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KULTUR/mariefred
Barnens sagor blir läromedel ute i världen
Just nu driver gripsholmsskolan två av tre pilotprojekt i författaren Mikael Rosengrens satsning kunskapskretsloppet. tanken är att använda barnens berättelser och
illustrationer för att sammanställa barnböcker som sedan översätts och skickas ut till
andra skolor runt om i världen.
bor i Stockholm men har
nära kopplingar till Mariefred. Det blev en
naturlig plats att sjösätta det nya projektet.
– gripsholmsskolan håller just nu i två av
tre pilotprojekt i kunskapskretsloppet, ett i
skolans sexårsverksamhet och ett i årskurs
4, berättar Mikael. Det är en engagerad skola som har kontakter med Strängnäs vänort
i tanzania. Årskurs fyra arbetar just nu med
att göra en bok och i höst kommer lärarna
att åka ner till vänorten för att lämna över
böckerna till skolan där.

MiKael rOSengren

sedan ett par år tillbaka. Han har gett ut fyra barnböcker och
tre till är planerade.
– Jag vill kunna glädja barn här hemma,
men även stötta barn i världen. Den näst senaste boken jag skrev, Hallonbåtsracet, har
till exempel öronmärkts med tio kronor per
bok som skickas till ett barnhem i thailand.

MiKael är FörFattare

kunskapskretsloppet har Mikael
tagit sin ambition ett steg längre. Det började med att han kom med ett förslag till förskolan i Bromma där hans dotter går.
– Jag föreslog att barnen skulle få göra en
egen sagobok. Det passar in i läroplanen och
det är ett kul och kreativt projekt. Jag kom
på att den boken kunde användas som läromedel någon annanstans i världen, i skolor
som inte har ekonomiska förutsättningar att
köpa in egna läroböcker. På så sätt får våra
barn en inblick i en annan del av världen
och samtidigt ges barnen i de mottagande

Men MeD

skolorna en inblick i vår vardag.
PrOjeKtet inneFattar språklig och kulturell
träning, kreativt skapande och socialt samarbete.
– Det är fyra nivåer av lärande man uppnår,
men det som får mig att verkligen känna att
detta är meningsfullt är att barnen gör något själva för andra barn.
FörSKOlan i brOMMa driver alltså det första
pilotprojektet, och nu har gripsholmsskolans sexårsverksamhet och årskurs 4 anslutit sig.
– Det är tre olika bokprojekt som förhoppningsvis banar vägen för 10–30 projekt per
år i framtiden. Varje projekt i sig är indelat i

sammanställer dem till ett manus. Sedan får
barnen illustrera boken själva. när jag skriver anpassar jag mig till ett enkelt språkbruk
och förhoppningen är att barnen känner igen
sig i produkterna. Berättelserna är enkla men
bygger på barnens egen fantasi som är jättehäftig. Det är inga moralpredikningar som
vi vuxna trycker in. Detta är rena barnfantasier. De är enkla och faktiskt jättebra.
bok kommer att
hamna i en skola i Zanzibar.
– Skolan i Zanzibar beskrev det här projektet som livsförändrande, säger Mikael. Det

SexårSVerKSaMhetenS

annars aldrig skulle ha fått chansen, på detta häftiga sätt kan lära sig läsa och skriva
och därmed välja sin egen väg genom livet.

Sexårsverksamhetens bok handlar om Palle Panda.
KriStOFFer elMQViSt

DAgligA BiRkAtUReR UnDeR SoMMARen
från Mariefred till Birka
med M/S Aphrodite i sommar. Dessutom sätts det in
extraturer under de veckor det hålls vikingamarknad
på Birka. Det går även att åka dit från Strängnäs med
M/S Havsörnen som kör sträckan torsdagar och fredagar. Det blir dessutom ett par nya båtturer nu i sommar. Veckan efter midsommar kommer Rederi Mä-

Det blir Dagliga turer

och Mariefred. Bland annat har de en kryssning från
Uppsala/Sigtuna till Mariefred en gång i veckan med
stopp i Mariefred under tre timmar, då besökarna kan
uppleva staden innan de återvänder hem med buss.

K

