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I detta utvecklingsarbete ligger fokus på den fysiska miljön, dess betydelse och 
förändringen av den. Syftet med detta utvecklingsarbete är att skapa ett rum 
som utmanar barnens kreativa förmågor och utvecklar ett multimodalt 
arbetssätt. Med arbetet vill vi även fördjupa förståelsen för miljön och skapa en 
förändring. Vi har genomfört arbetet i en förskoleklass, där önskemålet om en 
förändring från ett outnyttjat rum till en kreativ ateljé och ett stimulerande 
dansrum fanns. Metoder som använts är: intervjuer i form av feedback, 
observationer och den fysiska miljöförändringen. Resultatet från feedbacken 
och observationen visade på förändringar i pedagogernas arbetssätt och att 
rummet efter den fysiska miljöförändringen nyttjades till olika kreativa 
uttrycksformer. 
_______________________________________________ 
Nyckelord: Utvecklingsarbete, förskoleklass, Reggio Emilia, hållbar utveckling, 
kreativitet, motivation, delaktighet 

   

 

 



 
 

  

Förord 

Vi vill härmed passa på att tacka alla personer som deltagit i vårt arbete. 
Speciellt tack till förskoleklassens pedagoger och barn som delgivit oss sina 
idéer och välkomnat oss med öppna armar så att vi haft möjlighet att 
genomföra detta utvecklingsarbete. Vi vill tacka vår handledare Olle Tivenius 
som handlett oss genom detta arbete. Några som vi också vill passa på att tacka 
här är de personer som samlat in och skänkt material till detta arbete.  

 

Detta arbete har varit mycket lärorikt och roligt att genomföra tillsammans. Vi 
har genom detta arbete fått stor förståelse för hur betydelsefull miljön är i 
förskolan och skolans verksamheter, detta kommer vi att ta med oss ut i 
arbetslivet och hoppas såväl att detta arbete inspirerar och motiverar er läsare. 
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1 Inledning 

Vår studie är ett utvecklingsarbete där vi planerat, genomfört och utvärderat en 
fysisk miljöförändring av ett rum hos en förskoleklass. Vi genomförde detta 
arbete då vi ville skapa en pedagogiskt stimulerande miljö med grundtankar 
utifrån Reggio Emiliainspirerad pedagogik. Rummet var tidigare ett till största 
del outnyttjat dans- och målarrum, men när det väl nyttjades av barnen var det 
mest som ett dansrum av barnen. Det som utmärkte rummet till ett målarrum 
var att det fanns stafflier att tillgå på en vägg, annars fanns inget målar-
/pysselmaterial tillgängligt för barnen att använda sig av spontant. 
 
Ett utvecklingsarbete är enligt Karin Rönnerman (1998) ett arbete med fokus på 
förändring. När pedagogerna i förskoleklassen kontaktade oss och beskrev 
rummet, dess användning och sin vision av en fysisk miljöförändring, såg vi 
genast stora möjligheter för detta rum. En av pedagogerna i förskoleklassen 
nämnde att det vore intressant med ett Reggio Emiliainspirerat rum. Inom 
Reggio Emilia handlar det mycket om kreativitet och tillgänglighet för barnen 
och det är viktigt med förnyelser som leder till utveckling (Karin Wallin, 2003). 
Vi valde att tacka ja till erbjudandet därför att vi ville möjliggöra deras 
pedagogiska grundtankar och på så sätt utveckla deras pedagogiska 
verksamhet. Pedagogerna tydliggjorde att de ville ha att vi skulle genomföra den 
fysiska miljöförändringen och att de kunde tänka sig att vara delaktiga men inte 
i så stor utsträckning. Detta, berättade de, berodde på att de tidigare försökt 
ändra rummet vid flera tillfällen men inte uppnått det resultat som de önskat.  
 
Vi som genomfört studien anser att det är viktigt att inspirera barn och personal 
inom skolverksamhet till att arbeta mot en hållbar utveckling i så stor 
utsträckning som möjligt. Med tanke på detta ville vi på ett naturligt sätt ta in 
och arbeta med återanvänt material i rummet. Vi frågade oss om vi med hjälp 
av hållbar utveckling och en Reggio Emiliainspirerad miljö i det tänkta rummet, 
kunde skapa en större vilja hos barnen till eget kreativt skapande. Då rummet ej 
nyttjades fullt ut såg vi en stor potential och ville arbeta för en förändring. 
Pedagogernas syfte med rummet var att barnen skulle använda det för kreativt 
skapande, vilket det sällan nyttjades till. Det material som fanns att tillgå vid 
kreativt skapande fanns i rummet bredvid vilket inte inbjöd till spontana idéer 
eller kreativt skapande. 

1.1 Syfte och mål med utvecklingsarbetet 

I detta avsnitt tas arbetets syfte och mål upp. 
  
Syftet med detta utvecklingsarbete är att skapa en förändring av ett rums miljö 
med pedagogisk koppling hos en förskoleklass. Vi vill ge barnen en förståelse 
för att deras sätt att leva och deras val påverkar miljön och att de kan bli 
delaktiga i ett förändringsarbete mot en hållbar utveckling. Vi vill även skapa ett 
rum där barnen själva vill utmana sina kreativa förmågor genom att de vistas i 
rummet och där flera sinnen får möjlighet att utveckla sig till sin fulla potential 
genom kreativa processer.  
 
För att uppnå detta syfte med själva utvecklingsarbetet har vi arbetat mot dessa 
mål: 
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 Att förändra ett outnyttjat rum till en kreativ ateljé och ett stimulerande 
dansrum. 

 Att göra materialet lättillgängligt för barnen. 

 Att barnen frivilligt väljer att gå in i rummet för att skapa. 

 Att locka fler barn till att uttrycka sig multimodalt. 
 
Studiens resultat utgörs av en utvärdering av utvecklingsarbetet, vilket skett 
genom observationer och kvalitativa intervjuer. 

1.2 Begrepp och definitioner 

I detta avsnitt definieras några av de begrepp som vi valt att ta med i denna 
studie och vad vi menar med dessa begrepp. 

1.2.1 Kreativitet 

Enligt Matti Bergström (1990) uppstår kreativitet genom oordning och utan 
någon struktur men med någon form av positiv återkoppling. I denna atmosfär 
utmanas barnens fantasi och dröm, vilket inte tidigare ansetts vara så 
värdefullt. Han menar att detta är något som sker genom olika signaler i 
hjärnan och att verbal kommunikation därmed förlorar sin betydelse. 

1.2.2 Reggio Emilia 

Ingrid Pramling Samuelsson och Maj Asplund Carlsson (2003) skriver om hur 
förskolor med Reggio Emilia inspirerad pedagogik blev kända världen över 
under slutet av 1900-talet. Det som speciellt utmärkte deras pedagogik var 
deras kunskaper inom dokumentation av barnens alla bilder som blev till 
utställningar. Gunilla Dahlberg och Gunnar Åsén (2005) betonar att man inom 
Reggio Emilia menar att det är genom den tredje pedagogen, den inspirerande 
miljön, som man skapar ett aktivt lärande. Pedagogerna lägger därför ner 
mycket tid på att skapa en miljö som stödjer och stimulerar barnens intressen, 
motivation och kreativitet. Namnet Reggio Emilia är uppkallat efter en stad i 
Italien där Loris Malaguzzi startade det första kommunala daghemmet med just 
denna pedagogik.  

1.2.3 Hållbar utveckling 

Det är svårt att definiera hållbar utveckling på ett klart och tydligt sätt anser 
Inger Björneloo (2008), då det under årens gång uppkommit hundratals olika 
definitioner och förklaringsmodeller. Inese Liepina och Gitte Jutvik (2009) 
skriver att man inom hållbar utveckling brukar betona fyra centrala punkter. 
Dessa centrala punkter är ekologiska, ekonomiska, sociala och kulturella och de 
bör vara jämlika för att skapa en balanserad hållbar utveckling. 

1.3 Utvecklingsarbetets grund  

I detta avsnitt tas de perspektiv som utgör grunden för detta utvecklingsarbete 
upp. Dessa perspektiv är: Reggio Emilia, hållbar utveckling och kreativitet. 

1.3.1 Varför ett Reggio Emiliaperspektiv? 

Vi ville arbeta med ett Reggio Emiliaperspektiv i studien då en av värdefrågorna 
inom Reggio Emilia är just miljön. Den Reggio Emiliainspirerade pedagogiken 
handlar mycket om kreativitet menar Pramling Samuelsson och Asplund 
Carlsson (2003). Barnen ska lära sig med alla sinnen – från handling till tankar. 
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Enligt läroplanens första del (Utbildningspartementet, 2011) [Lgr11] ska alla 
barn få pröva och uppleva känslor och stämningar. Dans, musik och skapande i 
bild, text och form är några exempel på uttrycksformer som ska vara inslag i 
skolan. Inom Reggio Emiliainspirerad pedagogik handlar det om att utveckla 
självständiga och kreativa personer (Pramling Samuelsson och Asplund 
Carlsson (2003). Att barnen blir kreativa och självständiga individer anser vi att 
man ska arbeta för genom hela skolgången. Detta stöds av det man kan läsa i 
Lgr11:s första del där det står att skolan ska stimulera barnens kreativitet, 
nyfikenhet, självförtroende och också barnens vilja till att pröva sina egna idéer 
och lösa problem. Reggio Emilia inspireras också av olika vetenskaper och man 
tar till sig av nya intryck inom bland annat design, konst och teknik (Dahlberg 
och Åsén, 2005).  I föreliggande utvecklingsarbete är designen viktig då det är 
med hjälp av miljön vi vill uppmuntra barnen att skapa mer kreativt. Dahlberg 
och Åsén (2005) skriver att man inom Reggio Emilia menar att ett rum kan 
förmedla ett budskap om vad som förväntas ske i just det rummet. När vi 
genomfört den fysiska miljöförändringen av rummet vill vi att man genast när 
man kliver in i rummet får känsla av vilka aktiviteter rummet är utformat för. 
Dahlberg och Åsén (2005) hänvisar vidare till den tredje pedagogen som man 
inom Reggio Emilia hävdar är den inspirerande miljön. Med hjälp av miljön 
menar de att man kan skapa ett dynamiskt lärande genom en miljö som stödjer 
och stimulerar barnens motivation, intressen och kreativitet. I och med denna 
studie är det detta vi vill försöka nå fram till, att skapa en miljö som stimulerar 
och stödjer barnens motivation, intressen och kreativitet. Utvecklingsarbetets 
direkta pedagogiska implikation är att genom att utmana barnens olika sinnen 
stimulera deras lärande. 

