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Sammanfattning

Jag har i min studie undersökt en förskolas skapande miljö – alltså deras ateljé. På förskolan pågår 

det en förändring i två av de tre avdelningarnas ateljéer. Jag har försökt att följa pedagogernas 

reflektioner och tankar under förändringsarbetets gång. I studien undersöker jag hur barnen 

interagerar med material och vad som händer när ett nytt material som barnen vanligtvis inte har 

tillgång till tillkommer. Jag använder mig av intervjuer och utför en observation. Intervjuerna är 

kvalitativa och genomförs med pedagogerna. Pedagogerna som intervjuvas är tre stycken, en från 

varje avdelning. Observationen sker med fyra barn och en pedagog under en timme i en av 

ateljéerna. Då tittar jag mycket på materialet och hur barnen interagerade med det. Efter 

observationen utför jag samtal med barnen om deras skapande och deras tankar kring materialet. 

Den största slutsatsen jag drar utifrån min studie är att förändringsarbetet inte är klart och att ingen 

av de pedagoger jag intervjuade känner sig nöjda med hur det ser ut just nu. Jag uppfattar att 

problemet är att pedagogerna är överens om att det vill att det skall ske en förändring i ateljéerna 

men de är inte överens om vad de vill att förändringen skall vara.

Nyckelord: Atelierista, Ateljé, Estetisk verksamhet, Förändring, Miljö, Skapande verksamhet.



Förord

Jag vill tacka ”min” förskola som har ställt 

upp med sin tid och stöttat mig i det jag gjort. 
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Inledning

Ni frågar vilken färg jag föredrar. Äsch, det beror väl på var den sitter! Jag föredrar en vit ros 

framför en blå näsa. Därmed inget ont sagt om blått! (Severin 1971, s. 39).

Astrid Lindgrens svar på frågan vilken färg hon föredrar tycker jag visar hur mycket färg kan 

betyda. Vi kan bli glada och ledsna av färg och alla har sin egen åsikt om vilken färg som får oss att 

känna vad. Vi kan skapa mycket med färg, allt mellan himmel och jord, färg är skapande. Färg är 

mycket mer än bara färg vi sätter på papper med våra färgpennor, det finns en hel värld av färg och 

skapande där ute. Därför har jag valt att inleda mitt examensarbete om skapande aktivitet i 

förskolemiljö med detta citat av Astrid Lindgren.

Val av ämne

Mitt intresse för förskola började redan i högstadiet om inte ännu tidigare. Jag har alltid vetat att det 

är med barn som jag vill arbeta med. Deras spontanitet och glädje tilltalar mig väldigt mycket. Så 

det har gjort mitt val till både gymnasiet och universitetet enkla och jag har aldrig ångrat att jag gått 

denna väg. Så mycket som jag kommer lära mig av detta yrke och så mycket som jag kommer att få 

av att få spendera tid med barn varje dag har jag svårt att tro att någon kan få av något annat yrke.

Mitt val av ämne till detta examensarbete var till en början enkelt då jag valde det när det var 

ungefär ett år kvar till att jag skulle börja skriva. Men när tiden för att börja skriva närmade sig 

började jag bli lite osäker på mitt val. Jag fick för mig att jag ville skriva om något som var mer 

”viktigt” eller ”professionellt”, något som inte var så praktiskt. Jag tror att mina andra idéer hade 

varit intressanta att skriva om men jag är glad att jag valde att stanna kvar vid min första idé. Jag 

har under arbetets gång lärt mig att barnens skapande är en mycket viktig och svår bit i förskolans 

verksamhet och det är inget oprofessionellt med det. Jag vill med arbetet bidra till en ökad kunskap 

om barns skapande under förskoleåren som kan användas professionellt i förskolans verksamhet. 

Att skapa en bra miljö för barns skapande är inte lätt och ingenting som vem som helst klarar av. 

Jag har alltid varit för skapande aktivitet i förskolan och ansett att det är mycket viktigt, jag blir 

därför förvånad över mina tidigare tankar om att jag inte ville skriva om ämnet men jag tror också 

att dessa tankar har varit viktigt för att kunna ge en helhetssyn på mitt arbete.

Jag är en kreativ person och har alltid gillat skapande i alla dess former. Intresset för barns skapande  

och betydelsen av skapande materials placering väcktes när jag i kursen Bild för barn i deras 

tidigare åldrar läste ett kortare utdrag om ämnet (Änggård, 2006). Änggård hade i en studie 

observerat några barn på en förskola när de hade fritt skapande och fick tillgång till ett särskilt 
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material som de annars inte brukade få. Det hon såg var att barnen uppfattade detta material som 

mycket fint och värdefullt. Pedagogerna uppmanade barnen till att vara sparsamma med materialet 

och barnen gjorde allt för att få mer av det och blev mycket nöjda med sina skapelser efter att de 

använt det. Änggård menar att en bidragande faktor till att materialet var så åtråvärt var att det inte 

var tillgängligt för barnen.

  Att läsa detta fick mig att börja tänka mycket på vilket material som finns tillgängligt för barnen på 

förskolor och varför. Att skriva om detta var alltså min första tanke. Men efter att ha börjat med små 

undersökningar på en förskola blev jag intresserad av hela deras ateljé och hur den var utformad. 

Eftersom de höll på att genomgå en större förändring och de hade jobbat mycket med den var det ett 

bra tillfälle att skriva om just den förskolans ateljé.

  Så jag bestämde mig för att bara fokusera på denna förskola och förändringen i ateljéerna som 

pågick där. Men jag ville ändå ha ett tydligt fokus på skapande material och placeringen av dessa 

eftersom att det var med det som det hela började och där jag från början fann mitt intresse. Ämnet 

väcker frågor hos mig som: ”Är barnen medvetna om vad det finns för material som inte är 

tillgängligt för dem?”, ”Får barnen använda materialet som står framme eller måste de fråga om 

lov?” och ”frågar barnen om lov, vad får de för svar?”.

 Syfte och frågeställningar

Jag avser att belysa och öka förståelsen för miljön där den skapande verksamheten äger rum på 

förskolan och varför den ser ut som den gör. Avsikten är också att skapa mer kunskap om förskolans 

skapande material och dessas syfte. 

Mina frågeställningar är:

– Hur ser den skapande verksamhetens fysiska miljö ut?

– Hur är materialet placerat och varför?

– Hur ser pedagogernas tankar ut under förändringsarbetet?

– Hur interagerar barnen med material när de har skapande verksamhet?

– Vad händer med barnens skapande när de får tillgång till material som de vanligtvis inte har 

fri tillgång till?

Avgränsning

Arbetets fokus är pedagogernas roll i och syn på förändringsarbetet. Detta fokus är det som är mest 

relevant inför mitt blivande yrke som förskollärare. I centrum finns också material som hör den 

skapande verksamheten till.
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Centrala begrepp

Här kommer olika begrepp som jag använder i mitt arbete. Dessa begrepp förklarar framförallt hur 

jag tolkar och uppfattar dem utifrån teori och styrdokument. 

  Skapande verksamhet är ett ord som här ska förstås som all verksamhet där barnen skapar, styrt 

eller icke styrt, i ateljén eller i andra rum på förskolan. Skapande material är allt material som är 

ämnat till att användas till skapande. Största delen av detta material är placerat i ateljéerna men 

finns även i olika förråd på förskolan. Materialet behöver inte vara tillgängligt för barnen och de 

behöver inte heller vara medvetna om att det finns för att det skall räknas som skapande material.    

  Ateljé är det utrymme som är ämnat till den övergripande skapande aktiviteten. Här förvaras större 

delen av det skapande materialet och det är här barnen i första hand håller till när de har skapande. 

Atelierista är förmodligen det ord som är mest obekant för allmänheten. Atelierista är en benämning 

på den konstpedagog som arbetar i förskolan och arbetssättet att använda sig av en atelierista 

kommer från Reggio Emilias pedagogiska filosofi. En atelierista fungerar oftast som en handledare 

för de andra pedagogerna inom skapande verksamhet, men arbetet utförs alltid i dialog med de 

övriga pedagogerna. (Häikiö, 2007).
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Litteraturgenomgång och bakgrund

Miljö

Löfstedt (2004) skriver att vi behöver lärandemiljöer som utvecklar den märkbara perceptionen vid 

sidan av den förnuftiga perceptionen. Vi behöver lärandemiljöer i estetiska verksamheter som 

fångar barnens alla sinnen och känslor. En sådan lärandemiljö fyller två olika funktioner som står i 

en ömsesidig påverkan till varandra. Att lära sig uppfatta genom att lära sig gestalta i bild och i 

andra sinnliga uttrycksformer och att lära sig gestalta i bild och andra sinnliga uttrycksformer 

genom att lära sig uppfatta. Vidare menar Löfstedt att det kan vara svårt att skapa lärandemiljöer 

som möjliggör barns användning av bildskapande för skilda ändamål i olika sammanhang.

Nordin-Hultman (2004) har besökt en engelsk och en svensk förskola och jämfört dessa två. Hon 

skriver att i svenska förskolor är det ofta två rum som anses vara förskolans hjärta, dessa är lek/mat-

rummet och lek/bygg/vila-rummet. Dessa rum kommer barnen ofta in i direkt från hallen och 

barnen har direkt och fri tillgång till dessa rum. Utöver dessa rum finns det rum som ligger på ett 

avstånd ifrån själva avdelningen och som barnen vanligtvis inte har fri tillgång till, dessa rum är 

ateljé, målarrummet, snickarrummet och våtrummet. Det finns visst material som är placerat i 

centrum på förskolan som är tillgängligt hela tiden och så finns det material som är placerat i rum 

längre bort som är mindre tillgängliga.

  Nordin-Hultman jämför detta med det engelska förskolelokalerna som är upplagda efter principen 

”open room”. Här är alla rumsliga områden direkt tillgängliga för barnen och skillnaden mellan 

centrum och ytterområdet inte lika stor och betydelsefull. Något som också synliggörs i jämförelsen 

är höjddimensionen som används i de svenska förskolorna. Visst material är placerat högt upp i 

hyllorna och annat lägre i hyllorna. I de engelska förskolorna finns det nästan inga högre placerade 

hyllor, allt material är placerat på en låg nivå – i barnhöjd.

  Författaren drar därför slutsatsen att det går att dela in materialet i två kategorier i de svenska 

förskolorna: det som är tillgängligt och ofta använt som är lågt och centralt placerat och det som är 

otillgängligt och sällan använt som är högt placerat och i ytterområdet. Det finns alltså ofta en stor 

del material på förskolan inte är tillgängligt för barnen.

Skapande verksamhet och barns utveckling

Löfstedt (2004) skriver om den barninitierade bildverksamheten som definieras av att barnen själva 

bestämmer om de ska ägna sig åt bildskapande, vad det skall innehålla och hur de skall göra. Detta 

kan begränsas när det gäller tillgängligheten till material. Löfstedt beskriver två olika sammanhang 
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som ramar in den barninitierade bildverksamheten och som påverkar dem olika utifrån hennes 

observationer. 

1. Bildskapande som en fri aktivitet under fri lek som är förlagd till mellanstunder, t.ex mellan 

frukost och samling eller efter mellanmål fram till hemgång.

2. Bildskapande som vald aktivitet, förlagd till tid för lek under förmiddagen eller 

eftermiddagen, ibland krävs en samling innan för att hjälpa barnen att organisera sin 

aktivitet.

Vid de valda aktiviteterna får barnen hjälp av de vuxna att avgränsa sin verksamhet. I den fria leken 

störs ofta barnen av varandras lekar och har svårt att hålla fast vid en verksamhet. 

  De barn som väljer bildskapande som aktivitet väljer ofta att måla på staffli i målarrummet, där 

behöver de hjälp att ta ner material från skåpen. Målningar som görs vid vald aktivitet blir oftast 

bemötta av läraren, det innebär att läraren tittar på och kommenterar målningen tillsammans med 

barnen. Dessa målningar sätts ofta upp på väggen.

  Under den fria leken under mellanstunder använder barnen ofta kritor och pennor, mindre 

pappersark och saxar. Detta är material som alltid finns tillgängligt för barnen. Teckningar som görs 

under sådana omständigheter blir sällan uppmärksammade eller bemötta av förskollärarna.

Säljö (2000) skriver om det sociokulturella perspektivet som utgår ifrån att utveckling och lärande 

sker genom direkt eller indirekt samspel med andra. Detta går att jämföra med kognitivismen och 

Piagets teorier som förespråkar motsatsen. Människans sociala handlingar är ej ärftliga på något 

sätt, vi får under vår uppväxt språkliga och kulturella erfarenheter som gör att vi skall klara av de 

komplicerade sociala situationer som vårat samhälle innehåller. 

  Det sociokulturella perspektivet genomsyrar förskolan och dess läroplan i dagsläget. I samspel 

med andra skall barnen lära sig av varandra. På förskolan som jag har undersökt vill de att barnen 

skall bli självgående utan så mycket hjälp av pedagogerna i ateljéerna och på så sätt hjälpa och lära 

sig av varandra istället.

