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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att skapa kunskap om förskolepedagogers förhållningssätt 

för betydelsen av materialets placering i ateljén för barns inflytande och lärande. Genom 

en kvalitativ semistrukturerad intervjumetod har åtta förskolepedagoger intervjuats. Det 

insamlade materialet har analyserats genom en innehållsanalys utifrån begreppen barns 

inflytande och lärande. Resultatet visar på mönster för vilka val och möjligheter som 

finns vid placering av material. Förskolepedagogerna som arbetat tillsammans längst 

hade i princip allt material tillgängligt för barnen. Tillgängligt material ansågs dock inte 

vara detsamma som obegränsat användande då barnen skulle ha ett syfte vid sitt 

skapande. Förskolepedagogernas förhållningssätt bidrog till ett djupare lärande för 

barnen med hjälp av de didaktiska frågorna, vilket också bidrog till barnens inflytande. 

Ett långvarigt samarbete inom arbetslaget tycks ha kunnat erbjuda förskolepedagogerna 

att utveckla en gemensam värdegrund kring pedagogiskt viktiga frågor. 

Nyckelord 
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Inledning 

I vår utbildning till förskollärare har vi fått möjligheten att vara ute på olika förskolor i 

verksamhetsförlagd utbildning. Under dessa verksamhetsförlagda delkurser har vi bland 

annat uppmärksammat hur olika inomhusmiljön är utformad, samt hur varierande det 

kan se ut med var materialet är placerat för barnen. Elisabeth Nordin-Hultman (2004) 

menar att material för skapande är ett av de vanligaste materialen på förskolan men att 

det sällan kommer till användning. Ateljéer för skapande aktiviteter har länge varit en 

del av förskolans miljöer (Eriksson Bergström, 2013). Ateljén är ett rum med mycket 

olika material och den kan se väldigt olika ut beroende på materialets placering samt 

tillgänglighet. Problemet med att material placeras otillgängligt för barnen är att de inte 

får möjlighet att fritt utforska det materialet som intresserar dem. De begränsas till att 

endast kunna utforska det som är tillgängligt för dem. Det medförde att vi blev 

intresserade av att fördjupa oss i det tillgängliga samt otillgängliga material i ateljéns 

miljö. Den fysiska miljön i förskolan varierar. Det kan bland annat bero på utbildning 

hos pedagogerna, inriktning på förskolan, pedagogernas engagemang och 

förhållningssätt samt förskolans lokaler. Agneta Jonsson (2013) har i sin studie kommit 

fram till att de didaktiska tankarna inte alltid är med i den pedagogiska planeringen. Då 

kan frågor utebli, som till exempel: vilket material ska plockas fram och varför? Varför 

enbart det materialet? Tillfrågas barnen vad de tänker skapa, så de får inflytande samt 

möjlighet till lärande? Vi önskar därmed utveckla kunskap om de pedagogiska tankarna 

kring tillgänglighet av material i förskolans ateljé. 

 

Denna undersökning kan vara av intresse för de verksamma inom förskolan. Dels för att 

väcka tankar och funderingar om hur materialet i ateljén i den egna verksamheten är 

placerad samt hur, var och varför materialet är placerat där det är. Ann-Christine 

Vallberg Roth (2011) menar att i dagens förskola träder det kompetenta barnet fram, det 

vill säga att barn är kompetenta att klara mycket själva med god handledning från 

pedagoger. Barn behöver bli självständiga för att passa in i dagens samhälle. Om 
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materialet placeras otillgängligt för barnen, är risken att de blir mer beroende av 

pedagogerna.  

1.1. Disposition 

I det första kapitlet redogörs för studiens fokus och problem. I det andra kapitlet 

beskrivs bakgrund om ämnet utifrån läroplanen samt relevant litteratur. Det tredje 

kapitlet innehåller forskning som är vetenskapligt granskad och som beskriver 

forskningsläget inom ämnet. Kapitel fyra beskriver studiens syfte samt 

forskningsfrågor. Kapitel fem redovisar den metod som använts, hur undersökningen 

genomförts samt etiska ställningstaganden. I kapitel sex görs en analys av det insamlade 

materialet. I kapitel sju förs en diskussion av resultatet jämfört med resultat i tidigare 

forskning, metoden diskuteras samt förslag till vidare forskning ges. 
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Bakgrund 

Följande avsnitt belyser de strävansmål som berör förskolans fysiska miljö, barns 

lärande samt inflytande i förskolans läroplan (Skolverket, 2016). Därefter behandlas 

kort vad skollagen (2010:800) anser om förskolans fysiska miljö samt vad 

skolinspektionens kvalitetsgranskning (2012) belyser vad gäller placering av material. 

Avslutningsvis följer en beskrivning om vad aktuell litteratur berör inom ämnet. 

2.1. Förskolans läroplan 

Förskolan fick sin första läroplan i juni 1998. Den innefattar förskolans uppdrag, mål 

samt riktlinjer för hur verksamheten ska utformas. Läroplanen har sedan reviderats 2010 

och 2016. Nedan följer några utdrag ur förskolans läroplan (Skolverket, 2016) som kan 

kopplas till förskolans fysiska miljö. Det står inte hur miljön ska arrangeras utan vad 

den ska erbjuda: 

 

Barnen ska kunna växla mellan olika aktiviteter under dagen. Verksamheten ska ge 

utrymme för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande såväl 

inomhus som utomhus (s. 7). 
 
Verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling 

och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande (s. 9). 

 

 

Hur miljön i förskolans ateljé sedan arrangeras påverkar i sin tur barns inflytande och 

lärande både positivt och negativt. Förskolans läroplan (Skolverket, 2016) föreskriver 

att: 

 
Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till 

vara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och 

färdigheter (s. 9). 
 
I förskolan läggs grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala 

utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar 
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och för miljön i förskolan. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger 

uttryck för bör ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av 

verksamheten (s. 12). 
 

Det sista utdraget ovan följs sedan av ett antal mål och riktlinjer i läroplanen som 

förskolan, pedagogen samt arbetslaget ska sträva efter vad gäller barns inflytande i 

förskolan (Skolverket, 2016, s. 12). Dessa mål och riktlinjer kan pedagogerna tolka 

samt införa i verksamheten på olika sätt. Därmed är de pedagogiska tankarna bakom 

utformningen miljön av stor vikt för hur barns inflytande samt lärande påverkas. 

2.2. Skollagen och skolinspektionen 

Skollagen (2010:800) föreskriver att barn ska erbjudas en god miljö. Varken i 

förskolans läroplan (Skolverket, 2016) eller i skollagen (2010:800), står det hur miljön 

ska arrangeras, utan endast att förskolan ska erbjuda en god miljö. Pedagogernas 

förhållningssätt utgör en viktig roll menar Rauni Karlsson (2008). Skolinspektionen 

(2012) har i sin kvalitetsgranskning granskat 42 förskolor med syfte att bidra till 

utveckling genom att beskriva vad som fungerar bra samt vad som bör förbättras. På en 

del förskolor var materialet tillgängligt för barnen då det var placerat på låga hyllor samt 

stilrent uppställt. Tillgängligheten tycktes bidra till att barn utvecklar sin 

självständighet. På andra förskolor var det tvärtom, materialet var inte tillgängligt för 

barnen och inte heller uppställt stilrent. Materialet kunde även vara inlåst. Vanliga 

argument från pedagoger i skolinspektionens granskning är att det kan vara farligt för 

små barn, om färger och material för skapande finns tillgängligt eller att materialet kan 

gå sönder. Enligt Skolinspektionen (2012) finns det risk för att barnen då går miste om 

lärande som är viktigt som till exempel självständighet.  
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2.3. Utformning av förskolans fysiska miljö 

Storleken på rummet samt tillgänglighet till material menar Marianna De Jong (2010) 

har stor betydelse för om samspel kan äga rum. Hon tydliggör att uppfattningen om 

barns lärande och utveckling bör vara utgångspunkt för pedagogerna när de utformar 

miljön. John Dewey (1997) menar även han att materialet är viktigt samt att det är 

pedagogens ansvar att skapa en lämplig miljö. Ann Åberg och Hillevi Lenz Taguchi 

(2005) tydliggör att det är miljön som ska anpassas till barnen och inte tvärtom. De 

anser att rummet bör utformas utefter de intressen och behov som finns i barngruppen. 

Utformningen är betydande för vad som kan ske i rummet, men även vad som inte kan 

ske. Det som rummet förmedlar är det som barnen använder det till. Eva Änggård 

(2007) beskriver det som en färdig definierad miljö. Genom utformningen inbjuder 

rummet till vissa aktiviteter. Även Anders Nelson och Krister Svensson (2005) betonar 

pedagogernas tankar över utformningen av miljön som betydande för att kunna 

tillgodose alla intressen och behov. Linda Linder (2016) tydliggör också hon att den 

pedagogiska miljöns utformning handlar om mer än den fysiska utformningen, 

möblemang och material. Författaren menar att våra föreställningar om vad en 

pedagogisk miljö kan vara påverkas av hur vi tänker kring barn samt förskolan i 

allmänhet. Vad  pedagogen vill åstadkomma styr sättet att tänka. De Jong (2010) och 

Linder (2016) beskriver att besök till andra förskolor kan genomföras för att bidra med 

nya idéer till verksamheten och utformningen av den fysiska miljön. 

2.4. Användning av material i förskolan 

Hur pedagoger organiserar förskolans verksamhet, menar Åsa Ljunggren (2013) 

påverkar barns möjligheter till kommunikation. Ljunggren (2013) tydliggör att 

pedagogerna har en betydande roll att rama in verksamheten samt att planera vilket 

material som barn ska få tillgång till. Änggård (2007) visar i sin studie att barnen även 

begränsas vid användning av det tillgängliga materialet. Pedagogerna beskriver en regel 

om att spara, de förklarade det som att visst material skulle sparas till särskilt planerade 
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aktiviteter och fick därför inte slösas bort av barnen i det fria skapandet. Lenz Taguchi 

(2012) tydliggör att materialet påverkar och skapar vårt tänkande. Hon skriver att våra 

tankar erhåller vi i vårt möte med den materiella omvärlden. Genom inter-aktion skapas 

lärandefenomen mellan barnet, materialet och saker i miljön. Lenz Taguchi (2012) 

menar alltså att materialet påverkar människan genom att vara aktiva medaktörer. 

Vidare förtydligar Lenz Taguchi (2012) att om vi tänker didaktiskt kan vi påverka 

någon eller något genom att fundera över vad vi kan göra här och nu, därmed kan vi 

fördjupa och utvidga vårt och barns lärande. Eva Norén-Björn (1983) anser att 

materialet i förskolan ska stödja barnen, men att pedagogens påverkan aldrig kan 

ersättas av materialet. Hon menar vidare att det krävs ordning och att barnen lätt ska 

kunna urskilja materialet. Hon beskriver då att exempelvis saxar och papper ska stå 

tillsammans. Även Pia Björklid (2005) belyser ordning som viktigt. Hon anser att 

avsaknad av engagemang sänder ut ett negativt budskap.  

