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Agunnaryds Hembygdsförening Agunnarydskolan

På Agunnarydskolan har vi länge funderat 
på hur vi skulle kunna få till samverkan med 
föreningar i Agunnaryd. Vi vill att våra elever 
ska få tillfälle att möta den äldre generationen 
och bygga broar över generationsgränserna. 
Att möta nya människor och miljöer rimmar 
väl med vår vision ”Vi ska ge våra barn och 
elever verktyg för att möta världen”.

 När Gunvor i våras kontaktade skolan för 
att undersöka vårt intresse för att delta i ett 
projekt med Hembygdsföreningen och SPF 
blev vi därför väldigt glada. 

Gunvor berättade vidare att det fanns planer 
på att göra en film om skolan förr i samarbete 
med far och son Håkansson i POZ MEDIA.

Vi beslutade då att genom några Astrid 
Lindgren-filmer ge eleverna inblick i skolan 
förr. Därefter tillfrågades eleverna vad de vis-
ste om skolan förr och vad de ville lära sig. 
Härmed fick eleverna inflytande över sitt lä-
rande från projektets start.

Under våren och sommaren hade vi flera 
möten och planeringstillfällen, bland annat 
blev Anders medbjuden på en SPF-resa till 
Moheda skolmuseum. I augusti blev pen-
sionärerna inbjudna till en rundvandring på 
skolan.

Elevernas undringar om skolan förr låg till 
grund för ett antal intervjufrågor. Pensionärer 
bjöds in till skolan och intervjuades av elev-
erna. Pensionärernas berättelser låg i sin tur 
till grund för ett manus som Anders skrev 
ihop. Det kompletterades av Gunvor och 
Inger.  När manuset var färdigt började sce-
nerna övas in under Evas regi.

Filmen spelades in under två dagar, en dag i 
skolan och en dag i Hembygdsgården.

Den 24/10 var det äntligen premiär i samband 
med skolans öppna hus.

Effekter av projektet Agunnarydselev då, nu och i framtiden
Eleverna har under projektet fått en inblick 
i skolan och samhället förr vilket har lett till 
många reflektioner. I sina roller har eleverna 
med sina kroppar och känslor fått erfara hur 
det kunde vara att vara elev då. Detta hade 
vi inte kunnat ge eleverna med traditionell 
undervisning!

De har formulerat intervjufrågor, genomfört 
och dokumenterat intervjuer, provat på att 
skriva manus samt fått en inblick i filmarbe-
te från insidan vilket ökat deras intresse för 
bildligt berättande.

Projektet har betytt och betyder mycket för 
våra elever och för oss. Eleverna har varit 
positiva från början och den positiva käns-

lan och glädjen genomsyrade hela filmar-
betet och märks även i det färdiga resultatet. 
Förutom att filmarbetet har skapat en starkare 
vi-känsla på skolan har vi alla fått starkare 
band till lokalsamhällets föreningar och lo-
kala framtidsföretag. Generationerna har lärt 
känna varandra som individer. Denna höst 
har också representanter från SPF fungerat 
som rastfaddrar på skolan vilket har medver-
kat till att relationerna har stärkts.

Vi känner än starkare att vi är en skola mitt i 
byn och att vi har närsamhällets förtroende, 
intresse och stöd.

Agunnarydskolan genom Eva och Anders

Lektion på 1940-talet, lärare I. Johansson. Nedan, scen ur matpaus vid gamla kyrkskolan

Så blev det verklighet - ett möte över generationsgränser!

Några av damerna som troget arbetat i 
bakgrunden med och för filmprojektet är 
samlade vid Hembygdsgården Filmteamet POZMEDIA med Freddy och 

Robin Håkansson 

Agunnaryds HBF riktar ett varmt Tack för generösa bidrag, intresse och arbetsinsatser, vilket gjort skolprojektet möjligt

Kan hembygdsföreningarna göra 
något när skolan firar 175- årsjubi-
leum? Frågan ställdes vid länsför-
bundets möte tidigt i våras. Det var 
då idén väcktes om vad Hembygds-
föreningen kan göra för vår lokala 
skola i Agunnaryd.
Det finns ju en naturlig gemensam nämnare 
mellan gammal och ung - den att alla har vi 
varit små och alla har vi fått obligatorisk skol-
gång som barn, men hur skulle vi utveckla ett 
samarbete mellan oss. 

Förslaget dryftades med det kreativa filmtea-
met från POZ MEDIA. De föreslog filmidén 
och lärarna i skolan var lika positiva och såg 
arbetet som en utmaning. 

Det blev startskottet för projektet. 

Så hur går vi vidare? 

Vi startade en studiecirkel inom SPF-
seniorerna för att uppväcka våra 70-80 år 
gamla egna skolminnen. En kombinerad vår- 
och minnesresa företogs till Moheda skolmu-
séum i maj vilket blev mycket uppskattat. 
Arbetsvilliga damer inventerade sina garde-
rober på äldre skolkläder, vi hyrde och lånade 
plagg från skilda håll, det syddes ryggsäckar 
och stickades yllestrumpor.

Ett 60-tal skolfoto från 1900-talets början togs 
fram. Bilderna visades digitalt i storbilds-TV 
i Agunnaryds lanthandel. I ett medföljande 
fotoalbum identifierades barnen med namn.

Vi efterlyste mer rekvisita till skolmuséet och 
utställningar, vilket gav gott resultat.