Vygotskij (1995) menar att ritande utgör den främsta formen av skapande i barnens tidiga åldrar. 

Enligt studier så minskar intresset för att rita när barnen är mellan 10 och 15 år. Anledningen till 

detta anses vara att barnen inte får tillräckligt med yttre stimuli i ämnet. Barn behöver utmaningar i 

hemmet och/eller i skolan. Barnet befinner sig ständigt i en omedelbar verklig rörelse som leder till 

en verklig handling. Barnet intresserar sig främst för handlingen inte för det slutliga produkten. 

Strävan efter att använda skapandet till

  Att utmana barnen är viktigt likaväl som att deras upplevelser av skapande blir positiva redan i 

tidig ålder för att barnen skall finna viljan till att fortsätta att skapa.
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Material

Änggård (2006) skriver att barn ofta uttrycker att deras bilder är ”fina”, ”häftiga” eller ”snygga”. 

Det kan vara något speciellt material eller något motiv som barnen tycker extra mycket om. Barnen 

delar uppfattning om vad som är fint, uppfattningar om vad som är estetiskt tilltalande ingår i deras 

kamratkulturer.

  Änggård beskriver hur hon under sin observation på en förskola observerar barnen under deras 

skapande. Barnen är väldigt fascinerade av glänsande material som guldpapper, glitter och paljetter. 

En flicka ber en vikarie om ett blått metallpapper. Barnen har inte fri tillgång till dessa papper utan 

måste be en vuxen hämta dem ur förrådet, barnen får också lära sig att inte slösa på materialet när 

de använder det. Flickan klipper ut hjärtan och andra former av metallpappret och klistrar fast på en 

teckning hon tidigare har gjort. Flickan uttrycker först då hur fin teckningen blev. 

  Änggård får intrycket av hennes observationer att barnen uppfattar detta material som fint och 

värdefullt. Barnen uttrycker att det blir fint när de klistrar upp bitar av metallpappret. De använder 

även metallpappret när de gör gåvor till andra barn och vuxna. Tillgången är inte fri och att det inte 

är säkert att ett barn får papper om den frågar, kan bidra till varför metallpappret blir extra åtråvärt. 

Enligt författaren är det som är begränsat och svårt att komma över det som får en extra 

dragningskraft. Guldpappret har ett symboliskt värde, det representerar pengar och rikedom.

Nordin-Hultman (2004) har observerat tre barn och hur de interagerar med material. När barnen kan 

beskrivas med positiva identiteter (glada/på bra humör) så har de en stark relation till materialet 

som upplevs meningsfullt och intressant för dem. De samspelar med materialet. I situationer när 

barnen framstår med negativa identiteter (arga/på dåligt humör) så är det material som saknas eller 

så bedömer barnen att materialet som finns inte är meningsfullt nog för dem. Det skapande 

materialet bildar alltså möjligheter eller brist på möjligheter – att skapa intressanta aktiviteter och 

att ställa sig i en relation till omgivningen som är givande och lärorik. Material bär med sig 

föreställningar och normer om vad barn bör hålla på med och borde klara av i en viss ålder och 

därav vad som ses som sen och tidig utveckling. Material bär också med sig föreställningar om hur 

barn skall vara när det gäller kön. Det finns material som anses vara typiskt för flickor och 

detsamma gäller pojkar. Därför menar Nordin-Hultman att materialet kan ses som förutsättningar 

för hur barnen uppfattas och bedöms av andra och för hur de ser på sig själva som barn.

  Nordin-Hultman diskuterar även vilket material som är tillgängligt för barnen i de svenska 

förskolorna och vilket som inte är det. Tillgängligt material är vanligtvis papper, kritor, spel, pussel, 

lego mm, otillgängligt material kan vara sådant som flytande färg, lera, flytande klister, vatten mm. 

Av detta drog Nordin-Hultman slutsatsen att det är de ”rumsrena” materialen som placeras 

tillgängligt för barnen i de svenska förskolorna. Det material som är otillgängligt för barnen kan 

skapa oordning och är svåra att hålla rena. Det är det material som är vått, kladdigt, smetigt eller 

något annat som kan smutsa ner. Det kan också vara material som kan spridas ut på ett 

okontrollerbart sätt som tex pärlor eller sådant som kan höja ljudnivån. Detta betyder alltså att det 
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material som har placerats otillgängligt och sällan blir använt är ofta material som representerar 

skapande verksamhet.

Braxell (2010) skriver att ju fler olika typer av material som det finns tillgänglighet till i förskolan 

och som barnen har kunnande i att använda ju fler möjlighet har dem att uttrycka sig i bild. 

Blyertspennor, tuschpennor, kritor, vita A4-papper, limstift och saxar är generellt det vanligast 

bildmaterialen i förskolan. Kladdiga material som flytande färg och flytande lim finns ofta 

placerade i skåp eller högt upp på hyllor. Pedagogernas tankar om vad barn klarar av och inte 

påverkar hur de placerar materialet i förskolan. Miljön synliggör barnen förmåga att hantera 

materialen. Barnen får känslan av att det material som står otillgängligt är sådant som de inte kan 

hantera själva, det kan minska tilliten till den egna förmågan. Braxells erfarenhet är att de flesta 

barn klarar av att hantera de flesta material om de får rätt redskap till att göra det och om de får 

möjlighet att börja direkt när de börjar i förskolan. Genom att ge barnen möjlighet till att utforska 

och klottra och även ge dem vägledning i teknik och skötsel av verktyg och redskap så skapas 

förutsättningar för att allt material så småningom kan stå tillgängligt för barnen.

  Hur materialen presenteras i ateljén har stor betydelse för om det väcker inspiration och lust till 

skapande eller inte. Tydlighet är viktigt, att samla allt papper på samma ställe och placera det så att 

det är lättöverskådligt är bra. Olikheter och kontraster öppnar ögonen på barnen så då kan det vara 

bra att t.ex placera mörkt papper bredvid ljust. Det är viktigt att tänka på att man inte behöver ha allt 

material framme på samma gång. Att det plötsligt kan finnas något nytt i ateljén kan ge inspiration 

och blåsa nytt liv i lusten att skapa. Det är viktigt att materialet har sina fasta platser så att barnen 

vet var de kan hitta det. Men det går att komplettera med ett bord där materialen med jämna 

mellanrum byts ut, så att barnen kan hitta något oväntat på bordet. Där kan pedagogerna presentera 

t.ex material som barnen inte använt på länge eller något material som pedagogerna vill sätta i fokus 

av någon anledning. Detta bord kan också användas till att göra stilleben som barnen kan måla av 

eller liknande. Detta göra att ateljén inte blir förutsägbar utan en levande miljö som följer barnens 

skapandeprocesser och lärande.

  Braxell beskriver vidare hur viktigt det är med material av bra kvalitet i förskolan. Papper som går 

sönder av färgen förstör lusten till att måla. Penslar som tappar hår, kritor som har för lite pigment 

och lim som inte fäster är saker som kan få barnen att ge upp i sitt skapande. Material som har god 

kvalitet behöver inte vara dyrt, det finns mycket material som har stor potential och är helt gratis. 

Återvinningsmaterial av plast, metall och papper. Förpackningar, tidningar och diverse material som 

går att få tag på hos matvaruaffären eller liknande. Material som annars skulle slängas är material 

som för barnen är guld att skapa med. 

Skoglund (1998) menar att brist på pengar och dåliga lokaler inte är ett argument som håller när det 

handlar om att på förskolan arbeta kreativt. Hon menar att pengarna borde läggas på att höja 

statusen på arbeten med barn istället för att läggas på dyrt material. Hon ger exempel på mycket 

billigt och gratis material som exempelvis olika tidningar och saker från naturen, containrar och 

mataffären. De billiga materialen går det att ha generöst av, det är även bra att experimentera med.
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  Vissa material måste alltid köpas in så som färger och papper och liknande. På förskolan som jag 

har undersökt har de mycket material som varit gratis tex tomma toalettrullar som de sparat på 

förskolan, det materialet har varit mycket populärt hos barnen.

Läroplanen för förskolan

I Läroplanen för förskolan (Lpfö) (Skolverket 1998 reviderad 2010) står det att barn söker och 

erövrar kunskap bland annat genom skapande. Lärandet skall baseras på samspelet mellan vuxna 

och barn och samspelet barn emellan. Förskolan skall ge barnen stöd att utveckla en positiv 

uppfattning om sig själva som skapande individer. De skall få hjälp att känna tilltro till den egna 

förmåga.

  I Lpfö står det även att barnen skall kunna förmedla olika känslor i bild och även utveckla 

förmågan att kunna förmedla dessa olika känslor med hjälp av konkret material och bild. Förskolan 

skall även erbjuda en miljö som lockar och utmanar barnen, miljön skall även vara anpassad efter 

barnens ålder. Det är de behov och intressen som barnen ger uttryck för som skall ligga till grund 

för utformningen av miljön och planeringen av verksamheten.

  Kunskap är ett ord med flera betydelser där fakta, förståelse, färdighet och förtroende samspelar 

med varandra. Förskolans verksamhet skall utgår ifrån barnens erfarenheter, intressen, motivation 

och drivkraft att söka efter kunskap. Ett temainriktat arbetssätt kan leda till att barnens lärande blir 

mångsidigt och sammanhängande.

  I Lpfö står det vidare att personalen på förskolan ska engagera sig i och stimulera samspelet 

barnen emellan genom att hjälpa och stötta dem i att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, 

kompromissa och respektera varandra.
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Metod

Kvalitativ metodansats

Som datainsamlingsmetod valdes kvalitativa intervjuer med personal på förskolan, då jag ville ha en 

öppen stämning och lämna utrymme för följdfrågor. Syftet med kvalitativa intervjuer är att få den 

intervjuade att ge så uttömmande svar som möjligt. (Johansson & Svedner 2006). Frågorna som jag 

ställde delade jag in i tre kategorier: organisation, skapande aktivitet/barnens inflytande och 

material. (Fullständiga intervjufrågorna finns med som bilaga).

  Med barnen förde jag samtal, de samtalen var halvstrukturerade och tematiska. Jag fokuserade på 

följdfrågor till barnen utifrån vad de sa för att få så uttömmande svar som möjligt. (Fejes och 

Thornberg 2009). Jag försökte hålla mina frågor till barnen enkla och konkreta. Frågorna ställdes 

till barnen var för sig med de resterande barnen och pedagogen fortfarande närvarande i rummet. 

Anledningen till det var att jag inte ville att stämningen skulle bli så strikt som jag tror att den skulle 

kunna bli om jag exempelvis satt ensam med ett barn i taget och ställde frågorna. Barnen 

intervjuades direkt efter observationen. Jag frågade barnen om deras skapande under observationen. 

Frågorna jag ställde berörde deras materialval och vad de tyckte om att få tillgång till material som 

vanligtvis inte brukar vara fritt.

  En observation när barnen hade fritt skapande i ett av rummen i ateljén har även utförts. Det var 

bestämt av pedagogerna att barnen skulle skapa under denna timme och ingenting som barnen själv 

fick välja, även gruppen var i förväg bestämd. Detta var något nytt som de bara hade gjort en gång 

tidigare när jag var där. Pedagogerna hade delat in barnen i grupper och bestämt att planerat 

skapande skulle ske varje dag denna tid. En pedagog fanns också med i rummet hela tiden. Barnen 

hade dagen innan uttryckt önskemål om att de vill göra lejon som de alla hade börjat med, så när jag 

var där fortsatte barnen med sina lejon.

Urval

Jag har valt att fokusera på en förskola som har genomgått och fortfarande genomgår en förändring 

när det gäller den skapande verksamhetens miljö. När jag fick en inblick i att de arbetade mycket 

med ateljén blev jag intresserad av att göra en mer djupgående analys av deras arbete, hur det var 

före, under och efter förändringen och framförallt hur pedagogerna tänkte om det hela. Personalen 

på förskolan uppmuntrade mig att vara där och uppskattade att någon kom och iakttog och 

analyserade det de gjorde.

  På den här förskolan hade jag gjort två av mina praktik-perioder och jag har vikarierat en hel del. 

Jag kände både personalen och barnen väl och vi kom bra överens, det är förmodligen anledningen 
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till att de välvilligt tagit emot mig och mitt undersökningsområde.

  Jag har gjort tre intervjuer med olika pedagoger, en från varje avdelning. Dessa tre valdes ut pga 

att de alla är med i ateljégruppen och därför har stor inblick i vilka förändringar som gjorts i ateljén 

och varför det gjorts som det har gjorts.

  En observation på barn när de skapar på samma förskola har också utförts, efter observationen 

samtalade jag med barnen om det de hade skapat och materialval. Barngruppen var utvald av 

personalen på avdelningen. Det var en grupp på fyra barn, tre flickor och en pojke i åldrarna 3-6 år.