1.3.2 Varför ett Hållbart utvecklingsperspektiv? 

Hållbar utveckling har varit ett återkommande ämne under vår utbildning på 
lärarprogrammet. Vi tycker att det är viktigt att det finns med i vår 
undervisning och att vi i våra roller som lärare och förebilder arbetar aktivt mot 
att skapa en hållbar utveckling. Enligt Lgr11:s första del ska undervisningen 
genom ett miljöperspektiv synliggöra hur vi kan anpassa våra levnadssätt för en 
hållbar utveckling. I Lgr11:s andra del skriver man att skolan ansvarar för att 
barnen ska ha fått kunskap kring förutsättningarna för en hållbar utveckling. 
Vår vision med utvecklingsarbetet är bland annat att ta in och återanvända 
annars förbrukat material, där vår förhoppning är att vi får barnen och även 
pedagogerna att reflektera över dagens ”slit och slängsamhälle” och att de ser 
att använt material kan återanvändas till något kreativt. Björneloo (2008) 
menar att om pedagogerna utformar undervisningen utifrån moraliska och 
medvetna förhållningssätt visar det barnen att vi kan främja en hållbar 
utveckling. I detta arbete vill vi medvetengöra och synliggöra att 
återanvändning är roligt, utvecklande och kreativt om det tillåts.    

1.3.3 Varför ett kreativitetsperspektiv? 

I Lgr11:s första del står det att skolan i samarbete med hemmet ska främja 
barnens personliga utveckling så att de blir aktiva, kreativa, kompetenta och 
ansvarskännande individer. Detta är något som vi genom detta arbete också vill 
förmedla med tankesättet att barn utvecklas och lär sig med hjälp av att skapa, 
använda olika metoder och använda alla sina sinnen. 
 
Det står också skrivet i läroplanens första del att skolan ska stimulera barnens 
kreativitet, nyfikenhet, självförtroende och vilja till att pröva egna idéer och lösa 
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problem. Kreativitet är med andra ord ett viktigt begrepp i förskola och skola 
och något som är viktigt att man arbetar med. I vårt arbete är också tanken att 
med hjälp av den fysiska miljöförändringen kunna inspirera barnen till 
kreativitet. Dessa tankar stödjer även Margrethe Brynolf, Inge Carlström, Kjell-
Erik Svensson och Britt-Louise Wersäll (2007) som skriver att alla människor 
har ett behov och en vilja att skapa, lära sig nya saker och lösa problem, vilket 
de menar syns tydligast hos barn i förskolan.  
 
De betonar också att denna kreativa sida inte tas tillvara fullt ut i skolan och 
därför förlorar många barn i skolan mycket av sin kreativitet. Därmed känns det 
extra viktigt för oss att försöka stärka kreativiteten hos barnen genom detta 
arbete.  

1.4 Arbetets upplägg 

I detta avsnitt tas arbetsfördelningen av detta utvecklingsarbete upp. 
 
Tillsammans utformade vi pm:et, missivbreven och observationsschemat. 
Under arbetets gång delade vi upp litteraturen oss emellan och utifrån detta 
skrev vi vissa delar självständigt. Tillsammans sammanställde vi arbetet och 
redigerade delar om det behövdes.  
 
Vi besökte förskoleklassen, där vi tillsammans diskuterade designen av rummet 
med barnen och pedagogerna. Tillsammans samlade vi in material och därefter 
genomförde vi den fysiska miljöförändringen. Observationerna såväl innan som 
efter förändringen genomförde vi tillsammans. 
 
Vi mailade tillsammans handledaren och båda deltog vid samtliga 
handledarträffar. Vi anser att fördelning av arbetet skett rättvist. 

2 Teorianknytning 

I detta kapitel knyter vi an till författares beskrivningar av de fyra olika ämnena 
Reggio Emilia, hållbar utveckling, kreativitet och delaktighet och motivation.  

2.1 Reggio Emilia 

Loris Malaguzzi (1921-1994) var inspiratören och eldsjälen bakom den Reggio 
Emiliainspirerade pedagogiken (Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson, 
2003). Dahlberg och Åsén (2005) beskriver att Malaguzzi hade ett väldigt brett 
synsätt på pedagogiken och såg på pedagogik som en livshållning. Malaguzzi 
har också skrivit den kända texten: 
  

Ett barn har hundra språk men berövas nittionio. Skolan och kulturen skiljer 
huvudet från kroppen. De tvingar oss att tänka utan kropp och handla utan huvud. 
Leken och arbetet, verkligheten och fantasin, vetenskapen och fantasteriet, det inre 
och det yttre görs till varandras motsatser (s.189). 

 
Denna text menar de förklarar mycket av vad pedagogiken inom Reggio Emilia 
står för.  
 
Wallin (2003) beskriver olika miljöer inom Reggio Emilia och att rummen kan 
vara uppdelade i små ”rum” eller olika hörnor. Olika hörnor för olika aktiviteter 
där allt material ska vara lockande och finnas tillgängligt för barnen. Pramling 
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Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) beskriver också att det finns olika 
komponenter som är viktiga inom den Reggio Emilia inspirerade pedagogiken 
som bland annat miljön, olika relationer och värdefrågor som exempelvis 
solidaritet. Något som också beskrivs är att barnen ses som kompetenta, aktiva, 
självständiga och kritiska inom den Reggio Emiliainspirerade pedagogiken, 
viktigt är också att barnens rättigheter lyfts fram i första hand. Dahlberg och 
Åsén (2005) lyfter också fram att den Reggio Emiliainspirerade pedagogiken än 
idag utvecklas och förändras vilket gör den så intressant. Eftersom denna 
pedagogik hela tiden ska förändras och utvecklas så finns det därför inget 
färdigt material att ta del av inom Reggio Emilia, men man kan istället 
inspireras av tankesättet. De beskriver också att arbetet ska ha sin 
utgångspunkt i barnens erfarenheter, tankar och idéer som man sedan utmanar 
och vidareutvecklar, vilket också visar på synsättet och tron på barnens 
förmågor. De betonar också vikten av att använda sig av så många uttryckssätt 
som möjligt, exempelvis bild, drama, dans, talspråk, skriftspråk matematik, 
musik. Detta är viktigt eftersom att alla barn är så olika och behöver olika 
uttryckssätt för att kunna få tilltro till sin egen förmåga.  

2.2 Hållbar utveckling  

Björneloo (2008) menar att hållbar utveckling berör solidaritet och ansvar 
mellan folkgrupper och nationer, män och kvinnor och generationer emellan. 
Utgångspunkten för hållbar utveckling är en översikt över människors och 
samhällens förutsättningar, behov och problem men även integrerade 
miljömässiga, ekonomiska och sociala förlopp och relationer ses som bärande 
principer i hållbar utveckling. Hon betonar att även om frågor kring framtiden 
behöver skötas genom internationella samarbeten är den enskilde individens 
ansvar och delaktighet tydlig.  
 
Då hållbar utveckling är ett stort och något diffust ämne som inte funnits i 
skolan särskilt länge, hävdar Björneloo (2008) att det är viktigt att alla 
pedagoger tar sig tid till att sätta sig in i ämnet och bilda sig en egen bild av det. 
Detta för att hon menar att det är pedagogernas uppgift att införa ny kunskap i 
skolan. En förändrad och förbättrad undervisning som innefattar alla individer 
och hela levnadstiden med fokus på hållbarhet och ökad medvetenhet omfattar 
utbildning för hållbar utveckling, anser Liepina och Jutvik (2009). De 
understryker att det är skillnad på ekologiundervisning och undervisning för 
hållbar utveckling. Hur arter och olika ekosystem hänger samman tillhör 
naturvetenskap och ekologiundervisning, undervisning för hållbar utveckling 
handlar mer om attityder, värderingar och ny kunskap som tros leda till en 
förbättrad miljö. Deras tanke om undervisning för hållbar utveckling är att den 
ska berika övrig undervisning. Liepina och Jutvik (2009) avser att en 
människas livskvalitet ökar genom utbildning och för att få människor att bli 
ansvarstagande och kreativa samhällsinvånare är det ett väsentligt element. Att 
det finns ett utbildningssystem som utvecklar välmående och olika förmågor 
hos barnen är också viktiga faktor i hållbar utveckling.  En central punkt i 
hållbar utveckling är att man ser lärande som något livslångt, där man 
använder sig av inflytande och där man också observerar en helhetssyn. För att 
skapa stöd, kritisk analys och en allmänförståelse för hållbar utveckling menar 
Liepina och Jutvik (2009) att de är av stor vikt att tänka nytt kring 
undervisning, utbildning och medvetenhet. 
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2.3 Kreativitet 

Brynolf, Carlström, Svensson och Wersäll (2007) menar att kreativitet handlar 
om att komma med idéer och sedan handla därefter. Det handlar om att skapa 
och att pröva sig fram. Maslow (enligt Brynolf, Carlström, Svensson och 
Wersäll, 2007) menar att alla människor föds med ett behov av att vara kreativa 
men att det behovet sedan ofta hämmas av hemmet eller skolan. Han betonar 
också att alla människor har viljan att lära sig nya saker, skapa och lösa olika 
problem. Ämnen som musik, bild och teknik anser Brynolf, Carlström, 
Svensson och Wersäll (2007) öppnar upp för barnens kreativitet och fantasi. 
Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) betonar också att barnen 
genom lek och skapande i olika former kan känna en personlig tillfredställelse 
och genom det utvecklas i den kreativa processen.  
 
