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Sammanfattning 
Syftet med denna studie är att undersöka några pedagogers tankar kring utformandet av 
ateljén och hur barns kreativitet och skapande kan stödjas i förskolan. De frågeställningarna 
som behandlas i studien riktar sig till pedagogers tankar kring hur utformning, tillgänglighet 
och val av material kan påverka barns kreativitet och skapande. Studien baseras på besök i två 
ateljéer och kvalitativa intervjuer med tre förskollärare som arbetar mycket inne i ateljén. 
Resultatet visar att pedagogerna anser att det ligger stor vikt vid att erbjuda varierat material 
och vikten av en tydlig och bra placering i barns egen höjd. Pedagogerna har uppfattningen att 
detta skapar möjligheter för barnen att bli kreativa och självständiga i ateljén. Att barn känner 
trygghet till material och rummets utformning är mycket viktigt för kreativiteten, och 
pedagogers förhållningssätt och tydlighet till materialutbud är därför essentiellt. Rummet ska 
enligt pedagogerna vara en plats där skaparlust och nyfikenhet väcks.  
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Inledning  
Materialet är inte huvudpersonen i förskolan men en 
viktig förutsättning för att barnen ska bli det. (Winblad 
m.fl., 2016) 

 
Jag visste tidigt att det var med barn i förskolan jag ville arbeta för att kunna se deras 
utveckling. Efter år av praktik och vikariat så började min utbildning på förskollärar-
programmet och första klivet mot min yrkesroll som pedagog. Jag kände hur jag brann mer 
och mer för yrket och under kurser som berörde skapande och praktiska moment kände jag 
extra stort intresse. Mitt val av studie för detta examensarbete var självklart, då jag alltid haft 
ett stort intresse för ateljén som är platsen för skapande. 
 
Ateljén som rum är centrum för barns skapandeprocesser i förskola. Personen som har 
ansvaret för skapanderummet kallas ofta ateljerista, och jobbar inom förskolan för att 
inspirera till skapande och kreativitet. Jag vill ta del av de kunskaper pedagoger innehar och 
studera hur de tänker i sitt arbete och framförallt deras tankar kring ateljéns utformning.  
 
Från mina erfarenheter har jag fått uppfattningen att arbetssättet skiljer sig mellan olika 
förskolor och pedagoger när de nyttjar ateljén. Vissa förskolor begränsar och gömmer undan 
skapandematerialet för att hålla städat och ordning, vilket jag tänker kan göra att barnen 
hämmas i sitt skapande då de inte kommer åt materialet när de känner sig inspirerade. På 
andra förskolor finns allt material alltid framlagt vilket istället kan leda till att barnen inte vet 
vad de ska göra med allt.  
 
I läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) står det under rubriken ”Förskolans uppdrag” att 
förskolan skall erbjuda barnen en trygg miljö som utmanar och lockar till lekar. Den ska även 
inspirera barnen att utforska sin omvärld.  
 

Miljön skall vara öppen, innehållsrik och inbjudande. 
Verksamheten skall främja leken, kreativiteten och det 
lustfyllda lärandet samt ta till vara och stärka barnets 
intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, 
kunskaper och färdigheter. (Skolverket, 2010, s. 8)  

 
Det står också att det är pedagogens ansvar att låta barnen vara med och bestämma över 
materialutbud och utformande av miljön. Barn skall ha inflytande över detta lika mycket som 
pedagogen. Hur detta ska gå till är däremot inte beskrivet, ej heller är lokalens utformning och 
material noggrant beskrivet. Pedagoger vid olika förskolor har en möjlighet att till stor del 
själv bestämma, då styrdokumenten förespråkar att miljön bör förändras utifrån barngruppens 
behov.   
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Syfte 
Syftet med denna studie är att utifrån intervjuer undersöka några pedagogers tankar kring 
fysiska och materiella aspekter av förskolans ateljé. Studien ska sammanställa hur pedagoger 
tänker kring hur skapanderummets material, tillgänglighet och utformande kan tänkas stödja 
barns skapande och kreativitet. 
 
Frågeställning 
I mitt arbete kommer jag att utgå från följande frågeställningar: 
 

x Hur tänker pedagoger kring utformandet av förskolans ateljé? 
 

x Hur resonerar pedagoger kring tillgängligheten av förskolans ateljé? 
 

x Hur väljer och motiverar pedagoger material för att stödja barns skapande och 
kreativitet i ateljén? 

 

Centrala begrepp och begreppsdefinitioner 
Ateljé 
I denna studie så används begreppet ateljé som kreativ verkstad, för att benämna det skapande 
rummet på förskolan. 
 
Material  
I ateljén kan man mötas av olika typer av material, som har olika syften vid användning. 
Material kan vara en mängd olika saker såsom papper, pennor, återvunnet material, 
naturmaterial, saxar, lim med mera. I denna uppsats räknas även olika redskap som material. 
 
Tillgänglighet 
I denna studie undersöks barnens tillgång till ateljén ur två olika perspektiv. Materialets 
placering och presentation samt om dörren till ateljén är öppen, stängd eller på något annat 
sätt begränsande för vistelse. 
 
Ateljerista 
Ateljerista är en specialpedagog som arbetar med skapande, ofta då som handledare för övriga 
pedagoger inom förskolan. Ateljeristans uppgift är att utmana barnen, att ge stöd, men även 
att vara medkonstruktör i barnens process. Jonstoij & Tolgraven (2001) skriver att för en 
ateljerista är barns skapande i fokus och hen ska finnas där för att stimulera och utmana barns 
tankar och idéer kring skapande. Ateljeristan ska även uppmuntra barnet till eget tänkande 
och till problemlösning.  
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Bakgrund  
I denna del lyfts relevant litteratur för att få svar på vad tidigare forskning säger om bland 
annat Reggio Emilia, ateljéns utformning och material, vilka berör studien. 

Kreativitet  
Forsberg Ahlcrona (2016) förklarar att ordet kreativitet betyder att skapa, i bemärkelsen att 
skapa något som inte tidigare funnits. Den kreativa platsen beskrivs som en miljö där enskilda 
individer och grupper kan skapa produkter och idéer. Kreativitet beskrivs som något som ska 
ingå i förskolans verksamhet och därmed är det pedagogens uppgift och ansvar att skapa en 
kreativ förskola.  
 
Vygotskij (1995) skriver i sin bok Fantasi och kreativitet i barndomen att barn är fulla med 
fantasi och kreativitet, men det är ändå ingenting jämfört med vuxna. Detta beror på att vuxna 
har levt längre, upplevt mer och har tidigare erfarenheter som har utvecklat fantasin.  
Vygotskij beskriver fantasin som starkt bunden till kreativiteten och genom sin egen fantasi 
tolkar man världen, känslor och erfarenheter. Ju rikare erfarenheter en människa har desto mer 
möjligheter finns till fantasin skriver Vygotskij (1995). Winblad (2016) beskriver hur icke 
föreställande material kan bidra till att öppna upp barns fantasi och skapande förmåga. Med 
det menas att ostrukturerade material i sig stöttar barns fantasi och inspirerar till att upptäcka, 
prova och få utökad kreativitet. 
 

Estetiska lärprocesser 
Lindqvist (2015) påstår att estetiska lärprocesser innebär att kommentera och reflektera över 
kvaliteter i livet och omvärlden med hjälp av sina sinnen och sitt intellekt. Processerna kräver 
tid, uppmärksamhet och de skapar motivation och leder till närvaro i ögonblicket. En viktig 
del i de estetiska lärprocesserna är att barnen har ett inflytande, barnen får undersöka egna 
frågor, tankar och idéer. För de pedagoger som arbetar med barn är detta angeläget att känna 
till menar Lindqvist.  

Marner (2005) skriver att estetiska lärprocesser innebär ett möte med egna kunskaper, 
erfarenheter och upplevelser som berättas genom någon form av gestaltning. Estetiska 
lärprocesser betyder även att barnet själv är en aktiv deltagare i sin process och är en 
medskapare.  Häikiö (2007)  menar i sin avhandling att det är viktigt att som pedagog stötta 
barnet i sin process genom att finnas där och följa upp, utmana och vara medkonstruktör. 