Procedur

Intervjuerna genomfördes enskilt med varje pedagog i ett rum där inga störobjekt fanns. Alla 

intervjuer skedde olika dagar vilket var bra för då kunde jag lättare fokusera på en intervju i taget. 

Pedagogerna hade fått ett papper med frågorna som jag skulle ställa ungefär en vecka innan 

intervjuerna ägde rum, så att de skulle kunna granska dem. Jag var noga med att säga till 

pedagogerna att jag inte ville att de skulle förbereda sig på frågorna då jag helst ville att svaren 

skulle ske spontant, men ur deras synpunkt kan det vara tryggt att fått se frågorna i förväg. Alla 

intervjuer spelades in. Det gjorde att jag inte behövde anteckna något utan kunde ge den jag 

intervjuade min fulla uppmärksamhet och lägga mycket fokus på mina frågor och följdfrågor. 

Inspelningarna från intervjuerna transkriberades. 

  Observationerna skedde med hjälp av en filmkamera. Jag förde även anteckningar under 

observationen men det kändes tryggt för mig att veta att observationen fanns inspelad så jag kunde 

gå tillbaka och kontrollera om jag missat något. Jag kände barnen väl redan innan vilket bidrog till 

att jag upplevde att det blev en bra observation, alltså att det blev mycket saker som blev sagt som 

är relevant till mitt arbete. Barnen kände sig vana vid att ha mig i närheten och därför var det inte 

konstigt för dem att jag satt vid sidan av och observerade dem.

  Att jag kände barnen och att barnen kände mig upplevde jag gav mig ärliga svar och som jag 

kunde använda mig av, de kände sig inte blyga eller otrygga utan vågade enligt min uppfattning 

säga det de kände.

  Jag ville observera barnen både när de skapade fritt med material som de vanligtvis har tillgång 

till, och när de får tillgång till material som i vanliga fall inte finns tillgängligt placerat. Jag satt en 

bit ifrån barnen och observerade dem som satt vid ett annat bord. Efter att jag observerat dem i ca 

25 minuter så plockade pedagogen fram ett nytt material som var fjädrar och snäckor och som vi 

tillsammans valt ut. Därefter observerade jag dem i ytterligare 20 minuter. När observationen var 

klar så ställde jag mina frågor till barnen.
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Forskningsetik

Barnens vårdnadshavare fyllde i papper där de godkände deras barns medverkan i i min studie och 

personalen på förskolan godkände också att barnen fick vara med.  Jag frågade även barnen om de 

tyckte att det var okej att jag filmade dem. Jag tycker att det är viktigt ur en etisk synpunkt att fråga 

barnen om de tycker att det känns bra, istället för att filma dem utan att de vet om det. Detta kan 

leda till att barnen är medvetna om att kameran finns, men det brukar gå över efter ett tag. 

(Johansson och Svedner 2006). 

  Jag frågade pedagogerna om tillåtelse att få spela in mina intervjuer och var noga med att berätta 

att inspelningarna bara var för min egen skull och att det bara var jag som skulle lyssna på dem. 

(Johansson och Svedner 2006). 

  Jag upplyste alla deltagare i min studie att allt var helt frivilligt, att det går att avbryta när som 

helst och att det är konfidentiellt. 

  I resultatpresentationen benämns pedagogerna som Pedagog 1, Pedagog 2 och Pedagog 3, en 

fjärde pedagog (Pedagog 4) som har en mindre roll i förändringsarbetet nämns också. Barnen 

benämns på motsvarande sätt som Barn 1, Barn 2, Barn 3 och Barn 4 för att alla som har deltagit i 

undersökningen skall vara anonyma.
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Resultatredovisning och analys

Förskolan består av tre avdelningar, Avdelning 1, Avdelning 2 och Avdelning 3. Förändringen av 

ateljén påverkar framförallt Avdelning 1 och Avdelning 2 då ateljéerna sitter ihop där. Avdelning 3 

har en egen ateljé (ateljé 4) som inte genomgått någon förändring, men tanken är att även den 

avdelningen ska kunna nyttja de nya ateljéerna. 

  Ateljéerna som genomgår förändringen består av tre olika rum. Ett våtrum i mitten (Ateljé 2) och 

två likadant formade rum på var sin sida av våtrummet (Ateljé 1 och Ateljé 3). Tidigare har detta 

varit uppdelat så att avdelningarna hade var sitt rum som ateljé och haft våtrummet som gemensamt 

men nu är tanken att alla utrymmena skall vara gemensamma. Det har delat upp allt material så att 

allt bildmaterial är samlat i Ateljé 3 och allt övrigt material är samlat i Ateljé 1. Ateljé 2 består av 

sand och vattenlek.

Jag kommer att benämna pedagogerna som Pedagog 1, Pedagog 2, Pedagog 3 och Pedagog 4. 

Pedagog 1 arbetar på Avdelning 1 och är utbildad barnskötare. Pedagog 2 arbetar på Avdelning 2 

och är utbildad barnskötare. Pedagog 3 arbetar på Avdelning 3 och är utbildad förskollärare. 

Pedagog 4 arbetar på Avdelning 1 och är utbildad specialpedagog. Samtliga pedagoger har lång 

erfarenhet av att arbeta med barn.

  För att få en helhetssyn syns nedan en skiss på förskolans upplägg.
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Ateljéer - den fysiska miljön

Två av mina frågeställningar som jag utgick ifrån:

– Hur ser den skapande verksamhetens fysiska miljö ut?

– Hur är materialet placerat och varför?

Nedan kommer jag att med hjälp av bilder beskriva hur ateljéerna ser ut och även analysera det.

På bild 1 ett stort runt bord med fyra stolar som är anpassat till barnens nivå. Bordet har ett hål i 

mitten för att barnen ska kunna ta limpistolerna underifrån så att inte sladdarna skall komma i 

vägen. Längst till höger syns en hylla med flera olika material som finns tillgängligt för barnen. Det 

är material så som pappersrullar, flörtkulor, kottar och silkespapper. Längst till vänster syns en stor 

anslagstavla som går från golv till tak där barnen och pedagogerna kan sätta upp barnens alster. På 

väggen rakt fram på bilden finns en diskbänk med tillhörande skåp som har flera olika 

förvaringsmöjligheter. Till vänster nere är det öppet och där finns brickor där barnen själva kan 

spara eller lägga sina skapelser på tork. Till höger längst upp syns två öppna hyllor, på hyllorna står 

flera olika pärlor i större och mindre burkar placerade. Burkarna är placerade för högt för att barnen 

ska kunna ta ner och använda själva men är synliga för dem att se.

  I detta rum är det bordet med limpistolerna som står i centrum. Limpistolerna är nästan alltid 

utplacerade på bordet och därför upplever jag att rummet ger känslan att ”här ska vi jobba med 

limpistoler”. Rummet öppnar inte upp till många andra möjligheter till skapande än just att använda 

limpistolerna.
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På andra sidan av rummet finns denna förvaring och även ett lägre bord på barnens nivå med lägre 

stolar. Det går att komma åt materialet från båda sidor men den andra sidan har två järnpinnar som 

sitter över som ett kors. Meningen är att barnen ska ta materialet från detta håll. På bilden syns 

förvaringen av garner och tyger. Längst upp på hyllan finns fem lådor med färgsorterade garner, det 

finns ett blått tyg och en låda med olika vävar. På den mittersta hyllan finns tygerna placerade i fyra 

olika genomskinliga backar. Tygerna är placerade efter stolek på tygbitarna. Längst ner på hyllan 

finns diverse material som inte fått någon placering ännu. Allt detta material har barnen alltid 

tillgängligt och fri tillgång till.

  Materialet på hyllan såg vid tillfället som kortet togs inte så inbjudande ut utan var relativt slarvig 

tillagt. Det syns att det finns en tanke med ordning och reda eftersom garnerna och tygerna är 

placerade i genomskinliga backar och är sorterade efter färg och storlek. Men för personalen är det 

svårt att hålla efter då det lätt blir oordning när barnen letar efter något speciellt. På hyllan finns det 

även material som jag får uppfattningen av att det inte är så genomtänkt att det står där, utan att det 

är mer utplacerat där tills vidare. Detta är såklart något som är oundvikligt under förändring, men 

som hyllan ser ut nu så är den enligt min uppfattning inte speciellt lockande.  
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Ovan syns bilder från Ateljé 2 som är ett våtrum. Rummet är uppdelat i två stationer som är 

vattenlek (bild 3) och sandlek (bild 4)

På bild 3 syns en balja på ett stativ. Stativet är höj och sänkbart, så det går att anpassa efter barnens 

längd. Längst till vänster syns också en låg och rymlig hylla med diverse material som används till 

vattenleken. Där kan barnen lätt ta fram och lägga tillbaka materialet själva. 

  Barnen har inte fri tillgång till att leka i vattenleken utan måste fråga först. Vattenleken kräver en 

del förberedelser från barnen och pedagogen och även viss tillsyn exempelvis att barnen måste ta av 
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Bild 4. Ateljé 2, sandlek.



sig vissa klädesplagg så att de inte blir blöta och att pedagogen måste ställa i ordning baljan och 

fylla den med vatten. Beroende på vad barnen klarar av själva så krävs det också efterarbete av 

pedagogen att torka upp och ställa tillbaka material.

  Bild 4 visar andra delen av rummet som är sandrummet. Där är väggarna prydda med 

sandliknande tyg för att rummet ska få rätt stämning. Det finns även låga stolar i rummet om barnen 

vill sitta när de leker med sanden men just när denna bilden togs hade stolarna används som 

rumsavdelare så det är därför som de inte syns på bilden.

  Sandbordet är fyllt med en speciell sand som är väldigt mjuk och lättformad. Efter att barnen 

använt sanden så är det lätt att sopa upp det som hamnat på golvat och hälla tillbaka i bordet. Precis 

som vattenbordet går även detta bord att höja och sänka efter barnens nivå. Allt material som hör till 

sandleken finns på bordet. Det går att läsa nedan under möte med ateljégrupp om hur de vill 

förändra förvaringen av material i sandrummet. 

  Barnen måste fråga om de får leka med sanden precis som med vattenleken, men det är lättare för 

pedagogen att låta barnen vara där på egen hand. Det enda som barnen behöver göra innan de går in 

är att ta på sig skydd för fötterna så att strumporna inte blir sandiga och ta av sig dem innan de går. 

Barnen behöver oftast ingen större tillsyn av pedagogen när de vistas här.
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Ovan syns två bilder på det tredje rummet som ligger på samma sida som Avdelning 2. Denna ateljé 

är ämnad för bildskapande. På bild 5 syns ett lågt bord med låga stolar på barnens nivå. Rakt fram 

på bilden syns en diskbänk med tillhörande diverse skåp och lådor. På hyllan ovanför diskbänken 

syns diverse flaskfärger som barnen kan se men inte själva nå. Dessa flaskfärger har Pedagog 1 och 

Pedagog 2 pratat om att de skall vara tillgängliga för barnen, men vid tillfället som kortet togs så är 

de inte det.

  På bild 6 syns andra delen av ateljén som är ämnad för bildskapande. Denna del av rummet är 

tänkt framförallt till att rita. På hyllan som står placerad i rummet finns material som barnen har fri 

tillgång till. Det är bland annat färgpennor, tuschpennor, saxar, limstift och papper. Här finns också 

ett lågt bord med utplacerade underlägg som barnen kan sitta och jobba vid.
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Möte med ateljégrupp

Innan jag utförde observationen och intervjuerna var jag med på ett möte som hölls på förskolan. 

Med på mötet var tre personal som alla är med i ateljégruppen. Det var Pedagog 1, Pedagog 2 och 

Pedagog 4 som också är med i gruppen som tidigare inte nämnts i detta arbete. Pedagog 3 var inte 

närvarande på mötet eftersom de ansåg att det inte behövdes.

På mötet börjar de att prata om mellanrummet som innehåller sandleken (bild 4) och vattenleken 

(bild 3). Pedagogerna funderar på hur de ska gränsa av till sanden så att det inte är så öppet och lätt 

för barnen att bli distraherade, både de som använder sanden eller om de som passerar. De vill helst 

inte att det ska vara något stort och högt men gärna något som går att använda till förvaring. Efter 

flera olika förslag tar de beslutet att leta efter en lägre hylla så att rummet känns som ett eget rum 

men ändå inte för instängt och trångt. Pedagogerna tar även beslut om att köpa två rejäla dörrmattor 

till varsin sida av rummet som barn och vuxna kan torka bort sanden från skorna på.

  Vidare diskuterar de även var de skall förvara materialet till sandleken så att det inte blandas ihop 

med materialet till vattenleken. De bestämmer snabbt att köpa ett bredare fönsterbräde, så att 

materialet kommer i en höjd som alla barn kan nå.

  Pedagogerna resonerar om hur de ska kunna köpa detta material och hur de ska finna tiden till det. 

En pedagog tar upp att det vore bäst om någon med egen bil kunde fara och köpa materialet, en 

annan tar upp att det vore bäst om två ur personalen kan fara så att de kan dividera med varandra. 