 

Linder (2016) skriver om Nina Odegard, som är utbildad förskollärare, pedagogista och 

doktorand. Hon menar att det är betydelsefullt för pedagoger att få spendera tid med 

olika material för att lära känna materialet och dess möjligheter. Därmed kan 

pedagogerna ge barnen tillgång till olika material som fungerar bra tillsammans och 

som hjälper barnen framåt i sitt utforskande. Vidare ställer sig Linder (2016) frågande 

till vad en ateljé egentligen är och vilka material som tillhör ateljén. Hon menar att ju 

mer hon fördjupat sig i olika material undrar hon om det finns någon gräns mellan 

ateljématerial, rolleksmaterial eller konstruktionsmaterial. “Ju mer jag tittat på hur barn 

kombinerar och hanterar material, desto mer övertygad har jag blivit att miljöer och 

material behöver vara mer flytande, det vill säga att barn ska kunna förflytta och 

kombinera material på ett friare sätt” (Linder, 2016, s. 34). På följande sätt menar 

Linder (2016) att barnen blir medskapare och kan erbjudas en mer meningsfull miljö. 

Pia Franzén (2016) menar också att pedagoger på egen hand eller med hjälp av en 

kunnigare person, bör undersöka materialets kvaliteter, för att kunna erbjuda barnen de 

bästa alternativen. Odegard (2015) förtydligar att barn blandar material och skapar 

kaotiska tillstånd och verkar inte vilja begränsa sig efter vad de vuxna anser om 

materialets användningsområde. Odegard (2015) menar att det är de vuxna som önskar 

skapa en ordning av kaos, vilket alltså är motsatt till vad Norén-Björn (1983) och 

Björklid (2005) anser. 
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2.5. Ateljeristans betydelse 

När en fysisk miljö skapas menar Franzén (2016), utbildad ateljerista, att den påverkar 

oss på flera varierande sätt. Vid uppbyggnad av förskolans fysiska miljö, är det viktigt 

att erbjuda olika sätt till utforskande. Vidare menar Franzén (2016) att det är 

betydelsefullt att barn känner sig välkomna in att prova sina egna tankar och idéer. 

Ordet ateljerista kommer från Reggio Emilia, en inflytelserik förskolepedagogisk 

inriktning, där det på 1970-talet skapades plats för aktiva konstnärer (Franzén, 2016). 

Begreppet syftar idag på en särskilt kompetent person med uppgift att fördjupa 

kunskaper om förskolans fysiska miljö, material för skapande och estetisk verksamhet i 

förskolan. För att kunna göra olika val i kommunikationen med övriga pedagoger, 

tydliggör Vea Vecchi (2014), att ateljeristans uppdrag är att tillämpa sina 

specialkompetenser tillsammans med känsligheten för alla varierande möjligheter som 

inverkar på processen. För att utmana barnen ytterligare är syftet att analysera barns 

upptäckter (Vecchi, 2014). Genom att lyssna och vara uppmärksam på kroppens alla 

sinnen menar Franzén (2016) att det är betydande att lyssna in materialet och den 

fysiska miljön. En ateljerista är en inspiratör men också en provokatör, speciellt när det 

handlar om att belysa barns röster och rätten de har till fantasi, estetik och kreativitet. 

Vid uppbyggnad av en fysisk miljö menar Franzén (2016) att hon utgår från ljuset i 

rummet och den naturliga rörelsen. Vidare bygger hon på med material och möbler som 

är föränderliga. Författaren lyssnar också in ljudet i rummet, och bygger bort eller tar 

exempelvis till vara på ventilationen eller en trafikerad väg utanför. Vidare tänker 

Franzén (2016) igenom vilka barn och pedagoger som ska vistas i rummet. Målet är att 

skapa en fysisk miljö som inbjuder till utforskande och laboration. När Franzén (2016) 

satt utgångspunkterna går hon vidare med placering av material, samt vilka platser som 

kräver rörelse. Följande är avgörande för exempelvis läsning och konstruktionsmaterial, 

där önskan är att det som är uppbyggt får stå kvar. Franzén (2016) menar att valet av 

material är mycket relevant för barns och pedagogers upplevelse. “Form, färg, doft, 

struktur och andra egenskaper har stor betydelse för vad barnet samlar för referenser 

och hur hen går vidare i mötet med världen” (Franzén, 2016, s. 139). Franzén (2016) 

upplever att estetiken binder samman ämnesområden och lärprocessen fördjupas. 
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2.6. Didaktikens betydelse för barns lärande 

Cecilia Ferm Thorgersen (2009) beskriver en didaktisk triangel vid barns lärande. I 

triangelns tre hörn symboliseras pedagog, barn och innehåll. Pedagogernas erfarenheter 

påverkar innehållet och därmed möjligheten för barns lärande. Ingrid Pramling 

Samuelsson och Ingegerd Tallberg Broman (2013) menar att pedagogernas uppfattning 

vad gäller didaktik och barns lärande i förskolan har betydelse för dess innehåll. 

Didaktiken bidrar till ett kreativt lärande. De menar precis som Ferm Thorgersen (2009) 

att didaktiken uppstår i samspelet mellan pedagog, barn och innehåll. Staffan Selander 

(2012) beskriver att didaktiken idag handlar om hur något lärs på bästa sätt. Didaktiken 

har funnits med länge, men tidigare handlade det om på vilket sätt det kunde undervisas 

om något. Lärandet ses idag som livslångt tydliggör Selander (2012). Inom didaktiken 

finns några grundläggande frågor; Vad ska läras? Hur ska det läras? Varför ska det 

läras? Böckerna har fått sällskap av datorerna och därmed menar Selander (2012) att 

pedagogerna inte kan överblicka all information som finns tillgänglig. Det medför att 

uppfattningen om vilken kunskap som är viktig har förändrats.  
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Tidigare forskning 

Den litteratur som behandlas i följande avsnitt är artiklar som berör tidigare forskning 

inom ämnet. All litteratur i avsnittet är vetenskapligt granskat. De databaser vi använt 

oss av för att söka relevant litteratur är Libris, Summon, ERIC (EBSCO) samt Googles 

sökmotor. De sökord vi använt oss av är inflytande, förskolans fysiska miljö samt 

material. Vår valda litteratur bidrog även till ny litteratur via dess referenslistor, vilket 

benämns som ett snöbollsurval (Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström, 2013). 

Avsnittet är indelat i underrubriker för att skapa en tydlig struktur. Varje del berör ett 

tema som vi finner relevant för vårt valda ämne samt undersökning. Dessa fem är: 

inflytande och lärande, förskolans fysiska miljö, ordning, tillgänglighet samt 

självständighet. Avsnittet avslutas sedan med en kort förklaring till motiv för vår studie 

utifrån denna forskning. 

3.1. Barns inflytande och lärande i förskolan 

Genom intervju med femåriga barn har Sonja Sheridan och Ingrid Pramling Samuelsson 

(2001) undersökt barnens erfarenheter av inflytande i förskolan. Inledningsvis beskriver 

författarna att det är barns rätt att delta i alla frågor som berör dem och att påverka sin 

egen lärandeprocess samt den övergripande miljön i förskolan. Det kan dock vara svårt 

för pedagoger att veta vart gränsen för att ge barn inflytande ska gå. Sheridan och 

Pramling Samuelssons (2001) resultat visar att barn sällan kan påverka den totala 

organisationen och innehållet. Författarna hänvisar till den svenska läroplanen för 

förskolan (Skolverket, 2016) och FN:s barnkonvention (1989) som framhåller att det är 

barns rättigheter att kunna påverka både sin egen inlärningsprocess, innehållet, 

aktiviteter och den fysiska miljön i förskolan. Nordin-Hultman (2004) tydliggör också 

att studier om förskolans fysiska miljö skapar en bild av att barn ges för lite utrymme 

vad gäller inflytande i utformning av rum samt dess aktiviteter. Elisabeth Arnér (2006) 
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har undersökt om ett tidigare utvecklingsarbete hon utfört har bidragit till ett förändrat 

förhållningssätt hos pedagogerna. Utvecklingsarbetet genomfördes av Arnér på 

förskolor i en kommun med syfte att undersöka om barn gavs något inflytande i 

förskolan. Resultatet visar på att pedagogerna efter utvecklingsarbetet möter barnen 

annorlunda mot tidigare. Pedagogerna hade förändrat sitt förhållningssätt, vilket bidragit 

till ökat inflytande för barnen. Agneta Jonsson (2013) har gjort en studie om att skapa 

läroplan för de yngsta i förskolan. Resultaten visar att lärarna i denna studie, har ett 

uppdrag som visar att läroplaner i mindre utsträckning skapas utifrån en planerad 

verksamhet. Barns lärande och utveckling skapas istället till stor del här och nu, utifrån 

begreppet nuets didaktik. Begreppet baseras på lärares beskrivningar av olika 

arbetsformer och innehåll, där det gemensamma är tidsaspekten och ett tydligt 

barnperspektiv kopplat till didaktikens utgångspunkter vad, hur, varför, vem, var och 

när. Pedagogernas personlighetsutveckling och sociala anpassning är viktig för barns 

lärande och utveckling. En slutsats som Jonsson (2013) kommer fram till är; att arbeta 

efter nuets didaktik riskerar att bli osammanhängande och utan meningsfull riktning om 

varje barns intresse ska vara det som styr innehåll och metoder. Däremot finns 

möjligheter om nuets didaktik bygger på en sammansättning av pedagogernas planering, 

diskursiva medvetande och barnens strävansmål. De pedagogiska tankarna spelar 

därmed en stor roll för hur den pedagogiska miljön i förskolan utformas. 

3.2. Förskolans fysiska miljö 

I en fallstudie av Rebecca Berris och Evonne Miller (2011) har författarna intervjuat 

pedagoger och vårdnadshavare på två förskolor i Australien. Berris och Millers (2011) 

syfte var att undersöka vad intervjupersonerna förväntade sig samt hur de önskade att 

den fysiska miljön på förskolan var utformad. Resultatet visar att både pedagoger och 

vårdnadshavare ansåg att den fysiska miljön var mycket viktig för barns utveckling. 

Inom Reggio Emilia pedagogiken beskrivs miljön som den tredje pedagogen. De talar 

om tre lärare som är i klassrummet åt gången: pedagogen, barnet och miljön (Berris & 

Millers, 2011). Julia Ellis och Teresa Strong-Wilson (2007) har gjort en litteraturstudie 

där de utforskar olika uppfattningar om just miljön som den tredje pedagogen. Ellis och 
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Strong-Wilson (2007) tydliggör att genom att förvara färgrika föremål i genomskinliga 

behållare blir barns nyfikenhet och fantasi fångat. På låga hyllor kan barn hitta de 

genomskinliga burkarna som speglar ljuset och avslöjar det lockande innehållet. Ur ett 

barnperspektiv kan sådana små förändringar göra att miljön känns mer levande. I 

följande undersökning har Solveig Nordtømme (2012) bland annat studerat hur 

utrymmen på förskolan och materialet kan vara viktigt för barns delaktighet i 

utforskandet. När Nordtømme (2012) analyserat sina observationer framkommer att ett 

varierat material skapar olika möjligheter. Nordtømme (2012) menar att i material 

inkluderas lekmaterial, verktyg och leksaker, tillsammans kallas de artefakter. 