Reggio Emilia och den tredje pedagogen  
Dahlberg, Moss, Pence (2005) skriver att pedagogiken Reggio Emilia kommer från Italien 
och har sin grund i Vygotskijs syn på hur barn utvecklas tillsammans med sin omgivning. 
Inom Reggio Emilia jobbar pedagoger med en öppenhet till förändring och med att förbereda 
barn inför en icke-statisk framtid. Begrepp som beskriver grunden för pedagogiken är 
reflektion, lärande samtal, dialog, delaktighet och ett utforskande arbetssätt. Inom 
pedagogiken talas det ofta om att ett barn föds med 100 språk genom vilka de kan uttrycka 
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sig. För att alla språk ska bibehållas behövs förskolor som arbetar med inställningen att barn 
lär sig på många olika sätt. Därför är det viktigt att man alltid har de 100 språken i åtanke, 
förklarar Dahlberg m.fl. 
 
Lind (2010) skriver att skapande alltid har varit centralt i förskolans arbete. Genom 
inspiration, intresse och samarbete med Reggio Emilia-inspirerande förskolor har ett nytt 
synsätt på barn fått genomslagskraft. Nämligen att se barnet som kompetent och 
meningsskapande. Wallin (1996) beskriver att pedagoger inom Reggio Emilia ser barn som 
tänkande, handlande och rika individer som själva kan klara olika situationer. Det är på den 
vägen barn får ny kunskap.  
 
Lenz Taguchi (1997)  skriver att utöver barnet och förskolläraren finns det inom Reggio 
Emilia en tredje pedagog, miljön och rummet. Där ser man ser miljön som en styrande kraft 
som hjälper barnen att klara saker på egen hand, och miljön anses vara uppdelad på två sätt, 
dels den synliga och osynliga. Med det synliga avses det man kan se och ta på fysiskt, medan 
det osynliga behandlar synsätt och förhållningsätt. Braxell (2010) förklarar att ateljén inom 
Reggio Emilia ofta är estetiskt tilltalade med mycket ljusinsläpp, öppna lokaler med allt 
material i barnens höjdnivå. Hela miljön bygger på en tydlighet vilket gör det lätt för barn att 
se vad som erbjuds och var man har möjlighet att arbeta med olika typer av material.  
 

Material och tillgänglighet 
Braxell (2010) skriver att hon vill att barn ska få uppleva olika miljöer i förskolan och att 
olika material ska erbjudas, som barnen kan upptäcka med sin kropp och med sina sinnen. 
Hon förklarar att första gången ett barn möter en pensel med färg så skaffas information om 
just det redskapet. Sinnen som lukt, känsel, syn och hörsel är aktiva i mötet med verktyget.  
Något som också kan påverka mötet är hur andra barn och vuxna tar sig an materialet, då barn 
lär genom att imitera och se hur andra barn gör. Att låta barn få möjligheter att bekanta sig, 
testa och experimentera med olika material är A och O för en skapande process och en utökad 
kreativ utveckling uttrycker Häikiö (2007). Erfarenheter om olika material som trä, plast, färg, 
lera med mera är enligt Braxell (2010) även viktigt hos yngre barn. Ofta ges de inte samma 
möjligheter till varierat material som de äldre erbjuds, trots att det även är givande för dem. 
 
I ateljén kan man mötas av olika typer av redskap, tekniker och material. Dessa har olika 
syften och egenskaper vid användning. Nordin-Hultman (2004) menar att material som inte 
bidrar till att det blir stökigt eller smutsar ner är material som barn i förskolan själva får ta 
fram och använda. Hon förklarar att förskolor än idag ibland väljer att gömma undan vissa 
material för att underlätta städningen för de vuxna. Medan de material som orsakar mer oreda 
kräver att pedagoger är med och plockar fram för att bibehålla kontroll. Ofta är det de 
pedagogstyrda aktiviteterna som man betecknar som experimenterande eller mer viktiga 
skapande aktiviteter beskriver Nordin- Hultman. Braxell (2010) anser att pedagoger bör vara 
modiga och prova olika materialkombinationer. Vidare beskriver Braxell att bra material inte 
behöver köpas, att saker såsom återvinningsmaterial, tyg, gamla träbitar och stenar kan vara 
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minst lika bra som inköpt material. Detta innebär att en kreativ miljö med varierat material 
inte behöver vara särskilt dyr. 
 
Placeringen och introduktionen av material i miljön synliggör pedagogers barnsyn och tilltro 
till barns egen förmåga skriver Braxell (2010). Hon skriver också att de allra flesta barn klarar 
av de flesta materialen och kan hantera dem om de erbjuds redskap för det och får kunskap. 
Tillgängligheten av material är viktigt för självständigheten och det egna skapandet för barnet 
förklarar Häikiö (2007). En logisk och tydlig placering av materialet skapar just den 
tillgänglighet som behövs för att barnet själv ska kunna skapa och utveckla kreativitet och 
skaparlust. Ju tydligare saker och ting placeras och görs tillgängliga desto mer självständiga 
kan barnen vara och klara saker själva. Häikiö beskriver att ett exempel kan vara att förvara 
material i genomskinliga lådor i barnens höjd, vilket gör det lättare för barnen att hitta olika 
material. Johansson (2005) skriver om tillgängligheten av materialet och hur det påverkar 
barnens chans till delaktighet och att det därför är viktigt att vara tydlig och berätta för barnen 
om vilket material som finns och vart det ligger. Tilltron till barnets förmåga förklarar 
Johansson som något som behövs för att kunna ha en öppen miljö och tillgängligt material. 
Miljöerna i förskolan är olika och skiftar både i utrymme och utformande och det kan både 
hindra och stimulera lärandet. Lagerbielke (1982) beskriver att pedagoger kan använda sig av 
material för att påverka barns lärande och utveckling, och då är placering och presentation en 
viktig del när det kommer till hur tillgängligt ett material är. Ansvaret att utforma en ateljé 
som tydligt och synligt visar materialutbudet så att möjligheterna till skapande och kreativitet 
kan ökas ligger hos pedagogen. Vidare påstår Lagerbielke att personen som bestämmer över 
inköp till den pedagogiska miljön bör vara kunnig inom området, så att den pedagogiska 
miljön blir så bra som möjligt och så att materialet inte blir statiskt utan förändras utifrån 
barnens behov. 
 

Ateljéns fysiska miljö 
Forsberg Ahlcrona (2016)  beskriver att den fysiska miljön inne i ateljén avser rummets 
storlek, inredning, möblering och material. Hon förklarar att miljön kan bli en resurs för barns 
lärande och utveckling. Det är pedagogens ansvar att skapa en miljö där barnen kan samspela 
och interagera med olika material. Pedagogens intresse, kunskaper och kreativa 
förhållningsätt visar sig i utformningen av miljön. Häikiö (2007) förklarar att ateljén kan vara 
ett rum där känslor, händer och fantasi jobbar tillsammans. En miljö med till exempel 
skapandehörnor med ljusbord eller overheadapparater erbjuder en möjlighet till att 
experimentera och utforska. Häikiö betonar att barn i ateljén får möjligheter att arbeta kring 
sig själva och kring sin omvärld. Enligt Braxell (2010) är det viktigt att miljön ska vara 
vackert för ögat. Med växter, blommor, tyger, stenar, många olika färger och bilder på 
väggarna som inspirerar och utvecklar barns idéer. Detta bidrar till den estetiska upplevelsen 
av ett rum. Trots detta är det viktigt att inte låta intrycken ta över. Braxell förklarar att många 
intryck också kan ge ett rörigt intryck och störa det kreativa skapandet. På grund av detta 
måste man göra en bedömning av detta vid utformandet av den ateljé man har. 
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Nordin-Hultman (2004) förklarar i sin avhandling att tydligheten i barns skapanderum är A 
och O för att ateljén ska bli en plats där fantasi och kreativitet kan få utlopp. Med bra bord, 
stolar och låga hyllor kan barnen själva nå de material de behöver och få en överblick. Häikiö 
(2007) beskriver att miljön ska kännas intressant och inspirerande och att färger och 
ljussättning är något som påverkar känslan i ett rum. Winblad m.fl. (2016) skriver att det ska 
vara ett rum som människor ska vilja vara i och upptäcka, men som samtidigt sänder ut 
meddelanden om vad som kan ske där. Det utger vissa ramar om hur man väljer att möblera 
eftersom det påverkar lekar och skapande mer är man kan tro. Små hemliga rum och nya ”rum 
i rummen” ger barn en valmöjlighet att välja aktiviteter samt välja om de vill vara ifred eller i 
en gemenskap med andra.  
 