De kommer fram till att en förmiddag nog skulle vara bäst men bestämmer ingen tid för när det 

skall ske.

Pedagog 2 tar upp problemet med att barnen kan bli trötta på aktiviteten och vilja gå därifrån. 

Pedagogen tycker att det är viktigt att barnen fullföljer att vara i ateljén denna timme som det är 

bestämt och tror att det blir för mycket spring om barnen få gå därifrån om de vill. Detta håller de 

andra med om men Pedagog 1 påpekar att om barnen blir trötta och tycker att det är tråkigt efter 

femton minuten så måste de tänka om. Det är pedagogens jobb att hålla aktiviteten vid liv och locka 

och utmana barnen till att fortsätta. Men de kommer överens om att pedagogen kan erbjuda 

alternativ till barnen om de blir uttråkade som fortfarande tar plats i ateljén till exempel att hålla på 

med Play-Doh eller sanden.

Vidare diskuterar pedagogerna att målet för denna verksamhet är att det ska finnas en personal i 

varje rum och att barnen ska få välja själva var de vill vara och skapa. En av pedagogerna berättar 

om en vision om att de ska jobba med kort, så om det t.ex finns fyra platser vid limpistolerna så ska 

det finnas fyra kort med limpistoler. Då får barnen välja ett kort med vad de vill göra innan de går in 

i ateljén. Detta är alla överens om att det är ett mål som är långt borta, fram till sommaren ska de 

prova konceptet som de har bestämt det nu och efter det får de se hur de går vidare. Alla i gruppen 

är noga att poängtera att arbetet med ateljéerna inte är klart utan förändringar sker hela tiden och de 

18



kommer fortsätta att träffas en gång i veckan även när projektet har dragit igång.

Analys av möte med ateljégrupp

Pedagog 3 är inte med på detta möte eftersom att samtliga pedagoger i ateljégruppen anser att det 

som skulle diskuteras inte rörde henne. På mötet talar de inte bara om grupperna som Avdelning 1 

och 2 har efter lunch utan även om hur de skall fortsätta förändringarna i ateljéerna. Detta är något 

som de inte tyckte var viktigt för Pedagog 3 att ta del av vilket jag anser skjuter bort Avdelning 3 

från samarbetet.

Pedagogerna tar upp hur de skall avgränsa till sandrummet så att det inte skall kännas så öppet. De 

har flera olika förslag på hur de skall göra detta och kommer fram till ett beslut. Gruppen tar även 

andra beslut som jag upplevde var relativt lätta för dem att ta om saker som skall köpas in. 

Förmodligen för att de har begränsat med tid att utföra detta möte på och för att de vill ha resultat. 

Men då dyker istället problemet upp hur, var och när de skall köpa detta material. Jag drar av detta 

slutsatsen att det inte är vad som skall köpas som är problemet utan faktorerna runtomkring som kan 

krångla till det.

Pedagogerna fortsätter vidare att tala om att barnen kan bli trötta på aktiviteten men att de ändå vill 

att barnen skall fullfölja denna timme som det är bestämt. Detta blir en stor utmaning för 

pedagogerna. För att barnen skall få ett ökat intresse för att vara i ateljéerna och för att de skall vilja 

fortsätta vara där krävs det att det blir en positiv upplevelse för dem. 

Avslutningsvis diskuterar pedagogerna vissa mål och visioner som de har för denna nya 

verksamhet. De håller alla med om att dessa mål fortfarande är långt borta. Av detta drar jag 

slutsatsen att de tänker framåt på hur de vill att verksamheten skall se ut men att de inte i nuläget 

arbetar för att komma just dit. De fokuserar i nuläget mest på att introducera dem själva och de 

andra pedagogerna i att vistas i de nya lokalerna och bland det nya materialet, inte hur de skall 

använda ateljéerna.

Observation av skapande tillfälle och samtal med barnen

Sammanfattning av min observation som genomfördes på förskolan mellan klockan 12 och 13. 

Under observationen hade jag fokus på materialet och då framförallt dess placering. Jag har valt att 

benämna barnen som Barn 1, Barn 2, Barn 3 och Barn 4.

Det börjar med att alla barnen blir introducerade av pedagogen hur de ska göra innan de ska 
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använda limpistolerna, alltså vilka förberedelser som ska göras innan som exempelvis att ta på 

handskar och hämta underlägg. Alla barnen får själva stoppa i kontakten till den limpistol som de 

ska använda. Alla limpistoler är märkta med en färg på själva pistolen och en färg på kontakten så 

att det skall vara lätt att hitta rätt kontakt till rätt pistol.

Alla barnen blir sedan tilldelade det skapande som de hade börjat med dagen innan och barnen

börjar genast att leta efter mer material att använda.

Barn 1 säger att hon behöver ben och tejp till sitt lejon och går fram till diskbänken för att kolla och

säger ”Finns det tejp här?” då säger pedagogen att hon får använda det som är på hyllorna och

limpistolerna. Då sätter hon sig ner en stund och funderar. Barn 2 vill komma åt ett material i en

låda och allt ramlar ut och hamnar på golvet, hon tar en av plastmaterialet som ligger på golvet och 

går sedan och sätter sig på sin stol igen och låter det ligga kvar på golvet. Barn 3 som försökt hitta 

ett material att ha som tänder till lejonet har kollat på detta material som ligger på golvet många 

gånger och tar till slut upp det och använder det ”Jag har en smart idé” säger han och tar en sax från 

en burk på diskbänken och börjar klippa i materialet. Barn 1 upptäcker också detta material på 

golvet och använder det.

Barn 2 hittar en burk som är full med små lila plastbrickor och utbrister glatt ”Lila, lila, lila, lila” 

och springer tillbaka och sätter sig på sin stol. Hon visar pedagogen och säger igen stolt och 

entusiastiskt ”Lila lila lila”. Barn 2 försöker öppna burken ett tag men får inte upp den, hon lämnar 

den till pedagogen som får öppna den samtidigt som hon springer till hyllan och hämtar ytterligare 

ett material, när barn 2 kommer tillbaka ser hon inte de lila stenarna och glömmer bort att använda 

dem men efter några minuter ser hon dem igen och börjar limma på dem på sin katt.

Det som alla barnen tar mycket av är materialet som är längst upp på hyllan och mest synligt, 

äggkartonger, toalettrullar och flörtkulor men också det material som har störst lådor och som inte 

behöver öppnas.

Barn 4 går till hyllan och hittar en plastbricka. När hon kommer tillbaka till bordet säger Barn 1 

”Jag vill också ha en sån, var finns de?” Barn 4 svarar inte, då säger pedagogen till henne ”Kan du 

visa ___ var den var?” Barn 4 svarar fortfarande inte men går efter ett tag tillbaka till hyllan och 

hittar en till likadan och tar med till sin plats. Barn 1 som hade frågat efter materialet säger ”Tack 

___! Vad snäll du är!” Barn 4 säger fortfarande ingenting. Barn 2 vill också ha en likadan 

plastbricka, pedagogen går till hyllan och kollar och säger sedan ”Det fanns ingen mer sådan.” 

Pedagogen plockar då också upp materialet som tidigare hade hamnat på golvet. Hon påminner  

Barn 2 om de lila knopparna och frågar ”Ska du ha några mer av de där?”

Barn 4 har under denna tid för skapande framförallt varit intresserad av att prova att klippa i olika 

material, hon ser nu en burk med sugrör som står lite längre in på diskbänken som hon inte når. Hon 
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pekar på sugrören och tittar på pedagogen, pedagogen frågar ”Vad ska du göra” barnet säger 

”Klippa”, pedagogen föreslår att hon ska klippa på det hon tagit fram på bordet istället, barnet 

skakar på huvudet och pekar igen på sugrören. Då flyttar pedagogen fram burken något så att hon 

själv når att ta ett sugrör.

Barn 3 säger att han ”Måste göra lejonet tjusigt så att det blir snyggt” och går och letar i hyllan. Då 

säger Barn 1 lite irriterat ”Åh jag måste också göra min tjusig”. Barn 3 hittar en bit rött glansigt 

papper längst ner i hyllan och barn 1 hittar en liten låda med små bitar med glansigt papper i olika 

färger.

När barnens skapande pågått i ungefär 25 minuter ger jag pedagogen tecken att plocka fram det nya 

materialet som vi tillsammans har bestämt skall vara fjädrar och snäckor, båda materialen är 

placerade i liknande burkar som mycket av det andra skapande materialet i hyllorna är placerat i.

Pedagogen placerar burkarna på bordet där barnen arbetar och säger ”Jag tänkte att ni skulle få 

några nya burkar, här finns det fjädrar och snäckor som ni kan använda. Vi ställer detta mitt på 

bordet.” Alla barnen samlas runt pedagogen som håller i det nya materialet och lägger händerna i 

burkarna och plockar åt sig av materialet. Barn 1 tar två stora nävar med fjädrar och försöker göra 

det lite i smyg. Pedagogen ser hur många fjädrar hon tagit och säger ”Oj ___, så där många”. Barn 3 

säger ”Jag älskar snäckor jättemycket, de här snäckorna är väldigt tjusiga” och säger tack till 

pedagogen för att hon tog fram dem. Barn 2 säger ”Åh vilka fina snäckor” flera gånger.

De flesta av barnen hade innan detta material kom fram börjat känna sig ganska klara med sina 

skapelser och funderade på vad de skulle göra efteråt, men nu limmar de alla på det nya materialet. 

”Mitt lejon kommer bli så mjukt” säger Barn 1 samtidigt som hon limmar fjädrar på sitt lejon. Barn 

1 och Barn 3 känner på varandras lejon för att känna hur mjuka de är. 

Barn 4 häller nu hela burken med lila knoppar på sin plastbricka. ”Nej nej nej” säger pedagogen, 

”Vill ha de” säger Barn 4, ”Du får ta en i taget” säger pedagogen då och hjälper henne att sätta fast 

en. Barn 2 går fram till lejonet som Barn 1 har gjort och kollar och känner på den, ”Jag gillar den 

här rosa du har” säger Barn 2, ”Vill du ha den?” frågar Barn 1 då, hon tar burken som det är lite 

fjädrar kvar i och letar rätt på en rosa ”Här ___, limma fast den” säger hon till Barn 2 som svarar 

”Åhhh” av glädje och kollar förtjust på fjädern. Samtidigt säger Barn 3 ”Titta vad vacker min är” 

och känner sig färdig.
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Bild 7 visar lejonet som Barn 1 har gjort. Hon berättar med egna ord att hon har använt ”Fjädrar, 

toarulle, en äggkopp, papper och en skärm till mun, en plast och snäckor”. Hon berättar att hon 

tyckte att det var bra när de fick tillgång till fjädrarna och snäckorna, för att hon ville använda dessa 

så att lejonet får en mjuk päls. Barn 1 saknar ingenting på sitt lejon utan tycker att det är bra som det 

är. Det hon är mest nöjd med på lejonet är fjädrarna, för att de är mjuka, snälla och gosiga.
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Barn 2 har istället för ett lejon gjort en kissekatt. Hon har använt diverse olika material så som ett 

tygband, flörtkulor, en kork och de lila plastbrickorna. När jag frågar vad hon har använt för 

material så pekar hon på en av snäckorna och frågar ”Vad är det där?” ”Det där är snäckor” svarar 

jag, då fortsätter hon och berättar med egna ord att hon har använt ”Snäckor, spindelnät, bollar, en 

snögubbe och en blå”. Hon berättar att hon först har satt fast lim och sedan satt fast materialet och 

att det sedan har fått torkat. På frågan om vad hon tyckte om att få använda snäckor och fjädrar så 

svarar hon ”Jag gillar dem”. 

Barn 3 berättar själv vad han har använt för material ”snäckor, fjädrar, runda bollar, något jag inte 

vet vad det heter också några taggiga”. Han berättar att lejonet kan bitas på flera ställen, det är bland 

annat det gröna taggiga materialet på var sin sida av lejonets kropp som kan bitas. Barn 3 visar det 

mjuka på lejonet som är fjädrarna på ryggen och han är nöjd med att ha både mjukt och hårt 

material på sitt lejon. Barn 3 berättar att han är nöjd med sitt lejon och saknar inget material som 

han tror hade kunnat gjort den bättre. Speciellt nöjd är han med fjädrarna just för att de är sköna och 

lena att känna på.

Barn 4 gjorde ingen slutlig produkt. Hon var mer intresserad av att prova de olika materialen som 

fanns i rummet.

Analys av observation av skapande tillfälle

Två av mina frågeställningar som jag utgick ifrån:

– Hur interagerar barnen med materialet när de har skapande?
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– Vad händer med barnens skapande när de får tillgång till material som de vanligtvis inte 

brukar få?

