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TACK!



Älvstaden är det fem kvadratkilometer stora centrala området i Göteborgs som skall bebyggas med bostä-
der och verksamheter under de närmaste 30 – 40 åren. Ett projekt, Centrala Älvstaden, skapades för att 
formulera visioner och strategier för detta.

Mellan 2011 och 2012 pågick en bred medborgardialog om hur göteborgarna önskar sig livet i centrala 
Göteborg i framtiden. Nära tretusen personer lämnade in synpunkter. I en del av denna dialogprocess 
deltog tolv skolklasser från sju stadsdelar i Göteborg.

Att ge skolelever kunskap om och verktyg för hur man kan vara delaktig i stadsutvecklingsfrågor har 
varit ett ämnesövergripande mål för projektet. Barnen fick presentera sina förslag på de sätt de kände sig 
bekväma med. Resultatet av elevernas arbete utformades i det digitala formatet, i en blogg och en film, 
Unga:Älvstaden. Avsikten var ett ge barnen en överblick över egna och andras idéer och få en förståelse 
för demokratiska processer.

Elevernas förslag överensstämmer i hög grad med förslagen i den övriga medborgardialogen och med de 
förslag som togs fram under en internationell workshop våren 2011, där arkitekter och experter på social, 
ekonomisk och ekologisk hållbarhet deltog.

En mänsklig vattennära stad med mycket grönt och många olika typer av mötesplatser och där också 
människor som har det svårt får en plats, så kan barnens förslag sammanfattas.
”Det är ju vi som skall bo i staden i framtiden”, säger en elev i filmen.

Stort tack till alla elever och pedagoger för ert engagemang! Ert arbete gör skillnad!

Bo Aronsson, projektledare för Projekt Centrala Älvstaden

TACK!

1. Filmen “Unga Älvstaden”
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VILKA

Projekt Unga:Älvstaden
Projektkoordinator Gerd Cruse Sondén och arkitekturkonsulent Lars Jonsson

Arkitekturpedagoger
Rebecka Graf
Richard Widerberg
Ylva Eckersjö

Museipedagoger
Karl Hellervik
Håkan Strömberg

Filmen
Klippare: DoxFilm
Filmare: Joachim Stillbäck & Stein Björn
Typografi och illustration: Fält
Ljuddesign: Richard Widerberg
Efterbearbetning av ljud: Mappe Persson

Projektet är en del av pilotprojektet ”Barn och unga i Samhällsplaneringen” 
tillsammans med fem andra kommuner som Trafikverket och Boverket 
drivit på uppdrag av regeringen.
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Projekt Centrala Älvstaden
Projektet har varit ett visionsarbete för ett 
centralt stadsområde i Göteborg med avsikt att 
skapa en offentlig urban stadsmiljö och bostä-
der för 30.000 boenden och ca 40.000 arbets-
platser på kanske 30 – 40 års sikt.

Uppdraget

Projektet Centrala Älvstaden har utförts på upp-
drag av Kommunstyrelsen. Uppdraget påbörja-
des hösten 2010 och avslutades 2012. Projektets 
uppdrag var formulerat enligt följande:

• Utarbeta en vision och en strategi utifrån hela 
stadens perspektiv.
• Med utgångspunkt i den sociala, ekologiska 
och ekonomiska dimensionen.
• I dialog med Göteborgssamhället präglad av 
öppenhet.
• Aktivt medverka till nationellt och internatio-
nellt erfarenhetsutbyte.
• Etablera ett Centrala Älvstaden-centra med 
kompetenser från de kommunala förvaltning-
arna och bolagen.
• En symbol för gränsöverskridande samverkan 
och samarbete.

Området

Centrala Älvstaden utgår från Göta älv och 
sträcker sig över ett stort område på älvens båda 
sidor. Området ligger runt och i anslutning till 
stadens historiska kärna. Inom Centrala Älvsta-
den finns ett antal delområden med olika karak-
tär och med en stor variation av urbana miljöer. 
Vissa områden är kopplade till varandra eller till 
andra delar av staden, medan andra är mer tyd-
ligt avgränsade eller avskurna från omgivningen 
med främst stora trafikleder.

Dialogen

Dialog har under projektets gång förts med 
många olika aktörer i Göteborgssamhället och 
med ca 2800 medborgare inklusive ca 400 elever 
på grundskolan.

2. Cityvarvet - Fotograf  Thomas Larsson
3. Götaälvbron - Fotograf  Thomas Larsson

3

1



Unga:Älvstaden 
– syfte och upplägg
 
Inom Centrala Älvstaden har barnperspektivet 
och barnens eget perspektiv varit ett prioriterat 
område. I projektet ”Unga:Älvstaden” har syftet 
varit att erbjuda skolklasser i alla stadsdelar möj-
lighet att få kunskap om staden Göteborg, att 
delta i den demokratiska processen och att bidra 
med sina visioner och tankar.

Det finns risker att barn i dialogprocesser an-
vänds som dekoration och att deras förslag inte 
tas på allvar. Här ville vi göra det. Vår idé var att 
ge barnen en chans att få kunskap om Göte-
borgs historia och framväxt utifrån studier av de 
älvnära miljöerna idag, dels och att deras förslag 
och visioner skulle presenteras så att de blev 
likvärdiga med andra förslag i medborgardialog-
processen i Projekt Centrala Älvstaden.

Eftersom det är ett centralt stadsområde och 
inte de flesta barns närmiljö så fanns här stora 
utmaningar och möjligheter. Och då kändes det 
naturligt med en båttur på älven som ett lock-
ande inslag. Vi fick under projektet höra från 
flera av barnen att de inte ens vetat om att vi har 
en älv i Göteborg, det var en helt ny upptäckt att 
vi faktiskt har så mycket vatten mitt i stan, både 
en tillgång, ett hinder och ett hot.

Tanken var att eleverna skulle få verktyg att delta 
i demokratiska processer. Vi hoppades att det 

 

 
skulle skapa intresse för staden och att varje 
individ skulle få ökad förståelse för sin roll som 
medborgare både nu och i framtiden. Demo- 
kratiska processer tar tid. Kanske kan vi vara 
med och skapa tålamod kring detta, att saker 
inte kan ske med en gång utan ibland måste 
planeras på lång sikt. Resultaten kan dröja men 
det är viktigt att vi är med och formar vår stad – 
det är ju här vi lever våra liv.

Att arbeta med demokrati och åsikter i skolan 
är ibland lite tveeggat. Barnen har skolplikt och 
måste delta. Politikerna vill få hjälp att fatta 
beslut om fram-tiden, men barnen lever här och 
nu. Därför är det viktigt att allt vi gör skapar 
mening för eleven även utanför projektet. Att 
göra intervjuer, fotografera, lära sig om stadens 
historia, stadsplanering, kartor och arkitektur är 
alla moment som ingår i de vanliga skolämnena. 

Vi hoppades att projektet också skulle ge till-
fälle till möten med andra åldersgrupper och 
upphov till egna funderingar kring vad man 
gillar och vad man kanske kommer att gilla. Vi hop-
pades också att individuella funderingar skulle 
problematiseras i gruppdiskussioner och nå ett 
större sammanhang där alla stadens invånare är 
inkluderade.

4 5

4. Göta älv
5. Vitmossa i närbild - Illustration - Lars Jonsson
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Hur vi har arbetat
 

Arbetet har letts av projektkoordinator arkitekt 
Gerd Cruse Sondén  Tryggare och Mänskligare 
Göteborg / S2020 / Projekt Centrala Älvstaden 
och arkitekturkonsulent designer Lars Jonsson 
på Kulturförvaltningen i Göteborgs Stad. 

Kulturförvaltningens roll
 
Göteborg har genom Kulturförvaltningen en unik 
tillgång till stadens skolor med tanke på barns delak-
tighet. Kontaktpersoner i de tio stadsdelarna ingår i 
KULF/KULIS (Kultur i förskolan och Kultur i sko-
lan) –  nätverket som förmedlar tillgång till kultur-
aktiviteter mellan Kulturförvaltningen och skolorna. 
Via detta nätverk fick vi kontakt med skolorna i 
stadsdelarna och erbjöd deltagande i processen med 
att skapa visioner för Centrala Älvstaden.

Kulturförvaltningen har också en arkitekturkonsu-
lent som förmedlar arkitekturpedagoger till skolor-
na när det handlar om projekt i den fysiska miljön 
alltfrån den egna skolgården till stora stadsbyggnads 
-projekt. En arkitekturpedagog kopplades in för att 
hålla i arbetet och lägga upp strukturen i projektet 
Unga:Älvstaden.

Introduktionsworkshop
 
Tolv skolklasser (alltifrån andra till åttonde 
klass) från sju av tio stadsdelar nappade på 
erbjudandet. I det första momentet bjöds alla 
in till en introduktionsworkshop på Göteborgs 
Stadsmuseum. De fick en kortare presentation 
av Projekt Centrala Älvstaden och upplägget av 
”Unga:Älvstaden” . En stor flygbild över områ-
det visades och barnen fick försöka känna igen 
sig. Det visade sig fungera bra, barnen hade 
lätt att förstå bilden och identifiera till exempel 
Centralstationen, byggnaden ”Läppstiftet” och de 
båda broarna över älven.