Exakt hur en förskolemiljö ska vara utformad står det inget konkret om i läroplanen, men 
däremot betonas att den ska vara trygg, lockade och utmanande. Johansson och Pramling 
(2003) skriver att det är barnen som för tillfället ska vara där man måste utgå ifrån. Björklid 
(2005) påstår att om förändringar sker så måste också miljön utvecklas för att matcha. 
Pedagogen måste finna det barnen är intresserade av och utforma miljön därefter, och se att 
relationen till material och miljö förändras beroende på aktivitet. Johansson och Pramling 
(2003) hävdar att barn ska ges samma möjligheter som pedagogen att förändra miljön och 
påverka vad som ska erbjudas inne i ateljén. Strandberg (2006) skriver att eftersom man lär på 
olika sätt så är miljön en tillgång för utveckling och lärande då den oftast är lättföränderlig. 
 
Björkelid (2005) skriver om hur miljön får oss att känna och må när vi kommer in i ett rum. 
Vikten av att känna sig välkommen i sin förskolemiljö kan vara avgörande för det psykiska 
välmåendet. Något som Åberg och Taguchi (2005) betonar är samspel med barnen, och att 
tillsammans skapa med varandra. De föreställer sig samspel som något som sker mellan 
människor, olika ting och redskap. Nordin-Hultman (2004) skriver att pedagoger bör lyssna 
på barn för att kunna ge dem inflytande över sin egen lärmiljö. Hon beskriver att pedagoger 
som ställer i ordning fina perfekta miljöer, kan missa barnen i utformningen. Detta kan leda 
till att rummet blir ointressant och inte uppskattas på samma sätt av barnen. Nordin-Hultman 
menar alltså att miljöförändringar kan få en motsatt effekt om det inte finns någon relation 
barnet och rummet emellan. Ateljén ska bjuda in till lek, lärande och fånga intressen. Det är 
viktigt att tänka scenografiskt när man ställer i ordning ett rum och tänka in de aktiviteter som 
kan ske i rummen och även vem som ska vistas där. Ateljén kan kallas det multisensoriska 
rummet förklarar Häikiö (2007). Detta då det bidrar med upplevelser för kroppens alla sinnen. 
En intresseväckande ateljémiljö är en upplevelse där utformningen påverkar barns sinnen och 
identitetsskapande, medan en tråkig miljö avtrubbar sinnena. Strandberg (2006) skriver att ett 
främlingskap kan ske om barnen inte är med också skapar sin miljö. Johannesen och Sandvik 
(2009) förklarar att det är pedagogen som bär på makten i förskolan och alltså står i en 
maktposition. Björkelid (2005) förklarar att ett rum säger mycket om pedagogens barnsyn 
men även om förhållningsättet till sin egen roll som pedagog. 
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Metod 
I denna del av rapporten kommer metoden jag använt för denna studie att presenteras. 
Metodval, genomförande, urval, analys och etiska överväganden kommer att redovisas. 
 

Metodval 
Min Studie handlar om ateljéns utformning och pedagogers tankar om hur barns skapande 
och kreativitet kan stödjas. För att få svar på mina forskningsfrågor valde jag att använda mig 
av kvalitativa intervjuer. Johansson & Svedner (2010) förklarar att en kvalitativ studie och 
intervju kan ge kunskap om värderingar, tankar, intressen, förhållningsätt med mera hos den 
enskilde pedagogen. En kvalitativ intervju ska vara som en dialog mellan intervjuaren och den 
intervjuade. Ämnet ska vara förutbestämt, men det lämnas möjligheter att ställa följdfrågor. 
Det finns risk för att samtalet kan bli osystematiskt om man inte håller sig vid den röda 
tråden. Detta blir en balansgång förklarar Johansson & Svedner. 
Min intervjuguide (Se bilaga 1) är uppbyggd utifrån olika teman, som omfamnar mitt syfte 
och mina forskningsfrågor. Detta gjorde jag för att få en god struktur och behålla den röda 
tråden i min intervjuguide så att den skulle passa mitt syfte.  
 
Jag valde att göra tre olika intervjuer för att få en bredare uppfattning och mer data till mitt 
resultat. Johansson & Svedner (2010) förklarar att det ett bra vid kvalitativ intervju att spela in 
för att inte gå miste om viktiga delar såsom pauser, upprepningar eller tonfall som annars lätt 
faller bort om endast anteckningar används. En inspelning underlättar därför transkriberingen 
av datamaterialet. Johansson & Svedner förklarar att val av plats, tid och rum har stor 
betydelse om vad som sägs i intervjun och hur intervjun blir. Det är också bra att det finns 
tillräckligt med tid och utrymme för intervjun så att inte viktig information och kunskap går 
förlorad. På grund av detta krävs mycket av den som intervjuar, så att inte viktiga delar går 
förlorade och följdfrågor glöms bort. Johansson & Svedner beskriver att det är bra med 
följdfrågor som: Var? Hur? När? och att använda sig av exempel för att få en mer lättsam och 
fyllig intervju. 
 

Pedagogerna 
Löfdahl, Franzén, Hjalmarsson (2014) skriver i boken Förskollärarens metod och 
vetenskapsteori att i många år har just berättelser från pedagoger och ta del av andras 
erfarenheter och tankar varit givande för att få utökad kunskap. Därför har jag i min studie 
tänkt ta del av kunniga pedagoger och ateljeristor som arbetar i förskolan, för att lära mig av 
dem och ta del av deras kunskap. Löfdahl m.fl. tar även upp bristen på tid i förskolan och hur 
viktigt det är att intervjuaren är förberedd och att den röda tråden blir tydlig för dem som 
intervjuas. Därför valde jag att ta kontakt på personligt sätt genom att presentera mig och min 
studie först via mejl för att bjuda in pedagoger till min studie. Efter detta tog jag muntlig 
kontakt via telefonsamtal för att ytterligare förtydliga och göra informanterna beredda på hur 
jag tänkt kring intervjun. Jag valde att intervjua tre olika pedagoger på separata förskolor, 
med olika bakgrunder. Det som pedagogerna har gemensamt är att alla har varit verksamma 
inom förskolan i över tio år. Jag ville intervjua pedagoger som på något sätt arbetar aktivt inne 
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i ateljén. Detta då jag i min studie ville ta reda på hur pedagoger med extra intresse och 
utbildning tänker. 
 
När jag hittat tre passande pedagoger som var villiga att ställa upp besökte jag dem och deras 
tre olika ateljéer. Två av dem jag valde arbetar som förskollärare och jobbar mycket inne i 
ateljén med barn, och de har även tagit del av kurser som innefattar utveckling av ateljén. Den 
tredje pedagogen var utbildad pedagog men arbetar nu som ateljerista, och håller utbildningar 
för andra pedagoger i en kreativ verkstad. De två ateljéer som låg på förskolor besökte jag 
mer ingående för att få en djupare inblick i utformningen.  
 

Ateljébesök 
Johansson & Svedner (2010) tar upp svårigheterna med att svaren i intervjun ska avspegla sig 
i vad den intervjuade faktiskt tror på, eller i mitt fall hur man som pedagog upplever ateljén. 
På grund av detta valde jag därför att göra besök inne i de två olika förskolornas ateljéer för 
att få en bredare bild av vad pedagogerna beskriver och få en egen känsla av de rum 
pedagogerna talar om. Detta besök var tänkt som ett komplement till mina intervjuer. Den 
kreativa verkstaden valde jag att inte undersöka eller fokusera på, då det är en miljö där inga 
barn vistas. Jag använde papper och penna och skrev upp vad jag såg och tänkte om 
utformningen, möblering, materialet som finns. Hur materialet placerats och presenterats 
noterades. Jag tittade även på färg, form och ljus i rummet. Jag valde att kategorisera de 
områden jag ville titta på. Detta blev ett tydligt sätt då jag besökte två olika förskolor men 
följde en mall med samma begrepp. (Se bilaga 2) 
 

Genomförande av intervju 
Alla tre intervjuer skedde olika tider och datum men varje intervju varade i cirka en timme.  
Jag valde att spela in intervjuerna för att kunna vara mer delaktig i intervjun och skapa en 
bättre dialog. Efter intervjun antecknade jag efter mallen med begrepp (Se bilaga 2) vad jag 
kunde se i ateljén, för att kunna stödja mina intervjuer. Sedan skedde en transkribering av 
texten och vid transkriberingen så gjorde jag ett urval av intervjumaterialet. Jag exkluderade 
vissa delar av intervjuerna då allt material inte framstod relevant för just det jag skulle 
undersöka. I urvalet sållade jag bort mycket material eftersom vissa intervjuer blev långa och 
ämnen som inte rörde min studie också uppkom under intervjun. Skratt och tystnad under 
intervjuerna är också sådant jag valt bort då det inte uppenbarade sig vid något särskilt som 
rörde intervjun. Däremot har pedagogernas brinnande intresse för ateljén drivit och påverkat 
mitt urval.  
 

