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HUSET 



Hemuppdrag 
 

Efter jullovet kommer vi att jobba med ett tema som vi kallar Huset. Det kommer att 
pågå under hela vårterminen. Det första hemuppdraget kring detta kommer ni att få 

redan nu så att vi står i startgroparna i januari! 
 

Om det hus som du bor i kunde tala,  
vad skulle det då berätta om? 

 

Till exempel… 
…om sin historia…. 
…om sina känslor…. 

….om sina drömmar…. 
….om vad det tycker om… 

….om något annat.… 
 

Fundera över vad du tror ditt hus tycker och tänker och skriv ner dina meningar i H-
boken. Ta även ett foto eller rita av ditt hus som du bor i. Ta med H-boken och bilden 

till skolan senast fredag 9 december. 
 
 

 
…  
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 Återkoppling av hemuppdrag  

Barnen berättar för 
varandra om sina hus och 
deras olikheter, egenskaper, 
drömmar och historia  

 

Det var även intressant att 
få reda på var kompisarna 
bor! 



Arbetet med huset 

 
 
Vi har haft i hemuppdrag att fundera kring vårt hus. Vad det 
drömmer om, vad det tänker, vad det vill osv.… Nu ska vi 
fokusera på vårt hus som finns här. Ta en stund och fundera  
över vad det här huset är!? 
 
• S-bord, ljusstakar, hemrum, stolar, kanske en bomb, miljöer, frukt, café, 

skivor, lego, böcker, datorer, valtavla, Magnus…. (Blickarna far runt i 
rummet vi befinner oss i). 

 
Titta ut genom fönstret här! Ser ni den blå delen av huset?  
Ser ni vad det är för något? 

 
•  Det är vårt bibliotek. Det sitter ju ihop med oss! 

 
Jo, så är det. Biblioteket sitter ihop med den byggnad som är 
mittemot. Vi tittar ut genom det andra fönstret. Där står det 
gröna planket.  
 
- Det huset sitter också ihop med skolan! Det är nog stort! 

 
Kan vi inte få se något  

nytt någon gång? 
Huset innehåller saker  

vi inte utforskat än! 
/Leona 

 



Okej, men nu ska vi tänka lite större än bara runtomkring oss….  
 

Fria är alltså bara en del av en större byggnad.  

Nu ska vi fundera över vad vi vill ta reda på om detta stora hus...  
  

Blå & Röd: 
 
• Jag tror att det finns en baseballplan i andra huset. Det 

finns liksom inga väggar utan allt är stort. /Joel 
• Vinden. Finns det spöken, spindlar, en rosa hand? 

/Hanna 
• Vinden. Finns det silverfiskar. Dom lever i mörker. 

Kanske en rosa hand! /Kerstin 
• Någon okänd dörr i huset vill jag öppna! /Emma 
• Jag vill utforska Miroi eller medicingrejs. /Anastasia 
• På vinden finns det lådor.Det finns nog bara lådor i 

källaren. Eller finns det mer? /Jonatan 
• På vinden och källaren finns det bara lådor och hyllor. 

/Arvid 
• På vinden finns det lådor. /Leo 
• Jag kommer inte på något. Jag vet att det finns massa 

datorer i alla fall! /Jakob 

 



Gul & Grön 
 

• Jag vill gå ner i källaren och se vad som finns. Det kan 
finnas zombies och slem som rinner från taket. Det 
kanske är runt som i en kloak! /Zeb 

• Jag vill veta hur skolan ser ut uppifrån. Vi måste nog 
flyga helikopter! /André 

• Jag är intresserad av vinden. /Leona 
• Jag tror att det finns lådor på vinden. Dom är fulla med 

skitsaker som gamla pennor. /Daniel 
• Jag funderar på vinden… /Sagah 
• Jag undrar egentligen hur många lampor som finns i 

huset. Hur mycket energi är det? 
• /Emilia 
• Jag vill utforska vår vind. /Lucas 
• Hur många korridorer finns det i byggnaden? Hur många 

rum finns det i byggnaden? Vad är det som låter i 
källaren? Har dom andra tagit bort julpyntet? Hur ser 
LärCentrum ut? /Milla  

• Vad finns egentligen i källaren? /Malte 
• Hur jobbar dom andra? Hur ser vinden ut? Hur ser dom 

andra källarna ut? Vad är det som låter i källaren? Har 
LärCentrum tagit bort julpyntet? /Sandra 



 
Utifrån barnens egna funderingar  
kom vi pedagoger fram till fyra nya  
spår att jobba vidare med:  
 
Källargruppen 
 ”Jag vill gå ner i källaren och se vad som finns. Det kan finnas zombies och slem som rinner från taket. 