De fick sedan med instruktion av arkiteturpeda-
gogen pröva på att i grupp bygga modell av en 
favoritbyggnad. Modellerna ställdes sedan ihop 
till ett ”torg” och arkitekturpedagogen ledde 
samtalet kring vilken plats det faktiskt blev och 
hur den kunde användas. 

Vid det här tillfället var det viktigt att förklara 
för barnen att det här är ett visionsarbete på
väldigt lång sikt och att just deras idéer kanske 
aldrig kommer att bli verklighet. Men politi-
kerna i kommunstyrelsen hade bestämt att de 
vill höra vad göteborgarna och därmed barn och 
unga tänker om den framtida centrala staden.

6

6. Illustration - Fält
7. Göta älv Fotograf - Thomas Larsson
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WORKSHOP
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Favoritplatsen
 
Nästa  moment innebar att eleverna skulle 
identifiera sin verkliga favoritplats i staden och 
beskriva den utifrån kvaliteter och användbar-
het. Avsikten med detta moment var att eleverna 
skulle få upp ögonen för de bekanta miljöerna 
och vilken roll de spelar, att göra noggranna 
iakttagelser och att sätta ord på både sina egna 
känslor och på komponenter i den fysiska mil-
jön.

Varje elev fick dessförinnan i uppdrag att inter-
vjua en äldre person (lägst föräldrarnas ålder 
och gärna äldre) om den personens favoritplat-
ser då och nu. Frågor som kunde ställas var:

Ur lärarhandledningen

• Vad var / är det som var / är bra med din favo-
ritplats? Varför tyckte/tycker du om att vara där? 
Vad gjorde / gör du där?
• Hur såg / ser den ut? Var / är den stor eller liten? 
Vad gjorde /gör andra människor där? Hur lät /
låter det på platsen?

När det handlade om den egna favoritplatsen 
fick de med sig ett frågebatteri:

• Vad är det som är bra med ”Din plats”? Varför 
tycker du om att vara där? 
• Hur ser den ut, marken, husen, växtligheten, 
annat som finns på platsen? Är den stor eller 
liten? Vad kan man använda platsen till? Vad gör 
andra människor på ”Din plats” Hur låter det på 
”Din plats”? 
• Tycker du att platsen skall förändras på något 
sätt?
Försök att skriva kortfattat i ett Word-dokument. 
Fotografera platsen med digital-kamera.

Texter och bilder skulle läggas in i ett verktyg 
på webben, så att alla elever kunde titta på alla 
andras bilder, det skulle också ge en sammanfat-
tande bild av så många människors favoritplat-
ser i staden. En del elever hade ju också inter-
vjuat en äldre person om dennes favoritplats. 
Övningen i sig gav säkert eleverna en större 
insikt om vad för olika ingredienser som gör en 
plats trivsam eller otrivsam, men det fungerade 
inte med verktyget. Trots att lärarna fick en 
särskild instruktion så hade de flesta problem 
med att lägga upp bilder och texter, alternativt 
hade inte tid. Efter favoritplatsövningen fanns 
ett handledningsmaterial för lärarna till ett 
fortsatt samtal för att börja fokusera på Centrala 
Älvstaden.

Hur blir saker till?
Det är aldrig så att en stad ”blir till” av sig själv. 
Bakom varje hus, varje gata, varje lekplats finns 
vilja, tankar, planer, behov och trender. En stad är 
inte heller statisk. Den förändras hela tiden, i 
takt med att behoven ändras och trender kommer 
och går. Detta är något eleverna behöver få klart 
för sig inför att de själva ska börja planera en 
framtidsstad!

Låt eleverna fundera över:
- Vad tror de att deras favoritplats ”egentligen” är 
tänkt att vara till för?
- Vilka tror de har gjort (beslutat om, låtit bygga, 
byggt, anlagt) deras favoritplats?
- Hur tror de att den personen / de personerna 
tänkte?

Vad är allt till för?
De här frågeställningarna kan sedan föras över 
till andra inslag i stadsbilden, som barnen kanske 
ser men inte har någon självklar relation till: 

8. Kartongmodell - Fotograf Thomas Larsson
9. Kartongmodell - Fotograf Badou Jobe
10. Kartongmodell - Fotograf Badou Jobe
11. Panoramio
12. Illustration Fält
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Byggnader, tunnlar, elskåp, grönområden, gatu-
brunnar. Klassen kan gemensamt eller i grupper 
fundera över sådant som:
Har det kommit dit av sig själva?
- Vem kan ha bestämt att det ska vara där?
- Hur har de som bestämt detta tänkt?
- För vems skull finns det där?
 

Lär om staden
- Landmärken berättar 
 
I det tredje momentet fick alla klasserna möjlig-
het att se Centrala Älvstaden från vattnet för att 
få kunskap om stadens historia och utveckling. 
Museipedagoger hade utformat ett läromedel 
kring 25 landmärken utefter Göta Älv på båda 
älvstränderna. Eleverna hade fått lektioner i 
klassen utifrån läromedlet innan de bjöds på en 
båttur tillsammans med en annan klass från en 
annan del av staden. 

Läromedlet bestod av:
- Ett bildspel
- Fakta om de olika bilderna
- En kort historik över hur Älven utnyttjats 
genom tiderna. 
Bilderna visar byggnader, monument, industri-
minnen, fartyg, befästningar med mera runt 
älven. 

Läraren kunde använda materialet på det sätt 
som passade bäst. Några tillvägagångssätt var:
- Bilderna visades och eleverna fick gemensamt 
fundera över vad det som visades var bra för / 
kan ha varit bra för. Läraren hade facit. 
- Eleverna fick enskilt eller i små grupper leta 
information om olika motiv i bildspelet och 
redovisa för klassen.

- Läraren kunde läsa den korta historien som en 
saga och låta bildspelet fungera som illustration.
Det som fanns med i bildspelet var sådant 
eleverna skulle speja efter under båtfärden. Det 
var därför bra för igenkänningen att de fått se 
bilderna och fått veta de olika motivens funktion 
redan i klassrummet.

Båtturen
 
På båtturen delades eleverna in i grupper om 
fyra så att de fick samarbeta med elever från den 
andra klassen, det kunde vara åttondeklassare 
från Hammarkullen som fick samarbeta med 
tredjeklassare från Hisingen. Då användes ett 
häfte ”Båtbladet” med separata bilder och num-
rerade texter på de 25 landmärkena. Uppgiften 
var att para ihop rätt bild med rätt text i den 
ordning eleverna fick syn på landmärkena. Båt-
turen tog cirka en och en halv timme. Båten som 
användes var Färjan 4, Sjöfartsmuseets största 
museiföremål. Den sköts och drivs av en ideell 
förening, Sällskapet Ångbåten. Eleverna fick en 
berättelse om färjans historia, de fick gå ner och 
beskåda ångmaskinen och hur den arbetade och 
de som ville fick också pröva att styra färjan. 

En del av eleverna tyckte att båtturen tog för 
lång tid, några blev sjösjuka, men det flesta ver-
kade tycka att det var intressant att se centrala 
Göteborg från älvsidan. De ville visa och berätta 
allt de lärt sig om landmärkena och en del 
kunde rabbla årtal och brohöjder och arkitekt-
namn. Vädret var strålande den första 

13. Fotograf - Eva Pedersen
14. Fotograf - Ingalill Andersson
15. Fotograf - Eva Pedersen
16. Fotograf - Eva Pedersen
17. Fotograf - Joakim Eriksson
18. Fotograf - Eva Pedersen
19. Fotograf - Ingalill Andersson
20. Fotograf - Joakim Eriksson
21. Fotograf - Eva Pedersen
22. Fotograf - Eva Pedersen
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veckan i oktober när turerna genomfördes. Per-
sonalen på Färjan 4 ville sedan ha Båtbladet för 
att kunna använda till sina andra turer.

Ett sätt för oss projektledare att återkoppla var 
ett mail som skickades till föräldrar efter båt-
turen:

Hej! 
Jag vill bara berätta om den fina upplevelsen på 
Färjan 4 på Göta Äv den 12 oktober tillsammans 
med era barn.
Eleverna var mycket kunniga i Göteborgs histo-
ria och de byggnader, broar och annat som finns 
utefter älven. Innan båtturen hade de haft både 
lektioner och prov kring de olika landmärkena. 
De kunde visa att de lärt sig väldigt mycket och 
dessutom var engagerade och uppmärksamma. 
Kaptenen och den andra personalen på Färjan 
4 uppskattade de trevliga ungdomarna och var 
glada att kunna bjuda på turen på älven en så 
vacker och solig dag – även om det blåste en del.
Och för min del var det också jätteroligt att träffa 
klasserna och få höra om allt de lärt sig.

Varma hälsningar
Gerd Cruse Sondén
projektkoordinator Centrala Älvstaden

Visionsarbetet
 
Lärarna bjöds först in till en kväll med en arki-
tekturpedagog för att få ramar kring visionsar-
betet. Sedan gavs tio av de tolv klasserna tillfälle 
att få skapa sina visioner om centrala Göteborg i 
framtiden. 

