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Syftet med denna studie var att undersöka hur förskollärare beskriver ateljén som en
miljö för barns utveckling och lärande. Vi har i denna kvalitativa studie intervjuat åtta
förskollärare  från förskolor med olika inriktningar,  för att få insikt i  förskollärares
förhållningssätt,  tankar,  och  erfarenheter  kring  de  aktiviteter  som  sker  i  ateljén.
Resultatet  synliggör  tre  teman;  ateljéns  fysiska  rum,  ateljéns  möjligheter  och
förhållningssätt. Förskollärarna i studien beskriver ateljén som en betydelsefull miljö
för barns lärande och utveckling  där pedagoger och barn samspelar, inspirerar och
utmanar  varandra.  En  inbjudande  och  tillåtande  miljö  i  ateljén  med  rikt  och
stimulerande material beskrivs av förskollärarna som viktiga delar för att främja flera
olika aspekter av barns utveckling och lärande. 
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1 Inledning

Enligt Vygotskij (1995) föds alla människor kreativa och kan, med rätt omständigheter
och uppmuntran, utveckla skaparglädje. Han menar att det krävs fantasi, kreativitet
och skapande för  såväl  färdigställande av konstverk som vetenskapliga upptäckter.
Vygotskij (1995) anser att all fantasi bygger på element från verkligheten, och att barns
tidiga erfarenheter har en avgörande effekt på deras fortsatta utveckling i förskolan
och  i  livet.  Allt  barnet  skapar  med  hjälp  av  sin  fantasi  är  uppbyggt  av  barnets
verklighet,  därför behöver barnen ständigt uppleva,  höra och se mer för att  kunna
skaffa  fler  erfarenheter,  berika  sin  fantasi  och  utveckla  sitt  tänkande.  Då  barn
tillbringar en stor del av sin tid i förskolan ser vi betydelsen av att förskolans miljö
erbjuder barnen sådana möjligheter. I förskolans läroplan uttrycks:

Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och musik, drama,
rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp av tal- och skriftspråk utgör både innehåll och metod i
förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande […]Förskolan ska ge barnen stöd i att
utveckla en positiv uppfattning om sig själva som lärande och skapande individer. De ska få hjälp att
känna tilltro till sin egen förmåga att tänka själva, handla, röra sig och lära sig dvs. bilda sig utifrån
olika aspekter såsom intellektuella,  språkliga, etiska, praktiska, sinnliga och estetiska  (Skolverket
2010, s. 7).

För att uppfylla läroplanens mål behöver förskolan därmed arbeta med att utveckla
barns skapande och deras förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i
många uttrycksformer. Målen i läroplanen belyser vikten av att förskollärare ger plats
och  utrymme  för  barnens  estetiska  och  kreativa  processer.  Inom  Reggio  Emilia-
filosofin  är  lärmiljöerna  viktiga  för  barns  lärandeprocesser.  Lärmiljöerna  ska  vara
inspirerande och utmanande med tillgång till skapande utrymmen som till exempel
ateljéer (Dahlberg & Åsén, 2011). Bae (2004) anser att pedagoger har en viktig roll i att
underlätta barns skapande förmåga samt konstnärliga utveckling. En sådan roll kan
innebära att vara närvarande med barnen i deras skapande och vägleda dem genom
till exempel diskussioner och demonstrationer. Denna roll influeras och påverkas i sin
tur av pedagogers uppfattningar om sina roller i relation till denna utveckling och till
lärandekontexten. En inbjudande, stimulerande och kreativ mötesplats i form av en
ateljé  ger  barnen  möjligheter  att  i  samspel  med  andra  lära,  utveckla  fantasi,
bildskapande  och  kreativitet,  men  också  barnens  språk,  matematik,  samspel  och
sociala relationer kan utvecklas här, menar Pramling Samuelsson (2011). Författarna
belyser därmed skapande och estetiska aktiviteter som både medel men också som mål
i sig.

Skoog  (1998)  beskriver  att  hon,  både  i  arbetet  som  förskollärare  och  som
lärarutbildare har stött på många olika arbetssätt gällande bild och form i förskolan.
Hon beskriver aktiviteter med vitt skilda grad av styrning, från helt fria aktiviteter i
frånvaro  av  styrning  från  pedagoger,  till  aktiviteter  med  syftet  att  barnen,  utifrån
exempelvis bestämda mallar,  ska tillverka närapå identiska skapelser. Skoog (1998)
har genom sin forskning också stött på bildaktiviteter med syftet att utveckla barnen
socialt,  emotionellt,  kognitivt  och  motoriskt  och  hävdar  därmed att  påverkan  från
skilda  teorier  och  idéer  kan  vara  en  bidragande  faktor  till  den  mångfacetterade
bildpedagogiken  i  förskolan.  Estetiska  kvaliteter  har  ibland  offrats  för  det  hon
beskriver  som  instrumentella  syften,  såsom  att  utveckla  barnens  motorik,
samarbetsförmåga eller  att  lära  in  ett  förutbestämt  kunskapsinnehåll.  Hon belyser
betydelsen av en diskussion kring hur förskollärare arbetar med bild och skapande i
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relation till mål, innehåll och metoder, uppbyggd av kunskap kring hur bildarbetet tar
sig uttryck i förskolor idag. Vi har under våra tidigare VFU-perioder och i våra arbeten
som vikarier båda upplevt olika förskolors ateljéverksamheter och uppmärksammat
hur och i vilken utsträckning dessa nyttjas. Erfarenheten av förskolor inspirerade av
Reggio Emilias filosofi, är att dessa ofta har en egen ateljé, fylld av material. De Reggio
Emilia-inspirerade förskolorna tycks använda skapande verksamhet i syfte att utveckla
och fördjupa barns lärande. Vid förskolor som inte är Reggio Emilia-inspirerade har vi
inte uppmärksammat liknande ateljéverksamheter.  Vi kan genom dessa iakttagelser
antyda att det finns skillnader kring hur ateljéer i förskolan utformas och nyttjas för
att uppfylla läroplanens strävansmål och vi frågar oss huruvida dessa skillnader kan
hänga samman med hur förskollärare ser på ateljéns möjligheter för främjandet av
barns utveckling och lärande. 

1.1 Syfte och frågeställning

Studiens  syfte  är  att  undersöka  förskollärares  uppfattningar  och  beskrivningar  om
förskolans ateljé som en miljö för barns utveckling och lärande. Genom studien vill vi
belysa förskollärares förhållningssätt, tankar och erfarenheter gällande de aktiviteter
som sker i förskolans ateljé. Följande forskningsfrågor ligger till grund för studien:

1. Hur beskriver förskollärare ateljéns betydelse som en miljö för barns utveckling
och lärande? 

2. Hur kan  ateljén i  förskolan utformas i  syfte  att  stödja  barns  utveckling  och
lärande och vilken roll har förskolläraren?

1.2 Begrepp och definitioner

Här förklaras begreppen ateljé och miljö som förekommer i studien.

1.2.1 Ateljé

I Nationalencyklopedin definieras begreppet  ateljé (franska  atelier ”verkstad”), som
en konstnärs, konsthantverkares, fotografs eller modekonstnärs arbetslokal. Ateljén i
förskolan kan motsvara ett skapande rum, dvs. en tillåtande och inspirerande miljö
med  olika  typer  av  skapande  material  som  är  synligt  och  tillgängligt  för  barnen.
Begreppet  ateljé  inom förskoleverksamheter  sin  grund från Reggio  Emilia  (Häikiö,
2007). Benderoth Karlsson (2010) samt Skoog (1998)lyfter att  ateljeristor  är vanligt
förekommande på Reggio Emilia-förskolor. 

1.2.2 Miljö

Svenska  akademins  ordlista  beskriver  ordet  miljön  som  ”Yttre  förhållanden  som
påverkar allt i liv”. Läroplanen för förskolan 98/10 (Skolverket, 2010 s, 13) anger att:
alla som arbetar i förskola ska samarbeta för att erbjuda en god miljö för utveckling,
lek  och  lärande,  vilket innebär  att  lärande  miljöer  ses  som  en  aktiv  del  av  det
pedagogiska arbetet.  Lärande miljöer ska vara utformade för att stödja och underlätta
arbetet, där barnen inspireras till olika aktiviteter och handlingar.

1.3 Uppsatsens disposition

Kapitlet Bakgrund har delats in i två delar och inleder denna uppsats. En redogörelse
för de teoretiska utgångspunkter som studien utgår ifrån följs här av tidigare forskning
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fördelat  i  tre underrubriker.  I  nästföljande kapitel  Metod presenteras inledningsvis
forskningsmetod  och  forskningsdesign.  Därefter  följer  en  redogörelse  för
litteratursökning,  datainsamlingsmetoden,  urvalet,  genomförandet  samt  pålitlighet
och trovärdighet och etiska ställningstaganden. Den avslutande delen i kapitlet är en
bearbetning som samtidigt beskriver hur resultatet har analyserats.
Under  rubriken  Resultat  presenteras  det  insamlade  materialet  i  form  av  tre
övergripande teman,  ateljéns fysiska rum, ateljéns möjligheter  och förhållningssätt.
Temana  presenteras  utifrån  underkategorierna;  miljöns  utformning,  barn  skapar
miljö,  tillgång  till  material,  aktiviteter,  lärande,  samspel,  ateljéns  syfte,  arbetssätt,
samtal och kompetens. Resultatanalysen är uppdelad efter studiens forskningsfrågor
och innehåller  en tolkning av studiens resultat utifrån teori  och tidigare forskning.
Sista  kapitlet  Diskussion  har  delats  upp  i  fyra  delar  och  inleds  med  en
resultatdiskussion.  Därefter  följer  en  redogörelse  för  val  av  metod  samt  vilka
förtjänster och brister vi anser att detta haft för studien. Avslutningsvis redogör vi för
slutsatser och förslag på fortsatt forskning inom studiens valda ämne.

2 Bakgrund

2.1 Teoretiska utgångspunkt

2.1.1  Sociokulturellt perspektiv

Denna studie utgår ifrån Vygotskijs teori kring lärande som social konstruktion, dvs.
något som blir till i samspel med andra människor. Vygotskij (1995), intresserade sig
för  bildskapande  ur  både  ett  allmänpedagogiskt  och  ett  konstnärligt  perspektiv
(Skoog, 1998). Han menar att barnets skapande är beroende av de möjligheter som
barnet möts av och dess behov, skapandet är därför aldrig fullt individualistiskt utan
ett samarbete med de sociologiska villkoren. Det vill säga att barns skapande inte kan
vara helt individuellt utan måste uppstå i interaktion med andra barn, med vuxna och
miljön.  Människan är delaktig i ett socialt sammanhang och tolkar omvärlden med
hjälp av kulturella koder. Tillgång till dessa koder är nödvändiga för att kommunicera
och lära, vilket belyser vikten av en aktiv, medforskande lärare (Skoog, 98). Utifrån det
sociokulturella  perspektivet  betraktas  bildskapande  som  aktiviteter  med  både
kulturella och sociala dimensioner. I förskolan innebär detta att barnen i sitt skapande
samverkar  med  omgivningen.  Pramling  Samuelsson  (2011)  poängterar  att  dagens
läroplan  för  förskolan  bygger  på  Vygotskijs  teori  och  betraktar  lärande  som  en
sociokulturell historisk process. Enligt  Vygotskij (1995) sker utveckling och lärande i
något som kallas  för den ”proximala utvecklingszonen”. Barns utveckling främjas av
samspel och interaktion med vuxna eller andra barn, genom bland annat samlärande
och imitation (Säljö, 2011). Fyra aspekter kännetecknar ett sociokulturellt perspektiv,
dessa är:  medierande, sociala, situerade  och kreativa  aspekter.  Aspekterna ska ses
som en helhet och samverkar för att ge struktur och grund för lärande. 

   Medierande -  Mediering  innebär  förmedlad  handling  och  att  människan  inte
upplever världen direkt utan i samspel med andra människor och med hjälp av olika
typer av artefakter, symboler, tekniker och kulturella redskap. Språket är det viktigaste
medierande  redskapet  (Strandberg,  2006).  I  förskolans  ateljé  kan  barn  lära  och
utvecklas  genom att imitera, inspireras av och interagera med andra barn och vuxna
och med det material som erbjuds enligt Lindh (2014).
   Sociala - Jag lär mig först tillsammans med andra det jag sedan kan göra själv. Det
innebär  att  alla  miljöer  i  förskolan  ska  främja  interaktionen och sociala  relationer
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mellan barn och barn och mellan barn och vuxna (Säljö, 2011). Förskolans ateljé kan
ses som en social mötesplats där ett utbyte av erfarenheter mellan barn sker. När barn
hjälper och samarbetar med varandra i ateljén öppnar det upp för kommunikation och
samspel barnen emellan (Braxell, 2010).
   Situerade- Människans handlingar växer fram i specifika situationer och miljöer som
kulturella kontexter, rum eller platser. Vygotskij menar att det är lättare att lära sig
tyska i Tyskland än i Ryssland (Strandberg, 2006). Enligt denna tes underlättas barns
skapande i  förskolan om det  där finns en plats  avsedd för detta  ändamål,  t.ex.  en
ateljé. 
   Kreativa - Barn kan inte bara nyttja relationer, artefakter och situationer, de kan
också omskapa dem och påverka sina lärandesituationer. I  en god lärandemiljö kan
barnen bli skapande, delta i förändringar av deras miljö som passar deras behov och
utveckla sina egna metoder som gagnar deras lärande. Strandberg (2006) hävdar att
när vi öppnar dörren för barnens kreativitet öppnar vi för många spännande idéer.
Denna  aspekt  belyser  betydelsen  av  en  tillåtande  miljö  i  ateljén  där  barnen  ges
inflytande och ställs inför nya utmaningar, då det gynnar deras kreativitet och lärande.

2.1.2 Reggio Emilia -filosofin och konstruktionistiskt perspektiv

Denna studie har även inspiration från Reggio Emilia- filosofin där reflektion, dialog,
samtal, utforskande arbetssätt och delaktighet utgör pedagogiska grundtankar (Åsén,
2015). Enligt Reggio Emilia -filosofin föds barn med hundra språk, dvs. hundra olika
sätt att tänka, förstå, leka, lyssna på eller uttrycka sig på. För att barnen ska behålla
och  utveckla  så  många  av  dessa  som  möjligt,  behövs  förskolor  som  låter  barnen
aktivera  och  kombinera  sina  hundra  språk.  Förskolor  som  ger  alla  dessa  språk
möjligheter att växa och blomstra och  ger barnen tillgång till så många uttryckssätt
som möjligt. Enligt Reggio Emilia -filosofin spelar miljön en väsentlig roll och brukar
kallas  för  den  ”tredje  pedagogen”.  En  inspirerande  miljö  ska  vara  praktisk  och
inbjudande, vilket utmanar barnens tankar, fantasi och lärande enligt Dahlberg och
Åsen  (2015).  Braxell  (2010)  betonar  skapande  verksamhet  som  en  viktig  del  i
verksamheten och hävdar att ateljén kan vara en ypperlig tredje pedagog. En plats som
väcker barnens lust och nyfikenhet att utforska och skapa. Inom Reggio Emilia har
bilduttryck, seende och perception en väsentlig plats i de vanligt förekommande tema-
och projektarbetena.  Bearbetning av olika synintryck i  bild är en viktig  del  i  detta
arbetssätt och i strävan att stimulera barnen att aktivt utforska världen. Bildarbetet
syftar till att ge barnen redskap för att kunna utveckla sitt "analytiska öga" och se sin
omvärld på ett självständigt och reflekterat sätt menar Häikiö (2007). Genom övning, i
och utifrån det som barnen är intresserade och motiverade av, anser man att barnen
får tillgång till hela sig själv. Barnen får möjlighet att hitta sin dialekt ur de hundra
språken och deras unika sätt att måla, sjunga etc. (Skoog, 1998). 