Brynolf, Carlström, Svensson och Wersäll (2007) menar också att pedagogerna 
måste släppa på kontrollen och låta barnens kreativa processer utvecklas genom 
att släppa loss fantasin. På så vis kan man skapa kreativa barn som frågar 
frågor, är nyfika och är kunskapstörstande. Enligt Pramling Samuelsson och 
Asplund Carlsson (2003) är lärandet och kreativiteten två delar som hör ihop 
och är beroende av varandra. De anser att det mest centrala i själva lärandet är 
den skapande och kreativa delen.   

2.4 Delaktighet och motivation 

I Lgr11:s första del står det skrivet att skolan ska stimulera barnen så att de kan 
bilda sig och växa med sina uppgifter. Det står också skrivet att skolan ska 
sträva efter att vara en levande social gemenskap som ska ge barnen trygghet, 
vilja och lust att lära sig. Alla barn i skolan har rätt att få utvecklas, känna 
växandets glädje och få erfara den tillfredställelse som det ger att göra framsteg 
och övervinna svårigheter.   
 
Henry Pluckrose (1987) menar att inget barn föds uttråkat, men ändå är det 
många barn som upplever skolan som tråkig. Det gäller att stärka barnens 
entusiasm och när barnen väl har fått upp ögonen för något så kommer barnet 
att lära sig med egen vilja. Pluckrose (1987) hävdar också att barn direkt märker 
skillnaden på om vi ger dem en uppgift bara för sakens skull eller om vi 
verkligen försöker inspirera barnen till att själva upptäcka och lära nya saker.  
En annan viktig del i lärandet som Pluckrose (1987) beskriver är att lärandet 
måste vara roligt och om vi är ointresserade och eller uttråkade så är det svårt 
att göra några framsteg.  Han betonar även vikten av att lärandet bör starta där 
barnet befinner sig för stunden och sedan bygga vidare på det. Då tar man 
tillvara på det som barnen är intresserade av eller redan kan istället för att lägga 
vikten på det som barnen inte kan.  
 
Olga Dysthe (1996) anser att det finns några faktorer som är väldigt viktiga för 
lärandet. En är att det finns ett engagemang, både hos barnen och även hos 
pedagogerna. Hon betonar att det finns stora undersökningar gjorda som visade 
på tydliga samband mellan äkta engagemang och goda prestationer. Något som 
Dysthe (1996) menar kan skapa engagemang och motivation är att pedagogerna 
tydligt visar att barnen har något viktigt att bidra med, men också att barnen får 
vara med och påverka inlärningsmetoderna.  
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Dysthe (1996)  och Pluckrose (1987) är eniga om att en viktig del i att skapa 
engagemang och motivation är att låta det finnas ett samband mellan det 
barnen ska lära sig och deras tidigare erfarenheter och intressen. En annan 
viktig faktor för lärandet är enligt Dysthe (1996) att alla barn känner en 
delaktighet och att alla får göra sig hörda vilket skapar mer motiverande barn.  
 
En tredje faktor som är viktig för lärandet enligt Dysthe (1996) är att man som 
pedagog måste ställa höga förväntningar på sina barn. Hon menar att 
människor som har höga förväntningar på sig blir mer motiverade och gör ett 
bättre arbete än de människor som man inte ställer några förväntningar eller 
väldigt små förväntningar på.  
 
Margareta Bergström och Inger Holm (2005) beskriver att det i tidigare 
forskning fokuserats på ett vuxenperspektiv och att barnsperspektivet därmed 
nästan helt uteslutits. Roger Hart (enligt Bergström och Holm, 2005) menar att 
det bästa ur ett barnsperspektiv måste vara gemensamt beslutsfattande då detta 
gör barnen mer delaktiga. Wallin (2003) är även hon inne på dessa tankar och 
betonar att det inte ska vara pedagogerna som ska stå i centrum utan det är 
barnen som ska vara huvudpersonerna. För att kunna förstå hur barnen tänker 
är det viktigt att pedagogerna lär sig av barnen och lyssnar mer än de talar. 
Gunvor Løkken och Frode Søbstad (1995) betonar även de vikten av att rådfråga 
barnen som berörs när verksamheten planeras. De skriver att detta kan ske 
genom både observationer och intervjuer, men de menar att man vid 
observationer får ett vuxenperspektiv medan man vid intervjuer i högre grad får 
barnperspektiv. 

3 Metod 

I detta kapitel beskrivs de metoder vi använt oss av för att genomföra detta 
arbete. 
 
I detta utvecklingsarbete valde vi att använda oss av metoderna observation, 
intervju och en fysisk miljöförändring. Vi anser att den fysiska 
miljöförändringen är en del av metoden då detta arbete krävde en fysisk 
förändring för att hålla ett utvecklingsarbetes struktur. Intervjuerna vi 
genomförde är en form av informella samtal där vi uppträdde spontant i 
samtalen. Dessa kommer vi att under kapitel 4 benämna som feedback. 
Studiens design är upplagd sådan att vi kommer att beskriva planeringen, 
genomförandet och efterarbetet i avsnitt 4.  

3.1 Metodologi 

I detta avsnitt beskrivs de metoder vi använt oss av i detta arbete utifrån 
litteratur. I observationerna observerade vi vid första tillfället vad barnen gjorde 
i rummet och vid andra tillfället om det skett en utveckling sedan den fysiska 
miljöförändringen. Observationerna genomfördes under liknande tidsperiod, 
under samma veckodag och tid vilket gör enligt oss resultaten mer jämförbara. 
Vid intervjuerna var den huvudsakliga frågan vad både pedagogerna men 
främst barnen hade för visioner för rummet, detta har vi sedan utgått ifrån 
fullständigt i arbetets gång. Allt vi planerat och genomfört vid den fysiska 
miljöförändringen har på något sätt en koppling till vad pedagogerna och 
barnen önskat, då vi anser att delaktighet är mycket viktigt men ej behöver ske 
genom enbart fysisk närvaro. 
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3.1.1 Observation 

En observation kan ske på flera olika sätt menar Løkken och Søbstad (1995), 
den kan vara strukturerad eller ostrukturerad, öppen eller dold och den kan 
även vara kvalitativ eller kvantitativ. Den observation vi utförde var kvalitativ, 
strukturerad och öppen. Detta innebär att observationens syfte var att titta på 
specifika detaljer och delar men att man genom dessa försöker bilda sig en 
helhetsuppfattning enligt den kvalitativa observationsmetoden (Løkken och 
Søbstad, 1995). I en strukturerad observationsmetod har man i förväg planerat 
vad det är man vill observera och redan i förväg har man en föraning om vad 
som kan komma att ske. I en strukturerad observationsmetod kan man även 
skapa olika observationskategorier eller observationsscheman där man sedan 
kan markera på olika sätt när något inträffar. En öppen observation innebär att 
observatören visar sin närvaro för dem observerade, men behöver inte redovisa 
i detalj vad det är som observeras (Løkken och Søbstad, 1995).   
 
Lise Justesen och Nanna Mik-Meyer (2010) betonar att man vid observationer 
har lättare att se vilken betydelse människornas kontext har för deras sätt att 
handla, vilket ger en starkare förståelse för det observerade. Observationer kan 
även användas för att skapa en så bra pedagogisk situation som möjligt genom 
att ställa situationer till rätta menar Cato R. P. Bjørndal (2005). Vid 
observationer kan observatörens tidigare erfarenheter och nuvarande tillstånd 
påverka uppfattningarna om vad som sker vilket kan ge skiftande resultat 
(Martyn Denscombe, 1998). Han menar vidare att två forskare som genomför 
en och samma observation kan uppleva olika intryck utifrån en situation. 
Genom att skapa ett observationsschema menar han att man nästan helt kan 
utesluta de skillnader som kan uppstå vid observationer. 

3.1.2 Intervju 

Enligt Justesen och Mik-Meyer (2010) kan intervjuer ske på olika sätt, de kan 
vara välstrukturerade eller löst strukturerade. Våra intervjuer är löst 
strukturerade, eller som Michael Quinn Patton (återgivet av Løkken och 
Søbstad, 1995) benämner det, informella samtal. Informella samtal är en 
intervju där samspelet mellan intervjuare och den intervjuade och samtalet dem 
emellan sker spontan. Dessa samtal menar han kan vara svåra att jämföra med 
annan data, men anser vidare att man genom dessa istället kan få en djupare 
kunskap om de områden man är intresserad av. Justesen och Mik-Meyer (2010) 
beskriver även att man kan dokumentera intervjuer på olika sätt, genom 
ljudupptagning eller genom skriftligt nedskrivande. Vi har i denna studie 
använt oss av skriftligt nedskrivande. 

3.1.3 Den fysiska miljöförändringen 

Observationerna och intervjuerna har legat till grund för hur vi sedan har 
arbetat för att kunna genomföra den fysiska miljöförändringen. Den fysiska 
miljöförändringen har inneburit planerande, genomförande och efterarbete för 
att kunna skapa en utvecklande och stimulerande miljö för barnen och 
pedagogerna i denna förskoleklass. Detta arbete handlade inte bara om det 
skrivna ordet och denna rapport, utan arbetet handlade till stor del om att 
genomföra en förändring och att stimulera pedagogernas och barnens visioner. 