Instruktionen såg ut så här:

Nu skall merparten av eleverna arbeta i grupper 
om tre eller fyra och utforma förslag på hur det 
stora området Centrala Älvstaden kan utformas 
och utvecklas både på kort och lång sikt. Det 
viktiga är att utgå ifrån det mänskliga livet – hur 
vill eleverna att livet för olika grupper av männis-
kor skall vara i området och vad behövs byggas / 
göras för att det skall bli så.
Alltihop skall så småningom mynna ut i ett 
budskap till kommunstyrelsen från flera hundra 
skolelever i Göteborg – så här vill vi att de cen-
trala delarna av staden skall utformas ganska 
snart – eller när vi blivit vuxna 2021.
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27. Gasklockan. Fotograf - Thomas Larsson
28. Från Färjan 4. Fotograf - Thomas Larsson
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Först skall eleverna fundera kring ordet VAD? 
Vad vill jag att det skall vara för liv i staden (min 
stadsdel och centrala staden) i framtiden (eller kan-
ske nästa sommar)? Vad vill jag att jag, min familj, 
mina vänner och andra skall kunna göra? Vad behö-
ver göras för att jag skall vilja bo och arbeta här när 
jag blir vuxen? Vad vill jag skall hända på fritiden? 
Vad är en bra stad för alla? Ja, vad är egentligen en 
stad?

Nästa steg blir då att ställa sig frågan HUR? 
Hur skall staden vara organiserad för att det där 
”VADET” skall uppfyllas. Hur skall staden byggas 
vidare? Hur skall vi förflytta oss? Hur skall vi mötas? 
Hur skall platser, parker, vattenområden, gator och 
byggnader se ut och fungera? 

Frågeställningarna var alltså ganska öppna – ugick 
från livet mer än från specifika avgränsningar. Det 
handlade ju om elevernas visioner och drömmar.

Det gick att arbeta med olika teman, mänskligt liv, 
en stad för barn, vatten, miljö, transporter, broar, 
mötesplatser…

Det gick självklart också att arbeta med platser som 
redan finns (hur skulle vi vilja utveckla Frihamnen, 
området runt Operan, Ramberget, kajerna…). Eller 
med nya platser man tycker skall finnas i staden – 
hur skall gatorna se ut, hur skall nya torg planeras? 
Hur skall parker se ut och fungera? Lekplatser? Hur 
skall staden låta? Självklart får man också fundera 
kring framtidens byggnader, hur de skall se ut och 
fungera. 

Under den här perioden gick det att boka in en halv 
dag med en eller två arkitekturpedagoger. Arkitek-
turpedagogens roll var att hjälpa till att tillsammans 
med lärarna och barnen problematisera frågor om 
staden och livet i staden, att bidra med arkitektens 
och formgivarens perspektiv.

Varje klass fick en stor flygbild över Centrala Älv-
staden. Övrigt material som inte fanns på skolan 
bistod Centrala Älvstaden med. De flesta eleverna 
valde att bygga modeller. Troligen hade intro-
duktionsworkshopen inspirerat till det. Men det 
skrevs också texter, tecknades och en grupp gjorde 
dataanimerigar.

29. Illustration Fält

29
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30. Visionsarbete Noleredsskolan. Fotograf - Lars Jonsson 
31. Visionsarbete Bräckeskolan. Fotograf - Lars Jonsson
32. Visionsarbete Gårdstensskolan. Fotograf - Lars Jonsson
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33. Visionsarbete Gärdsmosseskolan. Fotograf - Lars Jonsson 
34. Visionsarbete Tynneredsskolan. Fotograf - Lars Jonsson
35. Visionsarbete Gårdstensskolan. Fotograf - Lars Jonsson
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Eleverna i Hammarkulleskolan skrev under ti-
den texter kring hur de tror att Göteborg ter sig 
2021. Här två exempel:

En dag i Göteborg år 2021

Det var för varmt. Jag blev tvungen att öka 
luftkonditioneringen i bilen. Det var trafikköer 
överallt. Jag visste att jag skulle komma för sent 
till jobbet. När jag kom fram var det nära att jag 
fick sparken men jag klarade mig undan med en 
varning. 
Jag satte igång med min svensklektion med min 
högstadieklass. De var väldigt smarta och aktiva. 
Vi tittade på svt-nyheter, då vi fick höra väldigt 
dåliga nyheter. Isarna hade börjat smälta i Arktis 
och Antarktis. Isbjörnarna och pingvinerna drun-
knade. Vi började fråga varandra, vad det var 
som gjorde att isen började smälta. Ingen kunde 
svaret, förutom den smartaste i klassen. Han sa 
att det berodde på den globala uppvärmningen 
och jag höll med.
När alla mina lektioner var slut, åkte jag till mina 
barn, Ali, Hanna och Abdulahi. De var väldigt 
söta och små. Jag hjälpte dem med Koranen och 
sedan gick de till Koranskolan, där de skulle få 
en ny läxa. Jag var hemma ensam. Min make 
jobbade, så jag gick och handlade. Jag fick med 
allt från listan förutom mjölken. Jag fick köra en 
mil till den närmaste speceriaffären. När jag kom 
hem på kvällen var barnen hemma. Jag lagade 
spagetti och köttfärssås och de tyckte att de var 
gott. Till sist slumrade de till. Då började jag rätta 
gamla prov och läxförhör. Sedan var jag trött och 
gick och lade mig och sov.

Fawsija Said 8A

En dag i Göteborg år 2021

Det var en vacker dag 14 november 2021. Massor 
med trevliga människor, som går runt och söta 
barn som leker med sina kompisar på dagis. Cen-
tralstationen har byggts om, så att den har blivit 
större och finare. Alla är välkomna. Det finns 
fler butiker och sakerna blir framför allt billigare. 
Bussarna har blivit flera och man behöver bara 
vänta 15 minuter på bussen. Hisingen har byggts 
om. Det är inte så många hus och lägenheter men 
flera gator. Det finns många marknader, som 
säljer saker från Asien. På kvällen tänds ljuset 
på gatorna. Alla människor går runt på markna-
derna och har det mysigt. 
Angeredsbron, som går till Hisingen, har man 
byggt om, så att det har blivit en gångbro, där 
man kan ta en trevlig promenad i stället för att 
åka buss. Nära stan har de byggt ett nytt mu-
seum. Alla de gamla båtarna, som låg vid kajen 
i Göta Älv för tio år sedan, finns i det museet nu. 
Vid Göta Älv har det blivit vackrare och många 
par kommer och promenerar och har det roman-
tiskt tillsammans. 
Jag har upplevt en fantastisk dag i Göteborg den 
14 november 2021. Det är dags för mig att resa 
tillbaka till Stockholm, där jag studerar. Om 
några år, när jag är färdig och jag har sparat ihop 
pengar, då ska jag flytta till Korea och leva där

Sara Tong 8A
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36. Förslag från Noleredsskolan. Fotograf - Lars Jonsson 
37. Förslag från Tynneredsskolan. Fotograf - Lars Jonsson
38. Förslag från Noleredsskolan. Fotograf - Lars Jonsson 
39. Förslag från Gårdstensskolan. Fotograf - Lars Jonsson
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41. Ur filmen “Unga:Älvstaden”
42. www.ungatarplats.se
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STADSPLANERARE

Efter det besökte två filmpedagoger (förmedlade 
av Kulturförvaltningen) alla klasserna och filmade 
eleverna när de visade sina modeller. De två 
åttondeklasserna i Hammarkulleskolan fick sedan 
det hedersamma uppdraget att gå igenom alla för-
slagen, reflektera över dem och sammanfatta dem 
till ett gemensamt budskap. De blev sedan inter-
vjuade av projektledaren för Centrala Älvstaden Bo 
Aronsson, detta tillfälle filmades också.

Alla förslagen liksom filmen 
finns på bloggen:
”ungatarplats.se” 

och på 
Youtube Unga:Älvstaden.

Sammanfattning av förslagen:
 
Teman

• Det gröna och naturliga är viktigt.
• Parker för alla åldrar – som mötesplatser, för fritidsak              
   tiviteter och idrott.
• Mötesplatser av olika slag utomhus och inomhus–
   fritidsgårdar och aktivitetshus, många kaféer.
• Människovänliga bostäder, även för studenter och 
   hemlösa. Låga trähus. Men också höghus. Nära till  
   förskola, skola och affärer, köpcentra en bit bort.
• Minska biltrafiken.
• Intressanta broar och tunnlar över och under älven -
   under vattnet skall det hända saker. Götaälvbro med 
   svängande café.
• Oro för miljöförstöringen – men också hopp (miljö 
   bilar, Göteborg miljövänligast i Sverige).

Förslag för olika delområden

• Ramberget – linbana ner till en park och   
   skog, café i en grotta, klättervägg.
• Frihamnen – bilfri park. Flytande gångbroar. En 
  undervattensvärld i en bubbla av  tjockt glas. 
• Ringön – moderna hus, stor park, torg med affärer 
   och restaurang, en nedsänkt skräckbiograf.
• Backaplan – visionsbilder från nätet – ett stort mod
   ernt inomhuscentrum.
• Gullbergsvass – älvpark, älvbio och ett Campus med  
   tilltalande byggnader.
 
Elevernas visioner stämmer till många delar överens 
med både vad som kom fram i övriga medborgar-dia-
ogen i Centrala Älvstaden och resultatet av en interna-
tionell workshop som hölls sommaren 2011.