Litteratur 
För en sådan här undersökning är det viktigt att hitta bra och relevant litteratur. Jag började 
titta i litteraturlistor från tidigare kurser, och under vissa kurser kunde jag hitta litteratur som 
hade olika avsnitt som berörde ämnen i min studie. Efter att ha funnit lite relevant litteratur 
använde jag mig av bibliotekets söktjänst och sökte på olika nyckelord som jag skulle beröra i 
min undersökning. Exempel på sökord är: Ateljé, ateljerista, skapande, kreativitet, 
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pedagogiska rum. Jag läste också uppsatser gjorda av studenter för att finna tips på bra 
litteratur. 
 

Analysmetod 
Att använda en kvalitativ intervjumetod innebär arbete med en stor mängd text. Därför är det 
viktigt att göra ett urval av all data som framkommer från intervjuerna. Detta är essentiellt för 
att ta med det viktigaste och mest centrala för min studie. Efter transkribering av intervjuerna 
läste jag igenom materialet noga och sökte efter gemsamma teman. I min studie används 
kvalitativ innehållsmetod vid analys, något som Larsen (2009) påstår är en metod som går ut 
på att se samband, skillnader och gemensamma drag i en text. Johansson & Svedner (2010) 
skriver också att det handlar om att jämföra, läsa och hitta gemensamma drag i texten när 
materialet ska analyseras. Jag använde rubriker som liknade mina forskningsfrågor för att 
bibehålla den röda tråden genom resultatet och för att kunna koppla tillbaka till mitt syfte. 
Tidigare forskning jag tagit del av har också påverkat mitt urval. Detta presenteras i mitt 
resultat som jag valt att skriva in i analysen för att väva samman de centrala teman som 
uppkommit under intervjuerna. Analysen presenteras i slutet av varje stycke för att på ett 
enkelt sätt se kopplingar och tydlighet. 
 

Reliabilitet och validitet 
Det är viktigt att sträva efter att ha så hög trovärdighet som möjligt när man utför intervjuer. 
Johansson & Svedner (2010) skriver om hur intervjuarens teknik kan påverkan på resultatet, 
vilket självklart också kan påverkat mina intervjuer. Jag försökte i min intervjuguide att göra 
så tydliga frågor som möjligt och vara beredd med följdfrågor. Johansson & Svedner förklarar 
att om man utformat intervjuerna på liknande sätt så ökar det reliabiliteten, då det blir lättare 
att jämföra och se likheter mellan intervjuer. Mina frågor gav de svar jag behövde, men ibland 
var jag tvungen förtydliga och formulera om frågan.  
 

Etiska ställningstaganden 
Jag strävade efter att följa de forskningsetiska principerna som Vetenskapsrådet (2002) tar 
upp. Jag var noggrann med att berätta och förklara forskningens syfte och frågeställningar för 
att mina intervjuade pedagoger skulle få inblick detta enligt informationskravet. Likt 
samtyckeskravet fick deltagaren själv bestämma över sin medverkan. Jag var också noga med 
att säga att intervjun med dess inspelning bara skulle användas för studiens ändamål och att 
den intervjuade skulle förbli anonym detta, enligt konfidentielitetskravet. Nyttjandekravet 
visade sig genom att intervjupersonerna innan intervjun fick information om att den 
intervjuade alltid hade rätt att avbryta sitt deltagande om han/hon av någon anledning inte 
längre ville delta i studien. 
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Metoddiskussion 
Det var till en början svårt att få tag på informanter med ett brinnande intresse för ateljén, men 
efter att ha hittat tre kreativa pedagoger åkte jag direkt ut på förskolorna. Jag känner att ha 
valt ut specifika pedagoger som just arbetar mycket inne i ateljén var givande för min studie. 
Detta då jag själv ville bli inspirerad av människor som på samma sätt som jag brinner för 
ateljén.  
 
Jag fick genom intervjuerna svar som omfamnade mina frågor och syfte, och jag fick liknande 
svar från alla tre pedagoger. Men fastän alla gav liknande svar skiljde sig hur de uttryckte sig 
och vad de betonade som viktigt inne i ateljén. Spännande var att jag också besökte de 
ateljémiljöer de pratade om. Detta gjorde att jag fick höra deras tankar och kunde sedan bilda 
en egen uppfattning. Jag känner att besöken i ateljéerna var givande, men även att det var 
klokt att fokusera på intervjuerna och vad pedagogerna hade att säga, då det var deras tankar 
jag ville lära av. 
 
Jag märkte under de tre olika intervjuerna hur viktigt det är att vara alert när man intervjuar 
för att kunna ställa följdfrågor och inte missa något i vad pedagogerna säger. Detta kan vara 
en nackdel tänker jag då det gäller kvalitativa studier, att allt hänger på intervjuaren. Men en 
fördel är också just det att det blir intervjua sker i mer dialog, vilket ofta kan vara avslappnat 
och ge en bekväm atmosfär. Men som sagt fastän man har gjort en inspelning så kan 
intressanta tankar gå förlorade om man inte följer upp med de rätta frågorna. Jag hade 
intervjuguiden och följde mina förutbestämda teman, men var ändå flexibel för att kunna följa 
det pedagogerna sa. Därför kunde en del frågor omformuleras under tidens gång. Särskilt för 
en av pedagogerna, som inte hade en ateljé för barn på samma sätt som de andra pedagogerna, 
där vissa svar blev från en annan synvinkel. 
 
Jag upplever att denna typ av intervju för att samla in data fungerar väl för rapportens syfte 
och jag fick svar på mina frågeställningar. Men något som lätt kan ske är att frågor kan tolkas 
på olika sätt. Vissa frågor jag ställde borde jag ha ställt annorlunda om jag gjorde intervjun 
idag. Detta för att få fram andra vinklingar som kanske skulle ha gett mig ännu tydligare svar 
på frågeställningar.  
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Resultat och analys 
I det här avsnittet presenteras en sammanfattning av intervjuer med de tre pedagoger, och 
deras tankar kring ateljéns utformning, tillgänglighet och material för att stödja skapande och 
kreativitet. Mina besök i de två förskolornas ateljéer kommer också att presenteras i denna 
del, just för att få en liten inblick i hur det var utformade. Mina tre pedagoger benämnas som 
pedagog 1, pedagog 2 och pedagog 3. Pedagog 3 är den som numera jobbar inom kreativ 
verkstad. 
 

Pedagogers tankar kring förskolans ateljémiljö 
Då jag kliver in ateljé 1 möts jag av ljus. I rummet finns många fönster men även många olika 
bord för olika typer av skapande. Borden är i olika höjder och diskbänken för att skölja 
penslar är i barnens höjd, så att de själva kan skölja penslarna. Detta är något som alla tre 
pedagoger pratar om som något viktigt då det gäller utformandet av miljön. Att erbjuda olika 
typer av bord och stolar för olika typer av skapande. Pedagog 1 beskriver hur hen byggt upp 
olika temabord i sin ateljé för att ge barnen tydlighet om vad man kan göra vid ett visst bord. 
Att dela upp rummet för att skapa tydligare avdelningar är något som både pedagog 2 och 3 
också pratar om som givande för utformningen och barns skapande.  

