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Kliv in och låt dig uppslukas, av ljuset,  
dofterna och julkörernas stämsång. Strosa på den  

gammaldags julmarknaden, besök Tomtefars verkstad  
och gå på skattjakt i Medeltidsbyn. I Kaninlandet firar  

Julius och hans vänner jul och de vintervakna karusellerna  
tar dig gärna med på en tur. På isbanan utspelar sig  

den spektakulära isshowen Snödrottningen.

U P P T Ä C K  E N  F Ö R T R O L L A N D E

VINTERVÄRLD

På liseberg.se hittar du mer information, öppetdagar och tider.  
Här kan du även boka paket med boende.

GÖTEBORG. Bohussko-
lans elever har genom 
ett kulturpedagogiskt 
projekt jobbat med och 
lärt sig om materialet 
trä.

Nu presenteras deras 
arbete som en del av 
utställningen Trä äger i 
Göteborg.

Under tisdagen 
träffade lokaltidningen 
eleverna då de var på 
plats för att kolla in det 
färdiga resultatet. 

Elever från årskurs sex på 
Bohusskolan har under hös-
ten deltagit i ett projekt där 
man tillsammans med en 
arkitektpedagog från Kultur 
i Väst undersökt materialet 
trä. 

Det kulturpedagogiska ar-
betet har bland annat inne-
burit att man besökt trähus i 
sin närmiljö och fått fundera 
kring frågor om hur vi kan 
bygga och bo mer hållbart. 

Nu visas materialet elev-
erna tagit fram som en del 
av utställningen Trä äger på 
Botaniska trädgården i Gö-
teborg. 

Under tisdagsförmidda-
gen var sjätteklassarna själva 
och besökte utställningen. 
Arkitekturkonsulent Mania 
Teimouri fanns på plats för 
att berätta om de olika de-
larna och svara på elevernas 
frågor. 

– I Sverige har vi gott om 
trä, därför bygger vi med 
det. Att använda sig av det 
som finns på den plats man 
bor på är att tänka hållbart, 
förklarar hon. 

Olika uppgifter
Lokaltidningen passade på 
att prata med några av elev-
erna om hur de upplevt det 
gångna arbetet. 

– Projektet har pågått un-
der ganska kort tid, men vi 
har ändå hunnit göra väldigt 
mycket, berättar Saga Ger-
munder. 

Under projektets gång 
har eleverna varit uppdelade 
i olika grupper och därmed 
jobbat med olika uppgifter. 

– I min grupp har vi fått 
fundera på hur vi skulle vil-
ja göra det mer fint i Bohus 
centrum, säger Sara Gerlin. 

Natalie Ryberg fortsät-
ter:

– Min grupp tog kort på 
ett gammalt hus och sedan 
byggde vi modeller efter det. 
Det var svårt, men blev gan-
ska fint. 

Mania Teimouri förklarar 
att det är viktigt att man som 
ung reflekterar över hur det 
ser ut runt omkring sig.

– Genom att göra detta får 
man en större förståelse för 
hur saker och ting hänger 
ihop. På så vis blir det även 
lättare att förstå sitt eget 
sammanhang.  

Lärorikt
Tanken är att projektet ska så 
ett frö och att eleverna sedan 
själva ska fortsätta fundera 
kring olika material och byg-
gande. Att det varit ett inspi-
rerande och lärorikt arbete 
råder det inga tvivel om. 

– Jag har lärt mig hur det 
kan se ut på olika platser 
i världen, förklarar Linus 
Skorupa.

Enligt Sara Gerdin var det 
roligast att arbeta med olika 
material och att bygga saker.

– Det har även varit kul att 
samarbeta med mina klass-
kompisar, tillägger hon.

Oliver Suviste fortsätter:
– Det bästa var enligt mig 

när vi fick gå utanför skolan 

och fotografera.
Glada miner, entusiasm 

och fina modeller avslöjar att 
det varit ett lyckat projekt. 

– Det har helt klart varit 
mycket roligare än vad jag 
förväntade mig, säger Arnes 
Blazevic och de andra elev-
erna stämmer in. 

MATILDA SÄDÅS

Elever från årskurs sex på Bohusskolan har under hösten del-
tagit i ett projekt där man undersökt materialet trä. Övre raden 
från vänster: Natalie Ryberg, Arnes Blazevic, Sara Gerlin, Saga 
Germunder, Oliver Suviste och Linus Skorupa.
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Bohuselever äger
ny kunskap om trä

En modell som några elever 
byggt under projektets gång. 

Elevernas arbete presente-
ras som en del av utställning-
en Trä äger. 

Arkitekturkonsulent Mania Teimouri berättar om utställningens olika delar.