I Reggio Emilia är bilden som konstnärligt uttryck inte ett mål i sig för pedagogerna,
men det är inte heller något underordnat. Istället är det en del av helheten. I samma
pedagogik är vägledningen mycket viktig, alltså sammanhanget där bilderna blir till.
Möten  mellan  barn,  mellan  pedagogerna  och  barn  och  med  materialet  (Bendroth
Karlsson 2010). Ovanstående resonemang pekar på ateljén som en betydelsefull miljö
inom Reggio Emilia-inspirerade förskolor, där barn ges rika möjligheter att lära och
utvecklas. Lenz Taguchi (2013) menar att den av Reggio Emilia-filosofin inspirerade
synen på barn och kunskap tillhör ett konstruktionistiskt perspektiv. Barns utveckling
och lärande ses då inte som något linjärt, utan mer som en slingrande väg med många
stigar ut  åt  olika håll.  Lärande sker genom relationer  och interaktioner människor
emellan och i interaktion med den fysiska omgivningen. Miljö och förhållningssätt ses
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som något föränderligt och det är angeläget att förskollärare aktivt involverar sig i det
som  barnen  gör  och  tänker  (Lenz  Taguchi,  2013).  Ett  konstruktionistiskt  synsätt
innebär att förskollärare inte bör se sig som ledsagare som visar barnen vägen, utan
istället som medskapare av kunskap där olikheterna hos barnens sätt att tänka och
göra, föder konsekvenser att utforska dessa variationer där fantasi och kreativitet är
centralt  (Palmer,  2012).  Dahlberg,  Moss  och  Pence,  (2002)  beskriver  att  barns
utveckling och lärande enligt Reggio Emilias filosofi anses ske genom transformativa
processer,  där  barn  och  förskollärare  driver  lärandeprocesser  och  nytt  kooperativ
lärande uppstår. Barnen får stort handlingsutrymme och det är förskollärarens uppgift
att observera barnens aktiviteter och relationer i syfte att utmana barnen vidare. I ett
transformativt  förhållningssätt  skapar  förskolläraren  kunskap  tillsammans  med
barnen och den omgivande miljön ses som en viktig del i detta samspel. Förskollärare
ska därför förhålla sig öppna till barns idéer och till den mening som de skapar, och
arbetssättet ses som utforskande och kollaborativt. 

Genom att  använda  pedagogisk  dokumentation  kan  förskollärare  synliggöra  barns
läroprocesser,  kartlägga  var  barn  befinner  sig  i  förhållande  till  mål  och  hur
verksamheten kan läggas upp för att främja barnets utveckling (Lenz Taguchi, 2013).
Palmer (2012) beskriver pedagogisk dokumentation som ett arbetsverktyg som hänger
ihop med ett specifikt arbetssätt, ett utforskande arbetssätt och ett särskilt pedagogiskt
tänkande.  I  en verklig  pedagogisk dokumentation är  barnen delaktiga även i  detta
arbete, både genom att dokumentera, t ex. genom att rita eller bestämma vad som ska
skrivas  och  genom  att  resonera  kring  det  som  producerats.  Då  dokumentationen
används, och när den kopplar samman och bildar relationer med barn, mellan barn,
eller  mellan  barn  och  vuxna  då  de  exempelvis  diskuterar  den,  blir  den  en
transformativ kraft. Dokumentationen ger på så sätt upphov till fortsatt lärande och
utforskande och gör det möjligt att ”återbesöka” en händelse eller upplevelse (Palmer,
2012).

2.2 Tidigare forskning

2.2.1 Den pedagogiska miljön i ateljén

Pramling Samuelsson, Sheridan, och Hansens (2013) studie visar att estetik är idag
har  en  betydande  plats  i  barns  aktiviteter  på  förskolan,  oberoende  av  förskolans
kvalitet. De hävdar dock att studiens resultat påvisar en möjlig syn på kreativitet som
individuell  kompetens  då  barnen  mestadels  lämnades  ensamma  i  de  kreativa
aktiviteterna, en syn som författarna poängterar har utmanats på senare år.  Enligt
bland andra Dahlberg och Åsén (2011) är barns skapande i verksamheten en fysisk och
social aktivitet. Författarna beskriver att ateljén har flera funktioner, såsom att hjälpa
barn att behärska alla typer av tekniker såsom målning, teckning, arbeta med lera och
att hjälpa pedagoger att förstå barns läroprocesser. Häikiö (2007) förklarar att det i
ateljén sker många olika estetiska läroprocesser, där samspelet sammanbinder barnen
och det lärande som sker. Barnen lär och inspireras av varandra. Hon anser att en
estetisk  process  är  en  fördjupad  reflektion  som pågår  över  tid,  där  olika  estetiska
intrycks-  och  uttrycksaspekter  är  involverade  och  där  fantasi  och  bild-  och
formskapande hör ihop. 

Braxell  (2010)  hävdar  att  det  genom  de  estetiska  läroprocesserna  finns  stora
möjligheter för barn att tillägna sig ny kunskap inom exempelvis matematik och språk.
Lindh (2014) beskriver ateljén i förskolan som en multimodal plats som gynnar det
forskande barnets logiska och kreativa processer. Mårdsjö (2010) hävdar att lärande
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miljöer  i  förskolan  omfattar  såväl  fysiska,  sociala  som  kulturella  egenskaper.
Författaren  hävdar  att  ateljén  är  en  betydelsefull  fysisk  miljö  där  förskollärares
förhållningssätt och strategier stimulerar barns utveckling och lärande på olika sätt. I
en god lärande miljö  är förskolläraren lyhörd,  närvarande och skapar dialoger  där
barnen  kan  reflektera  över  vad  de  lär  sig.  Braxell  (2010)  framhåller  miljön  som
betydelsefull i  estetisk  verksamhet.  Den  bör  vara  ändamålsenlig  med  en  koppling
mellan den fysiska miljön och pedagogernas synsätt och där barn har möjlighet att
skapa  social  samhörighet  med  andra  och  använda  olika  typer  av  material  för  att
upptäcka  och uppleva med alla  sinnen.  Författaren  hävdar  att  ateljén är  en av  de
viktigaste  miljöerna  i  dagens  förskola  och  att  denna  bör  vara  centralt  och  synligt
placerad  för  att  inspirera  och  locka  fram  barnens  skapande  och  fantasi.  Det  är
angeläget att ateljén är en inbjudande, tillgänglig och levande miljö som inspirerar,
fångar barnens intresse och erbjuder dem utmaningar (Braxell, 2010).  Lindh (2014)
menar att det är vanligt att i ateljén visa upp barnens arbeten, som en dokumentation
av arbetsprocesser eller som produkter (skapelser, bilder, målningar) på väggarna och
hon  anser  att  materialet  i  ateljén  ska  vara  rikt.  Slöjd,  byggen,  hantverk  och
konstruktioner kräver mer än bara papper, penslar och färg. Hon poängterar därför
betydelsen av att materialen för den skapande verksamheten utvidgas och verktygen
blir flera, associerade mer till en verkstad än till ett målarrum. Häikiö (2007) menar
att ateljén ska vara anpassad efter barnen och att material ska vara lättillgängligt. Även
Vygotskij (1995) belyser vikten av att möblera och placera material i ateljén på barns
nivå. 

2.2.2 Utforma skapande aktiviteter för lärande

Ytterst viktigt vid planering av skapande aktiviteter, enligt Vygotskij (1995), är att det
inte  är  resultatet,  dvs.  den  skapade  produkten  som  är  det  väsentliga,  utan  själva
processen. Det är då barnen sysslar med skapande, bygger eller på andra sätt övar och
förverkligar den skapande fantasin. En annan grundregel menar han är att skapande
aktiviteter aldrig  får vara påtvingade eller  obligatoriska.  De ska uppstå ur barnens
egna intressen och deras frihet ska beaktas. Även Bendroth Karlsson (2010) betonar
att de skapande aktiviteterna ska präglas av frihet. Frihet från yttre kontroll eller krav
på att verbalisera det de gör får barnen att uppleva med sina sinnen. Hon menar att en
strävan  hos  vuxna  att  söka  det  realistiska  i  skapandet  eventuellt  begränsar
kreativiteten hos barnen. Hon belyser en lekfull atmosfär för att barnen ska våga vara
skapande och att det centrala ibland måste få vara sinnesupplevelsen.  

Skoog (1998) belyser också lekfullheten som en positiv och viktigt aspekt som hon
identifierat under de mer experimentella bildaktiviteterna i sin studie. Denna aspekt
var att barnen hade roligt och att de var som mest absorberade under dessa aktiviteter
som  präglades  av  lekfullhet.  Författaren  jämför  dessa  aktiviteter  med  den
självförglömmelse och iver som blir tydlig i barns lek. Frizonen, oberoendet av tid och
rum  eller  att  prestera  och  det  faktum  att  den  inte  ”är  nyttig”,  ger  leken  ur  ett
barnperspektiv ett värde ”här och nu” och inte enbart för barnens framtida utveckling.
Skoog (1998) anser att  även om dessa aktiviteter kanske inte bidrar så mycket till
barnens bildutveckling så gör de barnen uppslukade, och därmed är de värdefulla på
samma sätt som leken.  Även  Häikiö (2007) jämför barns skapande med leken och
menar att tid och rum blir ett i skapandet. Pramling Samuelsson (2011) menar att barn
har en medfödd vilja att upptäcka världen och söka mening i den, en strävan som
uttrycks genom deras lek. På samma sätt menar hon att estetiken tagit form, genom ett
inre  behov  att  skapa  uttryck  och  gestaltning.  Författaren  problematiserar  dock
frånvaron av metasamtal kring barns skapande i förskolan. Barnen själva förhandlar
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samtidigt som de gör något med varandra hur detta något ska se ut eller sättas ihop,
om ramar och hur det hela ska avslutas. Lärarna, i  de verksamheter som beskrivs,
tycks däremot vara omedvetna dessa barnens projekt och hur de förhandlas fram, och
sakna  program  för  denna  process  av  gestaltande  och  skapande,  som  behöver  gå
parallellt  med utförandet.  Fokus ligger  snarare  på att  göra något,  t  ex  måla,  alltså
själva  genomförandet,  snarare  än  vad,  hur  och  varför,  eller  motivet  bakom
genomförandet.  Bendroth  Karlsson  (2010)  förklarar  att  en  estetisk  kunskapsväg
kräver  både  tid  att  pröva  sig  fram  för  barn  och  att  slutprodukten  inte  är  given.
Författaren  menar  att  förskollärare  bör  fundera  över  huruvida  det  är  en  mängd
objektiv  kunskap eller  ett  sätt  att  tänka och lösa problem som de vill  lära barnen.
Pramling Samuelsson (2011) utmanar föreställningen att lärare ej ska blanda sig i de
estetiska uttryck som barnen gestaltar och där det viktiga är att de får uttrycka sig fritt
samtidigt som lärarens pedagogiska roll i princip försvinner. Istället betonar hon att
förmågan att uttrycka sig estetiskt kräver mycket och hårt arbete där läraren har en
betydelsefull roll och tar sitt ansvar genom att erbjuda redskap och hjälpa barnen att
utvecklas vidare, samtidigt som det personliga i varje skapande bibehålls. Pedagogerna
behöver göra det osynliga synligt för barnen, hjälpa dem att urskilja något specifikt
som de annars kanske inte hade reflekterat över. Särskilt riktade frågor är ett sätt att
göra det, då de riktar uppmärksamheten mot de avgörande aspekterna för att utveckla
förståelse. På detta sätt kan erfarenheterna i förskolan bli erfarande, dvs. något barn
tar med sig ur upplevelsen. 

Pedagogerna i Bae´s (2004) studie anser att barn tillbringar mer tid med konstnärliga
aktiviteter  och att  barnens intresse  upprätthålls  när  pedagoger  är  närvarande med
barnen och för konversationer kring det som barnen skapar. De hävdar att pedagoger
behöver  vägleda  barnen  i  deras  konstnärliga  utveckling,  till  exempel  med  genom
diskussioner och demonstrationer, eller på andra sätt hjälpa barn att bli mer kreativa.
Detta då "en kreativ idé är i någon mening en omformulering av befintliga idéer […]
kreativa metoder är idéer som anknyter till idéer och verktyg som redan är bekant"
(Bae, 2004 s. 253). Kreativitet ska inte bara komma inifrån barnen utan också från
mänskliga  och  fysiska  miljöer  utanför  barnen.  Därmed  belyses  vikten  av  den
medierande aspekten bland både vuxna och andra barn enligt Bae (2004). Enligt Bae
(2004) är utbildning inom konst nödvändig för att pedagoger ska kunna komma åt
den närmaste utvecklingszonen för  barns estetiska utveckling och skapa aktiviteter
som främjar detta. Även Bendroth Karlsson (2010) ser ämneskunskap och erfarenhet
som förutsättningar för att kunna guida genom att sätta ord på det barnet gör, att lyfta
fram  det  som  barn  inte  tänker  på  att  göra  och  att  möjliggöra  gemensamt  fokus.
Pedagogerna i Bae´s studie vägledde barnen att lära sig och uppleva konst genom att
ge  dem  olika  typer  av  stöd,  som  att  visa  modeller,  uppmuntra  dem  att  rita  från
observation,  eller  att  införa  konstnärliga  tekniker  som  används  i  konstprojekt.
Pedagogerna i studien ansåg att dessa fungerar som ”zoner av proximal utveckling” för
barnen och att de har möjlighet att göra mer med lärarens hjälp än när de lämnas
ensamma utan något vuxenstöd. 

Nikoltsos  (2000)  menar  att  undervisning  är  en  form  av  mänskligt  handlande  där
resultaten bör komma fram efter hand, ur interaktion och samverkan mellan lärare
och barn, mellan barn och barn, osv. Undervisningens resultat bör därmed inte vara
förutfattade eller planerade utan istället av kreativ, artistisk form. Vidare menar hon
att undervisningen bör vara en konstnärlig och kreativ upplevelse, där lärare och barn
gör bedömningar efter hand och där läraren inte kan förlita sig på färdiga "recept",
utan  behöver  vara  innovativ.  Cinquema  (2015)  hävdar  med  hänvisning  till  sin
amerikanska studie att då barns lärande och utveckling främjas då de erbjuds  frihet
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och kontroll genom gemensamt deltagande i ett särskilt ”konstklassrum”. Cinquema
(2015)  uppmuntrar barnens idéer och fria användning av material  och att  barnen
erbjuds  möjlighet  att  på  ett  lekfullt  sätt  tillsammans  med  sin  lärare  bedriva
konstnärliga, fantasifulla och kreativa aktiviteter. Med syftet att främja barnens eget
aktiva  skapande  av  kunskap,  vilket  hon  menar  utmanar  traditionella  hierarkiska
relationer  och  tankesätt,  och  genom  att  integrera  konst  och  lek  i  detta  rum,  kan
förgivettagna sanningar förkastas och nya idéer om konst och utbildning bildas som
ett resultat.

2.2.3 Lärande i och genom bild- och formskapande

Pramling Samuelsson m.fl. (2015) hävdar att barn upplever en trygg uttrycksförmåga
genom bild, konst och genom att rita och att det leder till en form av frihetskänsla hos
barnen. Förskollärare bör därför placera material som barnen lätt kan komma åt så att
bildskapandet kan ske spontant på barnens villkor.  Bendroth Karlsson (2010) menar
att  barn  lär  sig  bild-  och  formskapande  genom  att  lyssna,  samtala,  imitera  och
samspela med andra och med hjälp av inspirerande föremål som finns i omgivningen.
Detta sker  i  förskolan när barnen sitter tillsammans och ritar,  pratar samt deltar i
praktiska aktiviteter med varandra. Barnen kan då utveckla nya bildmotiv, skaffa nya
färdigheter och därmed stärka sitt självförtroende. Barnen kan sammanfläta bild- och
formskapande med leken och andra aktiviteter om de ges möjlighet att rita spontant
och utan stimulering av vuxna. 

Utifrån den  sociokulturella teorin beskriver Bendroth Karlsson (2010) förskollärares
uppgift att stärka barns självkänsla genom att ge dem rätt handledning och beröm.
Författaren ser barns bild- och formskapande som en form av kommunikation, där
förskollärare har en viktig roll för att utveckla barnens skapande och deras självkänsla.
Bendroth  Karlsson  (2010)  förespråkar  ett  pedagogiskt  förhållningssätt  i  form  av
guidning med lägre grad av styrning. Det kan innebära att vara styrande i den initiala
fasen,  ge  barnen  möjligheter  att  experimentera  och  lära  känna  olika  material  och
tekniker som de sedan får använda på sitt sätt.  Förskolläraren bör vara lyhörd och
närvarande och inneha grundläggande kunskaper för att lära ut bild i förskolan. Detta
för  att  kunna  möta  barnen  på  rätt  nivå,  ge  verktyg,  utmana  och  utveckla  deras
skapande,  kreativitet  och  fantasi.  Förskolläraren  behöver  tillhandahålla  med  både
intellektuella  och  fysiska  redskap  och  bildprojekt  bör  innehålla  träning  i  att  se
och/eller  bildsamtal  och  där  ord  och  begrepp  kan  fungera  som  mentala  redskap.
Viktigt är också barnens möjlighet till aktivt deltagande i processen, där barnen som
subjekt ges möjlighet till beslut, initiativ och problemlösning i genomförandet snarare
än att endast följa pedagogens önskemål på ett mekaniskt sätt. 