44. Från inspelningen av filmen Unga:Älvstaden
45. Utställningen om Unga:Älvstaden i Älvrummet

46. Återkoppling och filmvisning i Älvrummet
47. Återkoppling och filmvisning i Älvrummet

45 46

47
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52 53

 
Återkoppling till barnen
 
Återkoppling under tiden och efter processens slut 
var för oss en självklarhet. Att i startskedet informera 
tydligt att detta handlar om stadsutveckling på lång 
sikt och att många idéer inte kan förverkligas. Bloggen 
skapades i ett tidigt skede för att eleverna skulle kunna 
följa de andras arbeten, vi mailade också ofta till lärarna 
med berättelser om processens olika skeden.

I april 2012 återkopplades resultatet av hela medbor-
gardialogen till medborgarna vid ett antal tillfällen. 
Alla skolklasserna bjöds in till visning av filmen och 
bloggen i Älvrummet – en byggnad vid Lilla bommen 
i Göteborg avsedd för information och dialog kring 
stadsutvecklingen i centrala Göteborg. Några klasser 
fick träffa politiker och representanter från Trafikver-
ket.

Rutiner för fortsatt dialog 
med barn och unga
  
Byggnads-, Fastighets- och Trafiknämnden fat-
tade årsskiftet 2011/2012 beslut om att barn-
konsekvensbeskrivningar skall göras i analyser 
av planförslag. I verktyget för barnkonsekvens-
analys som arbetats fram ingår dialog med barn 
och unga. Det finns en stark vilja till detta och 
tillgång till olika metoder beroende 
på om det är en liten plats nära till 
exempel skolan – eller ett stort stadsområde på 
längre sikt. Beredskapen finns på Kulturförvalt-
ningen med arkitekturkonsulent och nätverket 
för arkitekturpedagoger, men även på andra 
förvaltningar. 

I projekt Centrala Älvstaden formulerdes en 
särskild handling med strategier för medborgar-
dialog när området utvecklas, där ingår dialog 
med barn och unga.

48. Älvstaden Vision & strategier
49. Dialog om framtidens Älvstad
50. Ur Älvstaden Vision & strategier
52. Kanaltorget
53. Älvrummet

48 49 50
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Vad har vi lärt oss av 
samarbetet
 med barnen?
Eftersom vi haft dialog med medborgare av alla 
åldrar kring samma frågor och samma område 
går det att se att barnen och de unga kanske va-
rit lite mer nyskapande och att de tänkt mer på 
människor som har det svårt i vårt samhälle. Vi 
har också lärt att man inte bör snäva in uttrycks-
medlen för tidigt. Vi ångrar att vi lät dem bygga 
pappmodeller redan på den första workshopen. 
Troligen hade vi fått visionsförslag i fler olika 
tekniker (dataanimationer, text, ljud…) om vi 
hållit det mer öppet.
 
 med lärarna?
Samarbetet har mestadels varit väldigt positivt, 
men det har varit ganska svårt att nå dem på te-
lefon och på mail, svårt att få fram meddelande 
av olika slag. Vi bad i ett tidigt skede om PUL-
papper på alla barnen men lyckades inte

få in några förrän alldeles på slutet. Vi ordnade 
professionella instruktioner för inläggning av 
favoritplatserna på Panoramio, ett nätverktyg, 
men det fungerade i princip inte heller. Vi bjöd 
in till informationstillfällen men lyckades bara få 
några få att komma. Vår tolkning är att lärarna 
hade alldeles för mycket att göra och att det inte 
gavs tillräckligt utrymme för dem att arbeta med 
det här projektet.

 
Fortsatt arbete
 
En direkt fortsättning: 
Processen kring Kanaltorget
  
I februari 2012 kom ett uppdrag från kommun-
styrelsen till Kulturnämnden att starta en dialog 
med barn och unga kring idéer för Kanaltorget, 
en plats närmast Älvrummet där ”Göteborgs-
hjulet” stått i ett par år. Området ligger mitt i 
det som numera benämns Älvstaden så det var 

54. Den rödgröna majoriteten skriver på Facebook efter att ha sett filmen “Unga Älvstaden”

54
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55. Illustration av metod och projektupplägg

lämpligt att använda samma metod som för 
Unga Älvstaden och även låta Unga:Älvstadens 
12 skolklasser delta i detta. Ytterligare fem 
klasser från skolor i Centrala Göteborg plus en 
separat ungdomsgrupp fick med hjälp av arki-
tekturpedagoger arbeta med Kanaltorget.

Redan sommaren 2012 byggdes en del av det 
som barnen föreslagit, en skejtramp, en scen och 
sköna ställen att sitta på. Vi kommunicerade ut 
detta till eleverna direkt.
 
Fortsättning på sikt 

I visionen för Älvstaden har strategin för fort-
satt dialog formulerats såhär: ”Älvstaden skall 
utformas med barns och ungas bästa för ögonen. 
Vi behöver arbeta utifrån barnperspektivet och 
lyssna till barns tankar och idéer om stadens 
utveckling. Barn och unga skall bli tillfrågade i 
alla frågor som rör dem. Skolor och pedagogik 
kan användas för att ta vara på barnens idéer. På 
detta sätt kan även skolornas kompetens stärkas 
i ämnen som rör hållbar utveckling och stadsut-
veckling.”

I rapporten om hela dialogen Centrala Älv-
staden ”Dialog om framtidens Älvstad” finns 
följande formulering inför framtiden:
 
Förhållningssätt och kommunikation 

Ett öppet samtalsklimat är en grundförutsättning 
för dialog. En processledare bör därför sträva efter 
att skapa ett tillåtande samtal som lyhört fångar 
upp olika ställningstaganden, synpunkter och 
idéer. 

Det behöver finnas en tydlighet i dialogens förut-
sättningar och en transparens genom hela proces-

sen. Återkoppling är en viktig del under pågående 
process och det är av stor vikt att slutresultatet 
görs tillgängligt. Kontinuerliga uppdateringar 
bör ges till de som deltar under planerings- och 
utbyggnadsprocesser som pågår under längre 
tidsperioder.

Barn och ungdomars möjligheter att delta i 
dialogen behöver ges särskild uppmärksamhet och 
deras kunskaper är viktiga när staden planeras 
eftersom de har andra erfarenheter av att an-
vända staden än vad vuxna har. Då dialogarbete 
genomförs i skolan är det viktigt att tänka på att 
barn har skolplikt och därmed inte har möjlighet 
att välja bort att delta. Därför är det av stor vikt 
att allt som görs skapar mening för involverade 
elever, att det relaterar till verkliga behov och att 
det kopplas till läroplanen. Lärarna bör involveras 
och staden kan användas som klassrum. I dialog 
med barn och unga är det extra viktigt att vara 
ute och känna, lyssna och lukta på staden. Barn 
och unga kan behöva hjälp att sätta ord på det 
som finns runtomkring dem. Avsaknad av vissa 
ord kan göra det svårare att formulera tankar och 
idéer vilket ställer krav på stor noggrannhet med 
introduktionsfasen i dialogprocesser med barn.

 
Reflektioner/intervjuer

Vi har prövat dialog med barn och unga i ett 
mycket tidigt skede i stadsutvecklingsprocessen. 
Vi har fått uppfinna nya metoder och trampa 
upp nya stigar och det har emellanåt varit nästan 
oöverkomligt. Om vi hade fått börja från början 
idag så hade vi haft mycket längre planeringstid 
och involverat lärarna i ett tidigare skede. Vi 
hade lagt mer möda på att dokumentera och 
fotografera de olika skedena och att tidigt få in 
PUL-papper för alla barnen. 

LÄR OM OMRÅDET KRING 
HEDEN OCH GÖTEBORGS 
HISTORIA

Genom färdmedel (Buss eller rött 
tåg)  gör barnen en Landmärkes-
bingo runt Heden.

Barnen får inventera Heden. Vad är 
bra och vad är dåligt? Arbeta med 
karta, �ygfoto moodboard och 
symboler.

Dokumentera genom foto eller �lm

Pensionärer och lärare gör också 
övningar och man jämför. 

Gocatching på sommaren?

FÖRBEREDELSE

Samla bilder på Heden från olika 
årstider väderlekar och tidsepoker.

Vem �lmar? Pedagoger, barn eller 
Pensionärer?

Förbereda moodboards och 
landmärkesbingo. Vad är 
kostnaden för tåg/buss etc:

Kontakta pensionärer och skol-
klasser som vill vara med.

Att man samlar in PUL papper och 
markerar på skolfoton vilka som 
får vara med på bild och �lm och 
vilka som inte får vara med.

Geocatching? Smartfoneskyltar?
Starta blogg etc?

Material om tävlingen?

UPPSTART

Barnen och pensionärerna  bjuds 
in till  Stadsmuseet eller 
Älvrummet.
Vad gör en stadsplanerare/arkitekt/
designer?
Vad är demokrati?
Göteborgs historia

Filmen från Unga Älvstaden visas

Barnen och pedagogerna för möta 
arkitektur-design-
�lmpedagogerna och lära känna 
dem.

De får de veta vad som kommer att 
hända under projektet och vilka 
faser projektet har.