Materialet spelar en stor roll i interaktionen mellan människor och artefakter. 

Nordtømme (2012) beskriver att den mentala tankeverksamheten, rummet och 

materialet är nära förbundna med varandra. Barn upplever rummet och materialet med 

sina kroppar och sina sinnen, relationerna till andra barn och vuxna samt genom sin 

position i gruppen. Var, hur och varför pedagoger väljer att placera materialet i 

förskolan skapar därför olika möjligheter för barns utveckling samt utforskande. 

3.3. Ordning i förskolans fysiska miljö och dess material 

Sofia Bergström Eriksson (2013) beskriver i sin avhandling att ordning i den fysiska 

miljön uppfattas som det mest centrala på de förskolor där hon genomfört sin studie. 

Mirko Tadjic, Miroslav Martinec och Amalija Farago (2015) har undersökt den fysiska 

miljön och dess betydelse för förskolebarns utbildningsprocess. De har gjort en 

innehållsanalys, alltså en analys av texter. De har använt sig av en kvalitativ metod då 

de jämfört och beskrivit flera texter (Bryman, 2011). Tadjic, Martinec och Farago 

(2015) har delat upp det insamlade materialet i olika teman/ kategorier och sedan 

beskrivit hur de olika faktorerna påverkar barns lärande. En fysisk ordning leder till 

förutsägbarhet och blir välbekant och kan främja barns skicklighet och oberoende. I en 

stabil och ordnad miljö blir barn trygga i sin kunskap om var saker är och minskar 

planlös vandring. Bra arrangemang stödjer utbildning och utveckling. Om rummet är 

otillräckligt planerat kommer det inte ge stöd till barns inlärningsprocess och utveckling 

och kommer leda till distraherade och otillfredsställda barn. Nordin-Hultman (2004) har 
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i sin studie gjort en jämförelse mellan den svenska och engelska förskolan. Hon har 

observerat miljön med fokus på materialets placering och tillgänglighet. Material som 

exempelvis flytande färg, lera, klister, pärlor med mera placeras ofta otillgängligt då det 

anses skapa oordning. Det som placeras otillgängligt för barnen blir sällan använt trots 

att det är tänkt att det ska tillhöra den skapande verksamheten. Det leder oss vidare in på 

materialets tillgänglighet. 

 

3.4. Tillgänglighet av material 

Genom att ha låga möbler på förskolan anser Tadjic, Martinec och Farago (2015) att 

barnen har möjlighet att kunna välja mer fritt över materialets användning utan att vara 

beroende av vuxna eller andra. Will Parnell (2011) har genomfört en studie där en 

forskargrupp på två bildlärare och en forskare inspirerats av Reggio Emilia. De valde att 

jämföra en förskola inom Reggio Emilia med en förskola utan speciell inriktning. 

Studiens resultat visar att inom Reggio Emilia är miljö och materialets utformning och 

tillgänglighet avgörande för de val och perspektiv som lärande och undervisning ger. I 

en aktivitet i studien får barnen på Reggio Emilia förskolan själva välja vilket material 

de ska använda när de ska skapa ugglor, medan barnen på förskolan utan speciell 

inriktning uppmanades att använda oljepastellkritor vid skapande av ugglor. Nordin-

Hultman (2004) hänvisar till Birgitta Almqvist som gjort en inventering av materialet i 

förskolan. Hon menar att material som tillhör skapande (lera, pärlor osv.) är bland det 

vanligast förekommande på förskolan. Nordin-Hultman (2004) beskriver att barn ofta 

får liten tillgång till dessa material, vilket både Almqvists och andra studier visar. Vid 

Nordin-Hultmans (2004) jämförelse av den svenska och engelska förskolan visade 

resultatet att den svenska förskolan hade placerat materialet mer otillgängligt för barnen. 

Vidare hade barnen sällan fri tillgång till själva ateljén. Papper och kritor var dock 

sådant som fanns tillgängligt vilket författaren beskriver som rumsrena material. I 

Eriksson Bergströms (2013) avhandling har hon genom en fallstudie undersökt barns 

handlingsutrymme i relation till förskolans fysiska miljö. Resultatet visar på att 

pedagogerna väljer att placera materialet i olika höjd utefter lämplighet beroende av 
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barnets ålder och utveckling. Stora leksaker placeras längst ner och material för 

skapande placeras högre upp, vilket kan jämföras med Nordin-Hultmans (2004) studie 

där rumsrena material placerades tillgängligt. Eriksson Bergström (2013) beskriver 

vidare att det inte är några barn som når dessa material men om de större barnen drar dit 

en stol, kan de dock få tag på materialet själva. Materialets placering påverkar därmed 

hur stor tillgång barn får till materialet utifrån pedagogernas tankar om vad som anses 

lämpligt. Hänsyn har tagits till barnets ålder och utveckling. 

3.5. Barns självständighet 

Tadjic, Martinec och Farago (2015) menar att när barn inte kan komma åt material blir 

de begränsade. Får de tillträde främjar det självständighet och känsla av ansvar. Ellis 

och Strong-Wilson (2007) tydliggör att rummet ska stödja barns självständighet, sociala 

tillhörighet och kreativa utforskning och uttryck. I slutändan tydliggör Parnell (2011) att 

pedagogen måste se var barnet befinner sig utvecklingsmässigt. Barnen behöver också 

visa pedagogen vad de gör, inte förstår samt hur de kan få hjälp att utvecklas framåt. 

Vid Eriksson Bergströms (2013) observationer av små barn anser hon, efter analys av 

materialet, att pedagogerna vill bidra till barns självständighet. Genom att materialet 

placerats i olika höjd kan barnen leka där samt ta hjälp av de äldre barnen för att plocka 

ner material. Eriksson Bergström (2013) menar vidare att studien visar att barn kanske 

inte är begränsade som vi många gånger tror. Ingrid Pramling Samuelsson, Pia Williams 

och Sonja Sheridan (2015) visar dock i sin studie att barngruppens storlek påverkar 

förskolans verksamhet samt dess innehåll och aktiviteter. Resultatet visar att aktiviteter 

som skapande ofta prioriteras bort. De framhåller dock att skapande aktivitet är viktigt 

då det är utmärkande för just förskolan. Parnell (2011) betonar att pedagoger måste ha 

ett forskande förhållningssätt, vara en god lyssnare, en dokumenterare men också en 

pedagog som reflekterar över undervisning och lärande. Pedagoger behöver se barn som 

kompetenta, då kan pedagoger agera och reagera efter det. 
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3.6. Motiv till vår studie 

 

När vi sammanställt ovanstående vetenskapliga artiklar och avhandlingar blir vi 

intresserade av att studera de pedagogiska tankarna kring placering av material i ateljén. 

Utifrån den litteratur vi berör visar det på stora skillnader i hur den fysiska miljön kan 

utformas och att det är de pedagogiska tankarna bakom som avgör. Vi har därför valt att 

genomföra vår studie utifrån det. Vi är intresserade av hur pedagogernas val påverkar 

barns inflytande och lärande i ateljén. Förskolans läroplan (Skolverket, 2016) tydliggör 

att inflytande och lärande ska genomsyra hela verksamheten. Om barnen inte har 

materialet tillgängligt, hur påverkar det då barns inflytande och lärande? Inom Reggio 

Emilia är tillgängligheten till material en viktig faktor för lärande (Parnell, 2011). Den 

fysiska miljön inom denna pedagogik beskrivs som den tredje pedagogen (Berris & 

Millers, 2011). Vår utgångspunkt är, med inspiration från Reggio Emilia, att allt 

material bör kunna placeras tillgängligt för barn då det är pedagogernas ansvar att 

introducera materialet samt ha tilltro till barns förmåga. 
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Syfte 

Som följd av ovanstående genomgång är vårt syfte att skapa kunskap om 

förskolepedagogers förhållningssätt för betydelsen av materialets placering i ateljén för 

barns inflytande och lärande. Syftet leder fram till nedanstående forskningsfrågor. 

4.1. Forskningsfrågor 

- På vilket sätt beskriver pedagogerna att den fysiska miljön i ateljén är utformad? 

- Vad har pedagogerna för pedagogisk tanke med placeringen av materialet i 

ateljén? 

- Hur kan villkoren för barns inflytande och lärande beskrivas utifrån 

pedagogernas utsagor? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

Metod 

I kommande kapitel beskrivs valet av vetenskapsteoretisk ansats, metod för insamling 

av data, urval av undersökningsgrupp, datainsamling, bearbetning av data, 

analysförfarande samt de etiska ställningstaganden som vi tagit hänsyn till. Lotte 

Rienecker och Peter Stray Jørgensen (2014) menar att valet av metod ska anges samt 

motiveras. 

5.1. Vetenskapsteoretisk ansats 

Med utgångspunkt i vårt syfte tar vi stöd i Andreas Fejes och Robert Thornberg (2015) 

samt Katarina Eriksson Barajas, Christina Forsberg och Yvonne Wengström (2013) för 

en kvalitativ metod. Fejes och Thornberg (2015) menar att verkligheten beskrivs genom 

ord inom kvalitativ forskning. Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013) 

beskriver att en kvalitativ ansats eftersträvar att beskriva, förstå och tolka. Det skapas en 

förståelse för fenomenet jämfört med kvantitativ forskning som istället önskar få en 

förklaring på varför saker och ting är som de är, det är mätbart. Vid kvalitativ forskning 

samlas data in samtidigt som det tolkas. Forskaren befinner sig i det sammanhang som 

analyseras. Med utgångspunkt i vårt syfte valde vi att använda oss av en kvalitativ 

intervjumetod.  

5.2. Val av metod 

Då vi eftersökte pedagogernas åsikter valde vi att genomföra intervjuer. Vi bestämde 

oss för semistrukturerade intervjuer (se bilaga 1), vilket Alan Bryman (2015) beskriver 
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med att följdfrågor kan ställas vilket bidrar till utförligare svar. Dessutom kan 

ordningsföljden på frågorna variera. Intervjupersonen får även möjlighet att bidra med 

sina åsikter och erfarenheter. Valet av denna metod ansågs bäst lämpad för våra 

forskningsfrågor och syfte då intervjuer ger en närmare kontakt med intervjupersonen 

jämfört med exempelvis enkät. Vi önskade också ha möjligheten att ställa följdfrågor 

utifrån intervjupersonens svar. Om en större studie var tänkt att genomföras hade 

enkäter möjligtvis varit ett bättre alternativ. Det ger en mer generell bild av 

förskolepedagogers uppfattning om materialets placering i ateljén då det är fler som 

medverkar (Bryman, 2015).  