Ytterligare  är  det  av  största  vikt  att  atmosfären  är  lekfull  och  tillåtande.  Detta  är
avgörande för att barnen ska våga vara skapande och våga gå in i en kreativ process.
Förskolläraren  kan  inspirera  och fånga  barns  intresse  genom att  berätta  eller  visa
något spännande i en lekfull miljö. Viktigt är dock att förskolläraren inte stör barnet,
när det är djupt koncentrerat eftersom koncentrationen kan ses som ett tecken på att
barnet är angripet i en kreativ process. Barnet behöver rita och måla utifrån sin egen
personlighet eftersom barnet under det fria bild- och form skapandet lätt kan tolka
olika  situationer.  På  det  sättet  kan  förskollärare  bevara  barnens  öppenhet  och
spontanitet. Å andra sidan är det viktigt att förskolläraren stödjer barns bildskapande
genom att lyssna, diskutera och ställa utmanande frågor (Bendroth Karlsson, 2010).
Skoog (1998) framhåller en önskan om en ökad medvetenhet hos förskollärare kring
vad för kompetens de olika aktiviteterna utvecklar samt vilka syften och teorier som
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ligger till grund. Detta menar hon öppnar för en mer målinriktad planering kring hur
förskollärare  arbetar  med  bild.   I  hennes  studie  synliggjordes  Reggio  Emilia-
inspirerade projekt, i vilka estetiska kvaliteter fick större utrymme. Aspekter som ett
aktivt  seende,  fantasi  och utforskande genom estetisk  verksamhet  stod då i  fokus.
Nikoltsos (2000)  hävdar att  då barn använder konsten som ett sätt att uttrycka sig
och som ett sätt att reagera på livet, så verkar den som en källa för självförverkligande.
Hon menar att barn också bör kunna uppfatta expressiva former och inte bara skapa
dem och  belyser  seendet  och  görandet  inom konsten  som dynamiskt  beroende  av
varandra.  Undervisning  i  konst,  framför  allt  på  förskolenivå,  bör  ge  obegränsade
möjligheter för små barn, som inte kan enkelt uttrycka sig genom det talade språket,
att göra det genom konsten. Genom en god estetisk verksamhet i förskolor kan barnen
uttrycka och gestalta sina känslor och sina idéer, vilket annars skulle vara svårt, om
inte omöjligt, att uttrycka även med det skrivna eller talade språket. Konstaktiviteter
bör planeras med harmoni och i en kreativ anda. En sådan kreativ undervisning gör
undervisning i konst till konst (Nikoltsos, 2000).

3 Metod

I detta avsnitt presenteras studiens tillvägagångssätt och den metod som använts.

3.1 Forskningsmetod och forskningsdesign

Enligt  Stukát  (2011)  ska  forskningsproblemet  styra  val  av  metod  för  en  studie.
Eftersom syftet med denna studie var att undersöka förskollärares uppfattningar och
beskrivningar  om förskolans ateljé  som en miljö  för  barns  utveckling och lärande,
valde vi en kvalitativ undersökning som fokuserar på att tolka och förstå sammanhang
av  resultatet.  Bryman  (2011)  skriver  att  i  en  kvalitativ  forskningsstudie  är  det
deltagarnas uppfattning som är det viktiga för studien, vilket överensstämmer med
studiens  syfte  där  syftet  är  att  just  att  undersöka  förskollärares  uppfattningar  och
beskrivningar.  Stukát  (2011)  tydliggör  att  genom  att  använda  en  kvalitativ
forskningsmetod ökar chansen till mer detaljerad information från deltagarna då de
genom öppna intervjufrågor som är beroende av hur dialogen utvecklades följdes av
följdfrågor, ges möjlighet att uttrycka sina tankar och åsikter.

3.2 Litteratursökning

Sökningar  på  internet  har  gjorts  efter  artiklar  och  forskning  som  ansetts  vara  av
intresse för undersökningen. Sökningar genomfördes på Google, Google Scholar och
databasen ERIC (EBSCOhost) på Mdh:s bibliotek. Ordkombinationer som söktes på
var  preschool* or ”early childhood education*”  och begreppen art education, studio,
atelier  .  Vi  utgick  ifrån  titel  och  abstract  och valde ut  cirka  fem möjligt  relevanta
engelska vetenskapliga artiklar. Sökningar genomfördes även på SwePub och Google
Scholar  med  bland  annat  sökorden  ateljén  och  förskola,  fysisk  miljö,  bild-  och
formskapande och hittade två doktorsavhandlingar. Under utbildningens gång har vi
stött på olika typer litteratur som behandlar estetik i förskolans verksamhet. Bland
dessa valdes litteratur ut som var relevant för ämnet om ateljén, Reggio Emilia och
estetiska läroprocesser på biblioteket. Vi har också läst tidigare examensarbeten för att
få  tips  och  idéer  på  hur  man  kan  skriva  en  uppsats  och  passande  litteratur  i
referenslistor.
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3.3 Datainsamlingsmetod

För att uppfylla vårt syfte genomförde vi en kvalitativ studie baserat på intervjuer .
Metoden valdes med tanke på studiens syfte som bygger på vad respondenterna har
för tankar och uppfattningar kring ämnet, något en kvalitativ intervju kan synliggöra
(Bryman,  2011).  Vi  valde  att  genomföra  intervjuerna  utifrån  en  halvstrukturerad
intervju. Stukát (2011) tydliggör att den halvstrukturerade intervjun ger en längd och
ett  djup  på  innehållet,  utrymme  för  flera  svarsmöjligheter  och  möjligheter  att
undersöka samt att analysera och dra slutsatser om kvalitet. Utgångspunkten under
intervjuerna var en öppen frågeställning utifrån studiens syfte och forskningsfrågor, i
en  avspänd  och  tillåtande  dialog.  Det  möjliggjorde  en  djupare  beskrivning  av
förskollärarnas  uppfattningar  och  tankar.  Enligt  Bryman  (2011)  ger  öppna  frågor
respondenterna chansen att själva reflektera och komma med egna åsikter och därmed
har  den  som  intervjuar  möjlighet  till  större  förståelse  för  hur  respondenterna
resonerar. Bryman (2011) beskriver att halvstrukturerade intervjuer inte behöver följa
någon  specifik  ordningsföljd  och  att  följdfrågor  ofta  används  i  halvstrukturerade
intervjuer  för  att  utveckla  respondentens  uppfattning  om  området.  Vi  förberedde
därför frågor som stöd för att kunna följa upp med följdfrågor och anpassa, modifiera
eller utveckla dessa efterhand som samtalet pågick. Att ställa öppna följdfrågor (bilaga
3)  var  en  möjlighet  för  oss  att  få  ett  djupare  perspektiv  på  förskollärarnas
beskrivningar  och  utförligare  information.  Fördelen  med  intervju  är  enligt  Stukat
(2011) att den som genomför intervjun får uppfattning om detaljer om det aktuella
ämnet och en möjlighet att anpassa frågorna efter situationen. Nackdelen med intervju
är  då  forskaren  inte  har  gott  om  tid  då  det  kan  medföra  svårigheter  vid
sammanställning av svaren.  Ett  begränsat  antal  deltagare  påverkar  möjligheten att
generalisera  utöver  undersökningskontexten,  vilket  i  vårt  fall  innebär  att
generaliserbarheten  begränsas  till  de  åtta  förskollärare  som deltog.  Att  ha  en  hög
generaliserbarhet  var  dock  inte  vårt  mål  med denna studie  eftersom vi  genom en
kvalitativ undersökning vill beskriva enskilda förskollärares uppfattningar. 

3.4 Urval

Vi  har  valt  att  intervjua  förskollärare  då  deras  kunskaper  och  erfarenheter  var
intressanta  för  vår  undersökning,  därmed var  urvalet  målinriktat.  Respondenterna
valdes sedan ur ett vad Bryman (2011) benämner, bekvämlighetsurval, vilket innebär
att  välja  de  respondenter  som  är  enklast  att  få  tag  på.  Denna  urvalsmetod  var
nödvändig med tanke på att tiden var begränsad. Genom att välja förskolor belägna i
olika kommuner och med olika pedagogiska inriktningar, dvs. förskolor med eller utan
en uttalad Reggio Emilia- filosofisk inriktning, möjliggjordes en bredare beskrivning
av förskollärares syn. Vårt urval av respondenter uppkom därmed utifrån vilka som
vid  arbetets  inledning  vid  en  muntlig  förfrågan,  personligen  eller  via  telefon,  var
intresserade  av  att  delta  i  vår  studie.  Deltagarna  erhöll  efter  detta  mer  detaljerad
information om studiens syfte och genomförande, genom missivbrevet (bilaga 2) som
överlämnades  till  dem  i  god  tid.  Missivbreven  besvarades  med  godkännande  från
deltagarna,  vilka sedan fick föreslå en lämplig tidpunkt när intervjuerna skulle  äga
rum. Intervjuerna genomfördes med åtta  förskollärare,  vilket  var  minimum för  att
kunna ha ett tillräckligt underlag för analysarbetet. Respondenternas konfidentialitet
har beaktas genom benämna dem F1 till F 8. 
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3.5 Genomförande

Åtta enskilda intervjuer har genomförts i denna studie. Dessa var i genomsnitt trettio
minuter långa, och fyra av intervjuerna skedde via telefon. Telefonintervjuerna valdes
eftersom avstånden mellan studenten och respondenterna var långa och möjligheten
att resa begränsad ur tidsynpunkt. Telefonintervjuerna bandades med hjälp av datorns
ljudinspelning och med telefonens högtalarfunktion påslagen. Intervjuerna har sedan
lyssnats  på  flera  gånger  och  transkriberats  ordagrant  av  den  student  som  ledde
intervjun. Stukat (2011) menar att transkribering är tidskrävande och kan bli mycket
med text, vilket vi också upplevde. Vi anser dock att det var nödvändigt för att kunna
ta del av respondenternas hela berättelser utan att utelämna någon information. 

3.6 Pålitlighet och trovärdighet

Enligt Stukát (2011) avser reliabilitet studiens tillförlitlighet, dvs. mätnoggrannheten i
en undersökning eller pålitligheten i respondenternas svar. Användandet av kvalitativa
intervjuer  anser  vi  vara  en  lämplig  undersökningsmetod  ur  pålitlighetssynpunkt
eftersom  vi  är  intresserade  av  deltagarens  uppfattningar  och  tankar.  Innan
intervjuerna  påbörjades  diskuterades  innehållet  i  missivbrevet  för  att  bekräfta
respondenternas rättigheter, något Bryman (2011) menar är avgörande för att studien
ska  bli  tillförlitlig.  Respondenterna  tillfrågades  om  intervjun  fick  spelas  in,  vilket
samtliga  godkände.  Ljudinspelningar  gjordes  i  syfte  att  öka  undersökningens
tillförlitlighet. Det möjliggjorde att transkriberingar av intervjuerna kunde genomföras
samt ta del av varandras material.  Stukát (2011) menar att validitet berör insamling
och bearbetning av data och hur väl ett mätinstrument fungerar i relation till det som
ska mätas. Bryman (2011) beskriver begreppet trovärdighet som en motsvarighet till
validitet  inom den kvalitativa forskningen.  Genom att  använda en kvalitativ  studie
framkommer inte något klart mätbart resultat utan det handlar om människors tankar
och åsikter kring ämnet. Trovärdighet i vår studie rör därmed frågan huruvida studien
undersökt det som det var tänkt att undersökas, dvs. hur förskollärare ser på ateljén
som en miljö för barns utveckling och lärande. För att uppnå så hög trovärdighet som
möjligt i intervjuer ska den som intervjuar undvika att ställa ledande frågor (Patel &
Davidsson, 2003). 

Metoden  kvalitativa  halvstrukturerade  intervjuer  valdes  därmed  för  att  ge
förskollärarna utrymme att utveckla sina svar med hjälp av ett antal öppna frågor,
relevanta  för  den  valda  problemställningen.  Öppna  frågor  användes  för  att  ge
respondenterna möjlighet att fritt formulera sina svar. De öppna frågorna var vidare
ett försök att undvika risken att lägga orden i munnen på den intervjuade. Åsén (2015)
förklarar  att  enkät  och  frågeschema,  de  vanligast  förekommande
datainsamlingsmetoderna,  traditionellt  präglats  av  textkulturen,  men  att  skriftligt
uttrycka sina åsikter kan upplevas främmande och ibland avskräcka respondenter som
är vana att kommunicera dessa muntligt. För att undvika bias i analysen och för att
uppmuntra till  utförligare svar använde vi  oss därför av verbala frågor som kunde
anpassas efterhand som intervjun pågick. 

3.7 Etiska ställningstaganden

Denna  studie  har  utgått  från  de  forskningsetiska  principer  som  Vetenskapsrådet
upplyser om i rapportserien God forskningssed (2011). Nedan följer en beskrivning av
hur vi har tagit hänsyn till principerna.
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Informationskravet har  tagits  hänsyn  till  genom  missivbrevet  (bilaga  2)  där
förskollärarna  har  fått  ta  del  av  studiens  syfte,  tillvägagångssätt,
institutionsanknytning,  studenternas och handledarens namn och kontaktuppgifter.
Breven delades ut till förskollärarna i god tid för att de skulle vara väl förberedda inför
intervjun. 
Samtyckeskravet har  beaktats  genom  att  deltagare  har  informerats  om  att  det  är
frivilligt att delta i  undersökningen. Förskollärarna blev informerade om att de när
som helst kunde tacka nej till fortsatt deltagande utan närmare motivering och utan
några negativa konsekvenser. 
Konfidentialitetskravet har  tillgodosetts  genom  att  förskollärare  har  blivit
informerade  om  att  deras  namn  och  verksamhet  inte  kommer  att  röjas.  Insamlat
datamaterial kommer att förvaras säkert för att sedan raderas när studien är klar och
godkänd. 
Nyttjandekravet har beaktats genom att informera deltagare om att deras svar endast
får presenteras och användas i studiesyfte. Förskollärarna har också blivit informerade
om och godkänt att arbetet publiceras i DIVA.

3.8 Bearbetning/analys

Intervjuerna  transkriberades  omedelbart  efter  att  de  genomfördes.  De  skrevs  ner
ordagrant, skickades och lästes upprepade gånger mellan oss för att få en uppfattning
och en överblick av det insamlade materialet. En kvalitativ innehållsanalys användes
sedan  för  att  bearbeta  det  transkriberade  materialet.  Respondenternas  svar
analyserades  med  utgångspunkt  i  det  sociokulturella  och  det  konstruktionistiska
perspektivet,  utifrån  begrepp  som  ligger  till  grund  för  perspektiven.  De  teoretiska
utgångspunkterna  valdes  med tanke  på  studiens  syfte  att  undersöka  förskollärares
beskrivningar av ateljén som en miljö för barns utveckling. Perspektiven sätter enligt
Palmer (2012) och Säljö (2011) relationer och interaktioner människor emellan samt
med  den  fysiska  omgivningen  i  fokus  och  var  därför  relevanta  för  att  analysera
förskollärarnas beskrivningar kring miljön i relation till barns utveckling och lärande.
Syftet med analysmetoden var att i en fördjupad tolkning kunna fokusera på ordens
underliggande  meningar  och  identifiera  grundläggande  mönster  i  intervjuerna
(Bryman, 2011). Olikheter och likheter i förskollärarnas berättelser stod i centrum då
vi steg för steg tolkade materialet och genomförde analysen.   

Efter att ha läst igenom det transkriberade materialet sammanställdes ett dokument
innehållandes  samtliga intervjuer  i  olika färger  för att  enkelt  kunna skilja  dem åt.
Dokumentet  ordnandes  sedan  utifrån  studien  syfte  och  forskningsfrågor  i  tre
innehållsområden; ateljéns funktion, miljö och material och förskollärarens roll. Ur
innehållsområdena plockades meningsbärande enheter ut, dvs. utsagor med relevant
information utifrån studiens frågeställningar. Dessa plockades ut med syftet att få med
i  vilket  sammanhang  som  orden  utrycktes,  kondenserades,  dvs.  innehållet
sammanfattades till kortare meningar och bildade koder i ett nytt dokument. Att de
meningsbärande  enheterna  var  i  olika  färg  underlättade  för  oss  att  urskilja  vilken
förskollärare som uttryckt vad. Koderna sorterades sedan i tio kategorier, dessa var;
miljöns utformning, barn som medskapare, tillgång till material, aktiviteter, lärande,
samspel, syfte, arbetssätt, samtal och kompetens. Av dessa tio kategorier synliggjordes
tre teman,  ateljéns fysiska rum, ateljéns möjligheter och förhållningssätt. Temana
utformades  ur  vår  tolkning  av  helheten  och  vår  upplevelse  av  den  underliggande
mening, eller det latenta (Bryman 2011), som löper genom kategorierna.
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4 Resultat

I detta kapitel presenteras resultatet  av det åtta intervjuerna.  Under den repetitiva
bearbetningsprocessen, där vi regelbundet återkopplade det insamlade materialet med
studiens syfte och teori identifierades  tre övergripande teman,  ateljéns fysiska rum,
ateljéns möjligheter  och förhållningssätt. Dessa tre teman är kategoriserade utifrån
teori och de meningsskapande enheter som framkom under analysen och presenteras
här som underkategorier till varje tema. 