3.2 Datainsamling 

I detta avsnitt beskrivs hur datainsamlingen genomförts. 
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Vi genomförde två observationer av det kreativa rummet och vi valde i vår 
observation att lägga fokus på rummet och hur det används.  
Vi valde också att i vårt observationsschema ta upp dessa tre ämnen:  

 Hur många av förskoleklassens barn som vistas i det kreativa rummet. 

 Hur lång tid barnen vistas i det kreativa rummet. 

 Vad barnen gör i det kreativa rummet. 
 
Genom våra intervjuer/feedback har vi genom informella samtal insamlat 
barnens och pedagogernas önskemål och idéer kring rummets design. Dessa 
samtal utgick vi ifrån när vi sedan planerade och genomförde den fysiska 
miljöförändringen, för att på så sätt göra dem delaktiga i arbetet. Intervjuerna 
dokumenterade vi skriftligt, då det viktigaste för oss var innebörden av vad som 
sades och inte ordagranna formuleringar.  
 
Vi förde loggbok under dagarna vi genomförde den fysiska miljöförändringen, 
de presenteras under kapitel 4. Under arbetets gång, inför, under och efter den 
fysiska miljöförändringen dokumenterade vi även genom att fotografera 
rummet. 

3.3 Analys 

Analysen i detta arbete har gjorts genom att vi har läst igenom empirin och sökt 
gemensamma kategorier. När detta gjordes framkom tre kategorier tydligt: 
delaktighet, förtroende och nyfikenhet och lust att lära. Vi har sedan delat in 
empirin efter dessa kategorier. 

3.4 Etiska regler 

Staffan Stukát (2005) beskriver fyra olika riktlinjer utifrån Humanistisk-
samhällsvetenskapliga forskningsrådets etiska regler.  
 
Det första, informationskravet handlar om att de som ingår i studien ska 
informeras om att de när som helst under studiens gång kan avbryta 
samarbetet, att de är frivilligt att delta och att de ska få ta del av studiens syfte. 
 
Det andra, samtyckeskravet innebär att deltagarna i studien har rätt till att 
bestämma om de vill delta och under vilka villkor de ska delta. Om 
undersökningen är av känslig karaktär eller om deltagarna är under 15 år ska 
samtycke ifrån vårdnadshavare införskaffas. 
 
Det tredje, konfidentialitetskravet tar upp att de medverkande i studien ska 
handskas anonymt om ej annat är överenskommet.  
 
Det sista, nyttjandekravet innebär att informationen som insamlats endast får 
användas i forskningsändamålet.  
 
I vår studie uppmärksammade och efterföljde vi dessa etiska regler genom att vi 
delade ut informationsbrev om studien till de berörda där det bland annat stod 
att deltagandet var frivilligt och när som helst kunde avbrytas. Under hela 
studien var vi noga med att hålla på anonymiteten genom att exempelvis inte 
fotografera några barn eller pedagoger eller använda deras namn. All insamlad 
information har vi endast använt för denna studies ändamål.  
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4 Resultat 

I detta kapitel beskrivs under avsnitt 4.1 hur vi planerade inför den fysiska 
miljöförändringen.  Den fysiska miljöförändringen beskrivs under avsnitt 4.2 
och under avsnitt 4.3 beskrivs hur vi arbetade vidare efter den fysiska 
miljöförändringen. Resultatet analyseras under avsnitt 4.4 och avslutningsvis 
sammanfattas hela kapitel 4 under avsnitt 4.5. 

4.1 Planering innan genomförandet 

I detta avsnitt beskrivs rummet före den fysiska miljöförändringen, hur vi 
planerade att samla in material och även hur vi planerade att utföra den fysiska 
miljöförändringen.  

4.1.1 Fakta om ”Det kreativa rummet” 

När vi började planera denna studie ville vi till att börja med se hur rummet vi 
skulle utföra den fysiska miljöförändringen var utformat då. Det som fanns att 
tillgå i rummet var: en diskbänk med tillhörande vattenkran, ett bord och sju 
stolar, en mindre soffa, en whiteboardtavla, ett handfat, en matta och fyra 
stafflier. Väggarna var ljusgula och väldigt slitna, det fanns ett fönster ut mot 
skolgården, och tre glasrutor mot hallen. Rummet innehöll också fyra dörrar, 
den första var en entrédörr ifrån samlingsrummet, den andra var till 
personaltoaletten, den tredje var till ett förråd och den fjärde var en nödutgång. 
De tre sistnämnda dörrarna var efter ena långsidan av rummet. På nästa sida 
kan ni se delar av ”det kreativa rummet” före den fysiska miljöförändringen. 

Observationer 
Det som framkom vid vår första observation var att rummet utnyttjades av ett 
fåtal barn under kortare stunder. Vi kunde också se att det inte förekom några 
kreativa processer i rummet, utan istället använde barnen det som ett rum där 
de pratade eller bråkade med varandra. När vi genomförde observationen lade 
barnen som vistades i rummet stor fokus på oss och vad vi gjorde där. Antalet 
barn som vistades i rummet under denna observation var åtta stycken och den 
som tillbringade längst tid i rummet var där i 10 min. 

4.1.2 Önskemål och synpunkter 

Under planerandet av genomförandet av den fysiska miljöförändringen 
diskuterade vi barnen och pedagogerna i förskoleklassens visioner om rummet 
då deras åsikter och idéer är till grund för vårt utvecklingsarbete. Nedan 
presenteras det vi ansåg varit mest givande i samtalen med barnen och 
pedagogerna angående miljöförändringens upplägg och planering. 
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Önskemål och synpunkter från pedagogerna 
Pedagogerna var eniga i sina åsikter kring vad de hade för syfte med rummet. 
De ville ha ett målar-/pysselrum, där materialet var lättillgängligt för barnen. I 
förbigående nämndes även att ett Reggio Emiliainspirerat rum skulle vara av 
intresse för pedagogerna. Viktigt ansåg de även att det var att allt material hade 
en bestämd och tydlig plats. Pedagogerna ansåg att rummet tidigare användes 
av barnen för att dansa eller ”bråka ostört”. Det fanns en gräns för antal barn 
som fick vistas samtidigt i rummet, den var på fyra barn åt gången. Anledning 
till varför pedagogerna valt att inte ha materialet tillgängligt för barnen, sa de 
var för att de ville att skapandet skulle leda fram till ett speciellt syfte vilket de 
ansåg att det sällan gjorde. De ansåg även att det inte ska vara för mycket av 
samma material tillgängligt då de ansåg att barnen då var mindre rädda om 
materialet. Ett specifikt önskemål från pedagogerna var att de ville att vi skulle 
skapa en samlingsring i rummet där varje barn skulle ha sin specifika plats.  
 
Önskemål och synpunkter från barnen 
I första hand var det dansrummet barnen själva diskuterade. De ville ha ett 
discorum med färgerna guld, silver, turkos, grön, röd och glitter i alla dess 
färger. 
 
När vi sedan började diskutera och fråga om pysselrummet, återkom barnen 
ständigt till allt material som de visste fanns men som var otillgängligt för dem. 
De pratade även om att de ville att rummet i sin helhet skulle vara städat och att 
det skulle vara ”ordning och reda”. Ett av barnens önskemål var att sätta upp ett 
draperi över fönstret vid rummets entrédörr som insynsskydd. 

4.1.3 Planering inför insamling av material 

Som vi tidigare nämnt är hållbar utveckling en av utgångspunkterna i detta 
arbete. Mycket av vårt material kom därför att vara återanvänt material. I 
planeringens början lade vi därför mycket tid på att samla in återanvänt 
material, så som tomma toalettrullar, kartonger och glasburkar. Då det inte 
fanns mycket material att tillgå i rummet, planerade vi att via sociala medier 
och någon butikskedja kontakta personer som var villiga att skänka pyssel- och 
målarmaterial. Detta då vi ville ge barnen stora möjligheter till att kunna skapa 
fantasifullt och kreativt, det var även därför vi inte ville att barnen skulle känna 
någon begränsning i vad som är användbart. 

4.1.4 Planering inför den fysiska miljöförändringen 

Vi var och tittade på hur rummet såg ut och det är ett ganska stort rum som vi 
planerade att dela av i två delar, ett målar/pysselrum och ett dansrum. Tanken 
med ”rum i rummet” var för att vi ville skapa olika och tydliga hörnor för 
barnen där deras kreativitet kan utvecklas. När vi besökte förskoleklassen 
passade vi även på att titta i skolans förråd och där hittade vi två hyllor, en stor 
hylla med flera hyllplan och en lite mindre som vi planerade att använda oss av 
till allt material. Till väggdekoration i pysselhörnan planerade vi att göra en 
större tavla av toalettrullar. Våra tankar med det var dels att vi ville använda oss 
av återanvänt material men också för att inspirera och visa barnen att man kan 
göra fina saker av nästan vad som helst genom fantasi och kreativitet. Vi 
planerade också att sy vimplar som vi skulle hänga i taket runt själva 
målar/pysseldelen eftersom det skulle dela av rummet på ett kreativt sätt. På 
väggen över stafflierna planerade vi att hänga en eller flera linor av ståltråd som 
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barnen sedan kunde hänga upp alla sina alster på med hjälp av vanliga gem. 
Något vi fortfarande funderade på var om vi skulle måla om hela rummet eller 
inte.  

