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Förutsättningar	  

Varje	  skola	  har	  sina	  förutsättningar	  och	  sina	  stora	  tillfångar	  när	  man	  planerar	  
en	  utsmyckning	  där	  eleverna	  ska	  delta.	  På	  Trollbackskolan	  finns	  ett	  unikt	  
samarbete	  med	  skolans	  vaktmästare.	  Förutsättningarna	  är	  följande:	  Vi	  gör	  
något	  kul	  på	  skolgården	  som	  barnen	  kan	  utföra	  och	  som	  håller	  sig	  inom	  
ramarna	  för	  ekonomi,	  tid,	  personliga	  insatser	  och	  som	  har	  ett	  djupt,	  
meningsfullt	  pedagogiskt	  syfte.	  

Men	  det	  måste	  bli	  kul,	  annars	  blir	  det	  inte	  kul.	  Projekt	  som	  inte	  håller	  ramarna	  
blir	  sällan	  kul.	  

	  

Praktiskt	  

Skolans	  vaktmästare	  har	  stort	  praktiskt	  kunnande	  och	  är	  dessutom	  road	  av	  
projektet,	  alltså	  är	  det	  en	  av	  våra	  största	  resurser.	  Vi	  kommer	  fram	  till	  att	  vi	  ska	  
bygga	  en	  tron	  av	  lecablock,	  tronen	  ska	  kännas	  stor.	  

Tronen	  kan	  få	  en	  uppgift	  som	  samlingspunkt,	  en	  scenplats.	  Framför	  tronen	  
byggs	  sittbänkar	  i	  den	  naturliga	  sluttningen.	  Allt	  måste	  bli	  klart	  på	  ca	  en	  vecka.	  

	  

Pedagogik	  

4-‐6	  barn	  murar	  tronen	  åt	  gången.	  Uppmurningen	  tar	  två	  dagar.	  Sedan	  målar	  vi	  
den	  färdiga	  tronen.	  Många	  barn	  strömmar	  till.	  Barn	  från	  andra	  klasser	  får	  också	  
delta	  i	  mån	  av	  plats.	  Viktigt	  för	  känslan	  att	  ha	  varit	  med,	  och	  vilja	  vara	  rädd	  om	  
det	  man	  har	  gjort.	  Här	  börjar	  förståelsen	  för	  det	  gemensamma	  offentliga	  
rummet.	  	  

En	  upplevelse	  av	  att	  klara	  av	  sprider	  sig	  bland	  barnen,	  flickor	  som	  sällan	  deltagit	  
i	  tunga	  smutsiga	  arbeten	  känner	  att	  de	  kan	  och	  vill	  göra.	  Det	  är	  trångt	  runt	  
tronen	  ibland	  och	  man	  måste	  hålla	  ordning	  på	  bruket	  så	  inte	  kompisen	  får	  
skorna	  fulla.	  Även	  målningen	  övar	  motorik	  uthållighet	  och	  samarbete.	  

	  



	  

	  



	  

	  

En	  enkel	  och	  dekorativ	  utsmyckning	  som	  kommer	  att	  användas	  mycket	  
eftersom	  vi	  skapat	  ett	  nytt	  rum	  på	  skolgården	  med	  himlen	  som	  tak.	  