5.3. Urval 

Inledningsvis var tanken att genomföra intervjuer på åtta olika avdelningar på samma 

förskola, där alla avdelningar hade barn i åldern 1-5 år. Det för att se likheter och 

skillnader i ateljén på samtliga avdelningar på en och samma förskola. Vi började med 

att personligen besöka två avdelningar och fick direkt ett godkännande från 

pedagogerna till att medverka i en intervju. Vi kontaktade sedan förskolechefen på den 

aktuella förskolan för att få godkännande från denne om att genomföra intervjuer på 

förskolan. I ett mail till förskolechefen beskrev vi syftet med studien samt att vi önskade 

att intervjua en pedagog per avdelning på den utvalda förskolan. Vi bifogade en 

inbjudan till intervju (se bilaga 2) som förskolechefen vidarebefordrade till samtliga 

avdelningar efter att hen godkänt vår önskan om intervjuer. Vi fick också svar från 

förskolechefen att hen nyligen anställt en ateljerista på en förskola i samma 

bostadsområde. Ateljeristan önskade också medverka i en intervju om intresse fanns 

från vår sida. Några dagar efter att samtliga avdelningar fått inbjudan åkte vi till den 

aktuella förskolan för att personligen fråga vilka som önskade medverka i en intervju. 

Fem av de åtta avdelningarna tackade ja till medverkan. Då tre avdelningar valde att 

inte delta, beslutade vi oss för att även boka in en intervju med ateljeristan på en 

närliggande förskola. Vi ansåg det relevant för vår studie att intervjua ateljeristan då hon 

är utbildad inom ämnet. För att kunna genomföra de åtta intervjuer som var tänkta för 

denna studie, kontaktades ytterligare en förskola för att intervjua två pedagoger på olika 
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avdelningar. Denna förskola valdes ut då den låg i samma område samt att det fanns en 

tidigare privat kontakt på förskolan. Dessutom visste vi att de hade en ateljé, vilket inte 

alla förskolor har. Efter några dagar fick vi svar att två pedagoger önskade medverka i 

en intervju och därmed hade vi fått godkännande till åtta intervjuer. Förskola tre hade 

dock inte barn åldrarna 1-5 år som var vår tanke från början. Vi beslutade oss för att 

genomföra våra intervjuer trots att barnens ålder var 2-4 år och 4-5. Vi blev intresserade 

av att undersöka om pedagogerna tog mycket hänsyn till ålder vid placering av material. 

Förskolorna var belägna i ett bostadsområde där merparten av barnen bodde i 

villa/radhus, i utkanten av en mellanstor stad.  

 

För att svara mot våra forskningsfrågor om pedagogernas uppfattningar om materialets 

placering i ateljén gjorde vi ett strategiskt urval (Eriksson Barajas, Forsberg & 

Wengström, 2015, s. 137). Våra kriterier var att intervjua förskolepedagoger som hade 

en ateljé på respektive avdelning. Då vi hade vetskap om att två tillfrågade förskolor 

hade en ateljé valdes de ut strategiskt. Ateljeristan däremot blev utvald genom ett 

snöbollsurval (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2015), då förskolechefen 

tipsade om att hon önskade medverka. Hon hade högre kompetens inom ateljén än 

förskolepedagoger. 

 

Här presenteras de avdelningar där intervjupersonerna arbetar, storlek på barngruppen 

samt ålder på barnen. Vi anser det betydelsefullt för ökad förståelse för intervjusvaren. 

Avdelningarnas namn kallar vi avdelning 1 - 8. 

 

Tabell 1. Presentation av avdelningarna 

Avdelning Antal barn på 

avdelningen 

Ålder på barnen 

Avdelning 1 18 barn 1 – 5 år 

Avdelning 2 18 barn 1 – 5 år 

Avdelning 3 18 barn 1 – 5 år 

Avdelning 4 18 barn 1 – 5 år 

Avdelning 5 18 barn 1 – 5 år 

Avdelning 6 18 barn 1 – 5 år 

Avdelning 7 17 barn 2 – 4 år 

Avdelning 8 21 barn 4 – 5 år 
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Vi beskriver också med en tabell hur länge arbetslagen arbetat tillsammans för att få en 

ökad förståelse för resultatet.  

 

Tabell 2. Presentation av arbetslagen 

Avdelning Ungefärlig tid tillsammans i arbetslaget 

Avdelning 1 3 månader 

Avdelning 2 15 år 

Avdelning 3 15 år 

Avdelning 4 1 år 

Avdelning 5 3 månader 

Avdelning 6 3 månader 

Avdelning 7 3 månader 

Avdelning 8 9 månader 

 

 

Pedagogerna vid respektive avdelning benämns med fingerade namn. En av 

pedagogerna var också utbildad ateljerista, men med hänsyn till konfidentialitetskravet 

har vi valt att inte ange på vilken avdelning hon arbetar. Samtliga pedagoger som 

intervjuats är kvinnor. Nedan beskrivs hur länge pedagogerna arbetat i förskolan för att 

skapa en kontext.  

 

Tabell 3. Presentation av pedagogerna 

Namn på pedagog Arbetat i förskolan 

Avdelning 1, Petra 10 år 

Avdelning 2, Maria 17 år 

Avdelning 3, Cecilia 36 år 

Avdelning 4, Jenny 5 år 

Avdelning 5, Helena 17 år 

Avdelning 6, Åsa 3 år 

Avdelning 7, Malin 22 år 

Avdelning 8, Sara 11 år 
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5.4. Datainsamling 

Inledningsvis utformades en intervjuguide (Kvale & Brinkmann, 2014) som innehöll 

åtta frågor som vi ämnade att ställa samt ha som utgångspunkt under intervjun, samt 

förslag på följdfrågor (se bilaga 1). Frågorna utformades utefter vad vi fann som mest 

intressant och relevant utifrån den litteratur som vi beskrivit tidigare. Dessa åtta 

huvudfrågor bifogades med inbjudan till intervju (se bilaga 2) som avdelningarna fick. 

De bifogades för att pedagogerna skulle kunna ta ställning till om de ansåg sig ha 

tillräcklig kunskap för att vilja delta i intervjun. De pedagoger som önskade delta i 

intervjun kunde förbereda sig tillsammans i arbetslaget om de önskade inför 

intervjutillfället. Då ateljeristan hade högre kompetens inom ateljén, utformades en 

anpassad intervjuguide till henne (se bilaga 3). Skillnaden mellan intervjuguiderna var 

att intervjufrågorna till ateljeristan var mer riktade till henne medan intervjufrågorna till 

övriga pedagoger var riktade till hela arbetslaget. Ateljeristan hade utbildning just inom 

ateljén medan förskolepedagogerna hade utbildning inom hela förskolans verksamhet 

och därmed gemensamt ansvar över ateljén. Därmed valde vi att skilja på 

intervjuguiderna. 

 

Intervjuerna genomfördes under tre dagar. Då pedagogerna arbetade på åtta olika 

avdelningar och tre olika förskolor intervjuades en pedagog åt gången för att delge en 

beskrivning av respektive ateljé. Vår önskan var att genomföra intervjuerna i ateljén på 

respektive avdelning, dels för att öka vår förståelse för intervjusvaren samt underlätta 

för intervjupersonen vid dess beskrivningar. Det var möjligt på sex av åtta avdelningar. 

De två andra intervjuerna genomfördes i förskolans personalrum då den ena ateljén var 

under uppbyggnad och den andra stördes av andra ljud vid tillfället. Efter godkännande 

från intervjupersonen spelades intervjun in med mobiltelefon. Två pedagoger ansåg att 

det var aningens obehagligt att de skulle bli inspelade, men vid klargörande att det 

skulle underlätta vår transkribering samt att enbart vi som genomför studien ska lyssna 

och sedan radera inspelningen, kvarstod ingen osäkerhet längre. Steinar Kvale och 
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Svend Brinkmann (2014) hävdar att inspelning underlättar transkriberingen då det gör 

det möjligt att lyssna på intervjun flera gånger. Vi har båda medverkat vid samtliga 

intervjuer för att bidra till ökad förståelse samt att vi båda haft möjlighet att ställa 

följdfrågor. Det informerade vi intervjupersonerna om och samtliga godkände det utan 

invändning. En av oss hade dock huvudansvaret under intervjun medan den andre 

antecknade sådant som kunde ha betydelse för att underlätta förståelsen vid 

transkribering, samt skrev ner frågor och funderingar som dök upp under intervjuns 

gång. Intervjufrågorna var öppna så att pedagogen som intervjuades fick möjlighet att 

bidra med sin kunskap och erfarenhet. Kvale och Brinkmann (2014) menar att öppna 

frågor ger mest fullständiga svar. Intervjun inleddes med fyra så kallade 

uppvärmningsfrågor (se bilaga 1) för att tidigt skapa en god stämning och atmosfär. 

Alla intervjupersoner fick svara på de åtta huvudfrågorna, men följdfrågorna kunde 

dock skilja sig åt beroende på de svar vi fick. Intervjuerna med pedagogerna svävade 

vid vissa tidpunkter iväg från det aktuella ämnet, då de gärna samtalade om allt som 

rörde förskolans miljö. Även om det var väldigt intressant så gällde det att hämta 

tillbaka pedagogen till det aktuella ämnet och fortsätta genomföra intervjun. Intervjun 

avslutades med att intervjupersonen tillfrågades om denne önskade tillägga något eller 

hade några övriga funderingar  eller synpunkter.  

5.5. Bearbetning av data 

Kvale och Brinkmann (2014) anser att det tydligt ska anges hur en transkribering gjorts, 

då det finns många val för det. Varje intervju som vi spelade in transkriberades så nära 

inpå intervjutillfället som var möjligt. Det gjordes för att inte glömma bort eller missa 

något viktigt. Vid transkribering har inte uttryck som suckar, skratt och hmm:anden 

angetts. Vi har inte heller skrivit ut pauser och betoningar. Vi ansåg att sådana 

beskrivningar inte hade någon betydelse för innehållet i intervjuerna och dess innebörd. 

Intervjuerna har därmed inte återgivits ordagrant utan fått en mer skriftspråklig karaktär 

(Kvale & Brinkmann, 2014). Då vi utgått från vissa frågor som vi sökte svar på ansåg vi 

det inte betydelsefullt att återge intervjuerna ordagrant. När samtliga åtta intervjuer var 

transkriberade sökte vi efter teman i dessa genom en innehållsanalys. 
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5.6. Analysförfarande 

Vi ansåg att en innehållsanalys var relevant för vår studie då vi var intresserade av att 

finna likheter och olikheter i intervjupersonernas utsagor. En kvalitativ innehållsanalys 

beskriver Bryman (2011) är en metod för att söka efter teman. Genom att sortera 

materialet i teman menar vi att det underlättar för att finna dessa mönster. När alla 

intervjuer var transkriberade och utskrivna letade vi gemensamt efter likheter och 

olikheter. Fejes och Thornberg (2015) anser att det insamlade datamaterialet kan kodas i 

olika kategorier och därmed blir den stora textmassan strukturerad.  