4.1.5 Planering för förskoleklassens delaktighet 

Då barnen hade ett önskemål om ett draperi för fönstret i entrédörren så bad vi 
pedagogerna att tillsammans med barnen i förskoleklassen göra ett draperi. Vi 
lämnade sugrör och pärlor till pedagogerna som skulle användas till draperiet, 
alla barn fick vara delaktiga eftersom att alla fick göra en egen del till draperiet. 
Under planeringen kom vi också fram till att vi ville att pedagogerna skulle 
känna sig delaktiga då det är de som ska vara verksamma i det färdigställda 
rummet. Då pedagogerna inte ville vara drivande i den fysiska 
miljöförändringen, ville vi att det skulle vara något pedagogerna själva känner 
sig manade att göra och därför valde vi att diskutera detta med pedagogerna 
under genomförandet.  

4.2 Redovisning av genomförande av utvecklingsarbetet 

I detta avsnitt beskriver vi hur vi samlade in material och genomförde den 
fysiska miljöförändringen av rummet.  

4.2.1 Insamling av material 

Vi bad personer i vår närhet hjälpa oss att samla in material såsom, toarullar 
och glasburkar. Via olika sociala medier sökte vi efter personer som kunde 
tänka sig att skänka pysselmaterial och vi fick då kontakt med två personer som 
hjälpte oss genom att skänka mycket material, bland annat tygbitar, piprensare, 
pärlor och garn. Vi fick även kartonger av en butikskedja vi var i kontakt med. 
Pedagogerna i förskoleklassen samlade in allt material som fanns på skolan som 
de tänkte kunde vara till nytta för rummet och detta överlämnade de till oss vid 
förändringsarbetets början. 

4.2.2 Genomförandet av den fysiska miljöförändringen 

 
Under genomförandet av den fysiska miljöförändringen började vi med att 
tömma rummet på möbler och sedan att måla det. Vi dekorerade och inredde 
sedan rummet med material som vi samlat, gjort på egen hand eller sådant som 
verksamheten bistod med. När vi genomförde den fysiska miljöförändringen 
var det viktigt för oss och pedagogerna i förskoleklassen att skapa möjligheter 
för olika pedagogiska aktiviteter. 
En mer detaljerad beskrivning finns att läsa i bilaga 5.  
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Ovan kan ni se när vi målar rummat och börjar dekorerat det. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ovan ser ni delar av danshörnan. Vi valde att dekorera hörnan med 
självhäftande glitterark som vi gjort bl.a. väggord av för att stimulera och 
göra barnen nyfikna på bokstäver och ord.



14 
 

  

Ovan ser ni en samlingsring som en av pedagogerna haft önskemål om och ni 
ser även hur vi valt att rama in målar- och pysselhörnorna med vimplar på 
väggarna. 

 

Ovan kan ni se de tre hörnorna som vi valt att namnge efter de aktiviteter 
hörnorna är tänkta för, för att skapa intresse för bokstäver och ord. När vi 
gjort dessa hörnor har vi haft ett Reggio Emilia inspirerat tankesätt. Vi ville 
som Wallin (2003) beskriver skapa en möjlig Reggio Emiliainspirerad miljö 
med fokus på olika hörnor och material som är lättillgängligt och som 
stimulerar barnen.  
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4.2.3 Förskoleklassens delaktighet 

Barnen tillsammans med 
pedagogerna hade gjort 
sugrörsdraperidelar tills vi 
kom dit för att genomföra den 
fysiska miljöförändringen. Vi 
satte ihop alla barnens delar 
och det slutade med tre 
stycken olika draperier. 
Under veckan diskuterade vi 
pedagogernas delaktighet 
med pedagogerna och 
framförallt en av pedagogerna 
visade sitt intresse. 
Pedagogen kom själv med 
idén att göra en 
dörrdekoration, hon hade en 
vision om ett träd med ugglor 
gjorda av färgat papper. Detta 
projekt genomförde hon 
tillsammans med några 
kollegor och några av barnen i 
förskoleklassen.  
  

4.3 Den fysiska miljöförändringens efterarbete 

I detta avsnitt kommer vi att beskriva hur rummet användes och upplevdes av 
barnen och pedagogerna i förskoleklassen efter den fysiska miljöförändringen.  
 
Vi hade tyvärr inte möjlighet att närvara vid invigningen av rummet, men vi bad 
pedagogerna lyssna på vad barnen hade att säga vilket de sedan förmedlade till 
oss. Pedagogerna menade att barnen var nöjda och använde även ordet saliga 
för att beskriva barnen vid invigningen. Barnen ska ha sagt ”åååh”, ”wow” och 
”får vi börja pyssla nu?” vid invigningen. 

4.3.1 Observation  

Under 
observationstillfälle två, 
som skedde två veckor 
efter invigningen av 
rummet, såg vi tydliga 
förändringar. Rummet 
nyttjades av fler barn 
och under längre 
tidsperioder. Barnen 
använde till största del 
rummet till de ändamål 
som var tänkta och vi 
kunde se att det hade 
skett och skedde många 
kreativa processer. 
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Materialet vi ställt fram stod fortfarande lättillgängligt för barnen och även 
barnens färdiga alster var synliggjorda i rummet. Under tiden vi utförde 
observationen användes rummet till att sjunga och dansa men vi kunde se på 
alla alster som barnen skapat att det nyttjades till flera olika kreativa processer. 
Antal barn som vistades i rummet under denna observation var arton stycken 
och den som tillbringade längst tid i rummet var därinne i 40 min.  

4.3.2 Synpunkter 

Under vårt besök hos förskoleklassen två veckor efter invigningen, diskuterade 
och pratade vi med pedagogerna och barnen i förskoleklass. Vi kommer nedan 
presentera feedbacken vi fick under dessa samtal. 
 
Synpunkter från pedagogerna 
Pedagogerna såg positivt på den fysiska miljöförändringen som skett i rummet. 
De berättade för oss att de hade satt upp en ny begränsning för hur många som 
fick vistas i rummet samtidigt, som var på max sju personer åt gången, de hade 
även bestämt att det barn som frågade först om de fick vistas i rummet 
bestämde vad rummet skulle användas som just då, antingen pyssel-/målarrum 
eller dansrum. Pedagogerna hade själva sett en förändring i deras arbetssätt. 
Innan hade det varit viktigt att det som barnen skapade blev ”något vettigt”, 
men att de nu fokuserade mer på skaparprocessen. De berättade vidare att 
rummet var mycket populärt bland barnen och att barnen ibland tjafsade om 
vem som skulle få vara där. Även föräldrarna hade visat intresse för rummet 
och uttryckt sig positivt kring förändringen och de möjligheter de såg att 
rummet skapade. 
 
Synpunkter från barnen 
Det mest positiva vi såg under observationstillfälle två, är att barnen var så 
intresserade av rummet att de inte fokuserade lika mycket på oss som de gjorde 
under vår första observation. Några barn sökte kontakt med oss, men gick 
snabbt tillbaka till sin skapandeprocess. Barnen nämnde att de nyttjade alla 
delar i rummet och tyckte att det var väldigt roligt. Barnen verkade fortfarande 
ha mycket kvar att utforska i rummet, exempelvis gick ett barn runt i 
dansrummet och tittade och pratade om stjärnorna på väggarna och ett annat 
barn stod och läste orden på väggarna.  

4.4 Analys 

I detta avsnitt har vi kategoriserat resultaten efter kategorierna: 
delaktighet, förtroende och nyfikenhet och lust att lära. Kategorierna har vuxit 
fram ur empirin. 
  
Delaktighet 
Under första observationen var barnen mycket intresserade av och engagerade i 
den fysiska miljöförändringen vilket visar på en vilja till delaktighet. Att de 
sedan under den första intervjun delgav oss sina idéer och önskemål tyder än 
mer på en vilja att känna delaktighet. Pedagogerna visade även ett större 
intresse för att vara delaktiga i arbetet än vad de först uttryckte, dels genom de 
förslag och önskemål de kom med men även genom sitt engagemang vid 
skapandet av dörrutsmyckningen. 
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Förtroende  
Under de första samtalen med pedagogerna och barnen kunde vi urskilja att 
pedagogerna hade en brist på förtroende till barnen. Genom att material görs 
otillgängligt och att detta motiveras med att barn annars inte är försiktiga med 
det, eller att det inte leder till ett ”vettigt” resultat med ett visst syfte tyder på en 
förtroendebrist. Att, som pedagogerna gjorde, sätta en gräns på för hur många 
barn som samtidigt får vistas i rummet, tyder även det på en 
förtroendebrist. Under barnens feedback uttrycks att de själva upplevde en brist 
på förtroende genom det otillgängliga material de var väl medvetna om fanns. 
  
Under det andra samtalstillfället kunde vi urskilja att pedagogernas förtroende 
för barnen ökat. Detta genom att de uttryckte ett nytt synsätt på barnen. De 
upplevde att barnen var rädda om materialet och rummet, och att materialet 
dessutom fortfarande var lättillgängligt för barnen. Genom det utökade 
förtroendet ansågs att skapandet inte nödvändigtvis behövde leda fram till 
något ”vettigt” resultat, utan att skapandet i sig var det viktigaste. Antalet barn 
som samtidigt fick vistas i rummet ökades på, från fyra stycken till sju stycken, 
vilket tyder på ett större förtroende.  
  
Nyfikenhet och lust att lära 

Under den första observationen kunde man urskilja att det mest intressanta i 
rummet var observatörerna. Då barn uttrycker en vilja att framföra sina idéer 
och förslag visas en tydlig nyfikenhet och vilja till förändring. Då barnen 
uppträder ivrigt och glatt vid första anblicken av rummet kan man se en stor 
nyfikenhet och lust att lära hos barnen. Vid den andra observationen märktes 
tydligt att barnens nyfikenhet till rummet och deras lust att lära 
tog överhanden och att de därför inte hade lika mycket tid till observatörerna. 
Resultatet visar också att det vid den andra observationen var betydligt fler barn 
som vistades i rummet än vid det första observationstillfället, vilket tyder på en 
större nyfikenhet och lust att lära. 