Tabell 1
Tema 1 
Ateljéns fysiska rum

Tema 2
 Ateljéns möjligheter

Tema3
Förhållningssätt

Kategori 1 Miljöns utformning Aktiviteter Ateljéns syfte
Kategori 2 Barn som medskapare Lärande Arbetssätt 
Kategori 3 Tillgång till material Samspel Samtal 
Kategori 4 Kompetens 
Förskollärarna, som i resultatet har kodats F1-F8, presenteras i tabell 2 i bilaga 1. 

4.1 Ateljéns fysiska rum.

I  detta tema redovisas förskollärarnas beskrivningar  av ateljéns fysiska rum, vilket
samtliga förskollärare på olika sätt lyfte fram under intervjuerna. Temat innehåller
förskollärarnas beskrivningar av ateljéns fysiska och sociala miljö och på vilka sätt
barnen har tillgång till  samt är delaktiga i  skapandet av denna miljö.  Följande tre
underkategorier illustrerar förskollärarnas beskrivningar,  miljöns utformning, barn
som medskapare och tillgång till material.

4.1.1 Miljöns utformning

Det  framgår  av  intervjuerna  att  ateljéerna  på  de  olika  förskolorna  kan  variera  i
utformning, placering och storlek och att flera av förskollärarna önskar ett större rum
för  att  kunna  blanda  in  ännu  fler  delar  av  arbetet  i  ateljén  samt  för  ytterligare
avlastningsytor,  eller  vad  F2  beskriver  som  ”reservationsplatser”  för  påbörjat
skapande.  Samtliga  förskollärare  beskriver  betydelsen  av  att  miljön  i  ateljén  är
tillåtande, utmanande och lockande för barnen och att möbler och material placeras
på ett medvetet och inbjudande sätt. F3 uttrycker det såhär:

Ett fantastiskt rum, om man har möjlighet att utforma det på ett sådant sätt att det blir lockande och
lättillgängligt för barnen. Det ska inte vara för trångt, det ska vara ganska stora ytor så man får plats
liksom. Men det är många förskolor som inte har det så, och då blir ateljén liksom något helt annat,
då blir det att man har som, att man som går in i en liten pysselhörna och sen så går man ut […] och
allt ska vara liksom i barnens nivå, så att ser allting och kan inspireras. För ateljén är som, ett rum
att använda, om man ser det som rumsmässigt.

En tillåtande miljö kan enligt F2 innebära att barnen inte behöver sitta på en stol och
rita, utan likaväl skapa på golvet om barnen känner för det eller om de vill ”bre ut sig
lite mer”. Förskolläraren uttrycker också vikten av att inte låta ateljén förfalla utan att
hålla miljön fräsch och inbjudande så barnen kommer in och känner att de vill sätta
sig ner och ”göra”. F3 och F8 beskriver också betydelsen av att hålla ordning så att det
inte blir för rörigt eller svårt för barnen att få en överblick. F3 uttrycker att det då blir
trevligare att komma i rummet men framhåller att det gärna får vara kaos under tiden.
Förskolläraren  förklarar  att  de  tidigare  haft  spel  och pussel  i  ateljén  men att  hon
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upplevde att det störde barnen i deras fria tankar:

Och vi har ju inte jättestor ateljé, men det har ju som hjälpt att vi har gjort det som att man är
därinne, och det man gör därinne det är liksom att skapa. Vi tar inte dit så mycket annat, utan det
rummet får vara just ett skapanderum.  

Att  skapa  en  lugn  och  trygg  miljö  där  barnen  får  utlopp  för  sin  nyfikenhet  och
skaparglädje  utan  att  bli  störda  och  tillåts  göra  det  de  själva  önskar  lyfts  av  flera
förskollärare. De beskriver också vikten av att se till att det finns tillräckligt med bord
och plats så att barnen inte inkräktar på någon annans arbete. Annars kan onödiga
konflikter uppstå enligt F3, eftersom barnen är så inne i det de gör och kanske inte ser
att de råkar komma färg på kompisens papper. F4 belyser en medvetenhet kring hur
möbler och materiel placeras i ett rum då det kan underlätta eller försvåra barnens
möten. När baren målar tar hon inte alltid fram lika många färgpaletter och penslar
etc. som det finns barn, för att få igång ett samarbete och en dialog. Vidare menas att
runda bord eller att ha långa breda stafflier där många barn kan stå bredvid varandra,
eller  stafflier  som står  mitt  emot  varandra  ökar  barnens möjligheter  till  samspel  i
ateljén.  F4 menar också att hon om möjligt försöker ha material framme på t ex ett
bord mitt i ett rum där barnen kan plocka ifrån båda hållen, då det signalerar att det
här kan vi ta. 

4.1.2 Barn som medskapare 

Samtliga  förskollärare  uttrycker  att  de  utgår  från  barnens  intresse  och  önskemål
gällande vad som erbjuds i ateljén.  F3 uttrycker att hon strävar efter att hitta och se
nytt material även utomhus och att hon tar hjälp av barnen som ser pinnar, stenar
eller löv etc. som de plockar med sig. F8 hävdar också att utomhusvistelser följs upp i
ateljén  genom  att  barnen  vill  använda  medtaget  material  i  sitt  skapande.  Flera
förskollärare  beskriver  att  barnen  gärna  skapar  med  olika  sorters
återvinningsmaterial.  Barnen  kan  hemifrån  hämta  t  ex  tidningar,  toalettrullar,
glasburkar och äggkartonger. Enligt F2 influerar barnen sina föräldrar att inte slänga
saker, då de vill ta med det till förskolan. F5 menar att det är viktigt att barnen känner
sig delaktiga i utformningen av miljön i ateljén och att de därför arbetar aktivt med
barnens råd, där pedagoger frågar barnen om vad de är intresserade av och tycker om
just nu. 

Förskollärarna på de Reggio Emilia-inspirerade förskolorna berättar att de har stora,
centralt placerade ateljéer, att de möblerar utefter barnens behov och att de placerar
inspirerande material på antingen väggar eller bord. F5 lyfter att hon ser miljön som
den tredje pedagogen och att ateljén ska vara ett lugnt och positivt rum för barnen där
de har möjlighet att fundera, ha roligt och skapa. Hon menar att barnens egna bilder,
konstbilder samt dokumentation av barnens arbete med foton och text är uppsatta på
väggarna oftast i höjd med barnens ansikten. Även F4 beskriver att det projektet som
pågår  syns  på  väggarna,  bland  annat  barnens  egna  arbeten,  att  barnen  ska  vara
medskapare av miljön och att miljön ska spegla det som de undersöker. Hon påpekar
att detta skapar en historia som berättar t ex hur terminen började, vad de höll på med
då och hur det ser ut nu. En del barn kan vara med i hela processen, från en ritning på
ett papper till en modell i att modellera, till ett färdigt småkryp i lera exempelvis, och
att när de sedan sätter upp dessa figurer och bilder på väggarna så får de andra barnen
också ta del av processen eller bli inspirerade av den. Hon beskriver här ett sätt att
skapa  miljö  som började  med att  pedagogerna utifrån  barnens  visade  intresse  för
småkryp satte upp lite vad hon kallar ”slumpartade” bilder som de tänkte skulle vara
spännande:
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Då ville vi ha olika sorter, sådana som hade kanske häftiga färger och mönster, men sen börja barnen
prata om och titta jättemycket på det här med, hur ögonen ser ut på flugorna. Att de har facettögon
och då var det viktigt för oss att snabbt få upp bilder på flugögon t ex och sen började de prata om
humlor och humlevingar. Och, jamen då var det viktig att vi fick upp bilder på humlevingar i närbild.

4.1.3 Tillgång till material

Förskollärarna beskriver på ett liknande sätt betydelsen av att materialet i ateljén ska
vara  rikt,  varierat  och  tillgängligt  för  barnen.  Därför  strävar  de  efter  att  placera
material i barnens nivå eller väl synligt i transparenta lådor på hyllor. Barnen beskrivs
på  så  vis  alltid  ha tillgång  till  det  som finns  framme.  Under  flera  av  intervjuerna
framkommer att  det  också finns material  som inte  står  framme.  Ofta  är  det  extra
material, extra lera, stora burkar med glitter som saknar ströare etc. eller sådant som
förskollärarna har valt bort då de upplever att det inte är aktuellt just nu, eller via sina
observationer inte upptäckt att barnen behöver just nu. F4 menar att barnen ibland
kan fråga  om de  får  plocka  fram mer  otillgängligt  material,  men att  pedagogerna
nästan aldrig säger nej. Förskolläraren uttrycker att regler de satt upp i början nu har
satt sig naturligt,  att barnen nu är självständiga och att de klarar det mesta själva.
Andra förskollärare betonar betydelsen av att barnen är med från början i att sätta upp
regler  för  ateljén,  diskuterar  hur  de  kan  fördela  ansvar  eller  hur  materialet  kan
användas och skötas.  F4 betonar att regler inte ska vara låsta eller  bara finnas för
regelns skull, men att de finns där i början som ett stöd. Det beskrivs vara avgörande
för  barnens  tillgång  till,  och  deras  frihet  att  skapa  i  ateljén,  eller  för  att  som  F3
uttrycker kunna ha ateljén ”öppen och bara vräka loss”. F4 betonar att ateljén som en
levande del, även när hon arbetat med små barn har det fungerat bra med öppna och
tillåtande ateljéer där färgburkar, penslar och annat material står framme:

Våra 1-2 åringar har absolut inte haft några problem med att förhålla sig till, de har inte hällt ut
några färgburkar på golvet osv. utan de har kunnat istället, ja men de har kunnat plocka fram sina
penslar  och  ställt  bredvid  stafflierna  och  målat  när  de  vill  de.  Att  allting  handlar  om  de  här
närvarande pedagogerna och vilket förhållningssätt man har och att barnen är med från början.

4.2 Ateljéns möjligheter

I detta tema redovisas förskollärarnas beskrivningar av ateljéns betydelse för barnens
lärande  och  utveckling  som  framkom  under  bearbetningsprocessen  i  form  av  tre
underkategorierna aktiviteter, lärande och samspel som illustrerar temat.

4.2.1 Aktiviteter

Förskolans  ateljé  ger  enligt  samtliga respondenter  barnen möjligheter  till  spontant
eget  skapande  och  genomförande  av  egna  projekt  och  idéer.  Ateljén  ger  också
utrymme vid  planerade  aktiviteter  som innehåller  skapande,  till  exempel  vid  tema
eller projektarbeten, vilka utgår ifrån läroplanen och föds ut barnens intressen. Enligt
F8 bidrar projektarbetena till mycket samspel mellan barnen kring det gemensamma
skapandet. Förskollärarna uttrycker att de i projekten är medforskande med barnen
och hjälper  dem vidare  i  forskandet  och  experimenterandet.  Det  kan  innebära  att
utifrån barnens tankar och funderingar starta ett projekt och se vart det hamnar. F1
berättar hur hon brukar lyssna in barnen, vad de säger och undrar, och utifrån det
planera aktiviteterna i projekten. F1 beskriver vidare hur hon i projektet som uppstod
ur barnens intresse för slott tillsammans med barnen pratat om vilka figurer som finns
i  slott,  tillverkat  figurerna  i  olika  material  och  tillverkat  stora  och  små slott.  Hon
menar att när man arbetar med skapande börjar det ofta med en idé om att barnen vill
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göra ett slott, men att de inte vet riktigt hur. Det menar hon skapar tillfällen att spåna
och forska kring hur slottet kan se ut, vilka färger och former det ska ha och så vidare.
F2 menar att ateljén utnyttjats flitigt under deras pågående rymdprojekt, där bland
annat planeter tillverkats i papiermaché. Barnen på förskolan beskrivs också gå in i
ateljén och klä saker i garn, limma garn på stenar och toarullar etc. Detta då de några
veckor tidigare varit på konstutställning och sett konstverk med garnklädda stenar:

Och det är kul att se, det behöver ju inte komma direkt när man kommer hem från utställningen
utan det kan ju ligga och gro ett tag och sen ah just det, det där vill jag göra!

 F4 förklarar att aktiviteter kan vara inplanerade utifrån något hon sett ske i projekten,
t ex då barnen försökt tillverka humlevingar. Hon kan då till exempel tillföra ett nytt
material för att se hur barnen tar till  sig det nya uttryckssättet. Det nya materialet
dukas då upp i ateljén och hon berättar för barnen att det idag finns en ny sorts lera att
testa att göra vingar av, och att de får, som hon uttrycker det, ”se hur det blir”. Det kan
också vara inplanerade aktiviteter med syfte att inspirera barnen, som att blanda till
pastellfärger för att uppmuntra till vårmålningar, eller för att visa en ny teknik, som t
ex sockermålning. F4 beskriver vidare en aktivitet där barnen undersökte vilka djur
som flyter och vilka som sjunker, och varför vissa, i detta fall skräddare, kan flyta på
vatten. Barnen fick då prova, av det materialet som fanns tillgängligt i ateljén, hur de
kunde bygga ihop en figur som kan flyta på vattenytan. F4 lyfter i samband med detta
betydelsen av att ateljén innehåller mycket varierat material, för att barnen ska kunna
testa sina teorier. 

4.2.2 Lärande

Förskollärarna beskriver att lärande sker på många nivåer i ateljén. Lärande i att se,
uppfatta saker, och att kunna överföra det till sitt eget skapande betonas av vissa. Att
erövra ett nytt material och att lära sig att praktiskt utföra ett projekt eller en idé som
barnen har  uttrycks  stärka  såväl  självförtroende  som självkänsla  och  finmotoriken
utvecklas då barnen klipper, klistrar, ritar och målar. F3 förklarar det såhär:

Det  här  att  kunna  se  och  verkligheten  också  kunna  avbilda  den  också  på  ett  papper.
Tredimensionella saker, hur ser ett djur ut egentligen om man tittar på olika… det är ju det här
seendet och att kunna överföra det då. Det kräver ju både motorik och fantasi.

 F5 uttrycker att lärande sker  då barnen i ateljén gestaltar det de lär sig, då har de
möjlighet  att  skapa  nya  tankebanor  vilket  gynnar  deras  kognitiva  tänkande.  Hon
menar att alla aktiviteter i ateljén stimulerar barnens skapande och uttrycks förmåga
vilket bidrar till ett lustfyllt lärande och att det hänger samman med läroplanens mål
och riktlinjer. Flera förskollärare lyfter processen i barns skapande som det väsentliga
för barnens lärandeprocess. F8 uttrycker att skapandeprocessen är det viktiga och det
verkliga syftet i ateljén, inte slutprodukten. F6 som arbetar på en förskola med estetisk
profil  beskriver  att  hon fångar  in  förskolans  uppdrag  att  förmedla  kunskaper  och
värden då barnen i ateljén får erfarenheter och upplevelser av bild och skapande. Hon
beskriver dessa som verktyg för möten, erfarande och meningsskapande läroprocesser.
Förskollärarna på de Reggio Emilia-inspirerade förskolorna beskriver att de arbetar
med att utveckla barnens hundra språk genom att erbjuda barnen aktiviteter på en
mängd olika sätt  och då barnen får prova på många olika uttryckssätt,  i  skapande
former.  Ateljén  beskrivs  skapa  förutsättningar  att  lära  om,  använda,  testa  och
experimentera med olika material. Material som färg och lera och det tredimensionella
skapandet lyfter flertalet förskollärare som betydelsefullt för lärande. F4 poängterar
att  lera  är  ett  öppet  och  experimenterande  material,  både  lustfyllt  och  roligt.  F1
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berättar att de brukar tillverka egna leror tillsammans med barnen och enligt F8 tror
hon  att  en  större  del  av  hjärnan  används  när  man  jobbar  tredimensionellt.
Aktiviteterna i ateljén uttrycks innehålla många delar i läroplanen och förskollärarna
berättar  att  de också integrerar  den skapande verksamheten med ämnen som t ex
naturkunskap,  kemi,  teknik,  fysik  och  matematik.  Detta  sker  när  barnen  blandar
färger,  upplever  former,  konsistenser  och  tyngder,  sorterar,  räknar,  bygger  och
konstruerar eller utvecklar sitt språk för att kunna skriva saker till teckningen etc. Att
ateljén ger tillgång till en mängd material, som det också finns utrymme att förvara,
beskrivs öppna upp för fler lärprocesser. F1 berättar:

Man kommer ju på mycket mer saker som man kan erbjuda och barnen får ju också ett nytt tänk …
att man kommer in och nu ska vi fördjupa oss i det här, eller forska i det här, och hur ska vi göra det?
Och de får liksom gå loss och riva i lådor och titta liksom och vad finns det för något vad skulle vi
kunna använda för material i det här.