Lägligt nog efterfrågade kommunen rast-
faddrar till skolorna och här nappade ett fler-
tal av seniorerna, så den dagliga kontakten 
mellan gammal och ung blev naturlig. Äldre 
inbjöds till skolan för inblick i barnens arbets-
plats och besöket återgäldades med att barnen 
bekantade sig med gårdagens skolmaterial 
vid en utställning hos SPF.  Barnen bjöd in de 
äldre för intervjuer och deras berättelser blev 
sedan underlag till episoder i filmen.

Det utprovades och packades skolkläder till 
alla som ville agera filmstjärnor. Skolan och 
barnen arbetade intensivt med manus och trä-
ning av repliker och slutligen kom filmdagar-
na med viss nervositet i gruppen. 

Två filmintresserade ”lärare” agerade livfullt 
och barnens entusiasm och skådespeleri var 
underbart att få uppleva. 

Filmpremiären sågs av omkring 250 perso-
ner och föreställningen fick köras i omgångar. 
Alla barnen mottog diplom av filmteamet och 

vi i seniorgruppen kan känna oss stolta och 
tacksamma över att ha så professionella film-
skapare till hjälp att genomföra projektet och 
öka sammanhållningen och glädjen i bygden. 
Tack till alla för gott samarbete!

Hur kan samarbetet bestå?

Hur kan vi fortlöpande vara en resurs för var-
andra? Kanske en årlig TEMA-dag utformad 
av barn, seniorer och skolans personal? 

Det får tiden utvisa, när vi nu lånar orden – 
Det mesta är ännu ogjort - Underbara framtid!

Agunnaryds Hembygdsförening genom 
Gunvor Karlsson
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Bildtext

Följ eleverna på

Agunnarydskolan
Öppet hus på Agunnaryds förskola och skola
Tisdagen den 24 oktober var det äntligen 
dags för öppet hus på Agunnaryds förskola 
och skola. Förutom att uppmärksamma FN-
dagen så innebar det öppna huset också av-
slutning av projektet ”Agunnarydselev då, 
nu och i framtiden”. Det öppna huset blev en 
succé med cirka 250 besökare.

På förskolan kunde man se hur barnen arbetat 
med sagor, visor, leksaker och godsaker som 
fanns förr i tiden.  Barnen hade gjort egna lek-
saker och eget naturgodis i form av torkade 
äppelringar. De hade också återskapat miljöer 
från de gamla sagorna bl.a. genom en fanta-
sieggande svampskog. 

Klass F-3 hade under september besök av 
Mikael Thomasson från Sagomuseét som då 
berättade om de sagoväsen som man trod-
de på i Agunnaryd förr i tiden. Därefter hit-

tade eleverna på egna berättelser. Under det 
öppna huset spelades små pjäser upp i den 
egna dockteatern eller visades i Photo Story. 
Barnen hade också gjort modeller av alla vä-
sen som placerats i en sagoskog.

Klass 1-3 hade också undersökt hur dagens 
skola ser ut, vad man använder och vilka lo-
kaler vi har. Detta visades i en utställning med 
elevernas egna foton och texter.

En del elever i klass 4-6 hade byggt modeller 
av framtidens skola och sytt framtidskläder. 
Visionerna varierade i hög grad från höghus-
skola i Agunnaryd till en skolgård som visade 
sig vara snarlik dagens.

Arbetet med flest elever engagerade var 
förstås filmatiseringen av pensionärernas 
skolminnen som eleverna samlat in genom 

Barnen hade skapat en fantasieggande svampskog. 

intervjuer. Vid 18.30 var det stor filmpremiär 
med en överfull idrottssal. I all hast fick det 
beslutas om en extraföreställning. När fil-
men väl rullade igång så överträffades alla 
förväntningar. 

Eleverna och övriga skådespelares insatser 
imponerade för att inte tala om med vilken 
teknisk briljans filmen var filmad, ljudsatt, 
regisserad och klippt. Efter filmen delade 
POZMEDIA ut ett diplom till alla medver-
kande. 

Under kvällen sålde klass 6 fika bestående av 
sju sorters kakor för att samla in fickpengar 
till vårens studieresa till London. 

Den var mycket uppskattad!

Kvällen avslutades med en samling med läs-
ning ur barnkonventionen samt sång av sko-
lans elever för att högtidlighålla FN-dagen.

Vi på skolan vill tacka alla besökare för att ni 
kom och alla elever för att ni jobbat med så-
dan glädje och energi.

Personalen på Agunnarydskolan genom 
Eva och Anders 

Ungdomarnas servering lockade många kaffesugna. Foton: Jan Björk

Efter filmpremiären utdelades diplom till alla aktörer i filmen

Filmskapare Robin Håkansson
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Ett axplock av bilder från filmdagen 2017

Drygt att vänta på sin egen tur, men koncentrerade barn sitter tysta och stör inte filmningen på ovanvåningen

”Varma leverpastejsmörgåsar är inte gott”, de  göms i stenmuren, men när filmningen är klar blåser man av lite skräp 
och äter med god aptit. Snart kommer mjölkflaskan att gå i kras. Inlevelsen är inte att ta miste på.

Sista filmtagningen visar barnens besök hos mormor på Kjöpet när de är på hemväg från skolan. Mormor bjuder på 
aningen torra kringlor och hjälper till att plocka upp en ”tappad” maska på stumpstickningen från slöjdpåsen