4.5 Sammanfattning 

I detta avsnitt sammanfattas hela kapitel 4.  
 
I planeringsfasen började vi med att inspektera rummet och det material som 
fanns att tillgå hos förskoleklassen. Efter detta genomförde vi en observation av 
hur rummet användes av barnen. Där framkom att rummet inte användes till 
kreativt skapande, utan mest som ett rum att gå undan i för att prata och slåss. 
När vi genomfört observationen diskuterade vi rummet med barnen och 
pedagogerna i förskoleklassen. Under samtalen med pedagogerna framkom det 
att de hade mycket idéer kring rummet som ett målar-/pysselrum men också att 
de var eniga i sina åsikter. De betonade att de ville att materialet skulle vara 
lättillängligt för barnen, men att det inte fick vara för mycket av ett visst 
material då de trodde att barnen då skulle uppträda oförsiktigt. Pedagogerna 
uttryckte själva att materialet varit otillgängligt för barnen vilket enligt dem 
berodde på att de ville att skapandet skulle leda fram till ett ”vettigt” resultat. 
Det nämndes även under samtalen att ett rum inspirerat av Reggio Emilia var 
något pedagogerna var intresserade av. I rummet hade de även en gräns på hur 
många barn som fick vistas samtidigt i rummet vilken var på fyra barn åt 
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gången. Under samtalen med barnen lades fokus istället på den del av rummet 
som skulle bli dansrum.  
 
De pratade om att de ville ha ett discorum med många olika färger och glitter. 
När vi sedan frågade om pysselrummet pratade de mest om det otillgängliga 
materialet som de visste fanns. Viktigt ansåg de även att det var ett rum som var 
i ordning och att det skulle vara städat. 
 
Den information som framkom under observationen och feedbacken låg till 
grund för resterande planering och genomförandet av den fysiska 
miljöförändringen. Då en central punkt i arbetet är hållbar utveckling ville vi att 
materialet skulle vara återanvänt material. Materialet planerade vi att samla in 
genom att spara exempelvis, glasburkar och tomma toalettrullar. Vi planerade 
även att kontakta personer med intresse för att skänka material via sociala 
medier och någon butikskedja. Vi planerade även hur utformningen av rummet 
skulle se ut och vad vi tänkte att rummet skulle innehålla för möbler och 
material. Vi planerade även att göra barnen och pedagogerna i förskoleklassen 
delaktiga i genomförandet, då vi fått ett önskemål av barnen om ett draperi som 
insynsskydd, planerade vi att låta alla barnen göra delar till detta. Att göra 
pedagogerna delaktiga i detta arbete planerade vi genom att de skulle få 
möjligheten att skapa någon de själva fick tänka ut.  
 
Genomförandet av den fysiska miljöförändringen presenterades i kapitlet som 
en loggbok över vad som skedde varje dag. De vi ägnade oss åt de första dagarna 
var att måla om rummet då vi ansåg att det skulle ge rummet ett lyft. Sedan 
möblerade och utsmyckande vi rummet med materialet vi fått genom sociala 
medier, en butik, eget insamlat material och det material förskoleklassen samlat 
ihop. Barnen gjorde med stöd ifrån pedagogerna delar till ett draperi vi sedan 
satte samman och en av pedagogerna kom själv med idén att utsmycka en dörr, 
vilket hon gjorde tillsammans med några barn och pedagoger i förskoleklassen. 
 
Efterarbetet som startade vid invigningen som vi tyvärr inte kunde närvara vid 
ska barnen enligt pedagogerna varit glada, nöjda och ivriga att få använda sig av 
rummet. Två veckor efter invigningen var vi till förskoleklassen för att 
genomföra den andra observationen. Vid detta tillfälle såg vi stora förändringar 
kring rummet och vi kunde se att rummet använts och användes av barnen till 
olika kreativa processer. Vi kunde se att barnens färdiggjorda alster 
synliggjordes och att materialet fortsatt fick stå lättillgängligt för barnen. Vi 
kunde även se att fler barn använde rummet och vistades i det under längre 
tidsperioder än tidigare.  Efter observationen samtalade vi med pedagogerna 
som uttryckte sig positivt kring den fysiska miljöförändringen. De menade att 
de sett en stor förändring i sitt arbetssätt kring det kreativa skapandet, från att 
ha tyckt att resultat var det viktigaste så såg de nu processen som det absolut 
viktigaste. Antal barn som fick vistas i rummet samtidigt hade förändrats från 
fyra barn till sju barn åt gången. När vi försökte prata med barnen i det kreativa 
rummet märkte vi att de inte riktigt hade tid för oss utan hade fullt upp med att 
utforska rummet. Detta såg vi som ett kvitto på att vi lyckats bra med rummet 
och ville därmed inte avbryta deras kreativa processer. Det som dock framkom 
var att barnen använde alla delar av rummet och att de ansåg att det var ett 
roligt rum. 
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Att barnen och pedagogerna hade en vilja att vara delaktiga i arbetet med den 
fysiska miljöförändringen blev tydligt när resultatet analyserades. Detta genom 
att både barnen och pedagogerna delgav oss sina önskemål och idéer. 
 
Resultatet vi analyserat i detta arbete tyder på att det i denna förskoleklass vid 
början på detta arbete fanns en brist på förtroende för barnen. Detta märktes 
genom att pedagogerna uttryckte ett synsätt där resultatet var det viktigaste i 
skaparprocessen, och att de därför valt att göra mycket av materialet 
otillgängligt för barnen. Barnen själva uttryckte sig vara väl medvetna om det 
bristande förtroendet för dem, i synnerhet genom att visa var allt otillgängligt 
material fanns. En markant skillnad vi kunde urskilja i efterarbetet var att 
pedagogerna fått ett utökat förtroende för barnen. Detta syntes genom att 
materialet fått fortsätta vara lättillgängligt och att pedagogerna uttryckte ett 
positivt synsätt kring barnens skapandeprocesser och uppförande.  
 
Vi kunde urskilja att det fanns en nyfikenhet och lust att lära hos barnen som 
pedagogerna ej tagit del av. Detta utmärktes genom att barnen visade 
initiativförmågor kring sin nyfikenhet och lust att lära när de tillfrågades. När 
rummet blev tillgängligt för barnen uppträdde dem ivrigt, nyfiket och med en 
lust att lära. Att det var betydligt fler barn i rummet efter den fysiska 
miljöförändringen var det resultat som tydligast pekade mot barnens nyfikenhet 
och lust att lära.  

5 Diskussion 

I detta kapitel har vi diskuterat resultatet och metoden av arbetet, våra egna 
tankar kring arbetet och nya frågor som uppstått.  

5.1 Metoddiskussion 

I detta avsnitt diskuteras de olika metoder vi använt oss av. 
 
Syftet med vårt arbete går inte att bryta ner i konkreta forskningsfrågor, vi har 
därför valt att använda oss av mål som komplement. I detta arbete har vi känt 
till problematiken med att försöka hålla sig distanserad till våra egna 
erfarenheter och tankar kring det undersökta området. Vi har under hela 
arbetet försökt att distansera oss för att arbetet på detta sätt skulle få en högre 
reliabilitet och validitet. Som vi tidigare nämnt gäller det dock att komma ihåg 
att våra resultat gäller i denna förskoleklass och är därmed ej generaliserbara.  
 
Observation och intervju är metoder vi använt i arbetet, dessa valde vi då vi 
kände att vi ville ha dels opåverkad information och direkt information från 
pedagoger och barn. Ett utvecklingsarbete innebär att det ska ske någon form 
av förändring, vi har därför valt att även använda oss av en fysisk 
miljöförändring som metod i arbetet. Metoderna som använts har känts 
väsentliga för detta arbete då det genererade relevant data för att kunna uppnå 
utvecklingsarbetets syfte. Vidare ramar hade medgivit ytterligare datainsamling 
och genererat ännu tydligare resultat, men resultatet känns tydligt nog. 
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5.2 Resultatdiskussion 

I detta avsnitt diskuteras resultaten gentemot våra tre teman, syfte och mål och 
litteraturen. Detta för att få en så mångsidig belysning av resultatet som möjligt. 
 
Reggio Emilia 
I det första samtalet med pedagogerna utryckte de en önskan om ett Reggio 
Emilia inspirerat rum, de ville ha ett rum som var uppdelat i två 
användningsområden. Både pedagogerna och barnen tog under de första 
samtalen upp att de ville se en förändring där materialet var lättillgängligt för 
barnen. Wallin (2003) menar också att det är viktigt inom Reggio Emilia 
inspirerad pedagogik att materialet är lättillgängligt för barnen och att rummen 
även gärna får vara uppdelade i mindre hörnor. Viktigt ansåg också barnen att 
rummet var städat och att det var ”ordning och reda” i rummet, vilket Wallin 
(2003) betonar då hon anser att det är viktigt att rummen är lockande för 
barnen.  
 
