
WORKSHOP:

SE MIN SKOLGÅRD
- En övning i rumsligt seende!
Format: 3 tillfällen á 60 min, alt. två halvdagar / två tillfällen.

Med: Karolina Lilliequist, arkitekt / illustratör / konstnär.

Kostnad: Subventionerat en klass, Prästängskolan Alvesta, vt 22.

Barn är experter på att utforska och uppleva rumsliga miljöer med alla sina sinnen och hela 
sin kropp. Här får eleverna öva sin förmåga att reflektera över den fysiska miljön. Vi börjar 
med att se. Eleverna får i grupper gå runt och prata om hur skolgården används och markera 
med lekfulla fysiska objekt. Nästa steg är att skapa. Eleverna gör sina egna designförslag till 
förbättringar, förändringar eller tillägg till den redan så välbekanta miljön, skolgården. Ett frö 
om att påverka genom design kan slå rot i deltagarna.  

Vad går det ut på?
Demokrati och arkitektur har ett starkt sam-
band. För vem är våra gemensamma miljöer 
skapta? Vem är välkommen? Men denna 
workshop får eleverna från en tidig ålder 
med sig ett kritiskt öga och en analysförmå-
ga för arkitektur och rumsliga miljöer. Elever-
na kan vinna ett intresse för rummet och tron 
på att man själv kan förändra. Vi bekantar 
oss med arkitekturtermer och prövar en 
metod för att analysera rumsliga miljöer. 
Deltagarna får frågan skulle det kunna vara 
på något annat vis. Vad skulle ni vilja förän-
dra eller lägga till? 

Koppling till läroplan:
Vi arbetar i demokratiska arbetsformer och 
strävar efter att alla ska känna sig delaktiga, 
hörda och sedda. Med workshopen vill jag 
stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet 
och självförtroende och handleda dem i 
deras vilja att pröva och omsätta idéer till 
handling och lösa problem.
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Hur går det till?
Första träffen - Platsanalys

Vi tittar på skolgården utifrån stadsbyggnads 
teoretikern Kevin Lynchs fem grundelement; 
stråk, gränser, enhetliga områden, knut-
punkter och landmärken. Eleverna delas 
in i små grupper som tillsammans diskuter-
ar hur ser det ut, hur skolgården används, 
känns det tryggt och bra? Eleverna utsmy-
ckar utemiljön på så vis att det avspeglar 
hur de läser och använder den. Om det blir 
tid över kan eleverna med penna och pap-
per i hand börja prata om vad de skulle vilja 
förändra eller lägga till. En informationsskylt 
sätts upp så övriga elever på skolan kan 
läsa sig till vad markeringarna betyder. 

Andra träffen - Design

Eleverna arbetar i sina smågrupper med att 
utforma ett designförslag till skolgården. De 
kan välja att jobba med en idé, något byggt 
eller med växtmaterial i en tredimensionell 
skiss. Vi är inomhus och jag har med det 
material som vi kommer att arbeta med. 
Ideér blir synliga under workshopen genom 
papp, kartong och elevernas kreativitet. I 
de äldre klasserna tittar vi på en karta över 
skolgården och går igenom begrepp som 
skala och väderstreck. Eleverna får peka ut 
vart på kartan som deras tillägg är placerat.  

2(2)

Tredje träffen - Reflektion 
och vernissage 

Vi ses och förbereder en utställning, ställer 
upp skissmodeller, tar fram tilltugg, ser över 
belysning, kanske behövs musik? Vi tar en 
runda runt skolgården och minns tillsam-
mans vad det var som är markerats och 
grupperna får peka ut sin plats och berätta 
om varför de valt just den. Kunskapen blir 
förankrad. Vi går in till utställning och hugger 
in på tilltugg och eleverna får berätta om 
sina modeller och tankarna bakom. Eleverna 
får lite avrundande frågor och vi säger hejdå.  

Vad händer nu?
Om du vill att vi arrangera workshopen i din 
klass eller grupp så hör du av dig till oss så 
bestämmer vi datum för aktiviteterna. Vi går 
igenom mer noggrant vad som händer under 
workshopen. Du får digitalt material skickat 
till dig med information om förberedelse som 
behöver göras. (Det tar inte mycket tid utan 
förberedelser kan exempelvis handla om  
att vi vill ha hjälp med att dela in klassen i 
bra grupper, eller nå ut med information till 
föräldrar.) Ungefär en vecka innan vi ses 
skickas en hälsning till klassen/gruppen så 
att även de är med på vad som väntar. 

Du når mig här:

Karolina Lilliequist  - workshopledare 

karolina.lilliequist@gmail.com

0703 92 68 82