De får se olika exempel på hur man 
kan arbeta med stadsutveckling 
och hur kan man förklara en bra 
idé som man har så att andra 
förstår vad man tänker! 

Det är bra att visa på �era olika sätt 
man kan jobba på så att man inte 
styr in dem och begränsar dem.

Det är viktigt att man är ärlig och 
förklarar att det kanske inte 
kommer att genomföras och att 
det tar tid när många är med och 
bestämmer.

Materialet  om staden repiteras i 
skolan 

PRESENTATION I NÄMDEN

Festlig tillställning där man bjuder in 
föräldrar och barn till en presenta-
tion av barnens förslag.
Detta sker på ett nämndmöte där 
politiker får ta del av de åsikter och 
förslag som projektet kommit fram 
till. Där får barnen en tydlig 
återkoppling av vad de båda 
skolorna har arbetat med.

Presentationen avslutas med ett 
antal frågor till nämden. 

 

SAMMANSTÄLLNING

En �lmare kommerut till skolorna 
och �lmar/fotograferar förslagen

Samtligt material sammlas in och 
visas på blogg? En �lm kommer 
sedan att klippas ihop?

REFLEKTION

Förslagen jämförs med 
arkitekternas förslag. 
Barnen kan kommentera 
förslagen.

Re�ektion Vad gick bra 
och vad gick dåligt?
Hur arbetar vi vidare? 
Hur kan vi utveckla?

Rapport skrivs.

IDÉER OCH FÖRSLAG KRING 
HEDEN

Arkitektur-,  design- eller �lm- 
pedagog, ger barnen verktyg, råd 
och tips hur man kan presentera en 
idè.

1 ELLER 2 TILLFÄLLEN? 

Viktigt är att barnen ges möjlighet 
att utrycka sig på det viset de 
kännes sig bekväma med. Digitala 
format är därför önskvärt och 
fördelaktigt.

DECEMBER       JANUARI        FEBRUARI        MARS    AUGUSTI 
   

SKISS 
2012 12 07 ?/1

SPORTLO
V v7
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Vi anser att en ”verktygslåda” med olika meto-
der för dialog med barn och ungdomar i fysisk 
planering i olika typer av processer och på olika 
nivåer i planeringen behöver utvecklas. Erfaren-
heter från olika dialogprocesser behöver utvär-
deras och spridas.

Trafikverkets projekt är ett viktigt steg i rätt rikt-
ning.

Bakgrund till deltagandet i Tra-
fikverkets projekt – varför ville 
vi vara med?

Barnperspektivet i Göteborgs Stad 

Barnperspektivet har fått särskild tyngd i Göte-
borgs Stads budget. Där framgår att barnpers-
pektivet skall tillgodoses inom hela planom-
råd-en i högre utsträckning och tidigt arbetas 
in i planprocessen. Otraditionella vägar och 
metoder skall prövas och beslut i samhällspla-
neringen ska värderas utifrån barnkonsekvens- 
analyser och -utvärderingar. 

Ur majoritetens budget 2011:
”All stadsplanering och byggnation ska utgå från 
ett barnperspektiv.”
”Planeringsarbetet ska utvecklas mot en mer 
inkluderande process där barn och unga får infly-
tande över hur deras stad utformas.” 

Inom Göteborgs Stads verksamheter arbetas det 
på flera håll med frågor med direkt eller indirekt 
koppling till ett barnperspektiv inom samhälls-
byggnadsområdet. 

Genom intentionen i budgetskrivningen och ge-
nom att utveckla och samordna det arbete som 

pågår inom staden kan Göteborgs stad hävda en 
profil som föregångare inom området. 

I Byggnadsnämndens, Fastighetsnämndens och 
Trafiknämndens Mål och inriktning för budget 
2012 kan man läsa: ”Vår vision är ett hållbart och 
solidariskt Göteborg. Detta ska ses i tre dimen-
sioner – den ekologiska, den ekonomiska och den 
sociala. Dessa dimensioner är ömsesidigt bero-
ende av varandra och ska beaktas i all stads- och 
trafikplanering. Sociala konsekvens- analyser av 
förslag ska utvecklas. Därtill ska även ett barn-
perspektiv prägla utvecklingen av staden och 
säkerställas i konsekvensanalyser av förslag. 
Alla göteborgares möjlighet till inflytande ska 
stärkas.”

Göteborg tidigt ute

År 2002 anställde Kulturförvaltningen i Göteborg 
Sveriges första arkitekturkonsulent med uppdrag att 
främja arbetet med arkitektur och stadsbyggnadsfrågor 
i skolan och att vara en bro mellan barnen och besluts-
fattarna. Efter det har ett stort antal projekt genomförts 
i skolorna med hjälp av arkitekturpedagoger. Det har 
rört sig om alltifrån utformandet av detaljer i den 
direkta närmiljön till stora stadsbyggnadsprojekt. En 
skrift finns om en del av dessa processer:  Barns rätt 
till staden – om arkitekturpedagogik som demokratisk 
metod i Göteborg  (Mie Svennberg och Mania Tei-
mouri (red)  Göteborgs Stad och Movium 2010).
Ett av projekten var Dialog Södra Älvstranden/Skepps-
bron som startade 2005. Där deltog skolbarn i en stor 
visionsprocess för ett viktigt centralt stadsområde intill 
Göta Älv.

Efter processen höjdes en del kritiska röster. En 
erfarenhet som gjordes då var hur viktigt det var att 
återkoppla till dem som engagerat sig.

Våren 2012 ställdes detaljplaneförslaget för Skepps-
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bron ut. Det hade då gått sju år sedan dialogen pågick. 
Många av barnens tankar och idéer har tagits tillvara i 
förslaget, men mycket tid har gått förlorad och det kan 
vara svårt att så långt efter kommunicera resultatet till 
barnen.

Nätverket “Barn och unga i 
fysisk planering inom Göte-
borgs Stad”
 
Anledningen till att Tryggare och Mänskligare  
Göteborg ansökte om att få vara med i pilot-
projektet hos Trafikverket var dels att vi vill 
finnas med där frågor kring barns och ungas 
delaktighet diskuteras och utvecklas och dels att 
vi tyckte att vi har viktiga erfarenheter att bidra 
med. Vi hade också under några års tid byggt 
upp ett nätverk ”Barn och unga i fysisk plane-
ring inom Göteborgs Stad”.

I nätverket ingår i dagsläget tjänstemän från 
16 förvaltningarna i staden som arbetar med 
frågor kring barn och unga och fysisk planering. 
Nätverket träffas regelbundet, ungefär en gång 
i månaden. Arbetet hittills har resulterat i ett 
antal konferenser, seminarier och andra aktivite-
ter, erfarenhetsutbyte, rapportering från förvalt-
ningars aktiviteter samt omvärldsbevakning och 
arbete med modellen för barnkonsekvensanalys. 

Nätverket fungerar numera som ett forum för 
samverkan kring metodfrågor om hur barnper-
spektivet inom våra olika ansvarsområden ska 
kunna uppnås. Nätverket har en projektledare 
från stadsbyggnadskontoret. 

Representanter från nätverket har deltagit i en 
arbetsgrupp som har arbetat med att utveckla 

de tre gemensamma verktygen för en digital 
kunskapsbas för social hållbarhet, barnkonsek-
vensanalys och socialkonsekvensanalys. 

Nätverkets uppdrag har bland annat resulterat 
i att en modell för barnkonsekvensanalys BKA, 
barn och unga i fokus 1.0 har tagits fram. Detta 
arbete sprids nu i samtliga förvaltningar och 
modellen har börjat tillämpas vid till exempel 
underlag för beslut i nämnder. 

Nätverket fortsätter att utveckla former för sam-
verkan och följa upp och utveckla modellen för 
barnkonsekvensanalys för förändringsprocesser 
inom fysisk miljö i Göteborgs Stad. 

Göteborgs Stad är medlem i det europeiska nät-
verket Cities for Children och ingår i en arbets-
grupp kring boendefrågor. Våren 2012 träffades 
arbetsgruppen i Göteborg.

På sikt finns också önskemål om strategier 
för att få in samhällsplanering i den ordinarie 
undervisningen i skolan och att använda staden 
som det fantastiska klassrum den faktiskt är. 

Hur kan den erfarenhet som finns i skolan 
komma samhällsplaneringen tillgodo?

Hur kan samhällsplanerare bistå lärare /
pedagoger att hjälpa eleverna att utveckla med-
borgarskapet?

 
BKA – 
Barnkonsekvensanalys
Information finns under rubriken “social håll-
barhet och barnperspektiv” på: www.goteborg.se

56. Barnkonsekvensanalys
57. Cityvarvet - Fotograf Thomas Larsson 56
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CITAT

“ Det är vi som skall bo i 
den här staden ”

“Vi har ju så mycket vatten i Göte-
borg.Vi borde använda det vattnet”

“Det är roligt att veta att de 
hemlösa har ett hem. Och inte 
frysa ute och så..”

“Också gillar jag inte bilvägarna”

“Det kommer att finnas ett kompishus”

“Vi vill ju inte att det skall 
bli en skräphög”
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Bostäder i Frihamnen
Bräckeskolan Åk 3

Vi vill ha bostäder i Frihamnen med butiker och 
kaféer nära vattnet.