Ateljén beskrivs på de Reggio Emilia-inspirerade förskolorna underlätta för barnen att
fördjupa  sina  kunskaper,  genom  möjligheten  att  upprepa.  I  projektarbetena  kan
barnen få prova saker på olika sätt med olika material och testa flera gånger, eller
bearbeta  en mattesaga exempelvis i ytterligare ett moment. Då barnen med hjälp av
materialen får ”göra det en gång till”, beskrivs de ytterligare fördjupa sin kunskap. F4
berättar att hon ser ateljén som en verkstad, där barn kan få pröva och utmana sina
kunskaper praktiskt, med pennan och rita eller med lera. Hon beskriver ateljén som
ett viktigt verktyg för barnen att kunna laborera med sina kunskaper, visa vad de har
kunskap om och vad de vill göra. Ett pågående projekt på förskolan kring hur saker
flyger beskrivs.  De barn som inte kan skriva ner sina teorier kan då med hjälp av
papper och penna istället rita och beskriva vad de prövade för något, t ex att de tog
hjälp av en fläkt, för att sedan kunna återberätta. Det skapande uttrycket där barnen
får möjlighet att göra saker med händerna och med kroppen kopplar förskollärarna
samman  med  utvecklandet  av  barnens  hundra  språk,  där  de  belyser  ateljéns
möjligheter för barn att kunna uttrycka sina tankar och sin kreativitet. F4 uttrycker:

När barnen är i ateljén, inspirationen, den flödar ju, de har ju jättemycket, alltså fantasin, den släpps
ju lös, något vansinnigt.

Att  ateljén  utvecklar  barnens  tankar,  kreativitet,  tankar  och  fantasi  uttrycks  av
samtliga respondenter. F6 belyser att även små barnen har möjlighet att vara i ateljén
och få gegga eller leka med färger, vilket de kanske inte få göra hemma. F4 poängterar
att i ateljén kan barnen uttrycka sig på ett språk som är konkret för dem och att detta
blir viktigt dels då barnen kan visa andra det de lär och för barnen själva, att de kan se
på sitt eget lärande. Ateljén erbjuder enligt henne barns möjligheter att kunna se det
de lär på ett konkret sätt. Vid färglära exempelvis kan barnen få pröva på själva och se
hur det blir när de blandar rött och blått eller hur det blir när de blandar blått och vitt.
F5 hävdar att  barns skapande kan vara ett sätt att nå demokrati där barnen kan få
utrymme och möjlighet att vara med och påverka.
Barnen får enligt F4 lära sig att förhandla, resonera och använda sitt språk och sitt
matematiska  tänkande  i  ateljén.  Hon  uttrycker  att  spännande  samtal  kan  ske  då
barnen  tillverkar  halsband  då  barnen  får  motivera  varför  de  behöver  tio  stycken,
diamantpärlor när de vanligtvis bara ta fem var:

Om vi gör fem halsband med de finaste diamantpärlorna bara, så tar diamantpärlorna slut, hur ska
vi göra om alla vi ska kunna göra diamanthalsband, hur kan man tänka då? Vad är rimligt,  hur
många diamantpärlor kan man få ta? 
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4.2.3 Samspel

Förskollärarna lyfter att ateljén är en fri och kravlös miljö som ger upphov till möten
och samarbete mellan barnen. Barnen inspireras av och samspelar på olika sätt med
varandra och med materialet, vilket gynnar deras lärande. F4 beskriver:

Det märker man liksom att idéerna mellan barnen, alltså de spinner vidare på allt möjligt. Och de
kan, de ser nytt material som de kan ta in i det de håller på att skapa och de plockar och fixar och alla
kommer liksom med olika infallsvinklar på, på samma grej. Så det blir liksom, från ett litet projekt så
blir det jättestort helt plötsligt. Och det tycker jag är jättekul att se.

Flera förskollärare belyser det lättillgängliga materialet i  ateljén som främjande för
samspelet och kommunikationen hos barnen. Skapandesituationerna i ateljén uttrycks
vara  utmärkta  tillfällen  för  kommunikation då  barnen  samtalar  om  materialet  de
använder eller ger varandra tips och idéer, resonerar, visar, uppmuntrar eller utmanar
varandra. Förskollärarna menar vidare att barnen lär sig genom att härma eller genom
att  se  hur  kamrater  gjort  för  att  lösa  något  och  att  samspelet  stimulerar  barnens
fantasi och kreativitet. Enligt förskollärarna blir ateljén en plats för reflektion kring
vad  barnen  har  skapat  och  vilket  material  de  har  använt  och  F8  menar  att
skapandeprocesser ofta sätter igång samtal som hon inte är förberedd på. Barnen har,
enligt förskolläraren, inte nödvändigtvis någon medveten tanke bakom det, utan ett
intresse för samtalet i sig. Hon belyser att det är bra för barnen att klä sina tankar i ord
och att samtalet är en del av grunden för att barnen ska få olika insikter och utvecklas.
Samtliga  förskollärare  menar  att  barnen  ofta  hjälper  varandra  i  bild  och
formskapande. Förskollärare 2 menar att de är lättare att klippa tejp när man är två
stycken eller att om barnen vet att någon är duktig på att klippa i kartong så ber de
ofta den personen om hjälp. Förskolläraren belyser att samarbetet har ett värde i sig
och berättar att barnen ofta ritar tillsammans för att sedan göra en gemensam saga, en
slags  ritlek.  En  annan  förskollärare  uttrycker  att  bild  och  skapande  kan  vara  ett
redskap för barnen med det främsta syftet att umgås med sina kamrater. Förskollärare
4 hävdar att ateljén ibland är som en liten syjunta, där barnen i sitt görande med ett
material  som de  kan  och  känner,  ”  sitter  och  snicksnackar  om något  helt  annat”.
Förskolläraren betonar då ateljéns tillgång till öppna material, såsom lera som barnen
enligt henne kan göra vadsomhelst med. Hon framhåller att det uppstår spännande
möten när barnen arbetar med leran:

Och det kan hela tiden komma nya, någon börjar göra på ett sätt, någon börjar rulla långa maskar
och så  kommer nästa  och bara åh jag  kan också rulla  långa maskar.  Titta  om jag  snurrar  ihop
masken så blir det som en bulle och så kan nästa börja göra en likadan. 

4.3  Förhållningssätt

I detta tema redovisas förskollärarnas beskrivningar av sitt förhållningssätt relaterat
till  barns  lärande  och  utveckling  ateljén.  Temat  illustreras  utifrån  de  fyra
underkategorierna ateljéns syfte, arbetssätt, samtal och kompetens. 

4.3.1 Ateljéns syfte

Förskollärarna  är  eniga  om att  ateljén  har  en  stor  betydelse  och  viktig  funktion  i
förskolan.  Möjligheten  för  barnen  att  kunna  uttrycka  sig  på  en  mängd  olika  sätt,
experimentera med olika material när barnen själva vill det, och att lustfyllt lära om
världen  genom  skapandelek  tillsammans  med  andra  barn  och  vuxna  lyfts  under
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intervjuerna. Ateljén ger barnen en chans att bekanta sig mer med det estetiska och
kulturella enligt F7 som också påpekar att det kan finnas barn som aldrig annars skulle
få chansen att måla på ett staffli. F6 uttrycker att den skapande verksamheten i ateljén
är en glädjekälla som ökar barnets välmående. Även F5 poängterar det viktiga i att alla
barnen tycker det är väldigt roligt i ateljén och hävdar att när barnet är nöjd och glad
är det första steg till utveckling och lärande. Flera förskollärare uttrycker syftet med en
ateljé som ett rum där barnen blir inspirerade till och får utforska och utveckla sin
fantasi och kreativitet. F1 lyfter att ateljén skapar förutsättningar och att hon själv blir
inspirerad själv att tänka mer kreativt då det finns så mycket material att hämta och
använda sig av: 

Vi har väldigt mycket tankar och idéer och man kan, vad ska man säga, liksom göra slag i saken om
man säger, det finns inte så mycket hinder, det finns jättemycket att använda sig av.

F2 lyfter  att  ateljén erbjuder  utrymme som möjliggör  att  exempelvis  bord kan  stå
förberedda med material  för skapande och att  de hade varit  svårt  om de inte haft
någon ateljé. Förskolläraren lyfter att det i ateljén inte är så viktigt att man håller rent
hela tiden. Det kan få vara lite kladdigt och man inte behöver vara så försiktig, som en
verkstad där det ska kunna hända saker menar förskolläraren. F3 uttrycker också att
ateljén är ett perfekt rum för skapande, inspiration och fantasi, där barnen tillåts tänka
fritt:

där kan man, utan att liksom härja någon annanstans, utan där håller man sig inom de väggarna och
så får man bara ja, utmana sig själv och utmana alla vuxna också [..] allt skapandematerial har vi
liksom ställt i ett rum, så just att man vet att där ska allting vara, så man slipper hålla på att springa
runt, för det tar ju en massa tid och då kan man också förstöra barns liksom fantasi, så försvinner
liksom det när man ska gå och hämta.

Flera förskollärare lyfter bild som en viktig kommunikationsform och ett stöd för de
barn som inte har ett tydligt tal. F5 menar att barnen ska få prova på, leka och bekanta
sig med så mycket färger, former eller annat material som möjligt och att det ska ske
på ett experimenterande sätt. F7 betonar att ateljén fungerar som förskolans centrum
där barnen och förskollärare kan skapa tillsammans en gemensam lärmiljö.

4.3.2 Arbetssätt

Förskollärarna beskriver betydelsen av att vara närvarande, lyhörd, inspirerande och
väcka barnens intresse mot skapande och att lära känna nya material. De uttrycker sin
roll  att  uppmuntra  och  utmana  barnen  i  deras  utforskande,  ta  tillvara  barnens
kreativitet och hjälpa dem på vägen att prova och förverkliga sina idéer. F6 menar att
det innebär handleda och föra kreativiteten framåt med hjälp av material. Att så frön
som  barnen  får  spinna  vidare  på  uttrycks  av  F3  som  en  viktig  uppgift.  Hur
förskollärarna arbetar är också beroende av vilka barn de har framför sig. F1 beskriver:

Ganska mycket för de små barnen på det sättet. För att de ska få prova på olika sorters material, och
liksom känna och ja uppleva materialet. Sen är det ju mer att ju större de blir, så blir det ju mer att
de liksom vet hur man kan använda materialen, att de lärt känna materialen på ett anat sätt och
liksom testat sig fram, och när de blir lite större då har man lite mer idéer som man kan genomföra
med materialen som man har lärt känna.

Enligt förskollärarna kan de genom att vara fysiskt närvarande, observera, noga lyssna
på barnen och genom att  samtala  med dem i  och efter  skapandet  främja barnens
skapande  och  lärprocesser.  Flera  förskollärare  lyfter  också  fram  att  använda  sin
kunskap  och  sina  erfarenheter  för  att  välja  ut,  organisera  och  lyfta  fram  just  det
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material som barnen, utifrån förskollärarnas observationer för stunden behöver i sitt
utforskande.  På  så  sätt  menar  F8  att  hon  inte  erbjuder  barnen  omöjligheter.  F7
framhåller  att  hon  förbereder  varje  aktivitet  så  det  som  ska  ske  blir  tydligt  och
inbjudande  för  barnen.  F1  påtalar  vikten  av  att  ha  en  medvetenhet  kring  hur  ett
material presenteras eller hur det kan erbjudas på många olika sätt för att det ska
kunna ske fördjupningar i barnens kunskaper. Hon beskriver ett slott projekt där hon
och barnen diskuterade frågor som hur slotten som skulle tillverkas kunde se ut, hur
de kunde få till  ett torn etc.  De forskade, letade på internet och hela tiden ställdes
öppna frågor till barnen som fick driva projektet framåt. Flera förskollärare lyfter att
även då barnen får arbeta på egen hand i ateljén så  är det viktigt att de känner att
pedagogen finns närvarande, om barnen behöver hjälp eller vägledning. De betonar
vikten av att ge barnen små pushar, vilket kan innebära att uppmuntra barnen att
prova eller att visa, berätta, instruera eller erbjuda barnen något de inte kommer på
själva. F3 uttrycker:

Speciellt när det gäller att teckna av saker. De vill väldigt gärna att de ska bli riktigt, då kanske ju ge
små tips, kanske titta på bilder, hur ser en bil ut egentligen, hur många ben finns det på en elefant?
Ser man alla ben? Man kan ge små pushar.  

Samtidigt hävdar flera förskollärare att de inte bör ”lägga sig i för mycket heller” och
att det ibland är bättre att invänta barnens frågor. F3 påpekar att man inte ska vara
för aktiv som vuxen för att inte trampa på det som barnen har tänkt och på deras inre
bilder av hur de vill att det ska vara, bara för att han kanske vill ha det på ett visst sätt
ur sitt vuxenperspektiv. Han poängterar att ha respekt för att allt inte händer på en
gång  och  att  lärande  sker  i  flera  steg.  Flera  förskollärare  lyfter  att  de  arbetar  i
smågrupper i ateljén för att öka barnens möjligheter att utvecklas, koncentrera sig, få
skapa i lugn och ro och samtala.

4.3.3 Samtal

Samtliga förskollärare beskriver samtal som ett betydelsefullt sätt för dem att få syn på
barnens  tankegångar,  fantasi  och  läroprocesser.  Syftet  med  samtalen  är  enligt
förskollärarna att stödja barnen att berätta om sin bild, beskriva sin tanke och att bistå
dem att sätta ord på vad de gör. F4 poängterar att nyfikna frågeställningar, ett positivt
språk  kring  barnens  skapande  och  att  inte  lägga  någon  värdering  eller  använde
laddade  ord  som  fint  eller  fult.  F7  menar  att  samtalet  med  barnen  ska  innehålla
beröm, utmaningar och uppmuntran på samma gång.  Hon uttrycker att  hon är en
medskapare  med  barnen  då  de  skapar  tillsammans  genom  sina  diskussioner.  F4
beskriver:

En del märker man när man ställer, vad gör du nu, vad händer när du gör sådär eller.. så svarar de
inte riktigt, utan då är de så inne i det de gör och då tycker jag, då ska inte jag störa.

Dokumentationsformer såsom foto beskrivs av flera förskollärare som en bra metod
som öppnar upp för diskussion och reflektion och ett par av dem lyfter även att filma.
Då kan barn och pedagoger se tillsammans på bilder eller video vid ett senare tillfälle,
och prata om vad de gjorde då och som F4 uttrycker ställa ledande frågor som:

Märkte du nu att det inte blev något rött på pappret? Vad tror du det beror på? Eller om du snurrar
lite mer på färgkakan och så testar du igen.

F3 berättar  att  hon brukar  skriva ner vad barnen pratar  om etc.  under eller  i  sitt
skapande. Då barnen senare frågar vad hon skrev på pappret och hon läser, beskrivs
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barnen tycka att det är ganska roligt. Barnen kan också som F1 beskriver, vilja ha hjälp
med att skriva och berätta vad de har gjort för att senare berätta och visa för de andra
barnen t.ex. vid samling eller för föräldrar. Dokumentationen fungerar på så vis som
ett verktyg för barnen att återberätta aktiviteterna. 

4.3.4 Kompetens

Förskollärarna beskriver varierade inställningar till de egna kunskaperna i att utveckla
barnens skapande. F1 säger sig ha användning av sin konstutbildning främst för att
kunna se till  att  det finns en fungerande ateljé.  F2 anser sig ha de grundläggande
kunskaperna men menar att man som förskollärare hela tiden behöver utforska själv
och utbilda sig själv för att kunna stötta och utmana barnen:

Allt lärande som vi lär barnen måste vi ju också lära oss själva tänker jag. Så att jag tänker att man
aldrig blir färdig, även om man utbildar sig till ateljerista eller så, så blir man aldrig klar [...]det är
både kul och lite läskigt.