 

När vi hade kodat vår insamlade data, sorterade vi bort det som inte var relevant för 

studiens syfte som exempelvis då intervjupersonerna svävade iväg i sina svar. Våra 

intervjufrågor var uppdelade i olika teman (se bilaga 1), utifrån tidigare forskning. De 

teman som valdes ut, ansåg vi intressanta att undersöka vidare för att få svar på våra 

forskningsfrågor. Svaren som var relevanta kunde sedan sorteras ut under respektive 

tema. Dessa sex teman var: materialets användning, ateljéns placering, ateljéns storlek, 

ordning i ateljén, tillgänglighet av material samt arbetslagets betydelse. De kunde även 

kopplas ihop med barns lärande och inflytande. När teman samt relevanta svar valts ut 

sökte vi efter likheter och olikheter inom varje tema. Citaten har valts ut för att 

representera de mönster vi kunde utläsa i intervjupersonernas svar. Dessa analyserades 

med hjälp av vår utgångspunkt, som är att allt material bör kunna placeras tillgängligt 

för barnen. Det är pedagogernas ansvar att introducera materialet samt ha tilltro till 

barnens förmåga.  

5.7. Etiska ställningstaganden 

 

Utgångspunkten för de etiska ställningstaganden som tagits under denna studie har 

hämtats från Vetenskapsrådet (2011). Där beskrivs tre etiska principer som är 

grundläggande att använda sig av inom svensk forskning. Dessa är informerat samtycke, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Informerat samtycke tydliggör att den som 
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forskar ska informera de som deltar i studien om att deras deltagande är frivilligt samt 

att deltagandet kan avbrytas under studiens gång om så önskas. Vidare ska studiens 

syfte tydliggöras för de som deltar. Denna information fick intervjupersonerna ta del av 

i det brev som avdelningarna fick vid inbjudan till intervju. Vidare innebär informerat 

samtycke att samtliga deltagare själva bestämmer om de vill delta. I och med att de fick 

en inbjudan med information om studien samt vilka övergripande frågor som skulle 

ställas under intervjun kunde samtliga ta ställning till om de ville delta eller ej. Vi 

genomförde ett besök på förskolan för att få muntligt samtycke från de pedagoger som 

önskade delta i studien och i samband med det bokades tid för intervju in. Med 

konfidentialitetskravet åsyftas att personuppgifter på de personer som ingår i 

undersökningen inte kommer vara tillgängliga för obehöriga samt att deltagarna inte ska 

kunna identifieras. Även denna information fick intervjupersonerna i inbjudan. Vi valde 

även att fingera namn på intervjupersonerna samt förskolorna i studien för att 

utomstående inte skulle kunna härleda till dessa. Vi valde dock att förtälja att samtliga 

intervjupersoner var kvinnor då vi ansåg att det inte kunde avslöja deras identiteter. Det 

gjordes då förskolans verksamhet domineras av kvinnor samt att samtliga 

intervjupersoner i studien var kvinnor. Vi önskade även att ytterligare förstärka 

kontexten. Nyttjandekravet innebär att det insamlade materialet endast används för 

forskningens ändamål, alltså denna studie, vilket intervjupersonerna också informerades 

om vid inbjudan (Vetenskapsrådet, 2011). 
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Analys och resultat 

I kommande kapitel presenteras resultatet av de åtta intervjuer som genomförts. Vi har 

tematiserat, analyserat och reflekterat. Resultatet presenteras som svar på våra 

forskningsfrågor. Resultatet är uppdelat i sex teman: materialets användning, ateljéns 

placering, ateljéns storlek, ordning i ateljén, tillgänglighet av material samt arbetslagets 

betydelse. Barns inflytande och lärande är relevant för alla teman och presenteras 

därmed vid samtliga resultat. 

6.1. Materialets användning 

Under intervjuerna samtalade vi om vilket material barnen använde mest samt om 

barnen begränsades vid hur mycket material de fick lov att använda sig av. Material 

som användes mest kopplades sedan ihop med barns inflytande och lärande i förskolan. 

Materialets användning har struktureras upp i följande underrubriker: material som 

användes mest, tydligt syfte för mängd material som användes, övriga begränsningar för 

användandet av mängden material samt en sammanfattande analys av materialets 

användning. 

6.1.1. Material som användes mest 

Jenny angav det material som används mest på följande sätt: 

 
Papper, pennor, sax, lim och pärlar mycket. Målargrejorna plockar de sällan fram 

själva trots att det finns tillgängligt. (Jenny) 
 

Av citatet ovan tydliggörs att barnen använde sig mest av papper, pennor, saxar och lim. 

Det var de material som nyttjades mest på de flesta avdelningar. Ovanstående material 
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var också det material som oftast fanns tillgängligt, med undantag för saxar som av 

säkerhetsskäl var placerade mer otillgängligt på några avdelningar. Barnen fick tillgång 

till det material som pedagogerna ansåg att barnen kunde hantera själva. Därmed bidrog 

pedagogerna till att barnen använde det materialet mest. Pedagogernas förhållningssätt 

och pedagogiska tankar kring vad som ska vara tillgängligt påverkar barnens villkor till 

vad de använder mest.  

6.1.2. Tydligt syfte för mängden material som användes 

Cecilia angav att barnen skulle ha ett syfte vid skapande på följande sätt:  

 
Det försöker vi styra upp, det är ett lärande i det också. Vad man behöver, hur starkt 

papper behöver du ha och hur man använder pappret [...] Behöver ni ett stort papper 

så resonerar man tillsammans, vad ska ni göra med det stora pappret? [...] Att man 

tillsammans kommer fram till vilket material det är de behöver ha. (Cecilia) 

 

 

På flera avdelningar berättade pedagogerna att om barnen önskade skapa något speciellt 

frågade pedagogerna barnen: Vad tänker du göra? Exempelvis hur mycket färg tror du 

det går åt? Det i sin tur avgör hur mycket material barnen behöver till det barnet tänkt 

skapa. Pedagogerna frågade ovanstående för att skapandet skulle bli ett lärande för 

barnen. Genom vägledning menade pedagogerna att ett djupare lärande kunde 

möjliggöras. Då barnen fick vara med och bestämma vilket material de behövde till sitt 

skapande, fick de också möjlighet till inflytande över valet av material.  

6.1.3. Övriga begränsningar för användandet av mängd material 

Malin beskrev att miljön och hållbar utveckling begränsade barnen vid användning av 

material. 

 
Det har mer varit att vi är mer restriktiva med papper nu eftersom vi jobbat mycket 

med miljön, man får tänka till lite mer och man kan vända på pappret och man kan 

vika flygplan utav papper som ligger i papperskorgen och så. Annars har vi inga 

restriktioner eller begränsningar [...] Vi har istället för plastpärlor köpt in träpärlor. 

För att inte använda plast och stryka pärlplattor, man behöver inte presentera det 

materialet [...] om det används och de är färdiga med pärlplattorna så får de tömma ut 

pärlorna, det har vi diskuterat mycket med barnen. (Malin)  
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Malin hänvisade till hållbar utveckling som en begränsning i användandet av material. 

Barnen fick exempelvis inte använda för mycket nya papper utan istället vända på 

pappret för att måla en till teckning eller använda pappret genom att exempelvis vika 

flygplan. De blev därmed inte hindrade från att måla eller vika flygplan, utan istället 

förklarade Malin hur materialet kunde återanvändas för att inte behöva ta nytt. Barnen 

blev inte heller hindrade om de önskade pärla, men de fick däremot inte spara 

pärlplattorna. Även här fick barnen skapa det de önskade, men med en tanke om att 

materialet skulle kunna användas på nytt. Pedagogerna valde också att byta ut plast mot 

trä med hänsyn till miljön. Pärlorna plockades alltså inte bort och begränsade barnen i 

sitt skapandet utan byttes ut mot ett mer hållbart alternativ. Åsa däremot ansåg att 

materialet måste räcka till alla barnen. Barnen begränsades om de använde för mycket 

av något material, exempelvis toarullar. Begränsningen gjordes trots att det är ett 

återvunnet material. Här ses en skillnad jämfört med Malin som hänvisade barnen till att 

återanvända material för att inte begränsa dem i deras skapande. 

 

Trots att materialet fanns tillgängligt blev barnen begränsade för att det skulle räcka till 

alla. Där begränsas barnens fria skapande. Det fria skapandet begränsades också av 

material som kostar pengar. Pedagogernas tankar och förhållningssätt kring skapande 

speglar hur och om barnen ges inflytande samt om lärande i det fria skapandet sker i 

ateljén. Följande pedagoger ansåg att lärande om hållbar utveckling samt hänsyn till 

kompisar var ett viktigt lärande och därmed fick företräde före det fria skapandet. 

6.1.4. Sammanfattande analys av materialets användning 

Vid användandet av materialet begränsades barnen trots att mycket material fanns 

tillgängligt. Under intervjuerna framkom också att pedagogerna hade en tanke om att 

barnen skulle kunna välja material själva och skapa fritt, dock begränsades de av olika 

anledningar. Lärande, hållbar utveckling och hänsyn till kompisar var faktorer som fick 

företräde framför det fria skapandet. Det fria skapandet kan ses som ett lärande i sig, 

pedagogerna ansåg dock att annat lärande också var viktigt. Det material som barnen 

använde sig mest av, enligt pedagogerna, var papper, pennor, saxar och lim. 
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6.2. Ateljéns placering 

Ateljéns placering har struktureras upp med två underrubriker: pedagogerna var nöjda 

med ateljéns placering samt en sammanfattande analys av ateljéns placering. 

6.2.1. Pedagogerna var nöjda med ateljéns placering 

 
Placeringen av ateljén betyder väldigt väldigt mycket. Det är ju en del i det hela och 

att det är en central plats. (Cecilia) 

 

 

Avdelningarnas fysiska miljö och placeringen av ateljén på respektive avdelning skiljde 

sig åt. Ateljéns placering på avdelningen kan möjligtvis spela roll för hur pedagogerna 

väljer att utforma miljön samt placering av material. Samtliga pedagoger beskrev dock 

att de var nöjda med placeringen av ateljén på avdelningen. Cecilia uttryckte att det var 

viktigt att ateljén var en central plats. De pedagogiska tankarna skulle kunna vara att 

barnen hade fri tillgång till ateljén samt att de hade materialet tillgängligt. Malin 

beskrev att de valt att placera ateljén i ett rum som låg lite avskilt, för att barnen skulle 

kunna skapa i lugn och ro. Petra beskrev att ateljéns placering kunde ha betydelse för 

hur mycket den användes. Om ateljén var placerad i ena änden av huset kunde det 

påverka dess användning. Petra beskrev vidare att material som hör till ateljén då istället 

kunde placeras på övriga avdelningen. Därmed var inte materialets placering ett hinder 

för användandet i skapandet. Åsa menade att det var tillgång till vatten som avgjorde 

vilket rum som användes som ateljé. Om det fanns en diskbänk föll det alltså ganska 

naturligt att just det rummet användes till ateljé. 