 
Vi har försökt ordna miljöer som är lustfyllda, i vår ateljé 
har vi olika hörnor, små stationer där man kan jobba 
ostört med det man vill jobba med. Till exempel att någon 
kan sitta med lera vid ett bord medan en annan målar en 
bit bort. (pedagog 2) 

 
I ateljé 2 finns det många olika vrår med varierat material och aktiviteter som bjuder in till 
olika typer av skapande. Rummet är ganska mörkt, upplyst av punktbelysningar och alla 
möbler, hyllor och lådor är placerade i barnhöjd. Detta rum är utformat för individerna som 
ska vistas där, nämligen barnen.  
  
Pedagog 1 förklarar att syftet med en ateljé är att det ska vara en kreativ miljö som ska locka 
både vuxna och barn till skapande. En ateljé ska vara en tillåtande miljö där man kan få 
hamna i sin egna kreativa bubbla, där möjligheten att stänga dörren finns. Pedagog 1 berättar 
också att miljön inne i ateljén ska vara tydlig, där barn själva ska kunna se vart material och 
redskap finns.  
 

Jag läste någonstans att en ateljé ska vara som en 
flygplats. Man blir själv så orolig och vet inte var man ska 
gå om man inte hittar dit man ska på flygplatsen. Så kan 
man tänka då det gäller en ateljé.(Pedagog 1) 

 
Pedagog 1 anser att man inte kan skapa på samma sätt om man inte har en ateljé. I en ateljé 
finns möjligheter att utforma på ett sätt så att barns idéer kan väckas av vad rummet erbjuder.  
Därför ska materialet presenteras enhetligt, snyggt och prydligt i burkar som underlättar barns 
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sökande efter inspiration men även skänker trygghet. Pedagog 1 förklarar också att det sätter 
igång tankar och skaparlust hos barnen. Material som är undanplockat i skåp är väldigt svårt 
att föreställa sig på samma sätt och ger inga idéer till skapande. 
 
När pedagog 2 får höra frågan om vad som är önskvärt i ateljén så är mer utrymme något som 
önskas. Även mer ytor på väggarna att kunna variera mer. De flesta väggarna inne i ateljé 2 är 
fyllda med hyllor. Pedagog 2 trycker på detta och förklarar att tomma vita väggar skulle vara 
önskvärt så att man med hjälp av en projektor kan visa olika bilder och färger för att inspirera 
barnen. Pedagog 1 och 3 betonar vikten av att som pedagog kunna förändra rummet med hjälp 
av inspirationsbilder och sådant som sätter igång kreativiteten.  
 
Pedagog 2 menar på att utrymme är en förutsättning för att kunna erbjuda olika aktiviteter 
inne i en ateljé, därför är rummets storlek en viktig faktor som avgör hur man väljer att 
utforma det kreativa rummet. Pedagog 3 berättar att kreativitet smittar av sig mellan barn och 
vuxna, och vill man ha en kreativ miljö som ska locka till skapande, sitter det hos 
pedagogerna. Pedagog 3 menar att kreativitet är att vara nyfiken och att det inte kan existera 
kreativitet i en barngrupp om det inte existerar kreativa pedagoger. Man kan vara kreativ i 
torftiga miljöer om pedagogens förhållningsätt tillåter det. Det är pedagogen som sätter 
ribban. 
 
Alla tre pedagoger berättar att det kan vara svårt att utforma en miljö som gör det lätt för 
barnen själva hålla ordning och veta vart materialet finns. Det krävs att man skapar tydlighet, 
vilket skänker trygghet för de som ska vistas där. Materialet och utformningen runt omkring i 
rummet är lika viktigt som materialet som ska användas. (pedagog 1)  
 
Analys kring utformning 
Förskolans ateljé ska ha möbler som är anpassade för barnen är något som Nordin-Hultman 
(2004) skriver om. Det ska finnas bra bord och stolar, låga hyllor där barnen själva når 
materialen. Under intervjuerna med de tre olika pedagogerna uppkom det tankar kring detta. 
Från mina egna besök märkte jag att anpassade möbler förekom i båda ateljéerna. Tankar om 
den Reggio Emilias tredje pedagog blir mer central då man valt att anpassa miljön för att 
möjliggöra barnens självständighet. Fastän det inte står i förskolans läroplan hur man ska 
utforma miljön, utformar de flesta förskolorna det hela väldigt likt då det gäller möbleringen 
med anpassade möbler. Detta skriver Johansson och Pramling (2003) och de trycker på att en 
miljö som likt en flygplats ska vara trygg, men även lockande och utmanande. Pedagogerna 
trycker på att miljön ska vara självgående. För att uppnå detta berättar pedagogerna att de 
skapar hörnor och temabord för att inspirera till skapade. Dessa är också placerade med 
tydlighet, vilket skänker trygghet.  
 
Johansson (2005) påstår att pedagogers förhållningsätt och tilltro till barns förmåga syns i de 
fysiska miljön på förskolan och om de ser barnen som kompetenta kommer det avspeglas i 
förskolemiljön. Pedagogerna pratar om att om det finns ordning blir det lättare att arbeta. Hur 
pedagogerna väljer att utforma temabord sitter i synen på barns skapande. I vilken höjd de 
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väljer att ha materialet visar också vad de tror att barnen själva kan plocka fram och använda. 
Björklid (2005) skriver om att miljön ska utformas efter barnen och om förändringar sker i 
barngruppen måste också miljön utvecklas för att matcha. Detta beskrivs inte så mycket bland 
pedagogerna, men genom att de valt att göra temabord, låga möbler och skapat en lustfylld 
ateljémiljö så är rummet individanpassat. Genom att välja bort vissa material och dela upp 
rummet för olika aktiviteter visar pedagogerna att de har haft en tanke när det utformat 
ateljén, där barnen har varit en styrande kraft. 
 
I det stora hela handlar det om pedagogen som stöttepelare och vägledare till utformningen av 
miljön, hen ska vara aktiv och visa entusiasm för rummet. Detta krävs för att skapa en levande 
miljö som formas och förändras efter barnens behov och intressen. Det är bra att pedagoger 
finns med och inspirerar, men det är viktigt att pedagogerna inte tar över och styr för hårt över 
miljön. Pedagogens jobb är att finnas där och följa barnen inne i ateljén och i samspel utforma 
en ateljé som fungerar på olika sätt som ett rum för skapande. 
 

Pedagogers tankar om tillgängligheten i ateljén 
De två ateljéerna jag besöker ligger väldigt centralt i förskolorna, och är därför ett rum som är 
lätt att se och hitta till. Det finns även många ingångar till ateljén, vilket skapar en möjlighet 
och öppenhet till att gå in och vistas där.  
 

Dörren till ateljén ska stå öppen. Det ska vara lika tillåtet 
att vara där som att vara i byggrummet eller bygga lego 
och då är det viktigt med en fungerande miljö därinne. 
(pedagog 1)  

 
Pedagog 1 beskriver att ateljén används i princip av alla barnen men också av alla pedagoger, 
och oftast är det någon pedagog inne i ateljén. Pedagog 2 är också av uppfattningen att nästan 
alla barn vistats i ateljén, men att antalet barn växlar under dagen. Båda förklarar att de olika 
hörnorna och temaborden inne i ateljén används av olika åldrar och kön och att de är öppna 
under hela dagen. Men trots det finns det nästan alltid några som knappt går in i ateljén 
berättar pedagog 1. Vidare förklarar hen vikten av att introducera rummet och att ge barn en 
bra introduktion, och inte bara sätta dem vid ett temabord och förvänta sig att de ska börja 
skapa. Pedagog 1 förklarar vikten av att få skapa, utan några som helst ramar. För att få 
bekanta sig med material som exempelvis papper och pennor, som kan bli en inkörning till ett 
senare skapande vid temaborden.  Pedagog 2 berättar vikten av att låta barn titta och iaktta. 
För att sedan mogna med uppgiften och kanske sedan efter upprepade gånger iakttagit vågar 
barnet ta steget att prova själv.  
 