Redan innan barnen ska börja skapa introduceras de i hur de skall använda limpistolerna som de 

tilldelas. Att använda limpistolen eller inte är inget fritt val utan är bestämt att de skall göra. Barn 1 

får idén att hon vill använda tejp för att sätta fast benen på sitt lejon istället för limpistolen, 

pedagogen säger då att hon får använda det som finns på hyllorna (där det inte finns någon tejp) och 

limpistolerna. Att använda limpistolen till flickans skapelse var förmodligen, som det föreföll i 

pedagogens ögon, ett bättre alternativ än att använda tejp. Barn 1 fick ingen förklaring till varför 

hon inte fick använda tejp och uppmärksammades inte för sin egen kreativitet och idé.

Barn 2 försöker komma åt ett material i en låda som står längs ner på hyllan, lådan är något för 

otymplig för henne så allt material hamnar på golvet. Hon tar med sig ett av dem och låter resten 

ligga kvar på golvet, pedagogen noterar inte detta. Även Barn 1 och Barn 3 uppmärksammar och 

använder det nu synliga materialet på golvet. Jag fick intrycket av att Barn 3 funderade länge på 

vilket material han skulle välja att använda och fick idén att använda det först när han såg det på 

golvet. Materialet som blev utspritt på golvet blev alltså mer synligt för barnen än när det står 

placerat i lådan i hyllan.

Barn 2 hittar lila plastbrickor i en genomskinlig plastburk. Hon utbrister glatt ”lila lila lila lila” och 

det verkar som om det var färgen på materialet som gjorde att hon valde just det. Hon tar med sig 

burken tillbaka till sin plats och försöker få upp locket ett tag men lyckas inte, hon räcker då över 

burken till pedagogen som får öppna den.

Barn 4 blir intresserad av att använda sugrör som står i en burk på diskbänken. Barnet uttrycker att 

hon vill ha ett sugrör att klippa i. Pedagogen försöker först hänvisa henne till att fortsätta klippa i 

materialet hon har tagit fram men barnet insisterar och pedagogen ger henne ett. Varför sugrören 

stod på diskbänken och om de skulle vara tillgängliga för barnen eller inte framkom inte i 

situationen. Nordin-Hultman (2004) skriver att det ofta är ”rumsrena” material som är otillgängligt 

för barnen, alltså material som lätt kan stöka ner på ett eller annat sätt. Sugrör är ingenting som jag 

upplever som ett material som kan stöka ner eller som för den delen kostar mycket heller. Därför 

har jag svårt att se en anledning till varför de skulle vara otillgängliga för barnen.

Barn 3 säger att han vill göra sitt lejon tjusigt varpå Barn 1 också säger det. Av det kan jag dra 

slutsatsen att de inte tycker att deras skapelser är tillräckligt fina. Barn 1 och Barn 3 letar efter något 

material som kan få deras skapelser att bli tjusiga och båda hittar glansigt papper i hyllan, alltså 

bland det tillgängliga materialet. Varför barnen tyckte att detta material skulle göra deras skapelser 

”tjusiga” sade de inget om, men det kan vara det glansiga som tilltalar barnen och gör det mer 

värdefullt. Änggård (2006) skriver att det är ett material som inte är tillgängligt som blir extra 

åtråvärt och värdefullt för barnen men i detta fall framstår materialet i sig som åtråvärt för barnen.
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När skapandet pågått ett tag säger pedagogen ”jag tänkte att ni skulle få några nya burkar, här finns 

det fjädrar och snäckor som ni kan använda. Vi ställer dem mitt på bordet.” Barnen 

uppmärksammas på ett nytt material som de får använda och därför vill de väldigt gärna använda 

det. Barnens reaktioner blir starka då de slänger sig över materialet, uttrycker hur fint det är och 

tackar pedagogen för att hon tog fram det. 

Intervjuer med pedagoger

Intervjuerna sammanfattas utifrån undersökningens tre frågeområden: 1. Pedagogiska syften med 

skapande aktiviteter. 2. Barnens inflytande i skapande aktiviteter. 3. Material och barns kreativa 

skapande. Pedagogerna går under namnen Pedagog 1 (som arbetar på Avdelning 1), Pedagog 2 

(som arbetar på Avdelning 2) och Pedagog 3 (som arbetar på Avdelning 3). Svaren är alltid skrivna i 

den ordningen (Pedagog 1, Pedagog 2 och Pedagog 3). I intervjuerna nämns också förskolechefen 

och den blivande atelieristan ett flertal gånger av intervjupersonerna.

Pedagogiska syften med skapande aktiviteter och organisationen av förskolans 
ateljé

Huvudansvaret för den skapande pedagogiska verksamheten

Pedagog 1 berättar att den övriga personalen vill att hon ska vara ateljéansvarig fast själv känner 

hon inte att hon vill ha ansvaret för det pedagogiska arbetet. Hon kan tänka sig att fungera som 

någon som de andra kan bolla idéer med eftersom att hon har ett intresse för ämnet.

  Pedagog 2 berättar att de på det senaste mötet med ateljégruppen pratade om att det vore bra om 

det var en som hade huvudansvaret för ateljén, eftersom att det ibland kan blir för många som är 

inblandade. Då pratade de om att det skulle vara Pedagog 1 som skulle vara den ansvariga eftersom 

att hon är duktig på ämnet och har ett stort intresse för det.

  Pedagog 3 berättar att de satt igång med ateljégruppen där en från varje avdelning har hjälpts åt att 

skapa en ateljé. Hon berättar också att de på varje avdelning bedriver en pedagogisk verksamhet, 

som bland annat förskolechefen, läroplanen och lärarutbildningen ligger bakom. Det är grunden till 

kvaliteten som deras arbete ligger bakom. Det är pedagogernas ansvar att se till att alla barn har 

möjligheter.

Förändringen av ateljéerna

Pedagog 1 berättar att den förändring som har skett började med att det var hon som ville ha en 
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limverkstad. Hennes tanke var att limverkstaden skulle vara i mittenrummet i ateljén som då var det 

gemensamma rummet. Men förskolechefen tyckte inte att limverkstaden skulle vara där eftersom 

det rummet är ett våtrum och borde användas till det syftet. Så då startade förskolechefen upp denna 

förändring, framförallt för att alla utrymmen skulle bli gemensamma.

   Från början tyckte alla på förskolan att ateljéerna var väldigt tråkiga berättar Pedagog 2, och det 

var därför de från början ville förändra dem. Det är lätt att bli hemmablind men till slut när de 

tittade på miljön så kände de att de behövde göra något åt den.

  Pedagog 3 berättar att tänket från början var att alla tre avdelningarna skulle kunna komma nära 

varandra. Förskolechefen hade skaparglädjen och det är ett samspel mellan henne och personalen att 

få ihop allting. Ateljégruppen måste enas om vilket material som de vill ha och hur det ska ställas på 

hyllorna, barnen ska kunna va delaktiga genom att kunna nå saker och ting själva. Hon berättar 

också att tänket från början inte blev bra. Pedagogerna i ateljégruppen hann inte träffas lika ofta och 

mycket som de gör nu. 

Hur förändringen gick till

Innan förändringen hade Avdelning 1 och 2 var sin ateljé, där rymdes alla de olika bitarna som hör 

skapande till berättar Pedagog 1. Förändringen gick till så att de i ena ateljén samlade allt som har 

med rita och måla att göra och allt det andra flyttades till den andra ateljén. Pedagog 1 berättar att 

eftersom det i ateljén på sidan där Avdelning 1 är finns så mycket olika material så tycker hon att 

det för tillfället bara är limverkstaden som fungerar, men hon påpekar också att det kan vara så för 

att det är limverkstaden som hon är mest intresserad av. Hon berättar att det var en blivande 

atelierista som enligt Pedagog 1 kan ses som förskolechefens högra hand som samlade ihop allt 

material som var befintligt i dessa två ateljéer och placerade om det.

 Pedagog 2 berättar att det var förskolechefen som ville att den blivande atelieristan skulle komma 

och hjälpa till med förändringen. Den blivande atelieristan fick tid avsatt till det och då startade hon 

upp arbetet. Även förskolechefen kom med idéer om att ateljéerna skulle användas annorlunda och 

att de skulle använda sig av ett annat arbetssätt. Då fick de förslag på att det skulle vara mer öppet 

och att man kunde sätta dit grindar. Så Pedagog 2 tycker framförallt att det var förskolechefen och 

det blivande atelieristan som kom med idéerna hur man skulle starta upp förändringen och hur man 

skulle göra. Hon berättar också att pedagogerna på förskolan har svårare att hitta tid för att vara där, 

den blivande atelieristan fick tid avsatt för att kunna jobba i ateljéerna på dagarna.

  Pedagog 2 berättar att de satt upp grindar i dörröppningen till varje ateljé. Hon berättar att om man 

stänger igen grinden så känns det ändå som att man stänger till men det blir mer öppet än om man 

skulle stänga igen med en dörr. De små barnen kan titta in men inte gå in om det finns mycket 

material framme eller liknande. De stora barnen på Avdelning 2 kan öppna grinden själva vilket är 

meningen att de ska.

  Arbetet började med att de funderade i ateljégruppen på vad de ville ha för någonting i ateljén, hur 

det ska se ut och vad det ska innehålla berättar Pedagog 3. De kom fram till att det bara ska vara 

vatten och sand i våtrummet, att det i ett rum skulle vara limpistolerna, textiler, pärlor och lite 
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blandat material också ett rum för målning. Då är det två avdelningar som har tillgång till dessa 

ateljéer. Det blir ett bra samarbete mellan de två avdelningarna. Men Avdelning 3 som inte ligger i 

anknytning till dessa ateljéer, de är med på tåget men får till att börja med försöka att hitta luckor på 

någon förmiddag till att använda de nya ateljéerna.

Möjlighet till förändring

Alla förändringar som ska göras är inte gjorda ännu berättar Pedagog 1. Förändringarna startade 

innan de bestämt hur de ville ha de så nu får de arbeta utifrån hur det har blivit och med tiden forma 

det som de vill ha det. Detta tror Pedagog 1 är ett bra sätt för barnen att vara med i förändringen.

  Pedagog 2 berättar att hon inte från början vet om de hade så bestämda åsikter om hur de ville ha 

det i personalen, det de visste var att de ville ha en förändring men de visste inte hur. Förslagen på 

hur det skulle se ut kom framförallt från den blivande atelieristan och förskolechefen.

  Pedagog 3 berättar att arbetet inte är klart än, det har tagit tid och det måste det få göra. De vet nu 

vad de skulle ha börjat med från början som blev fel. Förändringen hängde ju lite på pengar som 

förskolechefen höll i. Hon och den blivande atelieristan handlade lite till ateljéerna, de tog dit vissa 

saker som ateljégruppen senare sorterade bort för att de inte behövde det. 

Innan förändringen

Innan förändringen gjordes var det två nästan helt identiska ateljéer berättar Pedagog 1. Där fokuset 

framförallt låg på bildskapande. Det var teckningar, färgläggningsbilder och tuschpennor. När det 

var planerat skapande så fick barnen måla vid staffli med flaskfärg.

  Pedagog 2 tycker att det framförallt var en väldigt tråkigt miljö innan de började med 

förändringen.

  Innan förändringen berättar Pedagog 3 att de två andra avdelningarna hade var sitt rum som ateljé 

och våtrummet har funnits där som ett extrarum. På avdelningen 3 där hon är så har de inte gjort 

någon förändring av ateljén utan den är kvar som den alltid har varit.

Mål med de nya ateljéerna

Pedagog 1 berättar att tanken med den nya skapande verksamheten är att barnen ska ha skapande 

aktivitet efter lunch och målet med det är att det i förlängningen ska bli mindre personalkrävande 

för båda avdelningar. När personal och Barn har kommit in i hur saker och ting fungerar så ska 

barnen kunna hitta vettiga saker att göra utan att man som personal styr upp det och istället finns där 

till stöd och guidning.

   Målen med den nya miljön tror Pedagog 2 är ett ökat samarbete och att de skall kunna inspirera 

varandra mer. Barnen ska kunna känna att de har ett samarbete med de andra barnen på 

avdelningarna och att de kan gå emellan i ateljéerna. Även att börja jobba med andra arbetssätt, att 

de är nytänkande och pratar mycket med varandra är mål som är viktiga. Samarbetet sker ju 

27



framförallt mellan Avdelning 1 och 2 eftersom lokalerna ser ut som de gör. Avdelning 3 känner 

själva att de kommer inte arbeta lika mycket i ateljéerna som de andra avdelningarna, för de har ju 

en egen ateljé. Men Pedagog 2 hoppas och tror att de kommer att boka tider i ateljén och spendera 

tid där.

  Pedagog 3 berättar att målet är att barnen ska få möjlighet och prova på olika saker som finns, ett 

mer utbrett bassortiment.