Flytande idrottsanläggning vid 
Bananpiren
Bräckeskolan Åk 3

Vi vill skapa en flytande idrottsanläggning utanför 
Bananpiren och Frihamnen. På så vis skapar man 
aktivitet där. Man skall kunna utöva olika idrotter 
på planen. Den kommer att röra sig och det är lite 
det som är poängen. Alla skall kunna vara med och 
spela, även de som normalt inte brukar vara så bra på 
bollsport!

Ridhus på Ramberget
Bräckeskolan Åk 3

Vi vill ha en flytande golfanläggning utanför 
nuvarande golfanläggning på Norra Älvstranden. 
Snart byggs det fler bostäder där och vill få dit mer 
liv och aktivitet.

Flytande Golfanläggning
Bräckeskolan Åk 3

Vi vill ha en flytande golfanläggning utanför 
nuvarande golfanläggning på Norra Älvstranden. 
Snart byggs det fler bostäder där och vill få dit mer 
liv och aktivitet.



Det kuliga vattenpalatset
Bräckeskolan Åk 3

Vi har gjort ett vattenpalats med massor av 
roliga grejer.
Vi har byggt en laserdom, där man kan skjuta 
med vattenpistoler och följa en hinderbana.
Utanför finns en jättestor bassäng . I bassängen 
finns det en rutschkana som är
genomskinlig med prydnader och massor av 
badleksaker.Det finns en vågmaskin i
bassängen och en tunnel för att komma dit. 
Där finns en rund bomb som man kan trycka
på. Då börjar det blixtra och regna. Där finns 
också en bubbelpool med färger i som lyser
i hela poolen. Hopptornet är i tre våningar
Vi har också målat och klistrat bilder på saker 
som hör till vattenpalatset.
T ex sjön med en bro som man kan hoppa 
ifrån, när man vill bada med delfinerna eller
slottet med utsiktsplats och babypool eller lin-
banan över bassängen för att komma upp på
berget eller upp till en rutschkana.
Vi har skrivit en dikt och en sång.
På det kuliga vattenpalatset samlas folk i sam-
hället som vill bada och ha det kul

Hunddagis på Ramberget
Bräckeskolan Åk 3

Vi föreslår ett hunddagis på Ramberget. Där 
kan stressade mattar och hussar få avlastning 
och man kan komma dit och ta hand om 
hundarna.

Bowlingbana i Gasklockan
Bräckeskolan Åk 3

Idag står Gasklockan öde. Där vill vi att man 
bygger en bowlinghall!



Park med linbana på Ramberget
Bräckeskolan Åk 3

Vi har tänkt att det ska vara en linbana från Ramber-
get till ett jättestort låtsasträd.
Trädet ska ha lampor som lyser i olika färger. En hiss 
går upp i trädet. När man åker i linbanan ska man se 
en jättestor blomma nedanför som är gjord av massor 
av små blommor. Från Ramberget går det också en 
rutschkana ner. Nedanför berget finns det ett cafe´ 
i en grotta.Det finns en skog vid Ramberget med en 
hinder bana. Där finns också gårdar med djur,
en liten sjö med en strand, en å med en bro, en liten 
kulle med fin utsikt och gångar. Bakom berget finns 
det en klättervägg och ett långt rep till toppen för att 
kunna dra sig upp.

Tunnel under älven  
Bräckeskolan Åk 3

Vår tunnel ska gå under älven mellan Science Park 
och ena Stena Line båten. I samma tunnelrör ska det 
finnas plats för både tunnelbanan och en gångbana.
När man åker tunnelbanan finns det en hållplats 
under älven där det finns ett cafe´.
Det finns fönster ut i tunnelröret så att man kan se 
under vattnet. De svarta husen är stationer. Där kan 
man gå ner till tunnelbanan. I de andra husen bor det 
människor.
Högst uppe i Eriksbergskranen finns det en restau-
rang .Det finns en hiss upp till restaurangen.

Zoo på Ramberget 
Bräckeskolan Åk 3

Vi vill ha ett zoo på ramberget. Där kan man handla 
olika foder,hö,spån och mat till djuren. Man kan 
givetvis också köpa djur där!



Element Jord
Brännöskolan Åk 3

Det här är elementet jord. Vi har byggt fyra tunnlar 
under jorden som möter varandra. I tunnlarna kan 
man leka och krypa runt. Det finns också kikhål som 
man kan titta upp ur tunnlarna med. Ovanför tunn-
larna finns det gräs och blommor

Element vatten
Brännöskolan Åk 3

Vi har byggt en vattenlek och en simbassäng som vi 
vill ha i parken med de fyra elementen.

Elements of fire
Brännöskolan Åk 3

Vi har arbetat med eld. Vi har gjort en grillplats, där 
finns det en kiosk där man köper rå mat t.ex. Mars-
mallows, korv och hamburgare. Sedan kan man grilla 
det själv. Kiosken är röd och orange.



Air flying element
Brännöskolan Åk 3

Vi vill ha “Body flying” i Gasklockan. Längst upp vill 
vi bygga ett inglasat rum. Där får man en fantastisk 
utsikt över Göteborg och man kan också titta ner på 
skateparken som vi vill bygga nedanför.

Motionshuset  
Brännöskolan Åk 3

Vi har gjort ett motionshus där man kan spela 
och utöva: Fotboll, handboll, judo, karate, Ameri-
kansk fotboll, baseball, ishockey, 
innebandy, löpning, och rugby. Efter det kan man ta 
sig ett dopp i den härliga poolen.

Aktivitetshus  
Gärdsmossesklan Åk3

Vi tycker att man skall bygga ett aktivitetshus, med 
trädgård, bio, spa, gym, bad och rum där man kan 
umgås och hänga.



Belyst fotbollsplan
Gärdsmossesklan Åk3

Vi tycker att det är viktigt med fler idrottsanläggnin-
gar I Göteborg. Man bör vara noga med belysningen, 
så att man också kan idrotta på kvällen.

Biografer och museer
Gärdsmossesklan Åk3

Vi vill ha fler biografer och museer i Göteborg!

Djurpark
Gärdsmossesklan Åk3

Vi vill ha en djurpark i Göteborg med många olika 
djur. Där skall finnas en kiosk och ett Café.



Soffor i Nordstan
Gärdsmossesklan Åk3

Vi vill ha soffor i stället för bänkar i Nordstan. Det är 
bekvämare och skönare för ryggen. Vi vill att det skall 
finnas många soffor, så att man kan slå sig ner där när 
man väntar eller bara sitter ner och pratar. Utomhus 
borde man också göra mer bekväma sittmöbler.

En plats för hemlösa & ett 
spelhus
Gårdstensskolan Åk 8

Vi vill göra ett hotell och en plats för hemlösa där de 
kan njuta av livet. Det kan finnas ett spa för dem Vi 
vill också att det skall finnas ett stort spelhus i Göte-
borg – Ett för de yngre och ett för de äldre.

Älvbiografen   
Gårdstensskolan Åk 8

Vår biograf är ett komplement till Bergakungen, där 
man ska kunna göra annat än att bara titta på film. 
Biografen består av tre byggnader som sitter ihop. 
Byggnaderna är röda och rymmer sammanlagt 10 
rum. I huvud-byggnaden i mitten finns entrén. In-
nanför entrén görs det reklam för nya filmer som ska 
komma ut. Ovanför entrén på andra våningen ligger 
en restaurang. På framsidan finns ett stort långt fön-
ster där man har fin utsikt. På baksidan av huvudbyg-
gnaden finns en stor balkong där man kan sitta och 
titta ut på båtarna i älven samtidigt som man äter. 
Balkongen är en förlängning av själva restaurangen 
som är öppen på sommarhalvåret.
På båda sidor om huvudbyggnaden finns en mindre 
byggnad i två våningar. Den vänstra byggnaden har 3 
rum på varje våning. Ett av rummen på nedervånin-
gen är en biosalong som bara visar filmer för barn. 
Där finns också ett bibliotek där man kan läsa böcker 
men också låna och köpa. Den högra byggnaden 
har 2 rum på nedre våningen och 3 rum på andra 
våningen. I ett av rummen finns en salong för alla 
Mangaälskare, där de kan se på film, köpa böcker, 
seriemagasin och prylar.



Älvcaféet  
Gårdstensskolan Åk 8

Vårt café heter Älvcaféet efter som det ligger vid 
älven. Det är brunmålat och med bilder på kakor. Det 
är ett café med lyxiga soffor, bord och stolar. Det ska 
vara mysiga lampor som lyser upp på kvällarna. Man 
kan sitta både inne och ute. På insidan hänger det 
tavlor med kakor överallt. Golvet är av trä och mel-
lanbrunt. Det ska finnas en matta vid ingången. Mitt i 
caféet finns en chokladfontän och runt den ligger det 
frukter. Det ska också finnas blommor. I caféet ska 
man kunna köpa bakelser, choklad, tårtor, pannka-
kor, våfflor, kakor och pajer. Det ska också finnas 
olika sorters glass. Att dricka ska finnas olika varma 
drycker, kalla drycker, läsk, saft och milkshake. Alla 
gäster ska också ha tillgång till Wi-fi, så att man kan 
sitta och jobba på caféet eller göra vad man vill.