6.2.2. Sammanfattande analys av ateljéns placering 

Då samtliga avdelningar var nöjda med ateljéns placering kan det förstås som att de 

anpassat placeringen av material utifrån hur centralt ateljén låg på avdelningen. 

Placeringen av ateljén kan påverka var pedagogerna väljer att placera material, samt hur 

mycket material de väljer att ha tillgängligt. Det kan även påverka hur stor tillgång 
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barnen får till ateljén för att skapa på eget initiativ. Ateljéns placering kan alltså påverka 

barns lärande då material kan bli placerat otillgängligt på grund av rummets placering. 

Barns inflytande kan också påverkas då tillgängligheten till ateljén kan påverkas av om 

ateljén ligger centralt på avdelningen eller inte. Rummet som användes som ateljé hade 

valts ut av olika anledningar. Dessa var att ateljén skulle ligga centralt, den skulle ligga 

avskilt och att rummet hade vatten och diskbänk. Pedagogerna hade alltså olika åsikter 

om hur de önskade att ateljén skulle vara placerad på avdelningen. Några värderade en 

central placering och några en plats med lugn och ro. Vi uppmärksammade att 

avdelningarna med en centralt placerad ateljé hade rikligt med material, medan 

avdelningar där ateljén låg mer avskilt hade mindre mängd material. Mängden material 

samt dess placering var alltså anpassat till ateljéns placering.  

6.3. Ateljéns storlek 

Ateljéns storlek är uppdelade i följande underrubriker: rummets storlek hade ingen 

betydelse, rummet var för litet, bra storlek på rummet samt avslutningsvis en 

sammanfattande analys av rummets storlek. 

6.3.1. Rummets storlek hade ingen betydelse 

En pedagog av de åtta intervjuade ansåg att storleken på ateljén inte hade någon 

betydelse.  

 

Om man vill måla stort så ska det finnas väggar eller man ska kunna flytta på bord så 

man kan bre ut saker på golvet [...] Det ska vara ett föränderligt rum ateljén, ett 

levande rum. (Petra) 
 

 

Petra på avdelning 1 beskrev att det skulle finnas möjlighet att använda golv och väggar 

för att måla stort och bre ut saker. Hon menade att rummets storlek var av mindre 

betydelse för rummets uppbyggnad. Det behövde inte vara stort men det skulle vara lätt 
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att göra om i rummet beskrev pedagogen. Det var alltså materialet och uppbyggnaden 

som skulle anpassas efter rummets storlek och inte tvärtom. 

 

Då pedagogen beskrev att rummet skulle kunna förändras kan det ses som att barnen 

hade möjlighet att vara med och påverka. Barnen kan ges möjlighet till inflytande i hur 

rummet ska utformas. Om barnen får möjlighet till inflytande vid rummets utformning 

samt materialets placering visar pedagogerna att de litar på barnens förmåga att vistas i 

en miljö som barnen själva skapat. Nya möjligheter till lärande kan skapas då barnen 

eventuellt har helt andra tankar om hur de vill att ateljén ska vara utformad än vad 

pedagogerna har. Genom att utgå från rummets storlek vid utformningen kan det 

undvikas att material placeras otillgängligt. Mängden material kan då anpassas till 

rummets storlek. 

6.3.2. Rummet var för litet 

På några avdelningar ansåg pedagogerna att rummet för ateljén var för litet. Dessa rum 

var alla olika stora och utformade på olika sätt. Sara beskrev det på följande sätt: 

 
Man skulle ju alltid kunna ha större. Jag tänker stafflier och måla på och sånt där [...] 

Men det är ju som sagt bara att ställa ut i det stora rummet eller ta ut på gården [...] 

Det gäller att inte fastna i hur det ser ut utan hur skulle vi kunna ha det, hur kan vi 

lösa det. Det gäller ju att se att det finns möjligheter att lösa det. Det är det här vi har, 

vad kan vi göra åt det? (Sara) 

 

 

Sara beskrev som Petra under 6.3.1 att material och uppbyggnad bör anpassas till 

rummets storlek. Sara påpekade dock att rummet alltid kunde varit större, men att det 

gick att lösa utanför ateljén. Allt skapande material behövde inte vara kopplat till just 

ateljén utan det kunde flyttas ut vid tillfällen då det var nödvändigt. Två pedagoger 

beskrev att de önskade större rum. Materialet var därmed inte tvunget till att placeras 

högt upp och därmed otillgängligt för barnen. Cecilia önskade också att ateljén var 

större, men anledningen till det var för att de ansåg att det blev väldigt kompakt och 

mycket material. De önskade sprida ut det lite och beskrev att det kunde upplevas som 

rörigt av de som kom utifrån då rummet var litet och kompakt med mycket material.  

 

Ovanstående pedagoger uttryckte att ateljén var för liten. Då de önskade ha mycket 



30 

 

material, placerades en del av det istället otillgängligt för barnen eller flyttades ut ur 

ateljén. Var det verkligen rummet som var för litet eller var det för mycket material. Då 

flera pedagoger menade att de önskade ha mer material tillgängligt, kanske materialet 

behövdes sorteras. Allt material kanske inte behövde finnas framme på samma gång, 

utan kunde placeras utifrån barnens intressen. Anpassas materialet till rummet samt 

barngruppen, behöver inte material bli placerat otillgängligt. Barnen kan ges inflytande i 

vilket material de önskar ska finnas i ateljén. Då kan de fokusera på det materialet som 

finns i ateljén just för tillfället och skapa ett djupare lärande i hur just det specifika 

materialet fungerar och kan användas. Materialet kan sedan förändras och bytas ut 

utifrån barngruppens intressen och behov med hjälp av barnen själva. 

6.3.3. Bra storlek på rummet 

Några av pedagogerna var nöjda med storleken på det rum som de använde som ateljé. 

Malin som hade 17 barn på avdelningen beskriver det på följande sätt: 

 
Eftersom vi är 17 stycken så tycker jag att den är rymlig. Den är rejäl. För det är 

sällan fler än 6 barn som sitter där inne. Sen har vi tillgång att vill man göra det så har 

vi andra bord ut i andra rummet. Ja men då kan man flytta ut och göra två bord. Så det 

känns inte som man får begränsa. Det känns ganska lagom. (Malin) 

 

 

Malin ansåg att storleken på rummet var bra med tanke på storleken på den barngruppen 

de hade. Avdelning 4 ansåg även de att storleken på rummet var bra. Deras beskrivning 

av varför storleken var bra var däremot för att det gick att förändra och flytta på 

materialet i rummet. 

 

Ateljéerna på dessa avdelningar var inte de två största av de åtta som vi besökte. Ändå 

ansåg pedagogerna att rummets storlek var bra. De kan ha anpassat mängden material 

till rummets storlek jämfört med de pedagoger som ansåg att ateljén var för liten. De 

hade lika många barn som flera av de andra avdelningarna, därmed kan antalet barn kan 

inte vara av betydelse. Pedagogernas utsagor visar på att de använder skapande material 

utanför ateljén, vilket kan vara en anledning till att just ateljéns storlek räcker till. Barns 

lärande inom skapande kan då anses vidgas, då de får större tillgång till skapande 

material genom att  materialet inte är begränsat till själva ateljén. Ett större inflytande 
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kan möjliggöras om barnen får möjlighet att välja vilket material som ska flyttas ut ur 

ateljén. 

6.3.4. Sammanfattande analys av ateljéns storlek 

Storleken på ateljén påverkar hur mycket material som får plats samt hur mycket av 

materialet som kan finnas tillgängligt. Om material behöver placeras otillgängligt trots 

att pedagogerna gärna vill ha det tillgängligt, kanske pedagogerna behöver ställa sig 

frågan hur mycket samt vilket material som bör finnas i ateljén åt gången. Om ateljén 

anses vara för liten kan det bero på att det istället är för mycket material. En liten ateljé 

med mycket material kan innebära att den inte rymmer lika många barn och då kan 

lärande i större grupper utebli. Det kan även leda till att material placeras otillgängligt. 

Den minsta ateljén vi genomförde en intervju i hade dock väldigt mycket material och 

dessutom hade de allt material tillgängligt. De pedagogiska tankarna påverkar mycket 

och det märktes att de tänkt till. De hade bland annat bra förvaringsmöbler med 

genomskinliga lådor samt ett bord anpassat för rummet, där kunde 8 barn sitta 

samtidigt. Det gjorde det möjligt att ha allt material tillgängligt och många barn kunde 

dessutom vara där samtidigt. Barnens inflytande påverkas om de inte ges möjlighet att 

påverka vilket material som ska finnas tillgängligt. Får barnen vara med och påverka 

vilket material som ska finnas i ateljén bör det bidra till ett lustfyllt lärande.  

 

6.4. Ordning i ateljén 

Kapitlet är uppdelat i tre kategorier utifrån pedagogernas olika beskrivningar om 

ordning. Dessa är: pedagogerna önskade ha ordning, ordning var viktigt för barnen samt 

ordning var viktigt för alla. Det avslutas sedan med en sammanfattande analys av 

ordning i ateljén. 
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6.4.1. Pedagogerna önskade ha ordning 

Maria beskrev att det var pedagogerna som önskade ha ordning på följande sätt: 

 
Du ser, det berättar mycket om hur vi är. Först är det ordning och fint, sen blir det kaos. 

Men i kaoset så hittar vi ändå. Men det är ju lite rörigt [...] Barnen skapar oavsett. Det 

är mer vi vuxna som vill ha ordning. (Maria) 

 

 

Pedagogerna menade att det var mer de vuxna som önskade ha ordning. De uttryckte 

dock inte att ordningen var oviktig för barnen, men det var ändå ett större fokus på 

ordning som något som vuxna hade ett större behov av.  Barnen påverkades inte lika 

mycket av att det var rörigt som pedagogerna. Om det var rörigt eller kaos, som 

pedagogen Maria uttryckte det, hade pedagogerna dock olika tankar om vad som kunde 

hända med barnens skapande. Maria ansåg att barnen hittade i kaoset och att de skapade 

ändå. Ordningen var alltså något som avdelning 2 ansåg var viktigt för de vuxna. 

Avdelning 4 menade att det var pedagogerna som reagerade på om det var oordning och 

önskade skapa en ordning, men de ansåg också att ordningen till viss del var viktig för 

att barnen skulle hitta materialet.  

 

Då en av pedagogerna ansåg att ordningen inte påverkade barnens skapande, bör inte 

heller deras möjligheter till lärande påverkas. Pedagogen uttryckte att barnen kunde 

hitta trots att det var oordning. Den andra pedagogen menade däremot att barnen hade 

svårare att hitta materialet om det var oordning, vilket då påverkade deras möjligheter 

till skapande och lärande. Barnens inflytande kan tyckas utebli då ingen uttryckte att 

barnen var med och skapade en ordning i ateljén. 

6.4.2. Ordning var viktigt för barnen 

På flera avdelningar fokuserade pedagogerna mer på ordningen som något som var 

viktigt för barnen.  