Hållbar utveckling 
Under planeringsfasen blev hållbar utveckling en viktig aspekt i arbetet. Detta 
var inget som belystes under observationerna eller samtalen men det blev en 
viktig del då ekonomin hade en stor roll i detta arbete. Allt material vi samlade 
in var återanvänt eller skänktes till oss. Detta var den viktigaste faktorn för att 
göra detta arbete hållbart. Att samhällets förutsättningar, behov och problem 
bejakas är en bärande princip för hållbar utvecklig betonar Björneloo (2008). 
Hon menar vidare att det är viktigt att ny kunskap införs i skolan och att det är 
en av pedagogernas uppgift att se till att det sker. Liepina och Jutvik (2009) 
menar att hållbar utveckling ska tillföra och förbättra skolans verksamhet. Detta 
sker i detta arbete genom att allt material är återanvänt och presenteras för ett 
nyskapande. Arbetets syfte var delvis att skapa en större allmän medvetenhet 
för miljöns betydelse. För att skapa en hållbar utveckling menar Liepina och 
Jutvik (2009) att det är viktigt att ha ett nytänkande kring utbildning, 
medvetenhet och undervisning. När resultatet analyserats såg man tydliga 
brister på förtroende för barnen vilket påverkar en hållbar utveckling. Björneloo 
(2008) påpekar att en central del i hållbar utveckling är bland annat att ta 
hänsyn till andra människors behov, problem och sociala relationer i största 
allmänhet. Vid sista samtalet med pedagogerna framkom det att deras 
förtroende för barnen ökat vilket ger en positiv inverkan på hållbar utveckling.  
 
Kreativitet 
Under det första observationstillfället tydliggjordes det att rummet inte använts 
eller användes i ett kreativt syfte. I enlighet med Maslow (enligt Brynolf, 
Carlström, Svensson och Wersäll, 2007) och med vårt utvecklingsarbete är 
tanken att motverka att kreativiteten hämmas genom att visa på hur viktigt det 
är med skapande, fantasi och kreativitet genom olika arbetssätt och en 
inspirerande fysisk miljö. I och med att vi blev tillfrågade att genomföra detta 
arbete kan man ändå se en vilja hos pedagogerna att arbeta i en mer 
stimulerande och kreativ miljö. Vid den andra observationen märktes en 
anmärkningsvärd skillnad då barnen använt och använde rummet kreativt. Att 
barnens skapande ledde fram till ett ”vettigt” resultat var från början 
pedagogernas syn på hur kreativt skapande skulle vara. Enligt Brynolf, 
Carlström, Svensson och Wersäll (2007)  är det viktigt för utvecklingen av 
barnens kreativa processer att pedagogerna vågar ge frihet åt kontrollen och att 
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fantasin därmed får möjlighet att flöda fritt. Efter den fysiska miljöförändringen 
förändrades pedagogernas syn på kreativt skapande, detta belystes genom att 
de istället för att prata om ett ”vettigt” resultat pratade om den kreativa 
processen. Pedagogerna hade kommit fram till att det viktigaste var att man 
kommer på en idé och sedan prövar sig fram, vilket även Brynolf, Carlström, 
Svensson och Wersäll (2007) beskriver.   
 
Syfte och mål 
Syftet med detta utvecklingsarbete var att fördjupa förståelsen för miljöns 
betydelse och att skapa en förändring. Syftet var även att utmana barnens 
kreativa förmågor genom den fysiska miljöförändringen. För att uppnå syftet 
fanns dessa mål att utgå ifrån: att materialet skulle vara lättillgängligt för 
barnen, att locka fler barn till ett multimodalt uttryckssätt, att barnen frivilligt 
skulle vilja gå in i rummet för att skapa och att genom den fysiska 
miljöförändringen gå från ett outnyttjat rum till ett stimulerande dansrum och 
en kreativ ateljé. Vid slutförandet av detta arbete kunde man se att dessa mål 
uppnåtts. Detta kunde man se genom att materialet blivit lättillgängligt och 
placerats på tydligare platser, att barnen hellre utforskade rummet och ägnade 
sig åt kreativa processer än att fokusera på observatörerna och att man under 
det andra observationstillfället kunde se att betydligt fler barn frivilligt vistades 
i rummet än vid den första observationen.  Slutligen kunde man se att rummet 
nyttjades som en kreativ ateljé och ett stimulerande dansrum vilket även 
barnen intygade. 
 
Slutsats 
Som vi beskrivit i detta avsnitt kom den Reggio Emilia inspirerade pedagogiken 
att få en mindre del i arbetet mot vad vi trott. En större del kom istället att 
fokusera på motivation och delaktighet och när vi sedan analyserade resultatet 
framkom det än tydligare att slutsatsen med detta arbete blev att begreppen 
delaktighet och motivation är två nyckelbegrepp i detta arbete. 

5.3 Egna reflektioner 

I detta avsnitt tas våra egna reflektioner kopplade till resultatet och litteratur 
upp. 
 

Det som framkommit under arbetet med den fysiska miljöförändringen är 
bland annat att Reggio Emilia inspirationen inte var så betydelsefull som vi 
först trodde.  Något som istället har visat sig vara mer betydelsefullt för vårt 
arbete är delaktighet och motivation i förskoleklassen. Reggio Emilia inspirerad 
pedagogik så som vi har arbetat med det har inte haft svar på alla våra frågor, 
däremot har vi kunnat besvara fler frågor med hjälp av motivation och/eller 
delaktighet. I lgr11:s första del handlar det mycket om att motivera barnen för 
deras vidare utveckling. Pluckrose (1987) och Dysthe (1996) beskriver 
motivation och delaktighet som en viktig del för barnens fortsatta lärande.  
 
Vid planeringens början insåg vi vikten av att göra pedagogernas och barnens 
röster hörda och få dem delaktiga i den fysiska miljöförändringen i högsta 
möjliga mån med tanke på pedagogernas önskemål. Detta är något som 
Bergström och Holm (2005) och Løkken och Søbstad (1995) också betonar 
genom att skriva om gemensamt beslutsfattande och rådfrågande av berörda 
parter.  
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Det som berört oss mest under arbetet är när vi under analyseringen upptäcker 
det bristande förtroendet som finns mellan pedagogerna och barn och att 
barnen tydliggjort för oss under samtalen att de är medvetna om 
förtroendebristen. Det som dock glatt oss är att man kunde se en förändring hos 
pedagogerna som resulterade i ett ökat förtroende för barnen. I belysningen av 
detta frågor vi oss om detta kan vara något tillfälligt och att pedagogerna faller 
tillbaka till gamla vanor och synsätt? Som Dysthe (1996) beskriver är det viktigt 
att pedagogerna visar att de tror på barnen och har höga förväntningar på dem 
då detta är något som motiverar barnen att arbeta bättre och det skapar även en 
inre motivation hos dem. 
 
Att pedagogerna till en början ville att barnens skapande skulle leda till något 
”vettigt”, går som vi beskrivit i avsitt 5.1 emot barns utvecklande av kreativitet 
och fantasi. Detta var ett synsätt vi ville förändra.  Loris Malaguzzi genom 
Dahlberg och Åsén (2005) beskriver hur barn berövas 99 av sina 100 språk och 
att man ställer bland annat verkligheten och fantasin emot varandra, vilket han 
tycker är felaktigt. I vårt arbete har det varit viktigt att visa på att kreativitet är 
en process och inte ett resultat som kan ta utgångspunkt i både fantasin och 
verkligheten. 
 
Vårt arbete är inte ett utvecklingsarbete som är utvecklat i så stor del med 
barnen och pedagogerna utan det är ett arbete som är utvecklat främst för 
barnen, pedagogerna och verksamhetens fortsatta arbete. Vi tror att detta 
arbete har skapat en utveckling av verksamheten, genom att rummet fick det 
tydliga syfte som pedagogerna eftersökte. Vår förhoppning är att arbetet 
innebär en fortsatt utveckling av rummet, där barnen själva och deras 
pedagoger får en mer självständig roll. 
 
En aspekt i arbetet kan vara att barnen inte varit delaktiga i så stor utsträckning 
då vi själva genomfört den största delen av den fysiska miljöförändringen. Som 
vi tidigare beskrivit behöver inte delaktighet innebära enbart fysisk närvaro. Vi 
vill hävda att då vi har utgått ifrån barnens och pedagogernas synpunkter och 
då de har bidragit med utsmyckning till rummet i form av draperier och 
dörrdekorationen har förskoleklassen varit högst delaktiga i detta 
utvecklingsarbete. En annan aspekt i arbetet är att våra tre teman, Reggio 
Emilia, hållbar utveckling och kreativitet, är svåra att utvärdera. Vi tror att det 
kan bero på att dessa tre teman aldrig blir färdigutvecklade, men vår 
förhoppning är att vi med detta utvecklingsarbete har skapat en grund för 
fortsatt utveckling av dessa teman.  
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5.4 Fortsatt forskning 

I detta avsnitt belys frågor som väckts under detta arbete och genererar till 
frågor för fortsatt forskning.  
 
Många frågor har genom detta arbete aktualiserats vilket utgör en grund för 
fortsatt forskning. De forskningsfrågor som här tas upp, är de vi funnit mest 
givande och intressanta. En utav de frågor som väckts hos oss och som skulle 
vara intressant att forska vidare om är: Hur påverkas de nästkommande 
barngruppernas kreativa skapade när de ”ärver” ett färdigt rum och som de ej 
får möjlighet att påverka den fysiska miljön i? Ett annat område som vi tror 
skulle vara givande att forska vidare kring är om det återanvända materialet 
påverkar barnen och pedagogernas sätt att se på hållbar utveckling. Till sist har 
frågan kring hur pedagogernas synsätt kring den skapande processen och det 
färdiga resultatet påverkar barnen och deras skapande väckts. 
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Bilaga 1 

 
Informationsbrev till alla 
föräldrar/vårdnadshavare  
 
Hej 
  
Vi heter Alexandra och Ebba och går sista terminen på lärarutbildningen vid 
Mälardalens högskola. Vi ska nu skriva vårt examensarbete där vi ska göra om 
ett rum hos förskoleklassen på xxskolan. I vår studie tycker vi att det är viktigt 
att ta med barnens idéer därför tänker vi oss samtala med några av barnen för 
att få ta del av deras önskemål och vi önskar även att få observera hur 
”dansrummet” används i nuläget. Allt som observeras och sägs stannar mellan 
barnen och oss som genomför studien och vår handledare. Allt kommer ske 
anonymt och att delta i studien är frivilligt och deltagandet i studien kan när 
som helst under genomförandet avbrytas. Vill ni inte att ert barn ska delta i 
studien kontakta förskoleklassens ordinarie personal.   
 