Om pedagogerna känner sig nöjda med förändringen

Pedagog 1 berättar att förändring har gått i fel väg. Förskolechefen tar beslut, det blivande 

atejéristan utför och personalen ska jobba med det. Hon berättar att de har frågat den blivande 

atelieristan varför hon placerat något på ett visst ställe och då har de fått svaret att att hon inte har 

tänkt något speciellt utan att det är pedagogerna som ska jobba där som borde veta. Men med den 

här ateljégruppen hoppas Pedagog 1 att de ska hitta deras förhållningssätt och vad de vill ha ut av 

ateljéerna. Men de är inte där ännu, det har fortfarande inte blivit som de har tänkt sig.

  Pedagog 2 känner sig nöjd med förändringen, hon tycker att det känns roligt att de har påbörjat 

någonting nytt. Men hon tycker inte att det känns färdigt. Det är en del saker som hon tycker saknas  

och hon tror att det återstår ganska mycket jobb innan de kommer känna att det är helt bra. Jag 

frågar Pedagog 2 vad det är hon tycker fattas och hon berättar att det är mycket material som inte 

finns. Lera t.ex det har inte kommit igång än, det är något som de vill ska bli en egen station. Även 

där barnen målar tycker hon att det fattas saker, det behövs mer valmöjligheter än att kunna måla på 

staffli och att måla med kritor, t.ex kolkritor. Hon berättar också att de tycker att det finns för stora 

lådor av det mesta. De vill ha mindre förvaringar med mindre material i så att de i stället kan fylla 

på med material. Är det för mycket material så vill barnen ofta slita ut allt. 

 Pedagog 3 är lite osäker på vad hon ska svara på om hon är nöjd med hur förändringen har blivit 

och berättar att hon inte hunnit vara där så mycket. Att de ska boka in sig på rummen startade upp 

förra veckan. Men hon tror att det kommer att bli jättebra, men det tar lite tid.

  

Verksamheten

Planerat skapande

Pedagog 1 berättar att den planerade skapande aktiviteten är tänkt att den ska vara på förmiddagen 

och efter lunch. Då är det planerat att barnen ska ha skapande men skapandet ska vara fritt. Det kan 

även vara att någon av pedagogerna har planerat en aktivitet men Pedagog 1 tror att eftersom målet 

är att barnen ska kunna vara självgående i ateljéerna där så kommer det bli mer att barnen får ha 

fritt skapande och gilla att vara där.

  Planerat skapande genomförs varje dag mellan 12 och 13, det är det nya arbetssättet som de 
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arbetar med berättar Pedagog 2. Då har de på Avdelning 2 gjort så att den personal som är ansvarig 

för att vara i ateljén ska ha tänkt ut något att göra med barnen. Ofta är det så att det man har tänkt ut 

kanske räcker i 20 minuter men det är bestämt att de skall vara där i en timme, så det är viktigt att 

man har något bestämt efteråt, om det man planerat inte tar upp hela timmen. 

  Planerat skapande har Avdelning 3 väldigt mycket, flera gånger i veckan berättar Pedagog 3. Men 

de har inte hunnit haft något i de nya ateljéerna. De har fortsatt att köra på som vanligt eftersom att 

det tog så lång tid för ateljéerna att bli klara, det är även svårt för dem att gå i väg och göra saker på 

förmiddagen då de är mindre personal. Det är oftast efter lunch som de hinner med något. Hon 

berättar att det är tänkt att de ska planera in stunder för skapande och att de sedan bokar in sig i 

något av rummen. Det är de andra avdelningarna som har börjat att ha efter lunch, så det blir de som 

får ta förmiddagstiderna när det passar. Det är många olika grupper på förskolan som tar upp tid, 

personalen har även avdelningsmöten, reflektionstid och liknande då resterande personal får täcka 

upp. Detta gör att Pedagog 3 upplever att det inte är så mycket tid som blir över, utan endast tisdag 

förmiddag som är fri. Hon tycker att det är bra att de andra avdelningarna får börja. Det handlar om 

att få igång verksamheten så att det fungerar, det är ju tre avdelningar som ska göra det tillsammans.

Spontant skapande

Spontant skapande har barnen ofta varje morgon, då går några barn in i ateljén och sätter igång 

limpistolerna. Pedagog 1 berättar att barnen då inte brukar fråga om de får gå in i ateljén utan mer 

säga något i stil med ”jag går in och sätter igång” och det tycker hon känns skönt.

  Pedagog 2 upplever att barnen har spontant skapande ganska ofta. Det är olika från barn till barn 

men en del tycker hon har väldigt ofta, nästan varje dag.

  Pedagog 3 tycker att de har barn med skaparglöd. Men det är ju inte alla barn som har det, vissa 

tycker att det är mer roligt än andra men så är det ju med allt. Men spontant skapande ser Pedagog 3 

varje dag.

Barnens inflytande

På frågan om barnen haft inflytande i ateljéernas förändring svarar Pedagog 1 att barnen började 

visa intresse för limpistolerna och det var då hon kände att det behövdes en egen plats för det. Men 

själva förändringen känns det som barnen inte fått vara med i eftersom de som personal inte själva 

kommit dit de vill komma. Men tanken är att barnen ska kunna vara med och påverka under tiden 

de arbetar med det. De har satt upp ett klotterplank i varje ateljé och då är tanken att pedagogerna 

ska skriva vad som fungerar och inte, sen ska ateljégruppen prata igenom det på nästa möte. 

  Inflytande tycker inte Pedagog 2 att barnen haft under förändringen utan det har varit vuxna som 

har bestämt det mesta. Men inflytande är någonting som de skulle kunna få in längre fram.

  Om barnens inflytande berättar Pedagog 3 att de har sett att de har haft nyfikenheten för saker de 

vill göra.
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Skapande verksamhetens syfte

Syftet just nu är att de ska få in en rutin i hur man kan använda de olika stationera, hur materialet 

ska användas och hur man ska förhålla sig. Tanken som Pedagog 1 har för fortsättningen är att det 

ska vara en kanal till i princip allt pedagogiskt arbete som sker på förskolan, att detta ska vara en av 

uttrycksformerna. Men hon tycker inte att syftet har ändrats sedan innan förändringen, utan att det 

känns som att den planerade skapande aktiviteten är ungefär likadan. Hennes tanke är att den 

planerade skapande aktiviteten ska kunna vara mer spontan men dit har de inte kommit ännu.

  När det gäller syftet med den skapande aktiviteten så berättar Pedagog 2 att de inte hunnit arbeta 

så mycket där inne ännu, men hon hoppas att syftet skall bli att de större barnen skall kunna gå in 

och arbeta själva. Barnen ska lära sig hur hur de själva kan använda materialen som finns. Att 

barnen får vara kreativa och komma igång med skapandet tycker Pedagog 2 är huvud syftet.

  Skillnaden innan förändring tycker Pedagog 2 framförallt är att barnen har ett större utbud att välja 

på som de kan plocka fram själva. Nu är de två avdelningar som samarbetar och då kan man ge och 

ta av varandra. I framtiden kan det kanske även bli ännu större utbud för barnen.

  Syftet med den skapande aktiviteten är att barnen ska bli produktiva berättar Pedagog 3. Att ta till 

vara på barnen idéer. Hon berättar att hon tror att det är viktigt med bekräftelse, att barn behöver få 

det där uppmuntrande. Skillnaden på syftet nu och innan är att barnen skapar i miljöer där det finns 

tydliga och klara mål för vad de skall göra där, vad de tillåts att göra, då blir allt mycket roligare. Vi 

tar till vara på barnens kreativitet.

Material och tillgänglighet

Materialinköp

Pedagog 1 räknar upp lite av materialet som köps in, det är lera, vattenfärger, papper, limstift, pärlor 

och flörtkulor. Hon berättar att det är hon som är inköpare för hela förskolan så det ligger på hennes 

ansvar att köpa in saker. Det är tänkt att klotterplanken även ska fungera som inköpslistor. Om de 

hittar en bra flaskfärg, vilket är svårt, så bestämmer de att de köper den hädanefter. Att de köper in 

just detta material bygger på vad de tidigare har använt sina ateljéer till. Det ska vara ett material 

som barnen kan arbeta med och kunna plocka fram och bort själva. Sen finns det även 

specialmaterial som köps in om någon har planerat något speciellt.

  När de till en början skulle köpa in material till att bygga upp ateljéerna så var det den blivande 

atelieristan som stod för de inköpen berättar Pedagog 2. Det blev mycket styrt ifrån henne. När det 

gäller färger, lera och liknande är det Pedagog 1 som ansvarar för det, hon är duktig på sådant. 

Pedagog 2 tror att det är bra om ateljégruppen har träffar där de diskuterar material, om det kommit 

in något nytt eller om det är någon som har tips om något.

  Materialet som de väljer att köpa in är allt möjligt berättar Pedagog 3, de har katalog som de 
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beställer ifrån. Det är tyger, garner, trämaterial m.m. Det är viktigt att man ser till att det är ett bra 

material som barnen själva kan använda så att de inte stoppar det i munnen. Vilket material som 

köps in är jätteviktigt, det ska vara bra kvalitet för barnen. 

Tankar om materialets tillgänglighet

Jag frågar vad Pedagog 1 har för tankar om skapande materialet är tillgängligt eller inte för barnen 

så berättar hon att ateljégruppen tänker att i början av detta projekt så ska de inte ha allt för mycket 

material tillgängligt för barnen eftersom pedagogerna fortfarande lär sig hur de ska använda 

ateljéerna. De vill inte påbörja för många olika aktiviteter innan det sitter för dem. Hon berättar 

också att de av egna erfarenheter har märkt att kvantiteten är väldigt viktig när det gäller tillgängligt 

material. Ett exempel är att om barnen har tillgång till väldigt många sugrör så tar de snabbt slut, 

men har de i stället tillgång till ungefär femton sugrör så tänker barnen efter om de behöver ett 

sugrör och vad de ska använda det till. Ateljégruppen har alltså en tanke på att de ska begränsa inte 

bara det de har framme utan även kvantiteten av det de har framme. 

  Grundtanken med ateljén nu tycker Pedagog 2 är att materialet skall vara tillgängligt för barnen. 

Sen beror det på vilka barn som är där inne. Materialet skall vara tillgängligt för barnen men 

Pedagog 2 tror också att man som Pedagog måste styra lite grann. Så hennes känslor för detta är 

både och. 

  Över lag tycker Pedagog 3 att allt material som finns framme ska barnen kunna jobba med, men 

sen finns det vissa material som man inte tar fram när det finns små barn i närheten, små saker som 

inte är lämpligt för små barn att ha. Likadant med tuschpennor, de minsta barnen skall inte ha 

tuschpennor eftersom de bara stoppar de i munnen. Det är farligt, så det skall man försöka undvika. 

Oftast gör personalen i ordning rum till vissa barn. 

Tillgängligt material för barnen och spontant skapande

Pedagog 1 räknar upp det material som alltid är tillgängligt i ateljén som är på samma sida som 

Avdelning 1. Det är limpistolerna, tyger, garner, det som är i hyllan vilket tex är kottar, kartonger 

och flörtkulor. I den andra ateljén är det pennor, kritor, papper och vattenfärg. Pedagog 1 stannar 

upp, hon säger att det är meningen att även flaskfärg ska vara tillgängligt i små burkar men hon tror 

att man in nuläget måste säga till om man vill använda dem. Tanken är att barnen ska kunna plocka 

fram det själva. Detta material är tillgängligt för att personalen ska lära sig att använda det när som 

helst, alltså om ett barn känner för att måla så ska de kunna plocka fram papper och målarfärg 

själva.

 Pedagog 1 berättar att tanken med det tillgängliga materialet är att det ska kunna användas till 

spontant skapande. Jag frågar om det går att använda till spontant skapande för alla barn. Då 

nämner hon grindarna som är placerade i båda ingångarna till ateljéerna som finns där för att det 

finns risk för att barnen kan kväva sig eller få något väldigt olämpligt i munnen om man är i den 

åldern att man stoppar allting i munnen. Så det är där gränsen går vem det är tillgängligt för. 
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Stoppar man det inte i munnen så är det tillgängligt.

  Det tillgängliga materialet är pennor, limpistoler, saxar, olika sorters papper och liknande saker 

berättar Pedagog 2. Flaskfärger är något som de har börjat med att barnen skall kunna ta fram själva 

och måla med. Detta material tror Pedagog 2 är tillgängligt för att det är lättast att börja med, det är 

hanterbart av både barn och personal. Det är enkelt material. Pedagog 2 hoppas verkligen att detta 

material kan användas till spontant skapande av barnen.

  Det material som alltid är tillgängligt för barnen är tex papper i alla dess former och pennor, det är 

förbrukningsvaror. Det är tillgängligt för att det inte är några farliga saker. Barn kan ju alltid rita 

med vanliga pennor, det är inte farligt, det är ingenting som de kan sätta i halsen. Pedagog 3 berättar 

att det tillgängliga materialet kan användas till spontant skapande.

Otillgängligt material

Vilket material som inte skall vara tillgängligt för barnen har de inte kommit fram till ännu berättar 

Pedagog 1. De har kommit fram till att glitter på burk är något som barnen måste fråga efter, för det 

är inte kul när en burk används över en dag och sedan är den slut, så det vill pedagogerna att barnen 

skall be om hjälp för att få använda. Framförallt är det material som är dyrt eller bara går att 

använda på ett specifikt sätt.