Det är viktigt att säga till barnen att det är helt okej att 
sitta och titta på om man vill det från början, för då 
lossnar det till slut för dem. (pedagog 1) 
 

Pedagog 2 berättar om bemötandet av barn med prestationsångest med uppfattningen att de 
måste skapa något speciellt bara för att de är inne i ateljén. Vidare förklarar pedagog 2 att vid 
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sådana tillfällen är stora gemensamma målningar bra, och hen menar på att det inte blir 
samma prestation om man målar tillsammans då det inte blir lika tydligt vem som gjort vad. 
Detta ger en annan trygghet berättar pedagog 2. Det är även viktigt att vara med och stötta, 
peppa och introducera ateljén, materialen och teknikerna. Att vara tydlig med att det finns inga fel 
i ateljén, bara rätt (pedagog2)  

 
Pedagog 3 förklarade att barn iakttar hur kompisarna gör, och vid detta tillfälle kan man som 
pedagog verkligen vara med, fånga upp och vägleda barnen till att fråga varandra och be 
varandra om hjälp. Hen menar att det kan locka fram kreativitet genom att se vad andra gör. 
Detta gäller också vid val av material. Hen beskriver att om man som pedagog sitter vid ett 
bord där barn ritar kan man se sig omkring och då som pedagog rita det som barnen ritar. 
Istället för att själv börja rita något eget motiv för då kan barn stanna upp, och tro att det 
pedagogen gör är ledmotivet, fastän det inte är utsagt. Vidare förklarar hen att pedagoger 
istället bör imitera barnen och låta deras bilder styra, vilket gör att deras idéer och skapande 
styrks. Alla tre pedagoger är eniga i uppfattningen att om det finns material som är 
lättillgängligt inne i ateljén så är det också lätt att jobba med det. Temaborden och hörnorna 
som pedagogerna understryker, erbjuder olika skapandematerial och är något som bidrar till 
hur lätt det är att arbeta inne i ateljén. 
 

Det är inte så mycket tillgängligt som jag skulle vilja i vår 
ateljé, vi har mycket att göra i ordning. Men jag tycker att 
allt som de ska få använda ska också ha en plats så detta 
blir möjligt. Det krävs ju mycket mer av mig som pedagog 
och jag måste ge dem allt material istället för att de kan 
plocka ner själva. Utan att barnet istället vet var de ska 
lägga sin målning för torkning. (pedagog 1) 

 
Under min vistelse inne i ateljé 1 fanns det mycket framme som inspirerade till skapande på 
de olika stationerna och hörnorna, men mycket var också undanstoppat i skåp. Pedagog 1 
berättar att de inte hunnit komma i ordning riktigt och att det ska märkas upp och ska bli mer 
tydligt var saker och ting finns. Pedagog 1 ansåg att vid en dålig materialplacering så används 
pedagogerna på ett onödigt sätt, då man måste hjälpa och plocka fram allt material istället för 
att barnen kan plocka ner själva. Det är en vinst att visa barnen och introducera inne i ateljén 
så att de kan hämta exempelvis de saxar de behöver på egen hand. Pedagog 1 beskrev att de 
förvarar flaskfärgen i skåp och tar fram färgen när den behövs, och då hälls det upp i mindre 
behållare. Andra typer av pysselmaterial som paljetter, glaspärlor, flörtkulor finns också i 
skåpen och är exempel på sådant som kan dukas upp till temaborden. Pedagog 2 berättade att 
de placerar materialet tillgängligt så att barnen själva kan kunna plocka ner. I ateljé 2 var det 
fullt med hyllor längs väggarna med tydliga markeringar. Materialet var placerat i barnens 
höjd och det fanns stort utbud och varierat material, vilket gjorde det tillgängligt för barnen att 
ta del av material och självständigt skapa. Pedagog 1 berättade att det krävdes mycket av 
pedagogerna när det kom till presentation av material och även placeringen. Man ska komma in 
och kunna se att där finns pappret och där finns pennorna, en tydlighet som skänker trygghet 
(pedagog 3).  
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Analys kring tillgänglighet 
Placering och presentation var ett gemensamt tema då det gällde tillgängligheten för alla 
pedagoger. Lagerbielke (1982) påstår att ansvaret ligger hos pedagogens att utforma ateljén 
väl så att material blir synligt och möjligheterna till skapande ökas. Barn ska ha tillgång, 
kunna se och veta var de rätta materialen finns. I de två olika ateljéerna var tillgängligheten av 
material olika då ateljé 2 hade allt material framme på hyllor så barnen själva kunde ta ner 
material. Medan i ateljé 1 var flaskfärgen som är en essentiell del av basmaterialen 
undanstoppat i skåp. I intervjuerna framgick vikten av en tydlig och bra placering, men detta 
syntes inte lika tydligt i själva miljön. Inne i ateljé 1 fanns det alltid stafflier framme vilket 
gjorde det lätt för barnen att själva ta färg och börja måla, men i ateljé 2 var färgen 
undanstoppad och barnen var tvungna att be om färgen. Inne på ateljé 2 fanns det inga 
stafflier men där fanns det färg som barnen själva kunde ta. Detta gjorde det hela väldigt 
intressant då båda pedagogerna hävdade att tillgängligheten till material och redskap är 
viktigt. Att ha en öppen dörr in till ateljén ser alla pedagoger som något avgörande och viktigt 
för att barn ska våga gå in i ateljén. Pedagogerna förklarade att det är viktigt att ge barnen en 
god introduktion för att barn ska våga vara i ateljén och kunna ta del av det som finns där, att 
det inte är en självklarhet bara för att dörren står öppen. Även här så trycker pedagogerna på 
det egna förhållningsättet och vikten av rollen som stöttande pedagog. 
 
Vid skapande inne i ateljén är imitation värdefullt, Pedagog 3 trycker extra mycket på detta. 
Braxell (2010) förklarar att barn lär genom att imitera och se hur andra barn gör och att 
sinnena påverkar mötet av material. Därför ska man som pedagog uppmuntra till härmandet, 
då barn härmar varandra och imiterar för att komma vidare. Därför ska man se barnen som 
tillgångar för att hjälpa varandra våga sig in och börja skapa inne i ateljén. 
 
I det stora så handlar det om pedagogens förhållningsätt till tillgängligheten, det är i hens 
händer det sitter. Pedagogen kan skapa tillgänglighet både för ateljén som rum men även för 
materialet i rummet. De är viktigt att man som pedagog tänker på placeringen av material och 
presentationen av det. Det är viktigt att observera vilka som är i rummet, men framför allt 
vem som inte är i rummet och vad det kan bero på. Kanske är det så enkelt att det bara är 
något som måste flyttas eller tas bort. Detta pratade pedagogerna mycket om och har 
verkligen gett mig något att tänka efter om. Att det inte är en självklarhet att vara i en ateljé 
och att skapa, utan det är något som sker i samspel. 
 

Pedagogers tankar om material för att stödja barns 
skapande och kreativitet 
Ett skapande barn måste få göra om och om igen för att utvecklas berättar pedagog 1.  
Pedagog 2 förklarar att skapande inte bara innefattar att måla, utan att bygga och konstruera i 
olika material, använda sig av färger, olika tekniker och att göra något som man själv mår bra 
av. Att ge andra idéer till skapande och hjälpa och imitera varandra, att fantisera och bygga 
upp fantasimiljöer är exempel på skapande enligt pedagog 2. Alla tre pedagoger är eniga om 
att det är ett bra sätt att arbeta med skapande på ett lustfyllt sätt då det gäller mycket, till 
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exempel genom språk, motorik, matematik och naturmaterial. Pedagog 1 anser att en 
skapande verksamhet är när man väver in moment där de olika estetiska bitarna vävs in i ett 
sammanhang. Hen förklarar vidare att om man ska arbeta med ett material som till exempel 
lera, kan man lägga till andra delar som rörelse för att få en ytterligare känsla för lera. 

 
Skapandeverksamhet handlar också om att du har 
massa olika material som barnen ska få prova, inte 
bara en gång utan flera gånger. Det ska inte finnas 
någon gräns till att nu har du gjort nog mycket saker 
så nu får du inte göra något mer. (pedagog 1) 

 
Pedagog 1 berättar att basmaterial är något som alltid bör finnas framme i ateljén, och att barn 
själva ska kunna ta och använda sig av basmaterialet. Hen betonar vikten av att det alltid ska 
finnas utrymme för att jobba med basmaterial i ateljén fastän det finns andra typer av material 
eller om aktiviteter pågår.  
 