F3 berättar att hon ser brister i sina kunskaper ibland, t ex då hon ska använda ett nytt
material, men att hon då är noga med att testa materialet själv först, för att veta hur
det känns och kan hanteras, vad hon kan förvänta sig av barnen och vilka verktyg som
behövs.  Även  F4  beskriver  att  hon  ibland  behöver  lära  sig  nya  material,  olika
målartekniker och hur hon kan prata om bilder lite mer på djupet, och uppdaterar sig
själv genom att läsa böcker till exempel.  Konstböcker för inspiration lyfter också F5
som  menar  att  påfyllning  av  kunskap  eller  fortbildning  ibland  behövs  och  att
avdelningen förra året fått handledning i bild och form av en konstnärlig ledare. Hon
poängterar också att hon också lär mycket av barnen och att man lär så länge man
lever.  F8  hävdar  att  hon  upplever  sig  ha  bra  kunskaper,  men  att  inspiration  och
fortbildning alltid är välkommet och nyttigt. 

4.4 Resultatsammanfattning

Ateljén  uttrycks  på  samtliga  förskolor  vara  en  betydelsefull  miljö  i  förskolan  som
främjar barnens lustfyllda lärande, skapande och uttrycksförmåga. Gemensamt är att
miljön ska vara tillåtande, utmanande och lockande för barnen. En lugn, trygg och
inbjudande  miljö  uttrycks  underlätta  barns  skapande  förmåga  och  en  medveten
placering  av  möblers  och material  i  ateljén beskrivs  möjliggöra barns  möten samt
locka till skapande. Ateljén uttrycks  ge barn möjlighet att bekanta sig mer med det
estetiska  och  kulturella,  utforska  olika  fenomen  samt  utveckla  sin  fantasi  och
kreativitet.  Samtliga förskollärare utgår från barnens intresse och önskemål gällande
vad som erbjuds i ateljén och barnen kan vara  delaktiga  i utformningen av miljön i
ateljéer. Ateljéer i de Reggio Emilia-inspirerade förskolorna är stora och ligger centralt
i verksamheten och miljön kan fungera som den tredje pedagogen.  Det påpekas att
ateljén ger utrymme vid planerade aktiviteter som innehåller skapande, till exempel
vid olika tema eller projektarbeten, vilka utgår ifrån läroplanen och föds ut barnens
intressen. Förskollärare beskriver sig i projekten vara medforskande med barnen och
på olika  sätt  utmana barnen vidare  i  deras  skapande och experimenterande.  Barn
beskrivs  bli  inspirerade av  och samspela  med varandra och med materialet,  vilket
gynnar deras lärande i ateljén. Skapandesituationerna i ateljén uttrycks vara utmärkta
tillfällen för kommunikation och reflektion då barnen ger varandra tips och idéer,
resonerar,  visar,  uppmuntrar  eller  utmanar  varandra  samt  fungera  som  viktiga
kommunikationsformer för barn som inte har ett tydligt tal.  Förskollärarna beskriver
sin roll att vara ska vara närvarande, lyhörd, inspirerande och väcka barnens intresse
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mot skapande och att lära känna nya material.  Genom att observera, noga lyssna på
barnen och genom att samtala med barnen kring skapandet i  ateljén vill  de främja
barnens  skapande  och  lärprocesser.  Dokumentationsformer  som  foto,  film  eller
anteckningar  anses  öppna upp för  diskussion  och  reflektion samt ge  möjlighet  att
synliggöra  och  följa  upp  barns  lärande.  Förskollärarna  menar  att  de  emellanåt
uppdaterar sina kunskaper för att få nya idéer, lära sig nya material, tekniker, och hur
de kan prata om bilder. 

5 Resultatanalys

Resultatanalysen utgår ifrån studiens forskningsfrågor där 5.1 diskuterar frågan: hur
beskriver  förskollärare  ateljéns  betydelse  som  en  miljö för  barns  utveckling  och
lärande och 5.2: hur kan ateljén i förskolan utformas i syfte att stödja barns utveckling
och lärande och vilken roll har förskolläraren.

5.1 Hur beskriver förskollärare ateljéns betydelse som en miljö
för barns utveckling och lärande?

Enligt resultatet har ateljén stor betydelse för barns utveckling och lärande på både de
Reggio  Emilia-inspirerade  förskolorna  och  förskolorna  utan  denna  inriktning.
Förskollärarnas beskrivningar synliggör viktiga funktioner med ateljéns miljö, såsom
att utveckla barns tankar, deras fantasi och kreativitet, inspirera barnen till att skapa
och uppmuntra barnens nyfikenhet och utforskande. Det ligger i linje med Braxells
(2010)  åsikter  kring  att  ateljén är  en av  de  viktigaste  miljöerna i  dagens  förskola.
Ateljén  beskrivs  av  förskollärarna  enligt  resultatet  ge  viktiga  möjligheter  att  både
förbereda och förvara skapande material samt pågående skapande. Det antyds vara
värdefullt  då  det  väsentliga  med  barnens  skapande  enligt  resultaten  anses  ligga  i
processen, något som ligger i linje med Vygotskijs (1995) tankar om lärande som en
sociokulturell historisk process. Det viktiga är då inte den skapade produkten, utan
själva processen, att barnen sysslar med skapande, övar och förverkligar den skapande
fantasin. Resultatet visar att ovan nämnda funktioner skulle vara svåra att uppfylla om
det inte hade funnits någon ateljé. Då ateljén exempelvis ger en möjlighet att användas
just  som  ett  rum  för  skapande  och  fantasi,  där  lite  kladd  eller  kaos  under  tiden
skapandet  pågår  är  tillåtet  och  där  barnen  har  en  möjlighet  att  härja  fritt.  Enligt
utsagorna leder detta till att barnen blir mer fokuserade, att rummet inger en slags
trygghet där barnen tillåts tänka fritt. 

Ateljéns miljö och material inspirerar enligt resultaten även förskollärarna  att tänka
mer kreativt. Detta bli tydligt exempelvis då F1 framhåller att hon inte upplever så
mycket det finns hinder i ateljén utan mer konkreta möjligheter där hennes idéer kan
bli  verklighet.  Här  ses  ett  samband  med  Nikoltsos  (2000)  tankar  om  att
konstaktiviteter  bör  planeras  med  harmoni  i  en  kreativ  anda  och  att  kreativ
undervisning gör undervisning i  konst till  konst.  Enligt  Lindh (2014) är ateljén en
multimodal plats som gynnar det forskande barnets logiska och kreativa processer.
Pramling Samuelsson (2011) och Braxell (2010) menar att estetiska aktiviteter i ateljén
kan utveckla bland annat barnens språk, matematik, samspel och sociala relationer.
En sådan inställning på bild - och formskapande som både innehåll och metod, eller
som både medel och mål i sig framkommer i resultatet. Förskollärarna menar, enligt
resultatet, att ateljén kan användas för att utveckla barnens lärande i naturvetenskap,
fysik, kemi, teknik eller matematik, ofta då kopplat till projektarbete. 
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Enligt resultaten anser förskollärarna på de Reggio Emilia- inspirerade förskolorna att
barnen  i  projektarbeten  får  möjlighet  att  fördjupa  sin  kunskap  om  ett  specifikt
lärandeobjekt. Det då barnen med hjälp av olika material kan upprepa och bearbeta
det de lär i flera moment samt  gestalta och  se det de lär på ett konkret sätt. Enligt
resultatet ser en av dessa förskollärare på ateljén som en verkstad, där barnen kan
laborera  med,  uttrycka  och  beskriva  sina  kunskaper  praktiskt.  Detta  stödjer  vår
tidigare upplevelse av att förskolor inspirerade av Reggio Emilia filosofin i högre grad
använder den skapande verksamheten i syfte att utveckla och fördjupa barns lärande
och Häikiös (2007) åsikt att projekt eller tema arbeten är vanligt förekommande på
förskolor  med  denna  inriktning.  Dock  ska  poängteras  att  enligt  resultatet  arbetar
samtliga förskolor i projektform, men syftet med dessa framgår tydligast på de Reggio
Emilia-inspirerade förskolorna. 
   
Seende och perception antyds få en något mer framträdande roll i projektarbetena på
de  Reggio  Emilia-inspirerade  förskolorna.  I  resultatet  beskriver  F4  hur  barnen  i
projektet om småkryp noga studerade hur flugors ögon eller humlornas vingar såg ut
och att det då blev viktigt för henne att ta fram bilder på humlevingar i närbild. Det
överensstämmer med Skoog (1998) och Häikiös (2007) tankar om att utforskande och
aktivt seende är grundstenar inom Reggio Emilia -filosofin. Nikoltsos (2000) hävdar
att barn inte enbart ska stimuleras att skapa expressiva former utan också uppfatta
dem och  belyser  seendet  och  görandet  inom konsten  som dynamiskt  beroende  av
varandra. F4, som inte arbetar på en Reggio Emilia-inspirerade förskola betonar även
han ateljéns syfte att utveckla barnens seende och förmåga att avbilda, samt att kunna
överföra  det  barnen  ser  i  sitt  eget  skapande.  Ur  resultatet  framgår  det  dock  inte
huruvida  han  antar  ett  sådant  arbetssätt  där  seendet  står  i  fokus  under
projektarbetena,  eftersom han  påtalar  att  ge  små  pushar  under  barnens  spontana
ritande. 
  
Ateljéns möjlighet för barnen att  lustfyllt  lära om världen,  genom skapandelek och
tillsammans  med  andra  barn  och  vuxna,  synliggörs  i  resultatet.  Likaså  att
förskollärarna på en del  förskolor tillsammans med barn använder dokumenterade
bilder,  anteckningar  eller  videoinspelning  för  att  återberätta  och  utmana
läroprocesser,  synliggöra  och  bearbeta  dessa  för  barnen,  andra  barn  och  vuxna.
Möjligheterna och arbetssättet belyser de sociala och medierande aspekterna av det
sociokulturella  perspektivet  där  barnen  upplever  världen  i  samspel  med  andra
människor och med hjälp av språket samt olika typer av artefakter, symboler, tekniker
och kulturella redskap (Strandberg, 2006). Det hör också samman med det som Lenz
Taguchi (2013) och Palmer (2012) beskriver i samband med det konstruktionistiska
perspektivet, att använda dokumentation för att synliggöra barns läroprocesser och att
diskutera kring det som produceras. Dokumentationen sammanbinder och möjliggör i
enlighet med det författarna beskriver fortsatt lärande och utforskande och tillfälle att
”återbesöka” upplevelserna i ateljén. 

För att synliggöra barnens lärprocesser för barnen själva och för de vuxna krävs, enligt
resultatet, samspel och samtal. I resultatet framhåller förskollärarna ateljén som en
miljö för reflektion kring vad barnen har skapat och vilket material de har använt, som
då  F8  menar  att  skapandeprocesser  ofta  lockar  barnen  till  spontana  samtal.  De
möjligheter  som ateljén ger att  tillsammans reflektera i  skapandeprocesserna,  eller
runt materialet och att klä sina tankar i ord lägger enligt resultaten grunden för att
barnen ska få olika insikter och utvecklas. Reflektionerna och diskussionerna under
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och efter skapandet i  ateljén,  och då lärande beskrivs ske i  flera steg,  tyder på att
förskollärarna betraktar lärande ur ett konstruktionistiskt perspektiv. 

Resultatet visar en gemensam syn på bild och skapande som redskap för barnen att
möta sina kamrater, där det huvudsakliga syftet ibland kan vara just att umgås med
varandra. F 4 likställer ateljén som en liten syjunta, och framhåller det för barnen
välbekanta och öppna materialet som en viktig del för att dessa möten kan bli  till.
Beskrivningarna kring miljöns betydelse och samspelet mellan barn och mellan barn
och pedagoger  tyder  på en inställning att  förskollärarna ser lärande som en  social
konstruktion, att de som Vygotskijs (1995) ser barnets skapande som beroende av de
möjligheter  och  behov  som  barnet  möter  och  bygger  på  ett  samarbete  med  de
sociologiska och kulturella villkoren. 

Förskollärarnas beskrivningar kring hur de utgår från barnens frågor tyder vidare på
ett transformativt förhållningssätt. Samtliga förskollärare belyser de möjligheter som
ateljéns miljö, med hjälp av exempelvis det öppna och tillgängliga materialet, ger för
barnen att uttrycka sig. Det lyfts som extra viktigt då barnen inte har ett verbalt eller
skrivet  språk  och ligger  i  linje  med det  Nikoltsos  (2000) diskuterar,  att  små barn
genom en god estetisk verksamhet i  förskolan bör ges obegränsade möjligheter att
uttrycka och gestalta sina känslor och sina idéer. Något hon belyser vidare skulle vara
svårt, om inte omöjligt, att uttrycka även om barnen haft ett tal eller skriftspråk.

5.2 Hur kan ateljén i förskolan utformas i syfte att stödja barns
utveckling och lärande och vilken roll har förskolläraren?

Ur  ett  sociokulturellt  såväl  som  konstruktionistiskt  perspektiv  ses  i  resultatet  att
förskollärarnas förhållningssätt uppvisar en medvetenhet kring hur miljö och material
påverkar  hur  barn  lär.  I  resultatet  framgår  att  förskollärarna  i  ateljén  vill  erbjuda
barnen rikt, varierat och öppna material. Det framgår också en medvetenhet kring att
utforma ateljén så att materialet signalerar tillgänglighet för barnen och hur möbler
och material kan utnyttjas för att på bästa sätt främja möten och sampel. Det tyder på
att  förskollärarna delar  Bae´s (2004) syn på att kreativitet inte enbart bör komma
inifrån barnen utan också från mänskliga och fysiska miljöer i dess omgivning och den
betydelsefulla medierande aspekten bland vuxna och andra barn. Resultatet visar att
ateljén,  enligt  förskollärarna,  är  en  miljö  för  barnens  fria  skapande,  fantasi  och
kreativa utveckling. 

Då ateljén utformas som  en  miljö som signalerar lekfullhet och en tillåtande attityd
beskriver förskollärarna enligt resultatet, ateljén som en glädjekälla som ökar barnets
välmående, vilket också främjar  utveckling och lärande.  Häikiö (2007) resonerar på
likande sätt då hon jämför barns skapande med leken och  Cinquema (2015) önskar
integrera  konst och lek. Skoog (1998) belyser lekfullheten som en viktig aspekt, att
barnen har roligt, är uppslukade och att fria, experimenterande skapande aktiviteter
därför  är  värdefulla  i  ett  ”här  och  nu”  perspektiv.  Vygotskij  (1995)  påpekar  att
skapande  aktiviteter  aldrig  får  vara  påtvingade,  utan  ska  uppstå  ur  barnens  egna
intressen och att deras frihet ska beaktas. Bendroth Karlsson (2010) anser det viktigt
med en lekfull  atmosfär för att barnen ska våga vara skapande.  De centrala måste
ibland få vara sinnesupplevelsen menar hon, en bild som framkommer genomgående i
vårt resultat där barnen i en social samvaro använder olika typer av material för att
utforska, experimentera och uppleva med sina sinnen.



25

En syn på lärande som, ur ett  konstruktionistiskt perspektiv,  slingrar sig fram där
förskollärarnas  uppgift  är  att  som  Palmer  (2012)  beskriver  vara  medskapare
framkommer  i  resultatet.  Enligt  resultatet  planeras  aktiviteter  in  efter  hand,
tillsammans  med  och  utifrån  barnens  behov.  Det  syns  exempelvis  då  F4  efter
observationer av vad som sker i projekten tillför nya uttryckssätt eller nya material och
uppmuntrar barnen att pröva och ”se hur det blir” eller då F1 beskriver att barnen
driver projekten framåt och att barn och förskollärare forskar tillsammans. Även F7,
som inte arbetar på en Reggio Emilia- inspirerad förskola uttrycker att hennes roll,
genom gemensamma diskussioner, är att vara medskapare med barnen. 

Flera  förskollärare  beskriver  enligt  resultatet  sin  roll  att  handleda  och  föra
kreativiteten framåt med hjälp av material,  eller att så frön  som barnen får spinna
vidare på, vilket kan ses som ett exempel på ett pedagogiskt förhållningssätt i form av
guidning  med  lägre  grad  av  styrning  likt  det  Bendroth  Karlsson  (2010)  som
förespråkar. Enligt resultaten beskriver flera förskollärare sin roll som att introducera,
demonstrera och diskutera, väcka barnens intresse mot skapande och lära känna nya
tekniker och material. Resonemangen tyder på att de strävar efter att utmana barnens
zoner av proximal utveckling, att vägleda barnen att lära sig och uppleva konst genom
att  ge  dem  olika  typer  av  stöd  som  Bae´s  (2004)  diskuterar  eller  som  Bendroth
Karlsson (2010) uttrycker, guida genom att sätta ord på det barnet gör. God förståelse
för  konst  genom  personlig  erfarenhet  och  genom  utbildning  nämns  som
förutsättningar för detta enligt författarna. Ur resultatet synliggörs en varierad bild av
förskollärarnas syn på sina egna kunskaper. De flesta förskollärarna upplever sig ha
grundläggande  kunskaper  att  utveckla  barnens  skapande  förmåga  men  framhåller
samtidigt att kontinuerlig fortbildning gynnar deras arbete samt att det mycket är upp
till dem själva att uppdatera sina och söka nya kunskaper, främst gällande tekniker
och hur material kan användas, för att få nya idéer men också för att kunna samtala
om bilder på en djupare plan, något de vidare framhåller att de gör.