 
Barnen har lättare att jobba om det är ordning. Om det är tydligt och synbart.  
(Petra) 
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Petra uttryckte att det främst var för barnens skull det fanns en ordning för att barnen 

lättare kunde skapa. På avdelning 4 menade Jenny att barnen skulle ha svårt att veta var 

materialet fanns om det inte fanns någon ordning. De menade också att materialet 

kanske inte skulle användas lika mycket om barnen hade svårt att hitta det, alltså om det 

inte fanns någon ordning. Två pedagoger ansåg att ordning var viktigt för att barnen 

skulle veta var allt material fanns, det blev mer kreativitet menade de. Malin ansåg att 

ordning var viktigt för att det lockade barnen till att vara i ateljén, det skulle se 

inspirerande ut. Malin beskrev att de sorterade pennor i färg och materialet sorterades i 

lådor. Sara tydliggjorde att ordning hörde ihop med materialvård och ansvar. Barnen 

skulle lära sig att vara rädda om sakerna samt ställa tillbaka dem på sin plats. Sara 

menade att barnen tyckte det var roligt att vara delaktiga i att hålla en ordning. 

 

Dessa avdelningar menade alltså att ordningen var viktig för barnens skull men att det 

var viktigt på olika sätt. Sammanfattningsvis ansåg pedagogerna att ordning var viktigt 

för att barnen lättare skulle kunna skapa och för att kunna hitta materialet. Vidare för att 

få en ökad förståelse för materialet samt att vara rädd om det. Dessutom ökade 

användningen av materialet, mer kreativitet uppstod då barnen blev mer inspirerade av 

att vara där. 

 

Då ordningen ansågs som mest viktig för barnens skull gavs barnen här mer inflytande. 

De blev delaktiga i att ta hand om materialet och hålla en ordning i ateljén. Då 

pedagogerna ansåg att det bidrog till att barnen lättare kunde skapa och hitta materialet 

samt att det blev mer kreativitet och inspirerande med ordning, kan det ses som att 

möjligheten till lärande underlättades. 

6.4.3. Ordning var viktigt för alla 

Helena angav att ordning var viktigt för alla på följande sätt: 

 

Har man mycket saker och saker är trasiga och släpper in ett gäng barn där då 

signalerar det på något vis att här kan man kasta med grejer och kanske inte vara så 

rädd om dom. Det ligger ett stort ansvar på oss att se till att det blir undanplockat hela 

tiden för att vi måste visa att det är viktigt att vi håller ordning på grejerna och vi är 

rädda om dom [...] Det ska synas vart saker finns. (Helena) 
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Ateljén på avdelning 5 var under uppbyggnad då intervjun genomfördes. Det som 

Helena berättade under intervjun var mer tankar om hur en ateljé bör utformas, än hur 

den såg ut just då. Helena menade att en miljö där det är ordning bidrar till att alla trivs 

bättre i den. Ovanstående arbetslag hade inte arbetat tillsammans mer än tre månader, 

målet var ändå att skapa en ordning för allas skull och inte bara för barnen eller de 

vuxna. Som citatet ovan visar ansåg Helena att det var viktigt att de vuxna visade barnen 

hur en ordning skapades. Det är pedagogernas ansvar att se till att det skapas en miljö 

med ordning som alla trivs i. 

 

Här är den intervjuade pedagogen tydlig med att det är pedagogernas ansvar att visa 

barnen hur en ordning skapas. Ordning skapas för alla som vistas på avdelningen. Det är 

pedagogerna som tar ansvar för att en ordning efterföljs, vilket kan förstås som att 

barnen inte delges något inflytande. Genom att ha ordning lär sig barnen att vara rädda 

om materialet, däremot nämner inte pedagogen om lärandet i själva skapandet gynnas 

av en ordning. 

6.4.4. Sammanfattande analys av ordning i ateljén 

Alla pedagoger berättade om ordning som någonting viktigt. Utifrån pedagogernas 

beskrivningar om varför det var viktigt tydliggörs ett mönster i att ordning gynnar barns 

möjligheter till lärande. Om barnen visste var materialet fanns, samt var rädda om 

materialet, möjliggjordes ett lärande både i själva skapandet men också hur materialet 

användes. Utifrån intervjuerna var ordningen i ateljén något som barnen till viss del 

gavs inflytande i. På flera avdelningar fick barnen vara med och främst hålla en ordning. 

Barnen fick dock inte, enligt intervjuerna, vara med och skapa en ordning från början. 

De gavs alltså inte inflytande i utformandet av en ordning, om barnen däremot hade 

tillfrågas hade barnen fått ett ökat inflytande. 
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6.5. Tillgänglighet av material 

Kapitlet är uppdelat i följande tre kategorier utifrån pedagogernas beskrivningar av 

tillgänglighet av material: farligt material, färger samt allt material var tillgängligt. 

Kapitlet avslutas med en sammanfattande analys av tillgänglighet av material.  

6.5.1. Farligt material 

Nedan beskriver Åsa vilket material och varför de placerat det materialet otillgängligt 

för barnen. 

 
Om vi säger, pärlor och sånt där lär man väl kunna ha inte absolut längst ner för de 

minsta barnen. För de minsta barnen vill ju gärna gå in här också [...] De kan sätta i 

halsen och av säkerhetsskäl helt enkelt. (Åsa) 

 

 

På några avdelningar hade farligt material placerats otillgängligt för barnen. I citatet 

ovan beskrev Åsa att pärlor var ett material som räknades som farligt material, då små 

barn kunde sätta dem i halsen. De äldre barnen kunde dock plocka fram det materialet 

själva. Material som barnen kunde skada sig på beskrev Petra att de placerade 

otillgängligt. Det innefattade också tuschpennor då korkarna till dessa lätt kunde hamna 

i munnen. Två pedagoger ansåg att saxar var ett material som placerades otillgängligt ur 

säkerhetssynpunkt för de yngsta barnen. Strykjärn för pärlplattor och limpistoler 

placerades också i skåp högre upp av säkerhetsskäl. 

 

Flera avdelningar valde att placera pärlor och annat smått material otillgängligt för 

barnen. De ansåg att ovanstående var material som kunde vara farligt för dem. Då de 

inte fanns tillgängliga för barnen att använda fritt kunde lärandet i användandet av dessa 

material möjligtvis minska eller utebli. Å andra sidan får barnen använda det materialet 

fritt när de blivit lite äldre. Här kan vi se en skillnad i hur många barn som var 1-2,5 år 

på respektive avdelning. De avdelningar som inte hade många yngre barn hade mer 

material av den mindre sorten tillgängligt, de som hade 7 - 8 stycken yngre barn valde 

att placera smått material högre upp. De hade många barn att ta hand om och därmed 

svårt att hinna upptäcka om något barn stoppade något i munnen. Barnen gavs till viss 
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del inflytande då de kunde be en vuxen om hjälp för att få tillgång till det, eller i vissa 

fall plocka ner det själva. 

6.5.2. Färger 

Jenny beskriver nedan varför flaskfärger placerades otillgängligt.  

 
Det har vi i skåpet, de står här. Där känner man att där vill man vara med, med färger 

och fläckar och alltihopa. Där vill man kanske inte att de börjar trycka ut massa. Men 

de vet ju att det finns där inne och de målar ju gärna med det. (Jenny) 

 

 

Nästan alla avdelningar hade flaskfärg placerat otillgängligt för barnen. Två avdelningar 

hade alltid flaskfärg lättillgängligt och synligt för barnen, medan en avdelning hade det 

tillgängligt men där förvarades de i ett stängt skåp som barnen hade tillgång till. Cecilia 

beskrev för oss under intervjun att pedagogerna samtalade med barnen om hur mycket 

färg som kan tänkas gå åt. Då kunde barnen själva lära sig att tänka till hur mycket färg 

det behövdes till det som de tänkt skapa. Då möjliggjordes ett lärande i att barnen skulle 

vara rädda om materialet. På de avdelningar där de valde att placera flaskfärg 

otillgängligt för barnen så hade pedagogerna olika beskrivningar för det valet. Petra 

beskrev att dessa färger placerades otillgängligt då de var svåra att få bort från kläder. 

Åsa på avdelning 6 berättade att flaskfärg kladdade mycket och därför valdes att 

placeras otillgängligt för barnen. Malin menade att de yngsta barnen gärna hällde ut 

färg, därför valde de att placera dem synligt men otillgängligt. 

 

Flera av de avdelningar vi besökte hade flaskfärg placerat otillgängligt för barnen. 

Enligt pedagogernas utsagor var det ett material som kladdade. Pedagogerna önskade 

gärna vara närvarande när barnen använde denna typ av material för att instruera dem. 

Då pedagogerna är med och visar barnen hur färgen kan användas kan ett lärande 

utvecklas. Till viss del tolkar vi det som att barnen får inflytande då de kan be 

pedagogen om hjälp. De blir inte hindrade när de väl ber om att få använda flaskfärg.  

Om det står placerat otillgängligt är det inte självklart att de förstår att det är tillåtet att 

använda flaskfärg. 
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6.5.3. Allt material var tillgängligt 

I citatet nedan beskriver Helena hur de kunde ha allt material tillgängligt. 

 
Det hänger mycket på hur pedagogerna introducerar rummet och materialet. Är alla 

trygga i strukturen så visar man barnen vad materialet ska användas till och fångar 

upp. Då sätter det sig tillslut. Det finns inte direkt något farligt material. Jag menar, vi 

har ju pärlor framme om man tänker småsaker. [...] Det finns ju stenar på gården så 

jag känner att undanhålla alla små saker är svårt. Men just att få dom att förstå hur 

saker ska användas, det blir ju vårt ansvar och sen repetition, repetition och repetition. 

Men då är det ju viktigt att strukturen finns på ett bra och tydligt sätt i oss också och 

en förståelse för varför. (Helena) 

 

 

På Helenas avdelning fanns allt material i ateljén tillgängligt för barnen, som hon 

beskriver ovan. På den avdelningen samt ytterligare en avdelning ansåg de att det inte 

fanns något farligt material, eller att flaskfärg av någon anledning behövde placeras 

otillgängligt. På flera avdelningar hade de en pedagogisk tanke kring förvaring av 

material för att det skulle vara tillgängligt och synligt för barnen. Bland annat hade de 

hyllsystem med genomskinliga backar. På några avdelningar hade barnen en egen 

skapande låda, där de kunde placera teckningar med mera som de inte var färdiga med 

än. På avdelning 8 hade barnen egna lådor i stora rummet på avdelningen i nära 

anslutning till ett speciellt bord där barnen fick sitta och rita, klippa och klistra. 

Pedagogerna hade flyttat ut det materialet som många andra avdelningar valde att 

placera i ateljén. På två avdelningar hade de både genomskinliga lådor med material och 

lådor med barnens namn på. De hade också mycket material framme och deras 

pedagogiska tankar var att alla barn, skulle ha tillgång till i princip allt material i ateljén. 