Exempel på basmaterial är ritpapper, kritor, 
tuschpennor, saxar, film och vattenfärg och det är även 
något som skulle kunna erbjudas utanför ateljén. Vilket 
skulle göra att skapandet får bre ut sig i fler rum och ge 
fler möjligheter till att vara kreativ. (pedagog 1) 
 

Pärlor och deg såsom Play-Doh är också basmaterial som kan finnas i förskolans utbud enligt 
både pedagog 1 och 2. Det är viktigt att observera barnet och hur de använder materialen och 
vad de använder förklarar pedagog 1.  Då kan man lätt se om det är något som är otydligt och 
kanske behöver mer introduktion. Pedagog 3 anser att introduktion av de olika materialen är 
en stor del och hur man introducerar ett nytt material som inte tidigare funnits är viktigt och 
något man som pedagog bör tänka igenom för att nå ut på bästa sätt.  
 
Pedagog 3 förklarar också att färg och penslar är viktigt att erbjuda i olika storlekar och 
material för att få kunskaper, och lära sig de olika egenskaperna hos redskap och material. 
Som pedagog måste man vara kreativ och tänka utanför boxen och våga erbjuda barnen 
utmaningar under en vardaglig aktivitet såsom målning, med till exempel nya former på 
pappret, eller en annan textur. Hen förklarar att det är bra med en variation i materialen för att 
kunna utmana och stödja barns skapade och kreativitet. Både pedagog 1 och 2 beskriver lera 
som ett material som bara plockas fram vid speciella aktiviteter då det betraktas som ett 
sådant material som behöver bli igångsatt av en pedagog, och kräver mer stöttning. Pedagog 1 
menar på att eftersom lera räknas som ett mer svårhanterat material för barnen själv att 
använda, leder till att många barn får mindre kunskap om just lera. Pedagog 2 nämner också 
glitter, paljetter och mer speciella och dyrare skapande material som föremål som barnen 
ibland själva får plocka från.  
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Ibland så plockas glittret bort men då kan det be om det, 
men det mesta går att ha framme om man tydligt 
presenterar och visat hur man ska vårda materialet, 
särskilt för 4-5 åringar. (pedagog 2)  

 
Pedagog 1 förklarar att dyrare material används vid speciella tillfällen och berättar att det 
finns mycket roligt material som man skulle vilja köpa in, men att det inte går av ekonomiska 
skäl. Vidare förklarar hen att man kanske inte alltid vet vad man ska använda allt material 
man skulle vilja beställa hem, men att man med hjälp av kreativiteten skulle hitta 
användningsområde om materialet väl fanns i ateljén. Hen menar också att materialet inte 
begränsar barns kreativitet, men det måste finnas inspiration till att skapa, och då kan just att 
addera något fint eller väcka intresset på nytt. Bra material måste inte kosta, utan pedagoger 
måste använda sin fantasi och se vad som finns runtomkring. Pedagog 2 beskriver att 
återvinningsmaterial är givande då det sätter igång kreativiteten och skapandeförmågan hos 
barn. Alla tre pedagoger är överens om att man kan skapa med i princip vad som helst.  
 
Analys kring material 
Pedagogerna nämner basmaterialet som centralt för barns skapande inne i ateljén, och med 
pennor, saxar, papper med mera kommer man långt. Även här sitter ansvaret hos pedagogerna 
och deras egen kreativitet är viktig för att inspirera barnen till skapande. Häikiö (2007) 
förklarar att i det skapande arbetet tränas sinnena och genom skapande kan barnet bearbeta 
sina sinnesupplevelser. Pedagog 1 menar att skapande är att få prova flera gånger om. 
Pedagog 3 beskriver vikten av att benämna vad man faktiskt gör när man skapar med ett visst 
material för att få utökade kunskaper och erfarenheter. Alla tre pedagoger pratar om ett 
varierat material som ska få sprida ut sig, och att även yngre barn ska få tillgång till ateljé och 
skapade. Braxell (2010) skriver att de allra flesta barn klarar av de flesta materialen och kan 
hantera de om de erbjuds redskap för det, och får kunskap och tilltron. Även detta sitter hos 
pedagogen, vilket material hen väljer att använda. Det handlar om vad pedagogen tror att barn 
klarar av i en viss ålder. Braxell förklarar också att erfarenheter om olika material som trä, 
plast, färg, lera med mera är även viktigt hos yngre barn. Ofta ges inte samma möjligheter till 
varierat material som de äldre erbjuds, trots att det även är givande för yngre barn. Detta visar 
återigen tydligt på pedagogers förhållningsätt och barnsyn vad gäller erbjudandet av 
självständig tillgång till material. De flesta material kan man ha framme om man som 
pedagog har tilltro till barnen och så länge man tänker på introduktion av material och teknik. 
Lagerbielke (1982) menar att det är den materialmässigt kunnigare pedagogen på förskolan 
som ska köpa in så att bra material finns. Alla de tre pedagoger jag intervjuade räknas som 
kunniga inom ämnet då alla jobbar mycket inne i ateljén. Återvinningsmaterial, naturmaterial, 
basmaterial, pärlor, lera och glitter är de material som nämns. Återvinningsmaterial beskrivs 
precis som Braxell (2010) beskriver det, som något som är extra givande för barns fantasi och 
kreativitet.  Det är därför inte nödvändigtvis dyrt att vara kreativ. Därför blir kanske inte 
materialet det centrala när det gäller barns skapande och kreativitet. Att pedagogen har fantasi 
och ser möjligheter i materialutbud som medel för att stödja barn blir istället centralt. Som 
Winblad m.fl. (2016) uttrycker så är inte materialet det viktigaste, men någonting som behövs 
för att barnet ska kunna bli det centrala. 
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Sammanfattningsvis beror val av material på pedagogens kunskap om materialets möjligheter 
och personliga preferenser. Pedagogens kunskap om skapande, tilltron till barns vilja att lära 
och tilltron till det faktum att barn kan arbeta med introducerade material spelar in. Det är 
svårt att ha en kreativ förskola med mycket varierat skapande med olika material, tekniker och 
verktyg om inte pedagogerna själva är kreativa, tror på skapandet och på barns egna kreativa 
förmåga. 
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Diskussion och slutsatser 
I denna del kommer jag att diskutera mitt resultat och de slutsatser jag kommit fram till. 
Tankar som uppkommit under studiens gång diskuteras och jag kopplar tillbaka till studiens 
syfte. 
  
Häikiö (2007) förklarar att en ateljé ska vara kreativ, tillåtande, logisk och en plats som lockar 
till skapande. När man tänker på en ateljé och hur den ska se ut i sin utformning ser 
åtminstone jag en kreativ och inspirerande miljö med bilder och färger som tillsammans 
skapar en levande atmosfär. Winblad m.fl.(2016) skriver att ateljémiljön ska kännas 
inspirerande och framförallt intressant, en plats där både barn och vuxna ska vilja vara och 
upptäcka. Lagerbielke (1982) förklarar att det behövs en pedagogs engagemang för att visa 
vilka möjligheter som finns i rummet.  
 
Begreppet att ateljén ska utformas som en flygplats är något jag verkligen fastnat för. Jag 
tycker att metaforen är talande då det handlar om att skapa en självförklarande miljö. 
Under studiens gång har jag förstått att det är tydligheten i miljön som lägger grunden för vad 
barn kan åstadkomma inne i ateljén. Nordin-Hultman (2004) skriver om den tydlighet som 
bör finnas i en verksam ateljé. Då främst hur man väljer att utforma rummet, men även vilken 
placering och presentation materialet i ateljén har. Forsberg Ahlcrona (2016) betonar hur låga 
möbler och stort antal hyllor kan ge barn en överblick över rummet och materialet som finns 
där. Lättillgängligheten av materialen som finns bidrar till en trygg vistelse i ateljén. Detta 
nämner Häikiö (2007) och är en central del som framkommit från mitt resultat. Detta då de 
intervjuade pedagogerna hade utformat rummet med hjälp av olika hörnor och stationer med 
redan framdukat material. Nordin-Hultman betonar att när pedagoger ställer i ordning perfekt 
framdukade miljöer för att inspirera kan detta istället ge en negativ effekt om barnen inte fått 
rätt introduktion. Därför är det av stor vikt att barnen har blivit introducerade till materialen 
innan stationen dukas fram. Johansson och Pramling (2003) skriver att det inte står i 
förskolans läroplan hur man ska utforma miljön men att det står att den ska ge trygghet och att 
barnen ska vara en del av den. Jag tror därför att utformandet av en tydlig miljö lätt kan bli en 
utmaning för pedagogen, eftersom man då måste hitta en miljö som passar alla olika individer 
som ska vistas där. 
 
