  
staden eller runt omkring en stadskärna? 

• Hur tar vi hand om allt skräp i framtiden? Kommer vi att ta hand om våra egna sopor?  
Kommer vi att återbruka mer? Hur ordnar man detta på bästa sätt i en framtida stad?

• Hur får vi tillgång till utbildning i en framtida stad? Kommer vi att gå i skolan på samma sätt? 
Kommer vi att behöva bibliotek? Hur tror ni att man kommer att lära sig i framtiden?

• Hur kommer framtidens hälsovård att se ut? Kommer vi att ens behöva gå till läkaren? 

• Hur kommer vi att handla? Kommer vi att odla mat själva? Kommer vi att få fler affärer att 
handla i? Kommer vi att återanvända mer saker?

• Hur kommer energiförsörjningen fungera i framtiden? Kommer vi att förbruka mer el?  
Kommer vi se mer solceller på taken? 

• Hur kommer vi att transportera oss i framtiden? Kommer vi att behöva lika mycket vägar? 
Kommer vi att använda bilar på samma sätt?

Det finns givetvis fler frågor att diskutera, men detta är ett urval att starta med



Framtidens hållbara stadsdelar – förändringar på kort sikt
 
Temaarbete
Tidsåtgång: Beroende på projektets omfattning

Ett bra sätt att få en inblick i stadsplaneringsarbetet är att utgå från sin egen närmiljö och  
genomföra det ”på riktigt”. Det finns alltid ställen i ens område som man kan anpassa för de som 
bor i området idag. Denna uppgift går ut på att eleverna ska få se sig omkring i sitt eget område 
och presentera egna förslag på hur bostadsområdet kan bli bättre. Uppgiften görs lämpligast i 
grupp.

Nulägesanalys
 
Dokumentation
Det första eleverna måste göra är att fundera på vilka funktioner som finns i deras område just nu. 
Det kan röra sig om skolor, förskolor, cykelvägar, äldreboenden, mataffärer etc. 

Om du vill utveckla uppgiften något kan eleverna få kartlägga sitt område med hjälp av bilder som 
de sedan kan använda i sitt arbete.

Utvärdering
Vad är det som är bra respektive mindre bra med just ert område? Vilka funktioner är det eleverna 
vill bevara och varför? Vilka funktioner fattas i området? Är det någon speciell målgrupp som man 
behöver satsa på? Tänk på att alla tre perspektiven på hållbar utveckling bör finnas med. 
 
Förbättringsförslag
 
Detaljplanearbete
Låt eleverna använda sin nulägesanalys för att diskutera vilka åtgärder som är viktigast för sin egen 
närmiljö. Låt dem sedan skissa fram idéer på hur de skulle vilja förändra området. Detta arbete kan 
göras på olika sätt; allt från penna och papper, men det skulle också kunna utvecklas med hjälp av 
tillexempel att skapa egna bilder i datorn eller jobba med ett digitalt kartverktyg.

Samråd
Låt eleverna diskutera varandras förbättringsförslag i tvärgrupper. På så sätt kan eleverna få åter-
koppling på sina förslag och kanske lite idéer till förändringar.

Fastställande av detaljplan
Tillbaka i sin grupp får nu eleverna en möjlighet att korrigera sina tidigare förslag för att sen  
presentera sin egen detaljplan för närområdet. Exakt hur detaljplanen ska redovisas blir upp till dig 
att avgöra.