Älvparken
Gårdstensskolan Åk 8

Vi menar att det behöver anläggas en park i det om-
rådet som ska projekteras öster om den nuvarande 
Göta älvbron. Grönområden blir allt viktigare i de 
större städerna, dels för att trafiken medför dålig 
luft, men också för att stressade människor behöver 
koppla av från storstadslarmet. Vår park ska ligga 
på Marieholmsidan av älven där Säveån rinner ut i 
Göta Älv. Parken behöver inte vara stor, vi bedömer 
att 400×400 meter kan räcka. I parken ska finnas 
möjligheter till både aktivitet och avkoppling. Ett café 
ligger helt nära Säveån. På baksida skall det finnas 
möjlighet att hyra roddbåtar, som kan bli ett roman-
tiskt nöje för förälskade par. Anlagda dammar där 
man kan köra med radiostyrda båtar och på vintern 
kan man åka skridskor på isen där. Några tennis-
banor ska finnas i parken, där vem som helst kan 
spela genom att boka tid i caféet. En mindre lekplats 
där trötta föräldrar kan lämna sina barn att leka av 
sig. Längs parkens norra sida vid strandkanten av 
Göta älv ska det finnas utrymme och möjlighet för de 
som vill pröva fiskelyckan. Parken kommer att hållas 
ren och snygg av anställd personal.



Campus Marieholm 
Gårdstensskolan Åk 8

Byggnaden är ett campus för studenter, som kom-
mer hit från andra länder för att studera. I den stora 
byggnaden finns arbetsrum där studenterna kan 
göra sina läxor och studera i lugn och ro. I samma 
byggnad finns också fritidsaktivitet för studenterna 
så att de kan roa sig på sin fritid. I byggnaden ska det 
finnas en servering, men också kök med spisar och 
mikrovågsugnar så att de kan laga sin mat själva.
Från huvudbyggnadens baksida leder en inglasad bro 
över till en mindre byggnad där studenterna har sina 
sovrum.
Campuset ska ligga vid Gasklockan och ha utsikt 
över älven.

The Flying Dutchman – 
Den Hängande Restaurangen
Gårdstensskolan Åk 8

Vår restaurang The Flying Dutchman, ska heta så 
dels för att den ska ”hänga” under den nya Göta 
älvbron, men också som en hyllning till holländarna 
som byggde staden på 1600-talet. Den ska ligga på 
Marieholmsidan av älven. Från kajen åker man hiss 
upp till restaurangen, men man kan också ta trappor 
ner till restaurangen uppe ifrån själva bron. Res-
taurangen sträcker sig ut över vattnet ca 100 meter 
och den fasad som är vänd mot öster är nästan helt 
byggd av glas. Utsikten är med andra ord en del av 
upplevelsen. Tanken är att restauranggästerna får 
uppleva broöppningarna samtidigt som de sitter 
och äter. Bron öppnar sig sakta i sidled (inte som nu 
i höjdled) och restaurangen som är en del av själva 
bron svänger med och gästerna kan se båtarna fara 
förbi på helt nära håll. Det kommer att bli ett ovanligt 
och unikt landmärke, som kommer att locka turister 
till Göteborg.
Restaurangens meny kommer att locka sina gäster 
med havets läckerheter, som räkor, kräftor, hummer 
och den fisk som fångas i vattnet utanför Göteborg. 
I restaurangen ska finnas en bar med fullständiga 
rättigheter och det ska också finnas en liten scen, där 
enskilda artister eller mindre grupper kan underhålla 
restaurangens gäster. Restaurangen kommer att vara 
öppen till sent på natten.



GameHouse
Gårdstensskolan Åk 8

Game House består av två byggnader i tre våningar 
som ligger mitt emot varandra. Det finns en välvd 
inglasad bro som förbinder de båda byggnaderna. 
På taket på var och en av byggnaderna ligger en 
sporthall med ett kupolformat tak av panoramaglas.
Innanför Game House väggar kan man bland annat 
roa sig med att spela PS3, Xbox och Wii, liksom 
att pröva sin skicklighet i bil- och MC-simulatorer. 
Man ska kunna spela pingis, eller ta en fika i caféet. I 
caféet ska man kunna köpa godsaker (chips, ostbågar, 
choklad, läsk osv). Det ska finnas speciella rum för 
bara tjejer eller bara killar, men också rum där man 
kan träffas tillsammans. En del rum skall vara helt 
mörka och upplysta bara av blinkande olikfärgade 
lampor. Färgerna ska vara coola och passa ungdo-
mar. I Game House skall det finnas läxhjälp för alla 
som behöver det. Flera rum används för att ha fira 
födelsedagar i. I en stor salong finns en stor 3D-
skärm som visar de senaste filmerna. Personalen ska 
vara vänlig och vara från 20 år och uppåt. Priserna 
kommer att vara så låga som möjligt eftersom det 
vänder sig främst till ungdomar.
När Game House står färdigbyggt kommer det 
att locka till sig många människor. Små som stora 
och turister som kommer på besök till Göteborg. 
Kriminaliteten kommer att minska när ungdomar 
får något roligt att göra. Till skillnad från många 
ungdomsgårdar kommer det att vara öppet varje dag. 
De kan komma hit och spela spel och ha roligt med 
sina vänner. Man kan komma hit och lära känna nya 
människor, något som de flesta gillar att göra. Game 
House kan fungera som en fritidsgård för alla. Ung-
domar som behöver extrahjälp med skolarbetet kan 
också komma hit.



Happy House
Gårdstensskolan Åk 8

Happy House skall ligga mellan Centralstationen och 
Tingstadstunneln. Det är ett hus i många våningar 
där det finns en massa olika saker för ungdomar att 
göra. Åldersgränsen skall vara 13 år. Det ska finnas 
vakter där så att alla kan känna sig trygga. På taket 
skall det finnas en konstgräsplan för fotboll och 
stora TV-skärmar där man kan titta på matcher 
från Champions League, La liga, Serie A och Pre-
mier League. Under den på översta våningen finns 
spelhallar för Playstation, X-box och Wii och där 
anordnas turneringar med priser. Det finns också 
simulatorer för MC och bilar. En våning ner ligger 4 
dansstudios med stora speglar på väggarna, där man 
kan träna och lära sig olika typer av dans. Längre ner 
i byggnaden finns affärer som vänder sig till ung-
domar, som H&M, Stadium, Gamestop och andra. 
På botten finns ett kafé som varje vecka bjuder på 
Gofika (smakprov). Där finns också en röd matta för 
kändisar som kommer på besök. Utanför den stora 
byggnaden finns en Drive-in-BIO för de senaste 
musikvideofilmerna, men även vanliga filmer. Det 
finns också ett grönområde med en jättestor pool där 
alla kan bada gratis.
I Happy House ska ungdomar kunna få jobba och då 
kan de få göra saker gratis i huset. Vi tror att turister 
från hela världen kommer att lockas till Göteborg 
om det finns ett sådant hus för ungdomar. Det ska 
vara en plats för alla, till och med statsministern kan 
komma dit och hålla tal..

Hotell Göteborg 
Gårdstensskolan Åk 8

Vårt fem-stjärniga hotell är byggt helt i glas, har tio 
våningar och skall vara ett av Göteborgs finaste och 
bästa hotell och det vill välkomna turister från alla 
världens länder. Högst uppe på taket finns en stor 
bubbelpool för vuxna och därunder finns gym och 
möjligheter att få massage. Hotellet rymmer också 
ett par restauranger och en mindre biosalong där 
gästerna har möjlighet att se de senaste filmerna. 
Längre ner i hotellet finns ett casino. I anslutning till 
det finns spelrum där barn och ungdomar kan ha ro-
ligt med TV-spel, pingisbord, air-hockey, biljard och 
annat. På markplanet utanför hotellet finns en stor 
lekplats och en pool för barn och för de modigaste 
leder en hög rutschkana ner i den.



Sälfontänerna 
Gårdstensskolan Åk 8

Sälfontänerna är de enda i sitt slag, ett spän-
nande nytt landmärke i Göteborgs hamn. 4 
Gråsälar, två på Marieholmsidan och två på 
Ringön, i skala 4:1, som sprutar bågar av vatten 
över hela älven. Sälarna är formgivna av den 
berömde konstnären Akram von Khalil och är 
en hyllning till den bohuslänska skär-gårdens 
natur- och djurliv. Den modernaste tekniken 
styr fontänernas strålar med kraft och preci-
sion. Bortanför sälarna står tre pelar-fontäner 
på båda sidor älven. De sprutar vatten i olika 
tidsintervaller efter varandra och med olika 
tryck, når den ena vattenstrålen högre än den 
andra. På kvällar under högsäsong förstärks 
synupplevelsen av ett ljusspel där de olika vat-
tentrycken kopplas till olika färger i färgskalan. 
Strålkastare är monterade i pelar-fontänernas 
munstycken. Denna ”fontänpark” är också 
en presentation av den miljövänliga teknik 
som utvecklas i Göteborg då all energi som 
krävs för att hålla fontänerna igång drivs av ett 
intilliggande vindkraftverk. I vårt förslag kan 
man vid byggandet av ytterligare ett vindkraft-
verk, hålla sälar och pelare isfria med hjälp av 
värmepumpar samt med ett filtreringssystem 
rena vattnet för att få bättre effekt på ljusspelet. 
Vi tror att det här skulle kunna bli en turistat-
traktion värdig en hamnstad som Göteborg.