  Pedagog 2 berättar att det material som inte finns tillgängligt för barnen är till exempel paljetter 

och glitterburkar, sådant som är svårt att använda. Annars tycker Pedagog 2 att det mesta material är 

tillgängligt för barnen. Hon berättar att hon såg att på ateljén på deras sida så finns det stora 

pappersark som ligger på en högt placerad hylla som personalen måste ta ner till barnen, men det 

handlar om att de inte har något bra tillgängligt ställe att ha papperna på. 

  Pedagog 3 berättar om materialet som inte är tillgängligt för barnen. Hon berättar om leksaker som 

de brukar förvara i förrådet och hon upplever att det då blir ett mer spännande material för barnen. 

Det är inte meningen att allt ska stå framme, det är mer spännande att ta fram lite nya saker ibland, 

barn gillar när något är nytt. Men i ateljén är det tex pärlor som är satt på lite högre höjder, det är ju 

också något som de minsta stoppar i munnen.

Barnens medvetenhet om det otillgängliga materialet

Pedagog 1 berättar att de inte riktigt är säkra på om barnen är medvetna om vilket material som inte 

är tillgängligt för dem. Hon berättar om glittret som är det material som hon upplever att barnen 

frågar efter mest, som inte är tillgängligt för barnen men som de vet finns. Barnen vill glittra alla 

konstruktioner de gör så att de ska bli snygga. Där vill pedagogerna hitta ett annat alternativ som är 

mindre besvärligt och inte kostar så mycket, som barnen kan pynta sakerna med som kan vara 

tillgängligt hela tiden. Hon är inte heller säker på om barnen har koll på varför saker och ting är 

undanstoppade.

  Barnen är medvetna om vilket material som inte finns tillgängligt för dem på ett sådant sätt att de 

kommer och frågar pedagogerna om de kan ta fram något berättar Pedagog 2.
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  Pedagog 3 tror inte att barnen är medvetna om vilket material som inte finns tillgängligt för dem, 

det är om de ser något i förrådet som de blir sugna på att jobba med. Hon tycker att det mesta finns 

framme och tillgängligt för barnen.

Barns frågor om det otillgängliga materialet

Pedagog 1 tror att det material som inte är tillgängligt för att det behövs en vuxens närvarande vid 

användning får barnen ofta svaret ”Nej inte nu”. Om de frågar efter det men om det är ett material 

som är undanstoppad för att barnet måste vara extra fingerfärdigt och barnet som frågar är det så 

tror hon att det sällan blir något annat svar än att det är okej att ta fram. Men allt detta är något som 

de tillsammans ska komma överens om ett gemensamt förhållningssätt över de tre avdelningarna.

  Pedagog 2 berättar att barnen brukar fråga efter det otillgängliga materialet och när det gäller de 

större barnen så är det nästan alltid okej för dem att använda det. Barnen är också duktiga på att 

säga till om limstiften är slut t.ex då får de ofta följa med och hämta nya så att de vet var de finns 

någonstans. Pedagog 2 tycker att barnen nästan alltid får det som de frågar efter. De enda gånger 

som de är tvungna att svara nej är om det är 10-15 minuter kvar till att de ska äta eller liknande så 

att det inte finns någon tid till barnen att ta fram det material som de har frågat efter. 

 Det Pedagog 3 kommer på som barnen brukar fråga efter är farliga pinnar eller något annat vasst 

som man inte tycker att de ska ha. Då blir svaret ”nej, de ska vi inte ha just nu” eller liknande.

Populärt material

Pedagog 1 berättar att glittret är det material som hon upplever att barnen frågar efter mest. Där vill 

ateljégruppen hitta ett annat alternativ som är mindre besvärligt och som inte kostar så mycket som 

barnen kan pynta sakerna med som kan vara tillgängligt hela tiden. Hon är inte heller säker på om 

barnen är medvetna om varför saker och ting är undanstoppade heller.

  Ett material som det har gått åt mycket av är små lådor och hushållsrullar berättar Pedagog 1. När 

barnen väl sätter igång med deras konstruktioner så går det väldigt fort att materialet försvinner. 

Men pedagogerna har en tanke att när barnens konstruktioner inte är roliga för dem längre så ska de 

plocka isär det som går och återanvända materialet. Hon berättar att det material som går åt mest är 

det material som inte behöver beställas och som inte kostar så mycket utan det som man samlar på 

sig.

  Pedagog 2 kan inte komma på något speciellt material som barnen frågar efter mer än något annat 

material. Det är väldigt olika vad de vill jobba med och vad de tycker är kul. Men det material som 

används mest av barnen är flaskfärgerna och tuschpennorna.

  Barnen som går på  avdelningen som Pedagog 3 är på tycker väldigt mycket om att rita, så papper 

går det åt väldigt mycket av så det är det hon upplever att barnen frågar efter mest. Men materialet 

som används mest är pennor och kritor. Hon berättar att vissa barn är mer skaparsugna än andra 

barn, men ofta när något barn startat upp någonting spontat så kommer det andra barn som är med 

och också kommer in i skapandet. Deras barngrupp är otroligt kreativ och hon tycker att det bidrar 
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till mycket när det börjar nya barn som har skaparlusten och nyfikenheten. 

Analys av intervjuer

Två av mina frågeställningar som jag utgick ifrån:

– Hur är materialet placerat och varför?

– Hur ser pedagogernas tankar ut under förändringsarbetet?

Pedagogiska syften med skapande aktiviteter och organisationen av förskolans 
ateljé

Pedagog 1 är den som har huvudansvaret för de ateljéer som genomgår förändringen. Pedagog 2 

nämner att de har pratat om att hon skall bli den som har huvudansvaret men jag får känslan av att 

hon redan har det. Pedagog 1 berättar själv att hon inte vill ha ansvar för det pedagogiska arbetet när 

det gäller ateljén förmodligen för att det känns som ett för stort ansvar.

  På frågan varför de ville förändra ateljéerna så svarar alla pedagoger relativt olika. Pedagog 1 

säger att hennes idé med en limverkstad ledde till att förskolechefen startade upp en förändring för 

att framförallt få de utrymmen som fanns att bli gemensamma. Pedagog 2 säger att förändringen 

skedde för att ateljéerna helt enkelt var väldigt tråkiga och det ville de göra något åt. Pedagog 3 

berättar att tänket från början vara att alla tre avdelningar skulle kunna komma nära varandra. Att 

det enligt pedagogerna inte finns någon gemensam orsak till varför förändringarna tog fart har 

förmodligen ingen stor betydelse men kan bidra till hur förändringen har skett. En förändring börjar 

ofta med att det finns något specifikt som man vill förändra, ta bort eller ersätta. Men det 

pedagogerna svarade gemensamt på frågan var att alla ville förändra något även om det inte var 

samma saker.

  Pedagog 1 och Pedagog 2 är överens om att förskolechefen och den blivande atelieristan var de 

som framförallt utförde förändringen. De gav personalen förslag på hur de kan använda ateljén och 

hur materialet skulle placeras. 

Jag vet inte om det var från början att vi hade så jättemycket bestämda åsikter om hur vi ville ha 

det i personalen, det kändes mer som att vi ville göra en förändring. (Pedagog 2).

Pedagog 3 berättar att de i ateljégruppen satt och funderade på vad de ville ha i ateljén och hur det 

skulle se ut. Kanske är detta något som skedde efter att förskolechefen och den blivande atelieristan 

hade påbörjat förändringen. 

  De är alla överens om att arbetet inte är klart ännu, det finns fortfarande många förändringar kvar 

att göra. Pedagog 1 och Pedagog 2 berättar att de från början inte hade bestämt hur de ville ha det i 
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ateljéerna. Detta ledde till att förändringen från början gick i fel väg berättar Pedagog 3.

  Alla pedagoger berättar om olika mål som de vill uppnå med ateljéerna. Av detta kan jag dra 

slutsatsen att de inte har något uttänkt bestämt mål för den nya verksamheten. Detta går enligt min 

uppfattning att koppla ihop med att de inte heller från början hade bestämt hur de ville ha det i 

ateljéerna. Men alla pedagoger nämner mål som de vill att ateljéerna skall ha, även om de inte är 

gemensamma mål.

Verksamheten

Avdelning 1 och 2 har planerat skapande med barnen varje dag mellan klockan 12 och 13 för att 

barnen ska bli vana vid den nya miljön. Pedagog 1 berättar att skapandet för barnen framförallt skall 

vara fritt medan Pedagog 2 berättar att de på Avdelning 2 har planerat vad barnen skall skapa. 

Löfstedt (2004) skriver att det finns bildskapande som fri aktivitet och som vald aktivitet. Detta blir 

egentligen inget av dessa eftersom det är ett val av pedagogerna att skapandet skall ske och det är 

inte frivilligt. Men själva skapandet under denna tiden kan vara valbart av barnen. Avdelning 3 har 

inte hunnit använda de nya ateljéerna utan har fortsatt att använde deras ateljé som vanligt. Men 

Pedagog 3 upplever att det inte finns mycket tid för dem att kunna använda de nya ateljéerna. Hon 

konstaterar att det endast är tisdag förmiddag som de har möjlighet att kunna boka in sig i den nya 

ateljén.

Så att nu börjar ju de andra avdelningarna, de har ju det efter lunch och sen så får vi ju skriva 

upp oss på någon förmiddag då. Så vi kommer nog ta förmiddagsturen, när det passar, när det 

inte är några andra grupper. (…) Så det finns ju inte så mycket förmiddagar som blir över, så vi 

sa det att tisdagar då får vi använda.. (Pedagog 3).

  Spontant skapande har barnen varje dag är alla pedagoger överens om.

  Medvetet inflytande har inte barnen haft i förändringen. Det har framförallt varit de vuxna som har 

bestämt hur det skall se ut. Pedagog 1 och Pedagog 2 nämner att inflytandet kan komma längre fram 

i arbetet med ateljéerna.

  Pedagogerna berättar alla om ett snarlikt syfte som i stora drag är att barnen skall bli introducerade 

i hur de skall använda materialet i de nya ateljéerna så att de i framtiden skall kunna jobba 

självgående där. 

Material och tillgänglighet

Alla pedagoger håller med om att grundtanken med de nya ateljéerna är att så mycket material som 

möjligt skall vara tillgängligt för barnen. Det material som de köper in bygger på vad de tidigare 

använt sina ateljéer till.
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Mycket av det som vi har gjort förr i respektive ateljé fortgår ju, så att du blir det ju samma 

material liksom, som man känner fungerar. (Pedagog 1).

Pedagog 1 berättar att de har tänkt på kvantiteten av materialet som är framme, materialet skall vara 

tillgängligt men det behöver inte vara så mycket av allt. Pedagog 2 och Pedagog 3 påpekar att även 

om det är viktigt att materialet är tillgängligt så spelar det roll vilka barn som är inne i ateljén.

Sen beror det ju på vilka barn som är där inne, alltså man kan inte ha de mindre också sen står 

paljetter, glitter och sådana där grejer jag menar tar de en glitterburk så kanske ”poff” då är hela 

glitterburken borta.. (Pedagog 2).

Pedagog 3 lägger mest fokus på att de är de små barnen som allt material inte är lämpligt för 

eftersom att det kan vara farligt. Av detta drar jag slutsatsen att pedagogerna vill att materialet skall 

vara tillgängligt men inte för alla barn. Jag får uppfattningen att ateljégruppen framförallt har tänkt 

på de större barnen när de har utformat ateljéerna.

  Pedagogerna har relativt svårt att komma på material som inte är tillgängligt för barnen utan anser 

att det mesta är tillgängligt. Paljetter, glitter och pärlor är material som de nämner som inte är 

tillgängligt, detta för att det är dyrt, svårt att hantera eller för att det är riskfyllt att använda för de 

små barnen. Pedagog 2 nämner pappersark som endast är placerade på ett otillgängligt ställe för att 

de inte har något bra tillgängligt ställe att placera de på. Jag får uppfattningen att Pedagog 2 inte 

riktigt anser att dessa papper räknas som otillgängliga då det inte är ett medvetet beslut att placera 

dem så. 

  Pedagog 2 tror att barnen är medvetna om det otillgängliga materialet medan Pedagog 1 och 

Pedagog 3 tror inte att de är de. Pedagog 1 tror inte heller att barnen vet varför det otillgängliga 

materialet är undanstoppat. Pedagog 3 tycker att det mesta material är tillgängligt och att barnen 

därför inte behöver vara medvetna om det otillgängliga.

  Pedagog 1 berättar att det populäraste materialet som barnen frågar efter är glitter på burk.

De vill ju gärna glittra alla konstruktioner som de gör för att de ska vara snygga. (Pedagog 1).

Änggård (2006) skriver att barnen ofta delar uppfattning om vilket material som de upplever som 

mer estetiskt tilltalande än annat. Ofta glänsande material som glitter. Tillgången till detta material 

är oftast inte fri.