Ur resultatet framgår att ateljéerna på de olika förskolorna kan variera i placering och
storlek och att flera av  förskollärarna har önskat ett större rum. Enligt resultatet är
ateljéerna  på de  Reggio  Emilia-inspirerade  förskolorna  större,  mer  centrala  och
förskollärarna  poängterar  att  de  möblerar  utefter  barnens  behov,  samt  placerar
inspirerande  material  på antingen väggar  eller  bord.  Miljön som  tredje  pedagogen
betonas  också av  en av  dessa förskollärare.  Bilden  som resultatet  uppvisar  stödjer
Dahlberg och Åsens (2011) beskrivning av ateljén som en viktig miljö inom Reggio
Emilia för att utmana barnens tankar, fantasi och lärande. Betydelsen av en öppen och
tillgänglig ateljé, som utformas på ett  inbjudande,  utmanande och stimulerande sätt
betonas  enligt  resultatet  dock  enligt  samtliga  förskollärare.  Det  sammanfaller  med
Braxells (2010) tankar kring hur att ateljén bör vara en levande miljö för att fånga
barnens intresse och locka fram deras skapande förmåga och fantasi. Utsagorna visar
en gemensam syn på betydelsen av materialets tillgänglighet i ateljén för barnen, där
barnen spontant och fritt ska kunna plocka fram det de behöver för att skapa och där
förskollärarna vill ta tillvara på barnens nyfikenhet och egna initiativ gällande vad de
det skapa och med hjälp av vad. Häikiö (2007) belyser att materialet i ateljén ska vara
anpassat  och  lättillgängligt  och  Cinquema  (2015)  menar  att  förskollärare  bör
uppmuntra barnens idéer och deras fria användning av material med syftet att på ett
lekfullt sätt tillsammans bedriva konstnärliga, fantasifulla och kreativa aktiviteter. 

Enligt resultaten menar förskollärarna på de Reggio Emilia-inspirerade förskolorna att
de utvecklar barnens hundra språk. Detta då de erbjuder barnen att prova på många
olika skapande uttryckssätt och genom ateljéns möjlighet att uttrycka sig på sitt språk.
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Det ligger i linje med det som Dahlberg och Åsen (2011) och Skoog (1998) beskriver i
relation  till  Reggio  Emilia  filosofi,  då  de  menar  att  barnen  genom  övning  utifrån
intresse och motivation, får möjlighet att hitta sin dialekt ur de hundra språken.  Att
ateljén skapar förutsättningar att lära om, använda, erövra och experimentera med
olika material är vidare enligt resultatet något samtliga förskollärare belyser, och alltså
inte specifikt för de Reggio Emilia-inspirerade förskolorna. Enligt Braxell (2010) ska
barnen i ateljén ha tillgång till olika typer av material för att upptäcka och uppleva
med alla sinnen och  Lindh (2014) vill att ateljén associeras till en verkstad med ett
brett utbud av verktyg. Denna bild återfinns i resultatet bland annat då F4 relaterar
ateljén  till  en  verkstad  att  laborera  med sina  kunskaper eller  då  ateljén  enligt  F6
tillåter barnen att leka och gegga med färg, bekanta sig med och skapa en relation till,
olika material som de annars kanske inte haft möjlighet till. Det blir också tydligt då
F5 belyser att i ateljén får barnen utlopp för sina olika sinnen och att de ska få prova
på, leka och bekanta sig med så mycket färger, former eller annat material som möjligt
under  experimenterande  former.  Resonemanget  pekar  på  en  medvetenhet  hos
förskollärarna  att  ateljén  utifrån  ett  sociokulturellt  perspektiv  berika  barnens
upplevelser  och erfarenheter  i  syfte  att  gynna deras  lärande,  fantasi  och skapande
förmåga.  

Resultatet  visar  att  förskollärarna  på  de  Reggio  Emilia-inspirerade  förskolorna
beskriver  projektarbeten  som  verktyg  för  att  synliggöra  barnens  läroprocesser.
Dokumentation beskrivs då som verktyg för att  visuellt  synliggöra processerna,  för
förskollärarna själva men också för barnen själva. Enligt Dahlberg och Åsén (2011) är
en av ateljéns funktioner att hjälpa pedagoger att förstå barns läroprocesser.  Lindh
(2014) menar att i ateljén synliggörs barnens arbeten som arbetsprocesser, eller som
produkter  på väggarna,  som dokumentation.  Det  ses i  resultatet  exempelvis  då F4
beskriver att hon vill att det projektet som pågår ska synas även på väggarna, i form av
inspirationsbilder eller barnens egna arbeten eller modeller, som fylls på efter hand
som projektet fortgår. Detta beskrivs skapa historier om projekten vilket gynnar både
de barn som är med i hela processen och andra barn som får ta del av den och bli
inspirerade.  F2  hävdar  att  hon gör  barnen uppmärksamma på  lärandet  som skett
under dagen då de uppmuntras att återberätta sina aktiviteter för andra barn eller
vuxna med hjälp av foton. Liknande beskrivningar lyfter även F5 i resultatet, och de
tyder  på  ett  konstruktionistiskt  perspektiv och  transformativt  förhållningssätt.
Resonemangen antyder också att förskollärarna likt Vygotskij (1995) ser barns fantasi
och skapande som  uppbyggda av verkligheten, de upplevelser och erfarenheter som
erbjuds, samt att de likt  Häikiö (2007) anser att en estetisk process är en fördjupad
reflektion som pågår över tid, där barn lär och inspireras av varandra och där olika
estetiska intrycks- och uttrycksaspekter är involverade. F4 visar en medvetenhet kring
det  då  han  beskriver  hur  barnen  flera  veckor  efter  en  utställning  utifrån  de
erfarenheter och upplevelser de fått  började skapa konstverk  i  form av garnklädda
stenar. 

Enligt  resultatet  uttrycker  förskollärarna  att  barns  språk,  självförtroende  samt
självkänsla kan utvecklas i ateljén. Det då barnen exempelvis erövrar ett nytt material
eller  behöver  förhandla  och  resonera  om materialet.  F5  ser  enligt  resultatet  barns
skapande som ett sätt att främja demokrati där barnen kan få utrymme och möjlighet
att vara med och påverka. Resonemangen stöds av Bendroth Karlsson (2010) som ser
barns  bild-  och  formskapande  som en form av  kommunikation,  där  förskollärares
uppgift också är att utveckla barnens självkänsla och där barnen är aktiva delaktiga,
får ta egna beslut och initiativ i genomförandet och skapandeprocesserna. Hon lyfter
att  barnen ska ses som subjekt som inte endast följer pedagogens önskemål på ett
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mekaniskt sätt, en syn vi ser är genomgående i resultaten där barnens behov, intressen
och  uttryck  har  ett  direkt  inflytande  på  såväl  miljö,  projekt  och  dess  aktiviteter.
Resonemangen stöds av bland andra Cinquema (2015) som vill  utmana traditionella
hierarkiska relationer och tankesätt och uppmuntrar barnens eget aktiva skapande av
kunskap. Vygotskij betonar också utifrån den kreativa aspekten av lärande, att barn i
en god lärandemiljö ska vara med att påverka och omskapa dessa utefter deras behov
samt utveckla egna metoder som gynnar deras lärande. Det framgår av utsagorna att
ateljén utformas som en miljö där barnen kan ha roligt tillsammans, upptäcka sin egen
förmåga till kreativitet  och där de tillåts utforska, ta initiativ till att testa och se vad
som händer, samt uppmuntras till diskussion och problemlösning.  

I resultatet framhåller förskollärarna betydelsen av att vara närvarande, lyhörd och
noga lyssna  in  barnen innan  de  använder  sig  av  öppna och  riktade  frågor  för  att
samtala och reflektera med barnen i syfte att utmana barnens tankar och reflektion
kring vad de lärt sig. Resonemangen tyder på ett konstruktionistiskt perspektiv och ett
transformativt  synsätt  och  överensstämmer  med  bland  annat  Bendroth  Karlsson
(2010) och Mårdsjös (2010) åsikter kring vad som kännetecknar en god lärandemiljö.
F6 beskriver att barnen i ateljén får erfarenheter och upplevelser av bild och skapande
och  beskriver  dessa  som  verktyg  för  möten,  erfarande  och  meningsskapande
läroprocesser. Det ligger i linje med det Pramling Samuelsson (2011) betonar kring att
läraren  har  en  viktig  roll  i  barnens  estetiska  uttrycksätt  för  att  erfarenheterna  i
förskolan ska bli till medveten förståelse och erfarande. Särskilt riktade frågor är enligt
författaren  en  metod  att  göra  det  osynliga  synligt  för  barnen,  där  de  kan  urskilja
sådant de annars kanske inte reflekterat över.  Nyfikna frågeställningar,  ett  positivt
språk kring barnens skapande och att  på samma gång ge uppmuntran,  beröm och
utmaningar lyfts i resultatet. Det är enligt Bendroth Karlsson (2010) förenligt med ett
sociokulturellt perspektiv där hon beskriver att förskollärare stärker barns självkänsla
genom  att  ge  dem  rätt  handledning  och  beröm.  Den  närvarande  pedagogen  som
beskrivs i resultatet, går emot  Pramling Samuelsson, m.fl. (2013) studie där barnen
mestadels lämnades ensamma i de kreativa aktiviteterna och där författarna antyder
att förskollärarna istället tillskrev kreativitet som en individuell kompetens.

Det ses i resultatet att samtliga förskollärare menar att barnen ofta hjälper varandra i
skapandesituationerna  i  ateljén  och  att  miljön  ger  utmärkta  tillfällen  för
kommunikation när barnen samtalar om materialet de använder eller ger varandra
tips och idéer, resonerar, visar, uppmuntrar eller utmanar varandra. Detta är förenligt
med det  sociokulturella  perspektivet  där  barn  lär  och  utvecklas  genom att  lyssna,
imitera, inspireras av och interagera med, andra barn och vuxna och med det material
som erbjuds, vilka då fungerar som  artefakter och kulturella redskap. En miljö där
barnen skapar  och samtidigt,  parallellt  med utförandet,  före  eller  efteråt  diskutera
med varandra eller med de vuxna leder enligt perspektivet till att barn utvecklar sitt
tänkande, sin fantasi, kreativitet och nya färdigheter och enligt resultatet är ateljén
enligt förskollärarnas beskrivningar en sådan miljö. Utsagorna tyder på att det tycks
finnas en medvetenhet om dessa reflektioner och diskussioner kopplat till skapande
och  gestaltning  som  en  form  av  metasamtal,  något  Pramling  Samuelsson  (2011)
påtalar vara sällsynt i förskolan. 

Samtidigt framhåller förskollärarna vikten av att inte  för aktiv som vuxen för att ta
tillvara barnens egna inre bilder av hur de vill att det ska vara. Här antyder vi en bild
av  att  förskollärarna  som  Bendroth  Karlsson  (2010)  lyfter  vill  ta  tillvara  barnets
öppenhet och spontanitet och kreativitet.  Hon poängterar att barnets fria bild- och
formskapande underlättar barnens förmåga att tolka situationer och därför behöver
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rita  och  måla  utifrån  sin  egen  personlighet.  Liknade  tankar  uttrycks  av  Bendroth
Karlsson (2010) då hon anser att de skapande aktiviteterna ska präglas av en frihet att
uppleva med sina sinnen, fria från yttre kontroll, krav på att verbalisera eller söka efter
det realistiska i skapandet. Pramling Samuelsson (2011) betonar också förskollärarens
roll  att  erbjuda redskap och hjälpa barnen att  utvecklas  vidare,  samtidigt  som det
personliga  i  varje  skapande  ska  bibehållas.  En  del  förskollärare  påpekar  enligt
resultatet att de behöver känna av hur mycket ett barn vill berätta i sitt skapande och
det ska inte bli stört när det är ”så inne i det de gör”. Resonemanget stöds av Bendroth
Karlsson (2010) som belyser att förskollärare inte ska störa barnen när det är djupt
koncentrerat  då koncentrationen ofta  innebär  att  barnet  är  inbegripet  i  en  kreativ
process.

6 Diskussion

6.1 Metoddiskussion

Vi valde en kvalitativ intervjumetod som vi ansåg var mest relevant för vår studie,
eftersom vi var intresserade av att ta del av förskollärarnas förhållningssätt och tankar
kring rummet ateljé. Genom att använda en kvalitativ studie framkommer inte något
klart  mätbart  resultat  utan  det  handlar  om  människors  tankar  och  åsikter  kring
ämnet.  För  att  få  fram  en  mer  djupgående  kvalitativ  undersökning,  ett  bredare
perspektiv  och  därmed  en  högre  extern  validitet  med  möjlighet  att  generalisera
resultaten utöver denna undersökningskontext i form av åtta förskollärare, så hade vi
behövt mer tid och ett större urval. En kombination av observation och intervjuer samt
ett större urval hade gett ett rikare material att utgå ifrån. Bryman (2011) menar att
om god pålitlighet och trovärdighet vill uppnås måste forskningen utföras utifrån de
etiska reglerna. Dessa har beaktats då förskollärarna som deltog  även  informerades
om studiens syfte och att deras svar behandlas konfidentiellt, genom ett missivbrev
innehållandes  denna  information  och  etiska  aspekter  (Vetenskapsrådet  2011).
Pålitligheten  har  vidare  beaktats  i  studien  genom  att  använda  ljudupptagning  via
mobiltelefon  under  intervjuerna.  Stukát  (2011)  hävdar  att  respondenterna  under
intervjuer kan misstolka frågor och att deras svar då kan tolkats på ett felaktigt sätt.
För att undvika detta och öka tillförlitligheten i studien  spelade vi in alla intervjuer.
Det  underlättade  för  oss  att  kunna  lyssna  fler  gånger  och  att  transkribera  för  att
säkerställa att all viktig information tagits med från respondenternas utsagor.  I och
med  att  respondenterna  intervjuades enskilt  utifrån  en  halvstrukturerad  intervju,
ökade studiens tillförlitlighet då förskollärarna fick möjlighet att  öppet  beskriva sina
egna tankar och erfarenheter och då vi  kunde anpassa följdfrågorna.  Analysen  har
utgått från syftet, att undersöka förskollärares beskrivningar som ett rum för barns
utveckling  och  lärande  förskollärarnas  utsagor har  tolkats  med  hjälp  av  en
innehållsanalys.

Metoden anser vi var lämplig då vi  ville fokusera på ordens underliggande meningar
och identifiera grundläggande mönster i intervjuerna, något Bryman (2011) menar att
metoden möjliggör.  Att vi genomförde hälften av intervjuerna via telefon och hälften
av  intervjuerna  via  personliga  möten  var  en  aspekt  vi  i  inledningen  anade  kunde
påverka resultaten. Vi anade att telefonintervjuerna kunde bli kortare och fåordigare,
med inte lika väl utvecklade beskrivningar från respondenterna då den ickeverbala
kommunikationen inte fanns med. Det kan i sin tur ha bidragit till viss osäkerhet inför
den första telefonintervjusituationen. I efterhand upplever vi dock att vi oroade oss i
onödan. Redan under den första telefonintervjun som blev ett långt och rikt samtal där
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många delar naturligt behandlades, släppte denna farhåga. Misstanke fanns vidare om
en risk att vid telefonintervjuerna gå miste om sådan information som framkommer
tydligt  vi  ett  möte  ansikte  mot  ansikte,  såsom  kroppsspråk,  bekräftelse  via
ögonkontakt och hur vi skulle förhålla oss till tystnad då dessa ickeverbala signaler ej
var tillgängliga. Att avbryta och missförstå huruvida en informant talat färdigt kring en
fråga såg vi som en möjlig risk med att intervjua via telefon. Vissa svårigheter att tyda
när  ett  resonemang  var  helt  avslutat  eller  inte  upplevde  vi  också,  vilket  kan  ha
påverkat reliabiliteten. Att vara helt säker på när en respondent inte har något mer att
säga  kring  en  fråga  ser  vi  dock  som  omöjligt  även  vid  en  personlig  intervju  och
frånvaron av ett ickeverbalt språk kan också ses som ett sätt att  minska risken att
påverka intervjupersonen. Som helhet upplever vi att båda intervjuförfarandena gav
oss ett fullgott material för att undersöka vårt syfte.