Johannesen och Sandvik (2009) förklarar att det är hos pedagogerna ansvaret kring ateljén 
ligger, och att det är upp till dem att skapa en bra fysisk ateljémiljö för barn. Detta håller jag 
verkligen med om, och har under studiens gång kommit att förstå att det ska ske i ett samspel 
med barnen. Johansson (2005) menar på att om man vill ta sig an ett rum på ett kreativt sätt så 
behöver rummet anpassas efter de som ska vistas där. Därför är det viktigt att utforma en 
miljö som är självtalande så att barn kan klara sig utan ständig pedagoghjälp. Detta beskriver 
även Häikiö (2007) som även anser att det är viktigt för barns självständighet och det egna 
skapandet. Detta är mycket intressant och viktigt, särskilt då det gäller barn som inte annars 
vågar sig in i ateljén eller som inte vistas där särskilt mycket.  
 



 

23 
 

Något jag verkligen funderat kring är begreppet tillgänglighet och öppna dörrar. Jag förstår 
genom mitt resultat att det inte alltid är en självklarhet att skapande sker bara för att dörren till 
ateljén står öppen. I resultatet berättade pedagogerna om barn med prestationsångest och om 
barn som inte är i ateljén, då de tror att de måste skapa något märkvärdigt. Jag lärde mig 
vikten av att vid sådana situationer stötta dessa barn och att inte se ateljén som självklar, utan 
som något man skapar i samspel med sin barngrupp. Även här blir introduktion essentiellt för 
barns självständighet. Lenz Taguchi (1997) förklarar att en miljö bör utformas på ett 
självförklarande sätt så att den uppfyller Reggio Emilias uppfattning om den tredje 
pedagogen. Jag tror verkligen på vikten vid att tänka in miljön som en styrande kraft då det 
kommer till barns utveckling. Jag ser tankarna kring den tredje pedagogen som något att 
sträva mot i verksamheten, framförallt vid utformandet av ateljémiljön. 
 
Jag har kommit fram till att vilket material som placeras på låga hyllor, och vilket material 
som blir undangömt i skåp grundar sig i pedagogens syn på material och tillgänglighet. Det 
har även med det egna intresset att göra, i hur pedagogen väljer att tänka angående material 
och skapande. Lagerbielke (1982) förklarar att det är den pedagog besitter mest kunskap som 
bör köpa in materialet till förskolan. När det gäller material har jag funderat en del kring 
materialkvalitet kontra dess kostnad. Enligt Braxell (2010) behöver inte bra material kosta, 
utan sådant som återvinningsmaterial, tygbitar och saker man har hemma eller erhållit helt 
utan kostnad kan fungera. Detta är något som även de intervjuade pedagogerna tar upp. Enligt 
Braxell handlar det om fantasin och kreativiteten hos pedagogerna, om att inte låsa sig i 
ekonomiska tankar och tanken att en bra ateljémiljö kräver dyra material. Jag håller med 
Braxell och är av uppfattningen att förväntningarna på materialen sitter hos pedagogen och 
hos föräldrarna, medan barns kreativitet och skapande inte påverkas. Precis som Braxell är jag 
av uppfattningen att om man öppnar upp sitt sinne och visar sin egen fantasi för barnen, så 
smittar fantasin av sig på barnen. I längden skapar detta en mer kreativ barngrupp, som 
kanske ser möjligheterna i att bygga ett hus av mjölkförpackningar.  
 
Braxell (2010) skriver att miljön synliggör vilket material pedagoger styr över och inte styr 
över. Hon skriver också att de allra flesta barn behärskar nästan alla material, och kan hantera 
dem om de erbjuds redskap för det. Forskningen säger att materialet ska introduceras tidigt 
och att det är upp till pedagogen att se till att barnen får ta del av, skaffa erfarenheter och 
kunskap om olika material, tekniker och metoder. När det kommer till flaskfärg, lera och 
glitter kan jag se att det finns en del frågetecken kring om det är något som barnen själva kan 
hantera. Ofta är vad barn kan hantera på egen hand åldersbundet förklarar Braxell. Lera är ett 
material som på de flesta förskolor tas fram vid utvalda tillfällen, då det betraktas som ett 
material som kräver pedagogens vägledning och tid. Jag har vid tidigare tillfällen varit på 
besök vid förskolor där lera är en del av basmaterialet, där det har presenterats och förvarats 
på ett sätt så den klarar sig. Där har barnen fått möjligheten att bekanta sig med materialet och 
lärt sig att hantera och ta hand om det.   
 
Material som skapar oreda, såsom glitter, kan gömmas undan på förskolor för att undvika det 
kaos som många pedagoger känner kring vissa aktiviteter i ateljén. Då är det vanligt att som 
Nordin-Hultman (2004) skriver, att varierat material erbjuds om pedagogen är i rummet och 
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det är en styrd aktivitet. Detta för att stötta, vägleda och för att undvika kaos. Jag tänker att 
om man istället skapar en miljö som är lättanvänd och anpassad till barngruppen så behöver 
det inte bli oreda och kaos. På det sättet kan icke-styrda skapandeaktiviteter erbjuda lika 
mycket varierat material.  
 
 

Vidare forskning 
Något som skulle vara intressant att forska vidare på skulle vara att observera barn inne i 
ateljén, för att få en bredare bild av hur ateljén som rum samspelar med barnen i den. I min 
studie har jag fått pedagogers perspektiv på ateljén och delvis mitt eget perspektiv genom 
mina observerande besök inne i ateljén. Men det vore intressant att studera barns syn på 
skapanderummet för att se hur det används av de som faktiskt är i, och skapar i, rummet. 
Detta skulle ge en tydligare och bredare bild av hur rummet fungerar och hur det påverkar 
barns skapande och kreativa process. 
 

Slutord 
Under denna studie så har jag lärt mig mycket som kommer stärka mig i min framtida 
yrkesroll som förskollärare, och arbetet med barn inne i ateljén. Jag har fått ny kunskap om ett 
ämne jag redan hade mycket kunskap om, och tycker är mycket intressant. Jag är glad att jag 
valde ett ämne som jag kommer kunna ha användning av, och en början på mina kanske 
senare utbildningsår till att bli ateljerista. Men mest av allt har jag lärt mig om mig själv, hur 
jag hanterar processen av många veckors skrivande, mitt eget planerande som inte har varit 
perfekt alla gånger och sist men inte minst tålamodet som verkligen har satts på prov under 
dessa veckor.  
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Bilaga 1 
 

Intervjufrågor 
 

Berätta om dig själv? 
 

- Vad betyder kreativitet för dig, när är man kreativ? 
- Vad är skapande verksamhet för dig?  
- Hur ser ditt ansvar för ateljén/den skapande verksamheten ut på din förskola? 

Miljöns utformning 
 

- Varför ateljé? Vilken betydelse har den i förskolan? 
- Vad har ni för syfte med er ateljé?  
- Om du får önska, hur ser den optimala ateljén ut? Vad bidrar den till/Vad möjliggör 

den? 
 
Tillgänglighet 
 

- Hur används ateljén och av vem? När helst på dagen?  
- Hur gör ni med de barn som kanske inte vågar eller vill skapa vara i ateljén? 
- Berätta om en aktivitet i ateljén som enligt dig blev lyckad? 

 
Material 

 
- Hur placeras materialen, är det tillgängligt för barnen?  
- Hur tänker du kring val av material, vad är viktigt att erbjuda?  
- Vilka material och tekniker arbetar du helst med i ateljén och varför? 
- Vilket material har barnen tillgång till och vad har de inte tillgång till?  

 
 
 
 
 



 

 
   

Bilaga 2 
 

Ett besök i ateljén  
 
Jag punktade upp olika ord som kan beskriva en miljö, dessa tog jag med mig in i ateljén när 
jag gjorde intervjuer i de två ateljéerna. 
 

- Färg 
- Ljus 
- Möblering 
- Storlek 
- Materialutbud 
- Placering 
- Presentation  
- Tillgänglighet 