  Även små lådor och hushållsrullar är material som det har gått åt mycket av. Pedagog 2 och 

Pedagog 3 tycker att det är färger, pennor och papper som de går åt mest av. Av detta kan jag dra 

slutsatsen att det endast är på Avdelning 1 som det framförallt går åt annat material än sådant som 

används till bildskapande. På Avdelning 2 har de avgränsat till att bara ha bildmaterial men på 

Avdelning 3 har en blandning av allt material. 

36



Sammanfattade slutsatser

Pedagogerna i ateljégruppen fick relativt goda förutsättningar med förändringen eftersom de fick 

förskolechefens tillåtande och uppmuntran, de fick viss hjälp och stöd av den blivande atelieristan 

och de fick även visst tid avsatt för att arbeta med detta. Men ändå blev det inte så som de hade 

tänkt sig och de kände sig vid undersökningens tidpunkt inte nöjda med hur det såg ut. Jag får 

känslan av att de har svårt att gå vidare från det arbete som har pågått tidigare i många år. 

  Alla pedagoger som är med i ateljégruppen har lång erfarenhet av arbete på förskola, de vet därför 

att tid är en bristvara och det märktes på mötet där jag närvarade. De tog snabba beslut för att de 

visste att de bara hade en visst tid på sig.

  När barnen har skapande är det limpistolerna som är i centrum. Pedagog 1 nämner själv att det var 

det enda som fungerade bra vid tillfället för intervjun. De vill skapa fler ”stationer” i ateljéerna men 

har inte kommit dit ännu. Skapandet sker oftast på avdelningarnas ”egna” sidor fast det är meningen 

att de skall dela på båda sidorna. Alltså att Avdelning 1 har skapande i Ateljé 1 och Avdelning 2 har 

skapande i Ateljé 3.

  Barnens inflytande är något som pedagogerna behöver tänka över eftersom det i princip inte 

funnits något.

  Det är tydligt att ateljégruppen har tänkt mycket på materialet och dess placering. De har tänkt 

både på kvalitet och kvantitet på materialet, även på placering och tillgänglighet. Men de har inte 

tänkt klart och fått ihop alla bitar för att det skall bli så bra som möjligt för barnen.

  Förändringen är i gång och de är alla i ateljégruppen överens om att det inte är färdigt men de vet 

inte var de vill komma, de vet alltså inte när det kommer bli färdigt eller hur det kommer se ut när 

det är färdigt. Ateljégruppen behöver fundera ut på hur de vill att det skall vara och se ut i ateljén 

och hur de skall få det möjligt. 
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Diskussion

Den viktigaste slutsatsen som jag drar av studien är att förändringsarbetet inte har nått sitt mål ännu. 

Pedagogerna är inte klara med arbetet och känner sig inte nöjda med hur det såg ut när 

undersökningen ägde rum. Jag får också uppfattningen att ateljégruppen inte vet var de vill komma 

med förändringen bara att de vill göra något annorlunda. 

Allmänna tankar kring undersökningsresultaten

Utifrån undersökningens resultat har det förvånat mig att det inte verkar som om förskolans 

personal har behövt göra några begränsningar när det gäller inköp och liknande. Ingen av 

pedagogerna har direkt uttryckt att ekonomin skulle vara ett hinder för vad de skulle vilja göra eller 

har gjort i ateljéerna. Detta var för mig förvånade eftersom det var det som jag i första hand trodde 

skulle begränsa det arbete som de har gjort.

  Något som jag tycker är tråkigt med förändringen är hur ateljén som tillhör Avdelning 3 har 

förblivit oförändrad. Det är meningen att Avdelning 3 skall samarbeta med de andra två 

avdelningarna men Avdelning 3 får inte alls samma chans att använda de nya ateljéerna. Arbetet 

som pågår i ateljén på Avdelning 3 fortgår precis som vanligt, vilket jag tycker är märkligt eftersom 

de har på  har förändrat ateljéerna av en anledning – att det inte var bra. Ändå får Avdelning 3 

fortsätta som de andra ateljéerna gjorde innan förändringen. Pedagog 3 uttrycker mycket tydligt vid 

ett flertal tillfällen i intervjuerna hur svårt det är att finna tid att använda de nya ateljéerna. 

Ateljéerna som Avdelning 1 och 2 har hade ett annat utgångsläge och jag tror att det är lättare att 

göra en bra förändring när det finns större ytor att arbeta på, men det betyder inte att det inte går att 

göra en förändring i ateljén på Avdelning 3 också vilket jag tycker är något de bör tänka över. 

  Jag har även tänkt på att förskolan har gjort förändringen för att få ett mer gemensamt arbete men 

det verkar som att de ändå håller sig i sina gamla ateljéer, Avdelning 1 på sin sida och Avdelning 2 

på sin sida. Pedagogerna nämner flera gånger att de vill vänja sig in i de nya ateljéerna men jag 

upplever att de är kvar i sina gamla mönster. Jag tror att personalen måste våga släppa på tyglarna 

något mer och våga ta sig in in denna nya miljö och allt vad den innebär.

  Det som jag tycker är positivt med denna förändring är utan tvekan att skapandet får ett annat 

fokus än endast bild. Jag upplever att det är vanligt att skapande i första hand handlar om bild på de 

flesta förskolor, alltså att måla och rita. På denna förskola har de gjort en förändring som leder till 

att skapandet får mer fokus än endast på bild. Detta öppnar möjligheter för ett bredare skapande.

  Att skapa en limverkstad anser jag var en bra och rolig idé. Men det känns som att det är 

limverkstaden som har fokus i den ateljén. Kanske är det meningen att det skall vara så, det vet jag 

inte. Men jag tycker att det skulle vara bra om det rummet öppnade upp för annat skapande också, 

där inte limpistolerna används.

  Något som jag även tänkt på när det gäller den skapande verksamheten på denna förskola att den 
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är anpassad för de äldre barnen. Pedagogerna pratar mycket om material som är farligt och 

olämpligt för de mindre barnen och att det är därför de har grindar och för att allt material inte kan 

vara tillgängligt hela tiden. Under undersökningens gång har det inte nämnts något om de små 

barnen och deras skapande.

Ateljégruppens arbete

Att Pedagog 3 ej var med på mötet tycker jag var konstigt och jag får känslan av att hon inte är lika 

delaktig som hon enligt min åsikt borde vara. Om det skall ske någon förändring i ateljén som 

tillhör Avdelning 3 så anser jag att det är extra viktigt att de som tillhör Avdelning 3 är delaktiga i 

vad som sker i förändringen och hur de på bästa sätt skall planera för att de skall kunna använde de 

nya ateljéerna. Jag upplever det uppenbart att Avdelning 3 inte kommer att använde de nya 

förändrade ateljéerna lika mycket som Avdelning 1 och Avdelning 2. Det är förståeligt eftersom de 

har en egen ateljé men jag tycker att de kan anstränga sig för att försöka underlätta för Avdelning 3 

att använda ateljéerna.

  Jag anser att det är bra att de fick hjälp att utforma miljön av två personer som har erfarenhet av 

det. Men jag upplever att ateljégruppen skulle ha behövt sitta ner och prata om hur de ville att det 

skulle se ut och hur de skulle göra det. Så att både pedagoger, förskolechefen och den blivande 

atelieristan blev delaktiga i arbetet.

Reflektion om tillgängligheten och barnens materialanvändning

Det är mycket möjligt att Barn 2 gav burken till pedagogen bara för att hon satt bredvid Barn 2. Om 

inte pedagogen varit närvarande så hade Barn 2 kanske lagt ner mer tid på att försöka öppna burken 

och lyckats med det, det är svårt att avgöra utifrån min observation. Men för att ett material ska vara 

tillgängligt för barnen så ska de själva enligt min åsikt kunna ta fram, använda och plocka bort det 

utan hjälp.

  Jag vet inte varför pedagogen nekade Barn 4 ett sugrör till en början. Men detta är också ett 

material som barnen inte vet eller förstår varför de inte får använda. Barn 4 såg sugrören på 

diskbänken och därför ville hon använda dem, att hon då från början blir nekad utan en förklaring 

tror jag är förvirrande för barnet.

  Barnen uppmuntras att hjälpa och stötta varandra till exempel när de söker efter material i ateljén. 

Säljö (2000) och Lpfö (1998 rev 2010) nämner båda att lärande sker i samspel med andra barn och 

att pedagogen skall finnas som ett stöd i den processen. Att barngruppen är åldersblandad tror jag är 

positivt eftersom det då i större utsträckning sker lärande barnen emellan. 

  Det kan vara så att Barn 3 och Barn 1 vet att de bara har det tillgängliga material att välja på och 

väljer då detta material för att göra sina skapelser tjusiga, även om materialet av dem inte uppfattas 
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som speciellt värdefullt utan kanske mest som tillgängligt. Hade pedagogen endast ställt fram 

burkarna till barnen utan att säga något eller om burkarna redan hade funnits där när barnen kom in 

i rummet så tror jag reaktionen hade kunnat vara annorlunda från barnen. 

  Barnen hade innan detta material togs fram börjat känna sig klara med sina skapelser eller trötta på 

att arbeta med dem, men när  det nya materialet togs fram fick de ny glöd i skapandet. Alla barnen 

använde materialet. Då dyker frågan upp varför alla barn ville använda materialet? Var det ett val de 

hade? Det kan vara så att eftersom materialet togs fram och gjordes tillgängligt när det i vanliga fall 

inte brukar vara det och uppmärksammades av både barn och Pedagog, så blev barnen medvetna om 

att detta material är mer värdefullt än det ständigt tillgängliga materialet och därför blir de tvungna 

att passa på att ta så mycket av det som möjligt för de vet inte när de får tillgång till det igen. 

Änggård (2006) skriver att hon utifrån hennes observationer kom fram till att när ett material inte är 

tillgängligt för barnen så blir det extra åtråvärt och kan därför upplevas som mer värdefullt och 

extra fint.

Fortsatt forskning

Det jag framförallt hade gjort om tid funnits skulle varit att intervjua förskolechefen och den 

blivande atelieristan som flera gånger nämns i arbetet och som haft mycket att göra med 

förändringen

  För att göra en mer djupgående undersökning av barnens materialanvändning och tillgängligheten 

av material så skulle fler observationer av barnen kunnat utföras. Det tror jag hade kunnat ge mitt 

arbete en bättre syn ur barnens perspektiv vilket jag tycker är viktigt. Det är hur barnen uppfattar 

materialet samt hur och varför de arbetar med det som skulle vara intressant att fördjupa sig i.

  Slutligen skulle jag vilja följa upp förändringsarbetet längre fram för att se hur personalen på 

förskolan arbetat vidare med förändringen. Hur det ser ut när alla känner sig klara, om de någonsin 

kommer att känna sig helt klara?
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Bilagor

Bilaga 1

Intervjufrågor till pedagoger.

Pedagogiska syften med skapande aktiviteter och arganisationen av förskolans 
ateljé

Är det någon som har huvudansvaret för den skapande pedagogiska verksamheten? Hur kommer 
det sig?

Varför ville ni förändra er ateljé?

Hur förändrade ni er ateljé?

Kunde ni göra alla förändringar som ni ville?

Hur såg er skapande verksamhet ut innan förändringen?

Vad vill ni uppnå för mål med er nya skapande miljö?

Är du nöjd med hur förändringen har blivit?

Verksamheten

Hur ofta genomför ni planerat skapande med barnen?

Hur ofta upplever du att barnen har spontant skapande?

Har barnen haft inflytande i er förändring?

Vad har er skapande verksamhet för syfte?

Hade det något annat syfte innan förändringen?

Material och tillgänglighet

Vad väljer ni att köpa in för material? Varför?

Vad har du/ni för tankar om att materialet är tillgängligt eller inte för barnen?

Vad för material är alltid tillgängligt för barnen? Varför?

Kan det tillgängliga materialet användas till spontant skapande?

Vad för material är inte tillgängligt för barnen? Varför?
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Är barnen medvetna om vilket material som inte är tillgängligt för dem?

Brukar barnen fråga efter material som inte är tillgängligt för dem och vad får dom då för svar? 

Finns det något material som barnen frågar efter mer än något annat?

Finns det material som används mer än något annat material?
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Bilaga 2

Frågor till barnen

Vad tycker du om förändringen som har gjorts i er ateljé?

Har du fått vara med och bestämma vad som skulle förändras i ateljén?

Finns det något som du saknar i ateljén?

Vilket material tycker du mest om att använda? Varför?

Vilket material tycker du minst om att använda? Varför?

Vad finns det för material som du inte kan nå?

Vad tycker du om det?

Varför tror du att materialet är placerat så högt upp?

Efter att jag observerat barnens skapande:

Varför valde du just detta material till ditt skapande?

Vad tyckte du om att få tillgång till (det där) materialet?

Hade du velat haft tillgång till något annat material?
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