6.2 Resultatdiskussion

Syftet med denna studie var att undersöka förskollärares beskrivningar av ateljén som
en  miljö  för  barns  utveckling  och  lärande.  Genom  det  sociokulturella  och  det
konstruktionistiska perspektivet  besvarades  studiens  frågeställningar,  dvs.  hur
förskollärare  beskriver  ateljéns  betydelse  som  en  miljö för  barns  utveckling  och
lärande och hur ateljén i förskolan kan utformas i syfte att stödja barns utveckling och
lärande samt vilken roll förskolläraren har. Att utgå ifrån dessa perspektiv upplevdes
lämpligt med utgångspunkt från studiens syfte gällande förskollärarnas uppfattningar
kring ateljén som  miljö och dess påverkan på barns utveckling och lärande. Det då
perspektiven enligt Palmer (2012) och Säljö (2000) sätter relationer och interaktioner
människor  emellan samt med den fysiska omgivningen i  fokus.  Även då  Vygotskij
(1995)  intresserade  sig  för  bildskapande  ur  både  ett  allmänpedagogiskt  och  ett
konstnärligt perspektiv (Skoog 1998). Vidare har vi till studien hämtat inspiration från
Reggio  Emilia-filosofin,  vilket  föll  sig  naturligt  då begreppet  ateljé  inom
förskoleverksamheter  enligt  Häikiö (2007) har  sin grund i  denna pedagogik.  Hade
andra  teoretiska  perspektiv  utgjort  utgångspunkten  hade  troligen  tolkningen  av
resultatet sett annorlunda ut.  Vi anser dock att de tjänade vårt syfte att undersöka
förskollärares beskrivningar av ateljén som en miljö för barns utveckling och lärande
och att perspektiven synliggjorde en koppling mellan syftet och de olika delarna av
studien. Då resultaten tolkades utifrån de teoretiska utgångspunkterna framkom en
gemensam  syn  på  ateljén  som  en  betydelsefull  miljö  i  förskolan  ur  såväl  ett
lärandeperspektiv som för barnens välmående och sociala samvaro. Miljön beskrivs
fylla flera funktioner som varit svåra att tillgodose om ateljén inte hade funnits, där
förskollärarna strävar efter att främja barns utveckling och lärande i och med hjälp av
skapande, fantasi och kreativitet samt inom flera olika ämnesområden. 

Vidare framstår en bild av att förskollärarna har en medvetenhet kring hur ateljéns
miljö  bör  utformas  för  att  utmana  barns  läroprocesser.  Betydelsen  av  en  ateljé  i
förskolan kan utifrån det teoretiska perspektivet också tolkas som att  det är  själva
utformningen av ateljén, materialet som erbjuds samt förskollärarnas förhållningssätt
som påverkar barnens möjligheter att lära och utvecklas. Då genom de möjligheter att
interagera  med  varandra,  med  de  vuxna  och  med  materialet  som  lyfts  som
betydelsefullt  av  förskollärarna  i  resultatet,  och  inte  rummet  i  sig.  Hade  vi  fått
liknande beskrivningar i resultatet om vi valt att intervjua förskollärare som inte har
en  uttalad  ateljé  men  andra  miljöer  utformade  på  liknande  sätt?  Samtliga
förskollärares  strävan  efter  att  göra  miljön  och  materialet  i  ateljén  lockande  och
inbjudande  för  barnen  sammanfaller  med  tidigare  forskning,  exempelvis  Braxells
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(2010)  tankar  om  den  ändamålsenliga  miljön.  De  Reggio  Emilia-inspirerade
förskolorna gör enligt utsagorna gör barnen till  medkonstruktörer av miljön.  Detta
genom  att  exempelvis  synliggöra  olika  delar  av  processen  i  barnens  arbeten  och
utforma miljön efter barnens behov. Även då miljön påtalas som den tredje pedagogen
antyds  dessa  förskolors  särskilda  arbete  med  en  levande  och  stimulerande
ateljéverksamhet,  något  som  bland  annat  Dahlberg  och  Åsén  (2011)  lyfter.
Beskrivningarna  som  synliggjorts  hos  de  olika  förskollärarna  är  dock  genom  vår
tolkning av resultatet, inte så olika varandra, hur miljön utformas och förskollärares
förhållningssätt  gällande ateljén lyfts  som betydelsefullt  hos  samtliga förskollärare.
Det tyder på att ateljén i dagens förskolor ses som en betydelsefull  miljö för barns
lärande och utformas och utnyttjas på ett medvetet sätt inte enbart på sådana med en
uttalad  Reggio  Emilia  inriktning.  Den  medskapande  pedagogen  uttrycks  både  av
förskollärare  på  Reggio  Emilia-inspirerade  förskolor  och  av  en  förskollärare  som
arbetar  på  en  annan  förskola,  och  genomgående  framkommer  en  bild  av  att
förskollärarna  tillsammans  med  barnen  söker  kunskap  och  deltar  i  gemensamma
läroprocesser där miljö och material är centrala aspekter. Bilden synliggör både ett
konstruktionistiskt  och  ett  sociokulturellt  perspektiv,  där  den  medskapande
pedagogen  ser  lärande  som  en  social  och  historisk  process  vilken  blir  till  genom
relationer  och  samspel  människor  emellan  samt  i  interaktion  med  den  fysiska
omgivningen, något som utgör fokus i båda perspektiven. Kan det vara så att Reggio
Emilia  inriktningen på  en  del  förskolor  och  den  estetiska  profilen  på  en  annan,  i
kombination  med  en  av  förskollärarnas  särskilda  konstutbildning  samt  den
medvetenhet och strävan som uttrycks av förskollärarna att kontinuerligt uppdatera
och söka nya kunskaper och idéer (kring tekniker, material samt för att kunna samtal
om bilder på en djupare plan), bidrar till att resultaten uppvisar bilden av en snarlik
syn  på  ateljén?  En  bild  av  stor  betydelse  för  barnens  utveckling  och  lärande  där
förskollärarna beskriver sig ha en viktig roll, likt den bland andra Bae (2004) lyfter,
som  synliggör  betydelsen  av  att  pedagoger  är  närvarande  med  barnen  och  för
konversationer  kring  det  som  skapas.  Förskollärarna  framhåller  både  miljöns
betydelse  och  samspelet  mellan  barn  och  mellan  barn  och  pedagoger.  Därmed
framträder en syn på lärande som en social konstruktion och barnets skapande som
beroende av de möjligheter som barnet möts av. En medvetenhet om reflektionerna
och diskussionernas betydelse kopplat till skapande och gestaltning, som en form av
metasamtal tycks finnas hos förskollärarna. 

Vidare  tyder  resultaten  på  en  utarbetad  tanke  kring  att  kombinera  olika  ämnen  i
ateljén, ofta i projektform, för att underlätta barnens lärande ur ett helhetsperspektiv.
Resultaten visar dock på att de Reggio Emilia-inspirerade förskolorna har ett tydligare
syfte och medvetnare arbetssätt. Det yttrar sig genom exempelvis upprepningar och
dokumentation av barnens arbetsprocesser, fördjupande av barnens kunskaper samt
utvecklande av barnens seende och bildperception, vilket sammanfaller med Häikiös
(2007) påståenden om att synintryck i bild är en viktig del av projektarbetena inom
Reggio Emilia-filosofin, i strävan att stimulera barnen att aktivt utforska världen. Som
helhet är dock de beskrivningar som förskollärarna för fram lika varandra och vi frågar
vi oss om detta hänger ihop med att det är just pedagoger med förskollärarutbildning
vi valt att intervjua.  Pramling Samuelsson (2011) påtalar ju att dagens läroplan för
förskolan  bygger  på  Vygotskijs  teori  som  betraktar  lärande  som  en  sociokulturell
historisk  process.  Även  läroplanen  påtalar  att  estetiska  uttrycksformer  utgör  både
innehåll och metod i strävan att främja barns utveckling och lärande. Hade vi fått ett
annat resultat  om vi  valt  att  intervjua bildpedagoger eller  andra yrkesgrupper som
kanske inte är lika insatta i läroplanen eller personer som inte söker nya kunskaper
och erfarenheter inom skapande och konstnärliga uttryckssätt på egen hand, på det
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sätt som framgår i resultatet? 

6.3 Slutsatser

Då ateljén i förskolan utformas på ett medvetet sätt är det en betydelsefull miljö för att
främja barns  utveckling och lärande.  Ateljéns miljö  och de möjligheter som denna
erbjuder, utmanar såväl barn och förskollärare att utveckla sina kunskaper. Ateljén
beskrivs inspirera både barn och förskollärare till skapande och kreativitet samt vara
en miljö  där deras idéer blir  verklighet.  Förskollärares förhållningssätt,  tillgång till
rikt, öppet och varierat material och en inbjudande, tillåtande och stimulerade miljö i
ateljén,  där  förskollärare  och  barn  samspelar,  inspirerar  och  utmanar  varandra  är
enligt förskollärarna betydelsefullt för barns utveckling av skapande förmåga, fantasi
och kreativitet. Under planerade och spontana aktiviteter och projektarbeten i ateljén
kan förskollärare med hjälp av estetiska läroprocesser  utmana barns lärande inom
flera  ämnesområden  som  språk,  naturvetenskap  och  matematik  och  genom
skapandelek  öppnar  ateljén  upp  för  möjligheter  att  lustfyllt  lära  om  världen
tillsammans  med andra  barn  och  vuxna.  För  att  detta  ska  bli  verklighet  krävs  att
barnen  får  positiva  upplevelser  och  tillåts att  prova,  erövra,  experimentera  och
uttrycka sig i olika material utifrån sina egna önskemål. 

Denna studie har gett oss blivande förskollärare en djupare insikt kring den funktion
som en förskoleateljé har och de möjligheter som finns där.  Vi  upplever att  vi  har
besvarat vårt  syfte att  undersöka hur förskollärare  ser på ateljén som en miljö  för
barns utveckling och lärande. I vårt kommande arbete som förskollärare vill vi i ateljén
ge barn frihet, utrymme och rika upplevelser för att kunna förverkliga sina tankar, sin
fantasi och kreativitet.  Våra kunskaper har förstärkts genom att vi fått en fördjupad
insikt i förskoleateljéns möjligheter att bli en miljö för barns utveckling och lärande
samt vår roll att se till att det blir så.

6.4 Fortsatt forskning

I  denna  studie  har  vi  fördjupat  oss  i  förskollärares  förhållningssätt,  tankar,  och
erfarenheter kring de aktiviteter som sker i ateljén. För vidare forskning kan det vara
lärorikt och intressant om vi kan använda oss av en metodkombination av intervjuer
och observationer, ett större urval av både Reggio Emilia-inspirerade förskolor och
förskolor utan denna inriktning, eller med någon annan pedagogisk inriktning, och
även pedagoger med olika utbildning och bakgrund. Då kan vi få ett mer omfattande
resultat som inte bara bygger på direkt information från förskollärare, utan även från
barn, andra yrkesgrupper och vår egen observation av miljön i ateljén. Då vi funnit en
viss skillnad i  hur förskollärare lyfter fram pedagogisk dokumentation relaterat till
verksamheten i ateljén för att synliggöra barnens lärprocesser, upplever vi ett behov av
att undersöka detta vidare i fortsatta studier. Vi fick också fram en viss skillnad i de
projektarbeten som vi belyst, där de Reggio Emilia-inspirerade förskolorna tycks ha ett
tydligare  syfte  och  medvetet  arbetssätt  att  fördjupa  barnens  kunskaper  och  att
utveckla  barnens seende och bildperception.  Därför ser vi  anledning att  ytterligare
utforska detta ämne och utveckla kunskap kring hur detta påverkar barnens estetiska
utveckling,  deras  lärande  inom  de  olika  ämnesområdena  och  barnens  skapande
förmåga.
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Bilagor

Bilaga 1/ Tabell 2

Denna tabell presenterar de åtta förskollärarna som medverkat i studien och benämns
F1 till och med F8. Sju av respondenterna var kvinnor, en av dem var man. 

Tabell 2
Förskollärare År i

yrket
Förskoleform Barns

ålder
Annan utbildning.

F1 13 Kommunal, Reggio
Emilia-inspirerade

förskola

3-4 Inte vidareutbildat sig men varit
på blandade dagsföreläsningar

ordnad av Reggio Emilia
institutet.

F2 30 Privat förskola, ej
särskild inriktning

5 Konstutbildning från gymnasiet.

F3 6 Privat förskola, ej
särskild inriktning.

5 Waldorfskola (på gymnasiet).

F4 17 Reggio Emilia-
inspirerad förskola

3-5 Ingen vidareutbildning

F5 11 Kommunal förskola, en
avdelning är inspirerad

av Reggio Emilia
filosofi.

3-5 Några små kurser som ingår i
arbete.

F6 22 En kommunal
mångkulturell förskola.

1-5 Barnskötare 1974 och
vidareutbildade till förskollärare

1994.

F7 11 Traditionell kommunal
förskola.

1-5 Barnskötare i 10 år,
vidareutbildat sig till
förskollärare 1995.

F8 35 En kooperativ förskola.
Inspirerad av Maria

Montessoris pedagogik

1-5 Ingen särskild vidareutbildning,
men fortbildningar av olika slag.
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Bilaga 2/  Missivbrev

Ateljén(–) en miljö för barns utveckling och lärande

Information om studien 
Vi är två förskollärarstudenter som läser sista kursen på termin sju vid Mälardalens
högskola. Just nu arbetar vi med vårt självständiga arbete där vi ska genomföra en
studie inom ramen för vår examensuppsats. Vi vill  undersöka  förskollärares syn på
förskolans ateljé som en miljö för barns utveckling och lärande. Genom studien vill vi
få  en  bild  av  förskollärares  förhållningssätt,  tankar,  och  erfarenheter  kring  de
aktiviteter som sker i  ateljén.  Därför söker vi  förskollärare som intresserade av att
delge kunskaper och erfarenheter i  området.  Du tillfrågas härmed om deltagande i
denna undersökning. 

Syfte
Uppsatsen syfte är att undersöka förskollärares uppfattningar och beskrivningar om
förskolans ateljé som en miljö för barns utveckling och lärande. Genom studien vill vi
belysa förskollärares förhållningssätt, tankar och erfarenheter gällande de aktiviteter
som sker i förskolans ateljé.

Praktiska genomförandet
Intervjun består av ett par öppna frågor och vår förhoppning är ett givande samtal.
Intervjun  tar  ca  30  minuter  och  vi  hoppas  att  du  har  möjlighet  att  delta.  Ditt
deltagande  och  allt  insamlat  material  behandlaskonfidentiellt  och  i  enlighet  med
Vetenskapsrådets allmänna regler i rapportserien God forskningssed (2011). Namn på
medverkande  deltagare  och  förskolor  kommer  inte  att  röjas.  Ditt  deltagande  i
undersökningen  är  helt  frivilligt.  Du  har  rätten  att  när  som  helst  avbryta  ditt
deltagande utan närmare motivering och utan några negativa konsekvenser för dig.
Undersökningen  kommer  att  presenteras  i  form  av  en  uppsats  vid  Mälardalens
högskola som i sin slutversion läggs ut på databasen DiVa. 

Med vänliga hälsningar

Farah Alsammarraie                                              Elin Davidsson
tel. nr: XXX                                                         tel. nr: XXX
e-post: fae13001@student.mdh.se                 e-post: davidssonelin@hotmail.com

Handledare Martina Norling
tel. nr. XXX
e-postmartina.norling@mdh.se
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Bilaga 3/Intervjufrågor

Bakgrundsfrågor: 

Har förskolan du arbetar på någon särskild inriktning?
Vilken ålder har barnen som du arbetar med?
Hur länge har du arbetat som förskollärare?
Har du någon särskild vidareutbildning?

Huvudfrågor:

1. Vilken betydelse anser du att  ateljén i  förskolan har som  en miljö för barns
utveckling och lärande? 

2. Hur kan  ateljén i  förskolan utformas i  syfte  att  stödja  barns  utveckling  och
lärande och vilken roll har du som förskollärare i detta arbete?

 Följdfrågor: 

 Kan du ge exempel på din roll i ateljén? 

 Vilken betydelse ser du att bild – och form skapande har för barnens lärande
och utveckling?

 Vad anser du är din roll då barnen skapar bilder och form? Exempel på det?

 Vad för samspel kan du se i ateljén? Exempel på det? 

 Hur stort utrymme får aktiviteter som sker i ateljén i verksamheten?

 Är aktiviteterna inplanerade eller sker de spontant?

 Var är ateljén placerad? Vad för möbler och material finns i ateljén? 

 Vilken tillgång har barnen till ateljén? Vilken tillgång har barnen till materialet?

 Hur ser du på egna kunskaper, upplever du att du har nödvändig kunskap för
att utveckla barnens bild - och bildskapande i ateljén?
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