Anledning till att vi vill göra om ”dansrummet” är att vi tycker att 
inomhusmiljön är viktigt för barnen i deras lärande. I detta rum vill vi utveckla 
deras kreativa tänkande och skapande genom en mer motiverande miljö. Vi har 
även ett hållbart tänkande när det gäller detta projekt, vilket innebar att vi 
kommer att använda oss av återanvänt material.  
 
Vid eventuella funderingar hör gärna av er, 
 
Alexandra Hedberg: *** 
Ebba Nordgren: *** 
 
Handledare för examensarbetet 
Olle Tivenius: *** 
  



 
 

  

Bilaga 2 

 
Informationsbrev till personalen i 
förskoleklassen på xxskolan 
 
Hej 
  
Vi heter Alexandra och Ebba och går sista terminen på lärarutbildningen vid 
Mälardalens högskola. Vi ska nu skriva vårt examensarbete där vi ska göra om 
ett rum hos er i förskoleklassen på xxskolan. I vår studie tycker vi att det är 
viktigt att ta med barnens och personalens idéer, vi önskar därför att få 
observera rummet nuvarande funktion och samtala med er personal och några 
barn i gruppen. Allt som observeras och sägs stannar mellan er 
personal/barnen, oss som genomför studien och vår handledare. Allt kommer 
ske anonymt och att delta i studien är frivilligt och deltagandet i studien kan när 
som helst under genomförandet avbrytas.  
 
Anledning till att vi vill göra om ”dansrummet” är att vi tycker att 
inomhusmiljön är viktigt för barnen i deras lärande. I detta rum vill vi utveckla 
deras kreativa tänkande och skapande genom en mer motiverande miljö. Vi har 
även ett hållbart tänkande när det gäller detta projekt, vilket innebar att vi 
kommer att använda oss av återanvänt material.  
 
Vid ev. frågor hör gärna av er, 
 
Alexandra Hedberg: *** 
Ebba Nordgren: *** 
 
Handledare för examensarbetet 
Olle Tivenius: *** 
 
 
 
 
  



 
 

  

Bilaga 3  
 
Observationstillfälle 1 
 
 
Barn Vistas i 

rummet 
Hur lång 
tid(min) 

Målar Pysslar Dansar Skapar 
på 

annat 
sätt 

Övrigt 

1 x 10 min  
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 
 

Visade rum, 
avsaknaden 

av 
tillgängligt 

material 
och 

diskuterade 
vad barnet 
eftersökte i 

rummet. 
2 x 10 min  

 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

Visade rum, 
avsaknaden 

av 
tillgängligt 

material 
och 

diskuterade 
vad barnet 
eftersökte i 

rummet. 
3 x 5 min  

 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

Diskuterade 
vad barnet 
eftersökte i 
rummet och 

bråkade 
med andra 

barn. 
4 x 5 min  

 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

Diskuterade 
vad barnet 
eftersökte i 
rummet och 

bråkade 
med andra 

barn. 
5 x 5 min  

- 
 

 
- 

 
- 

 
- 

Diskuterade 
vad barnet 
eftersökte i 
rummet och 

bråkade 
med andra 

barn. 



 
 

  

6 x 5 min   
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

Diskuterade 
vad barnet 
eftersökte i 
rummet och 

bråkade 
med andra 

barn. 
7 
 
 

x 1 min  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Lekte 
hund/katt. 

8 x 0 min  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Gick in och 
tittade och 
gick sedan 

ut igen. 
9        
10        
11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

 
  



 
 

  

Bilaga 4 
 
Observationstillfälle 2 
 
Barn Vistas i 

rummet 
Hur lång 
tid(min) 

Målar Pysslar Dansar Skapar på 
annat sätt 

Övrigt 

1 x 25 min - - x Sjunger - 
2 x 10 min - - x Sjunger - 
3 x 10 min - - x Sjunger - 
4 x 20 min - - x Sjunger - 
5 x 20 min - - x Sjunger - 
6 x 10 min - - x Sjunger - 
7 x 15 min  

- 
 
- 

 
- 

Använder 
instrument 
och 
sjunger 

 
- 

8 x 40 min  
- 

 
- 

x Använder 
instrument 
och 
sjunger 

 
- 

9 x 15 min  
- 

 
- 

 
- 

Använder 
instrument 
och 
sjunger 

 
- 

10 x 5 min - - x - - 
11 x 10 min - - - Sjunger - 
12 x 3 min - - x - - 

13 x 5 min - - - - Pratar 
med 
kamrater 

14 x 35 min - - - - Pratar 
med 
kamrater 

15 x 10 min - - - - Pratar 
med 
kamrater 

16 x 10 min - - - - Pratar 
med 
kamrater 

17 x 15 min - - x - - 

18 x 5 min - - x - - 

 

  



 
 

  

Bilaga 5  

Loggbok vid genomförandet av den fysiska 
miljöförändringen 
Dag 1 
Vi åker till skolan med allt material vi lyckats samla in. Väl framme vid skolan 
tittar vi på rummets väggar för att bedöma om vi anser att de behöver målas 
om. När vi sett väggarna bestämmer vi att vi behöver måla om dem för att höja 
standarden i hela rummet. Vi har vid tidigare besök på skolan sett ut två hyllor i 
ett förråd som vi tänkt använda oss av för att dela av rummet. När vi ska gå och 
hämta dem ser vi att någon annan på skolan tagit dem och vi känner att vi är 
tillbaka på ruta ett utan några lösningar och idéer kring hur vi ska designa 
rummet. Vi får tillgång till alla förråd på hela skolan för att leta reda på andra 
hyllor som kan passa in i rummet, men det finns inte en enda hylla på skolan 
som inte används. Vi bestämmer oss då för att åka iväg och titta efter en hylla 
på loppis vilket vi också gör. Hyllan vi köper är stor och rymlig och är därmed 
den perfekta hyllan för att förvara allt material i.  
 
Dag 2 
Vi börjar med att förbereda inför målningen av rummet, vi flyttar möbler, 
skruvar ner alla saker ifrån väggarna och lägger ut skyddsplast. Vi målar sedan 
rummet med ett lager, färgen måste torka sex timmar så vi kan inte göra något 
mer under tisdagen. 
  
Dag 3 
Vi målar rummet en gång till, så det är nu färdigmålat. Bord och stolar sätter vi 
på rätt plats i rummet, hyllan, som vi köpt på loppis, bär vi in och placerar på 
rätt plats, vi skruvar upp stafflierna på väggen, gardinstången och gardiner 
sätter vi också upp på rätt plats. Vi plastar in en liten trä vägghylla i blå 
glitterplast, där vi sedan tänkt placera stereon och skruvar upp den på väggen. 
Vi klipper ut en massa små stjärnor, hjärtan och blixtar i färgad glitterplast som 
vi använder till att dekorera kaklet ovanför handfatet med. Vi planerar och 
förbereder också vad vi behöver och ska göra under dag 4.   
 
Dag 4 
När vi kommer in i rummet på torsdagen är det färdigmålat och vi kan börja 
med dekorationen av rummet. Vi färdigställer en tavla som vi gjort av 
toalettrullar och hänger upp den. Vi hänger upp vimplar längs väggarna i 
pyssel-/målarrummet. Vi sätter upp två ståltrådslinor på olika höjd ovanför 
stafflierna där barnen har möjlighet att hänga upp sina teckningar. Vi hänger 
upp sugrörsdraperier som barnen gjort på de tre dörrar som finns i 
discorummet, dels för dekoration men även som insynsskydd. Vi börjar fylla 
hyllan med pyssel- och målarmaterial, vi fyller den dels med material vi samlat 
in och även med material som finns på skolan. Insamlat material vi placerar ut 
är: garn, garnbollsmallar, pärlor, pärlplattor, tyger, glitter, toalettrullar, snören, 
sugrör, bokmärken, pappersark med olika figurer, schabloner, mönstersaxar, 
paljetter, piprensare och tidningar. Material som skolan bidrar med: 
blyertspennor, suddgummi, pennvässare, lim, färgpennor, färgkritor, saxar, 
schabloner, glitter och paljetter. I dansrummet gör vi en ring av utklippta glitter 
stjärnor på golvet, en stjärna för varje barn efter önskemål av en av 
pedagogerna, så att rummet även kan användas vid samlingar. På långväggen 



 
 

  

sätter vi upp ordet ”DISCO” och över stereohyllan sätter vi upp ordet ”MUSIK”, 
dessa bokstäver är urklippta ur självhäftande glitterark i de olika färgerna – 
grön, guld, lila, rosa, silver och turkos.  
  
Dag 5 
Under dag 5 ordnar vi det sista i rummet. Vi syr färdigt och hänger upp tyget 
under diskbänken. Vi sätter in två gitarrer och tre mikrofoner under 
stereohyllan som pedagogerna gärna såg fanns med i rummet. Vi gör väggord i 
svart papper, PYSSLA, MÅLA och DANSA. Vi klipper ut fler stjärnor som vi 
dekorerar discorummet med, vi gör bland annat ett stjärnfall. Slutligen städar vi 
rummet och nu är rummet klart! 

 


