
1Skolportens numrerade artikelserie för utvecklingsarbete i skolan Artikel nummer 5/2010

FÖRFATTARE KARIN MATTSSON OCH MIMMI ADOLFSSON ARTIKEL NUMMER 5/2010

SKOLPORTENS  NUMRERADE  ARTIKELSERIE  FÖR  UTVECKLINGSARBETE  I  SKOLAN

Att  utforma  ett  kreativt  landskap
Ett  utvecklingsarbete  av  miljön  för  barn  i  åldrarna  1-3  år



2 Artikel nummer5/2010 Skolportens numrerade artikelserie för utvecklingsarbete i skolan

Denna  artikel  har  7  december  2010  accepterats  för  publicering  i  Skolportens  numrerade  artikelserie  

Fri  kopieringsrätt  i  ickekommersiellt  syfte  för  kompetensutveckling  eller  undervisnings  i  skolan  

  



3Skolportens numrerade artikelserie för utvecklingsarbete i skolan Artikel nummer 5/2010 3

Abstract
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Till  och  med  på  en  förskola  som  sedan  tidigare  aktivt  arbetat  med  utvecklingsfrågor  var    

  

Utvecklingsarbetet  som  påbörjades  på  Kristallens  förskola  hade  åtskilliga  utgångspunkter  i  Reggio  

  

är  att  grunden  till  att  skapa  nya  kunskaper  är  att  lärandet  sker  tillsammans  med  andra  i  en    

  

utmaningar  och  dels  ville  vi  pedagoger  i  arbetslaget  i  större  utsträckning  kunna  arbeta  medforskande  

-

Kristallens  förskola  har  sedan  tidigare  arbetat  aktivt  med  utformningen  av  miljön  för  att  öka  

Syftet  med  artikeln  är  att  beskriva  de  tankar  som  förändringsarbetet  i  miljön  utgick  ifrån  och  hur  de  

-
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-

  

  

Observationer  gjordes  för  att  se  hur  barngruppen  tillsammans  använde  miljön  utan    

  

  

att  inte  betrakta  rummen  som  statiska  i  den  första  utformningen  utan  att  kontinuerligt  förändra  

  

  

och  genom  att  erbjuda  barnen  många  tillfällen  i  vardagen  där  de  kan  utbyta  funderingar  med    

  

  

  

-
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miljöns  betydelse  och  applicera  det  på  förskolan  skapar  ett  förhållningsätt  där  miljön  måste    

både  talar  till  oss  och  har  sin  egen  kod  och  i  utformningen  av  rummet  ligger  en  upp  maning  till  

  

  

  

  

med  material  från  verkligheten  måste  miljön  erbjuda  impulser  och  stimuli  som  innebär  att    
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-

förskolan  erbjuder  och  följaktligen  även  de  möjligheter  barnen  har  att  skapa  sig  intressanta    

Vygotskijs  teori  utgår  från  att  barnets  tankearbete  börjar  när  barnet  delar  upplevelser  med  något  

  

  

därmed  av  en  situation  tillsammans  med  andra  som  det  inte  skulle  ha  klarat  på  egen  hand    

-

-

kräftades  bland  annat  i  boken  Förskolans  pedagogiska  rum  –  med  plats  för  alla  sinnen    

bilden  av  hur  barn  tillsammans  skapar  kunskap  och  i  Mia  Mylesands  bok  Bygg  och  konstruktion  

I  förändringsarbetet  användes  pedagogisk  dokumentation  som  ett  arbetsverktyg  för  att  
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Frågorna  handlade  om  vad  de  tyckte  om  att  göra  i  rummen  och  om  det  var  något  som  de  

svårt  att  med  exakthet  avgöra  hur  ofta  detta  skedde  eftersom  det  inte  var  inplanerade    

papper  och  penna  för  att  utifrån  stödord  senare  kunna  titta  på  vad  det  var  som  barnen  gjorde  

Föräldrarna  hade  möjlighet  att  påverka  verksamheten  via  föräldrarådet  som  vidarebefordrade  
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-

  

Vattenverkstad

  

  

  

  

  

Språkverkstad

  

-
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Bygg-  och  konstruktionsverkstad

  

  

Snickarverkstad

  

  

Lugnt  rum
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Dramaverkstad

  

  

Sinnesverkstad

där  även  barnen  har  möjlighet  att  stanna  till  och  titta  ut  genom  färgad  plast  som  fästs  på  fönster-

  

  

Lerverkstad

Uteverkstad
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Tydligheten  i  landskapet  underlättade  för  alla  barn  att  göra  val  och  även  barn  med  särskilda  

oss  pedagoger  att  se  vilka  rum  som  behövdes  förändras  för  att  få  barnens  uppmärksamhet  samt  

  

  

Efter  den  stora  omorganisationen  av  pedagoger  och  miljö  skedde  fortsättningsvis  små    

perspektiv  som  med  hög  sannolikhet  påverkade  deras  möjligheter  att  förändra  sina  tankebanor  

  Ett  exempel  på  att  allt  material  stod  synligt  och  stod  så  att  barnen  med  lätthet  kunde  nå  det  i  
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Observa  tioner  visade  också  att  de  allra  yngsta  barnen  utökade  sitt  område  av  verkstäder  och  

  

  

miljö  omfamnas  både  de  yngsta  barnen  som  inte  börjat  tala  och  de  som  börjat  uttrycka  sig  

småmöten  mellan  barnen  spontant  och  i  mindre  grupp  där  interaktion  och  förhandling  kunde  

Observationerna  visade  också  att  pedago  gerna  i  verkstäderna  också  lättare  kunde  vara  med-

  

Verkstädernas  utformning  styrdes  även  av  det  faktum  att  de  yngsta  barnen  sover  under  

vilan  att  inte  alla  verkstäder  var  tillgängliga  under  hela  dagen  och  att  de  som  sov  inte  kunde    

  

som  skedde  i  arbetslaget  under  pågående  verksamhet  inte  kunde  ske  med  alla  pedagoger  
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kreativt  landskap  som  beaktar  olika  barn  och  deras  viljor  är  ett  mål  som  kan  nås  genom    

förhållningssätt  med  våra  tankar  kring  miljön?
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Bilaga
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