Det kanske är runt som i en kloak!” 

  
 Vindsgruppen 

  Vinden. Finns det silverfiskar. Dom lever i mörker. Kanske en rosa hand! /Kerstin 

    
   Fastighetsgruppen  
   ” Hur jobbar dom andra? Hur ser vinden ut? Hur ser dom andra källarna ut? Vad är 

     det som låter i källaren? Har LärCentrum tagit bort julpyntet?  

     
     Exteriörgruppen   
     ”Hur ser ut huset uppifrån?” 
 

 



Källargruppen 

 

Först ut att utforska 
huset var 

källargruppen. 
Beväpnade med 

kamera, 
filmkamera och 
massor av mod 
steg vi ner i den 

mörka 
källargången… 



Detta spårade vi upp… 
 
Nu vet vi var ljudet i källaren kommer 
ifrån. Men vi vet inte vad det är som 
låter! 
 
Det blinkande ljuset såg vi aldrig. Vår 
kamera blixtrade när vi fotade. Kan det 
har varit en blixt som Sandra såg 
tidigare? 
 
Vad var det egentligen för rullstol som 
stod därnere? Lung-Njur Medicin i en 
skolkällare? 
 
Vi såg en ”Vårdarsäng” på andra sidan 
av en glasdörr. Vad gjorde den där? 
 
Det fanns många dörrar!  
 
Var det blod på toaletten!?  
 
Varför var vattnet i kranen 
brunt? 
 
 



Vad har egentligen varit i 
huset förut? 

 

Det var luckor i golvet.  
Finns det en källare 

under källaren? 

Jag vet att det 
varit en 

vårdarskola här! 

Vi såg på källarfilmen tillsammans med de andra.  
Vi fortsatte fundera på vad vi varit med om. 

Det fanns massor med 
dörrar där! Det var olika 

dörrar. 



Fastighetsgruppen Hur många korridorer 
har vi varit i? 

Det här känns som en 
labyrint. 

Konstigt att gå omkring 
på en skola för vuxna 

när vi är så unga. 

Allvarligt, det här 
känns spännande! 

Hur många rum är det? 



Första stoppet – Särvux 

•Vi fick se en bok om 
teckenkommunikation. 

•Vi träffade även elever som gick där, de 
berättade om vad de brukade göra på sin 
skola. 

Jag älskar datorer därför tar jag så 
många bilder. 



Lärcentrum 

• Vi hittade klockor över ett par länder. 
• Lärcentrum består av flera våningar, 

vi gick igenom alla på vår 
upptäcktsfärd. 

 

Holmbomsplatsen! Vad 
är det för någon plats? 



Näringslivsförvaltningen 

Julpyntet är kvar!! 

Vi träffade Jeanette 
Nilsson, chef för 
Näringslivs-
förvaltningen. Hon 
berättade om årets 
företagare och om 
företag från Boden 
som är 
hovleverantörer. 



Äntligen - Miroi 

• Vi möttes av en lång korridor fylld med byggdamm. 
• När vi tittade ut genom ett av fönstren i deras matsal var vi mittemot torget på 

fritids. 
 



Färden fortsatte… 

Emma, nu har du chansen 
att öppna en okänd dörr! 



Vi hittade olika bilder och mönster i huset. 



Dags att avsluta och gå tillbaka till Fria… 



Exteriörgruppen 

Hur kan betong sitta ihop med trä? /André 

En solig februaridag påbörjar vi vår tur runt Huset. Vi vet egentligen inte vad vi 
ska söka efter utan håller våra ögon och öron öppna för spännande upptäckter! 

Titta vilka konstiga skorstenar! /Emil 



Emil upptäcker fönster. Antal? 
Vilka olika slags fönster finns det på Huset? 

132, 133,  
134, 135…. 

Vissa 
fönster 
hade plåt 
runt om 
sig. 

Andra 
fönster 
hade trä. 

Vi såg en 
klocka i 
ett 
fönster! 



Fasaden 

Vi tittar lite närmre på de material som vårt hus består av.  

Vi hittar trä, tegel, betong, plåt och sten. 



Detaljer 

Det finns många olika slags 
skyltar och luckor  på vårt Hus. 



Färden fortsätter… 

Utanför 
Bistron 
hittar vi en 
konstig 
plåtlåda. 
Vad kan det 
vara? 

Vi 
lyfter 
på 
locket 
och 
hittar 
en…? 

Ja vad var det för något under lådan?  

Någon trodde att det kan vara där som mjölken kommer in till Bistron.  

”-Jag har sett mjölkbilar som parkerar här.”  

 

Det här måste vi veta mer om!  
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