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Kaféstaden

Kan en jättelång rubrik som den här få dig att längta 
till en avkopplande shopping-mys-dag längs pittoreska 
kullerstensgator kantade av vackra trähus, mysiga 
innergårdar och härliga kaféer?
Fundera på saken. Och när du har tid och lust är du mer än välkommen. 

ALAFORS. När Hanna 
Axelsson och Louise 
Nicolaisen skulle göra 
ett projektarbete 
bestämde man sig för 
att skriva en lärobok 
för barn.

Under hela processen 
har tjejerna haft hjälp 
av elever i årskurs 2 på 
Ahlafors Fria Skola.

– Vi är otroligt nöjda 
med slutresultatet och 
den respons som vi 
fått från barnen, säger 
Hanna Axelsson till 
Alekuriren.

Hanna Axelsson och Louise 
Nicolaisen läser tredje året 
på det naturvetenskapliga 
programmet på Donner-

gymnasiet. Båda har ett för-
flutet på Ahlafors Fria Skola 
och när det blev dags att göra 
ett projektarbete riktade 
man blickarna till hemkom-
munen.

– Vi tog kontakt med 
lärare Suzanne Lindström 
och berättade om vår pro-
jektidé. Vi är oerhört tack-
samma för att de ville ta sig 
an uppdraget och bli delak-
tiga i skapandeprocessen av 
vår bok, säger Louise.

Att göra naturorienterade 
ämnen intressant och lätt-
begripligt för barn är inte 
det lättaste. Således fick fri-
skolans elever komma med 
tips på frågeställningar, olika 
experiment och så vidare. 

– Sedan har vi fått ritat 

bilder som finns med i boken, 
berättar Ebba.

Varför flyger flygplan? 
Vad är hela världen upp-
byggd av? Varför har vi män-
niskor olika ögonfärg? Detta 
är exempel på frågor som 
läsaren får svar på i boken 
”Varför Därför”.

Hanna och Louise kunde 
via ekonomisk stöttning 
från ett lokalt företag finan-
siera tryckkostnaden för tre 
stycken böcker.

– Nu letar vi efter ett 
förlag som är villiga att ge ut 
vår bok på bred front, avslu-
tar Hanna Axelsson.

Projektarbete blev en bok
– Hanna och Louise tog hjälp av lågstadiebarn

PÅ FRISKOLAN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Hanna Axelsson och Louise Nicolaisen är författare till boken ”Varför Därför”, där man har 
haft god hjälp av eleverna i årskurs 2 på Ahlafors Fria Skola.

Louise Nicolaisen med boken ”Varför Därför” som tar upp frågor rörande naturorienterade ämnen.Friskolans elever har bidragit med värdefullt material till 
boken.

NÖDINGE. Fredagen den 
11 maj avgörs Special-
varvet, en försmak av 
Göteborgsvarvet som 
äger rum dagen därpå.

Deltagare från Medi-
averkstaden förbereder 
sig nu inför den stora 
löparfesten.

Den första gemen-
samma träningen 
skedde i förra veckan.

I fjol var det över tusen per-
soner som sprang Specialvar-
vet. Tävlingen är öppen för 
personer med begåvnings-
mässigt funktionshinder. 
Årets upplaga kommer att 

ha flera Alelöpare på start-
linjen. För att deltagarna 
ska komma väl förberedda 
har elever från BF3a som sitt 
projektarbete åtagit sig att 
träna och coacha Mediaverk-
stadens killar och tjejer.

– Vi har träffats vid ett par 
tillfällen och snackat, men 
i måndags var första riktiga 
träningen. Vi avverkade en 
längre promenad i Nödinge, 
berättar Moa Johannesson.

På tisdagen fick gruppen 
träffa Göteborgsvarvets täv-
lingsgeneral Bo Edsberger, 
som berättade om den folk-
fest som är i antågande.

– Våra deltagare ska 

springa den blå sträckan som 
mäter 2,4 kilometer. För att 
komma i form väntar nu två 
träningspass i veckan, förkla-
rar Andreas Franz.

Tröjor kommer att tryckas 
upp som ytterligare förstär-
ker samhörigheten och dess-
utom har en Facebookgrupp 
startats.

– Det ska bli roligt, men 
just nu är jag dåligt tränad, 
säger Frida Schneider som i 
likhet med sina kamrater har 
siktet inställt på den 11 maj.

Träning inför Specialvarvet

LYCKA TILL!

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Elever från BF 3a i Ale gymnasium fungerar som personliga tränare för Mediaverkstadens 
killar och tjejer som ska medverka i Specialvarvet den 11 maj.