Skräckbiografen på Ringön 
Gårdstensskolan Åk 8

Vårt förslag är en skräckfilmsbiograf som visar 
film i 3D på en cylinderformad duk (så att 
biobesökarna inte kommer undan). Den ska 
ligga på Ringön och det är viktigt att delar av 
de gamla industrilokalerna och andra byggnad-
er finns kvar eller att man börjar riva dem, men 
inte helt. Tanken med detta är att besökarna 
ska få skräckkänslan redan innan man kom-
mer in på biografen. Biografen ligger delvis 
nedsänkt i vattnet i en cylinderformad betong-
kropp. Själva biosalongen är alltså helt rund 
och fåtöljerna är snurrbara eftersom det händer 
saker i ljud och bild från alla håll. Kassorna och 
kioskerna där man kan köpa allt man behöver 



för filmen ligger i markplanet. Innan filmen börjar 
leder trappor och hissar ner till filmföreställningen. 
Vi tror att en unik biograf som den här kan locka 
många turister till Göteborg.

Backaplan
Glöstorpsskolan Åk 8

Vi har valt att skriva om Backaplan för att det är ett 
ställe vi ofta åker till, för att shoppa. Men det är ingen 
perfekt plats att vara på, och detta vill vi ändra genom 
att ge förslag. I detta arbete ska vi skriva om vad som 
bör ändras på Backaplan, hur detta kan ändras och 
varför vi vill ändra på detta. Vi tycker att Backaplan 
är ett ställe som ligger på en bra plats, detta är en 
fördel men det finns också nackdelar. Det finns saker 
vi vill ändra på, som t.ex. alla affärer ska vara inom-
hus som ett stort köpcenter för att det blir lättare att 
gå till affärer men i detta fall när alla affärer ligger 
långt ifrån varandra så får man gå långt. Det borde 
vara mer affärer som säljer kläder som kommer från 
utomlands och affärer som säljer fest, bröllop och 
bal klänningar eller skor. Det ska finnas mer restau-
ranger eller caféer som är medelklassiga så att alla 
kan ha råd med att gå dit. Vi tycker att Backaplan ska 
ha längre öppettider. Detta vill vi för att Backaplan 
inte har ett fint utseende, det blir jobbigt på vintern 
då man blir tvungen att gå ut när det är kallt, därför 
skulle det bli bättre om det skulle vara inomhus. Me-
delklassiga restauranger och caféer vill vi ha för att 
det finns människor som inte har råd att äta ute, som 
ungdomar som går i skolan, arbetslösa människor. 
Anledningen till att vi vill ha längre öppettider är att 
dem stänger den för tidigt ibland hinner man inte gå 
dit speciellt på helgdagarna då dem stänger klockan 
17:00 på lördag och 16:00 på söndag.

Ringön
Glöstorpsskolan Åk 8
Vi vill förbättra Ringön, för det är en ganska tråkig 
plats med massor av gamla fabriker och båthamnar.
Vi vill att det ska byggas nya moderna hus och lägen-
heter. Vi skulle vilja ha en jättestor park där det finns 
joggingspår, skatepark, swimmingpool, gym som är 
både utomhus och inomhus och hopptorn som står 
vid havet.
Vi vill även ha ett torg med olika affärer, resturanger 
och en biosalong. Man ska även bygga dit ett stort 
casino/hotel.



Tuve torg  
Glöstorpsskolan Åk 8

Vi vill ha ett trevligare Tuve Torg med Food-center.

Bilfri plats 
Gustaviskolan Åk 2

Vi som bor i mitt i stan tycker att det är för mycket 
bilar överallt. Därför vill vi att det ska finnas en bilfri 
plats. Det är bra för miljön och för oss barn som kan 
leka utan en massa bilar runt omkring. Vi vill ha fler 
träd och buskar runt omkring där vi bor.

Trappan
Gustaviskolan Åk 2

När vi pratade med folk på stan var det många som 
nämnde olika trappor som sina favoritplatser. Vi byg-
gde därför en trappa. Det skall vara en mysig trappa 
som Lejontrappan, fast renare. Man ska kunna sitta 
där på sommaren. Där kan man träffas och fika. Alla 
ska kunna vara där. Vi tycker att det ska finnas en 
kiosk, toaletter och mycket fina växter runt omkring.

Parken
Gustaviskolan Åk 2

Det finns för få parker i staden. Vi tycker att det 
skulle finnas fler parker med lek och mycket att göra 
för barn. Det skulle exempelvis kunna finnas en 
trädkoja, gungor, en liten simbassäng och fina platser 
att sitta på.



Frihamnen
Noleredsskolan Åk 4

Vi föreslår en aktivitetspark, idrottsanlägning, restau-
rang och bostadsområde i Frihamnen

Park med idrottsanläggning, 
datorrum och fri uppkoppling
Noleredsskolan Åk 4

Vi föreslår en park med LAN-uppkoppling och 
Tv-spel. Det skall finnas sitt- och lekmöjligheter, 
grönska, en idrottsanläggning och en Kiosk.

Bostäder, båthållplats och fritidsak-
tiviteter i Frihamnen
Noleredsskolan Åk 4

Vi tycker att man bör förändra Frihamnen. Där 
tycker vi att det skall finnas bostäder, butiker, parker, 
idrottsanläggningar och en båthållplats, så att man 
lätt kan ta sig dit.



Central park och mötesplats
Noleredsskolan Åk 4

Vi vill ha en stor park i city. Den skall ligga i höjd 
med Lilla bommen. Där skall finnas både låga och 
höga bostadshus. Vi föreslår ängar, idrottsanläggnin-
gar, stadsnära odling, och parker med dammar och 
sjöar.

Bostäder nära vattnet
Noleredsskolan Åk 4

Vi föreslår fler bostäder nära vattnet.

Generationsöverskridande mötes-
plats i Frihamnen
Noleredsskolan Åk 4

Vi vill ha bostadsområden nära vattnet med mycket 
grönska. Bostäderna skall ligga nära till skolan och 
det skall finnas en kiosk och kyrka. Där skall finnas 
en ö med en åldersöverskridande mötesplats. Där 
finns en park, kompishus, kiosk, lekplats, damm och 
badplats.

Bostadsområde och idrottsanlägg-
ningar i Frihamnen
Noleredsskolan Åk 4

Vi har valt att arbeta med Frihamnen. Där vill vi att 
det skall finnas både höghus och radhusområden. De 
som bor där måste ha parkeringar och någonstans att 
handla. Utanför Frihamnen vill vi anlägga en flytande 
idrottsanläggning.



Park med plats för scen och idrott
Noleredsskolan Åk 4

Vi vill skapa en park där man kan utöva fritidsaktiv-
iteter och koppla av. Där skall bland annat finnas en 
damm, scen och hoppborg.

Undervattenspark
Noleredsskolan Åk 4

Vi föreslår en undervattenspark. Där skal finnas sit-
tmöjligheter, en pool, kiosk och växtlighet

Lilla Venedig
Nya Varvets skola Åk 4

Tidigare har det funnits fler kanaler inne i centrala 
Göteborg. Nu är de igengrävda och de vill vi öppna 
upp. Det skall finnas båtar inne i stan och fler parker, 
där man också skall kunna grilla. Vi vill att Göteborg 
blir som ett Lilla Venedig!

Park med lekaktiviteter
Nya Varvets skola Åk 4

Vi vill ha en park , med klätterställningar, grillplats 
och gungor
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Bostadsområde med grönområde 
och fritidsaktiviteter i Frihamnen
Tynneredsskolan Åk 8

Vi har valt att arbeta med området kring frihamnen. 
När vi studerade flygfotot och jämförde Frihamnen 
med områdena runtikring, upplevde vi att detta om-
råde som väldigt grått och tråkigt. Vi tänker oss låga 
bostadsområden med takterrasser. Vi vill också ha en 
park, med idrottsplaner och möjligheter att fika.

Bostäder nära vattnet
Tynneredsskolan Åk 8

Vi föreslår bostäder vid vattnet med tunnlar, belys-
ning och grönska

Nya Göta älvbron
Tynneredsskolan Åk 8

Detta är ett förslag på den nya Göta älvbron. Man se-
parerar bilister och trafikanter, så att man kan gå och 
cykla tryggt. Vi vill också att man tänker på att det 
skall vara ett bra klimat året om och föreslår därför 
en glastunnel för gång och cykeltrafikanter.

Gröna bron
Tynneredsskolan Åk 8

Detta är ett förslag på den nya gröna Göta älvbron. 
Där skall finnas bra kollektivtrafik och platser att fika 
och vila på. Man skall också lätt kunna gå eller cykla 
över bron utan att störas av trafiken.



TACK TILL!
Nya Varvets skola, klass 3G
Gärdsmosseskolan, 5B & 5G
Tynneredsskolan, klass 8B

Hammarkullsskolan, klass 8A & 8B
Bräckeskolan, klass 3B

Brännö Skola, klass 3 & 4 
Gårdstensskolan, klass 8A & 8B

Noleredsskolan, klass 4B
Gustaviskolan, Nyckelpigan, klass 2

Glöstorpsskolan, klass 8B

Med Lärare