Vi kunde också se en röd tråd i att pedagogerna på tre avdelningar uttryckte att det fanns 

pedagoger på avdelningen som var intresserade av ateljén och skapande. De hade enligt 

våra uppfattningar en bättre struktur och en större tilltro till barnens egen förmåga På 

två avdelningar ansåg pedagogerna att det var viktigt att bra papper och pennor alltid 

fanns tillgängligt. På avdelningen där Malin arbetade hade de placerat bilder på 

skåpsluckorna på det material som var placerat inuti skåpen och därmed otillgängligt. 

Då kunde barnen förstå vad som fanns där och peka om det var något material de 

önskade plocka fram. På avdelning 4 hade pedagogerna arbetat tillsammans som 

arbetslag ca 1 år. Deras pedagogiska tankar var att barnen skulle ha tillgång till det 

mesta av materialet. Jenny tydliggjorde dock att de varierade materialet om de upplevde 

minskad användning under en tid. Då kunde det tillfälligt placeras otillgängligt för 
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barnen. Jenny ansåg att material som varit otillgängligt en tid blev mer intressant när det 

plockades fram igen. Malin beskrev också en sådan strategi. De önskade inte ha för 

mycket material framme, då de hade många yngre barn på avdelningen. Malin ansåg att 

mycket material gav för många intryck för yngre barn. Materialet varierades istället för 

att inspirera barnen till att vistas i ateljén. Sara beskrev att också de ställde undan vissa 

material en tid. 

 

Flera pedagoger beskrev att det var möjligt att ha allt material tillgängligt för barnen i 

ateljén. De ansåg att det var pedagogernas ansvar att visa barnen hur ett material kunde 

användas. Barnen ges möjlighet till djupare lärande om allt material finns tillgängligt. 

Dessutom möjliggörs barnens inflytande om de kan välja vad de önskar skapa utan att 

vara beroende av en vuxen. 

6.5.4. Sammanfattande analys av tillgänglighet av material 

Material som fanns tillgängligt för barnen visade sig vara olika på de åtta intervjuade 

avdelningarna. Barns lärande och inflytande påverkas av om materialet är placerat 

tillgängligt eller otillgängligt i ateljén. I det fria skapandet kan barnen bli hindrade i sitt 

skapande om barnen inte ges möjlighet att påverka placeringen av materialet i ateljén. 

Exempelvis om ett barn har en idé om vad hen tänkt skapa, men materialet inte kan nås 

på egen hand. Inspirationen kan då gå förlorad om barnet behöver invänta en pedagog 

som kan hjälpa hen att ta ner otillgängligt material. En pedagog kan inte alltid finns till 

hands, då hen har många barn och arbetsuppgifter. Om pedagogerna istället introducerar 

materialet ges barnen möjlighet att skapa en förståelse för hur det kan användas, vidare 

att de lär sig att vara rädda om materialet samt ta rätt mängd. Då anser vi att mer 

material bör kunna placeras tillgängligt för barnen. Verksamheten bör dock ta hänsyn 

till om det är många yngre barn på avdelningen, då det trots allt också är en 

säkerhetsrisk att ta hänsyn till. Vad gäller flaskfärg som några pedagoger ansåg vara ett 

material som kladdar, där kanske användandet kan underlätta om barnen får tydliga 

instruktioner om att vara kvar på sin plats tills målandet är klart. Pedagogerna behöver 

också tänka på att tillfråga barnen vilket material de använder just nu. Om samtal med 

barnen förs angående materialets användning, kan placeringen av material vara mer 
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flytande och placeras om efter vilket behov barnen har i nuläget. Barnen får då ett ökat 

inflytande då de får större möjlighet att påverka. 

6.6. Arbetslagets betydelse 

Nedan följer två citat av Helena och Cecilia som berör arbetslagets betydelse vid 

utformningen av ateljén. 

 
Mitt perspektiv nu när jag kommit in som ny så kan man inte vända upp och ner på 

allt på en gång. Utan det är en process. Jag tänker hur vi ska förhålla oss, hur vi ska 

tänka måste ju på något sätt processas fram i hela arbetslaget. Där har vi en bit kvar. 

Just det här med tillgängligheten av material. [...]. På tre månader har vi kommit en 

bit på väg, absolut. Fått någon slags struktur. Fokus har lagts mer på ett annat rum. 

Allt material skulle vara mera lättåtkomligt. Tillgängligt material bidrar till mer 

självständighet. (Helena) 

 

 

Då nästintill alla intervjuer genomfördes i ateljén, har vi uppmärksammat att 

utformningen på rummen och strukturen har sett olika ut. Vid vår analys kunde vi utläsa 

en tydlig koppling kring arbetslagets betydelse för utformningen av ateljén. På flera 

avdelningar hade pedagogerna inte arbetat tillsammans längre än tre månader. Här 

kunde vi urskilja en skillnad i ateljén, framförallt vid placering av material, jämfört med 

andra avdelningar där arbetslagen arbetat tillsammans en längre tid. På de avdelningar 

där ateljén var under uppbyggnad samtalade pedagogerna inom arbetslaget om ateljéns 

utformning. Dock ansåg de på två avdelningar att det inte fanns så gott om tid för att få 

struktur på ateljén och placera materialet som de önskade. Dessutom när arbetslaget 

skulle arbeta ihop sig, tog det tid att arbeta fram en pedagogisk miljö då det fanns flera 

rum att strukturera upp. Den fysiska miljön kan också vara utformad på olika sätt 

beroende på hur miljön är skapad av tidigare pedagoger. Två avdelningar hade arbetat 

tillsammans i sina respektive arbetslag 9 mån -1 år. De hade ungefär samma tankar 

kring materialets placering förutom att en av avdelningarna hade yngre barn att ta 

hänsyn till. Avdelning 3 hade arbetat tillsammans under ca 15 år och Cecilia beskrev det 

på följande sätt nedan: 
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Vi har byggt upp någonting tillsammans, värdegrund, barnsyn, lärande, material - allt 

det här som man bakar ihop till en helhet. Det genomsyrar ju då allt vi gör 

tillsammans med barnen. (Cecilia) 

 

 

Vi har i vår studie uppmärksammat att hur länge arbetslaget arbetat tillsammans 

påverkar hur ateljén är utformad. De pedagoger som arbetat tillsammans länge har 

gemensamt skapat en struktur för ateljén. Samtliga delar i vår studie påverkas av 

arbetslagets gemensamma förhållningssätt. Hur ordningen i ateljén är, hur materialet är 

placerat samt utformningen av ateljén. De arbetslagen som arbetat tillsammans ca 15 år, 

har som citatet ovan visar bland annat utformat en gemensam barnsyn och värdegrund. 

Arbetslagen som arbetat tillsammans ca ett år har kommit en bit påväg i ateljéns 

utformning, medan de pedagoger som är nya för varandra för diskussioner om hur de 

ska skapa en attraktiv ateljé för barnen. Vi anser att barns inflytande och lärande 

påverkas av hur länge arbetslaget arbetat tillsammans. När pedagogerna är nya för 

varandra är det som en pedagog beskriver det, en process att arbeta ihop sig. 

6.7. Sammanfattning av resultat  

Barnen använde sig mest av det material som fanns lättillgängligt samt sådant material 

som var enkelt för barnen att använda själva. Pedagogerna bidrog till att papper och 

pennor  användes mest då det ständigt fanns tillgängligt för barnen. Tillgängligt material 

ansågs inte vara detsamma som obegränsat användande då det skulle finnas ett syfte vid 

skapandet, för att barnen skulle få ett fördjupat lärande. Pedagogernas förhållningssätt 

bidrog till ett djupare lärande med hjälp av de didaktiska frågorna, vilket också bidrog 

till barnens inflytande. Samtliga pedagoger var nöjda med ateljéns placering på 

avdelningen. Barns inflytande kan påverkas då tillgängligheten till ateljén kan bero på 

om ateljén ligger centralt på avdelningen eller inte. Den fysiska storleken på ateljén 

påverkade hur mycket material som fick plats samt hur mycket av materialet som kunde 

finnas tillgängligt. En avskild och liten ateljé kunde dock vara ogynnsam för barnens 

lärande inom skapande då materialet placerades mer otillgängligt. Alla pedagoger 

berättade om ordning som någonting viktigt. Barnens inflytande kan dock tyckas utebli 
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då ingen uttryckte att barnen var med och skapade en ordning i ateljén. Utifrån 

pedagogernas beskrivningar om varför det var viktigt, tydliggörs ett mönster i att 

ordning gynnar barns möjligheter till lärande. Barnen kunde lättare hitta bland 

materialet, därmed ökade barns inflytande då de kunde skapa på eget initiativ. Den 

fysiska miljön varierade på de olika avdelningar. Några använde sig av genomskinliga 

lådor  där material och barnens påbörjade alster förvarades. Några pedagoger menade 

att allt material kunde placeras tillgängligt, om det introducerades för barnen innan 

användning. Andra pedagoger uttryckte att barnens säkerhet var viktig vid placering av 

material. Småsaker, vassa föremål samt flaskfärg placerades därmed otillgängligt. De 

som arbetat tillsammans längst hade i princip allt material tillgängligt för barnen. Ett 

långvarigt samarbete inom arbetslaget tycks ha kunnat erbjuda förskolepedagogerna att 

utveckla en gemensam värdegrund kring pedagogiskt viktiga frågor. Därmed anser vi att 

ett inarbetat arbetslag påverkar barns lärande och inflytande i ateljén positivt. 
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Slutsats och resultatdiskussion 

Syftet med denna studie är att skapa kunskap om förskolepedagogers förhållningssätt 

för betydelsen av materialets placering i ateljén för barns inflytande och lärande. I 

följande kapitel kommer resultatet diskuteras utifrån tidigare forskning samt studiens 

forskningsfrågor:  

 

- På vilket sätt beskriver pedagogerna att den fysiska miljön i ateljén är utformad? 

- Vad har pedagogerna för pedagogisk tanke med placeringen av materialet i 

ateljén? 

- Hur kan villkoren för barns inflytande och lärande beskrivas utifrån 

pedagogernas utsagor?  

7.1. Struktur på den fysiska miljön i ateljén 

Under intervjuerna framkom att det är pedagogerna själva som utformat miljön i ateljén. 

Det är pedagogerna som köper in material, hyllor samt förvaring och skapar en grund i 

ateljén.  Pedagogerna menar att barnen delvis får vara med och påverka vilket material 

som ska finnas framme. I läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) står att barnens 

intressen och behov bör vara grundläggande för miljöns utformning, vilket även FNs 

barnkonvention (1989) samt Nordin-Hultman (2004) framhåller. De menar att det är 

barnets rättighet att kunna påverka den fysiska miljön i förskolan. Vi tolkar det som att 

pedagogerna som intervjuats följer förskolans läroplan vad gäller barnens behov av hur 

miljöns utformning är uppbyggd.  Däremot har inga pedagoger under intervjuerna sagt 

att barnen fått påverka vilka typer av möbler som bör finnas där. Även Sheridan och 

Pramling Samuelsson (2001) menar att barnen har rätt att påverka den övergripande 

miljön på förskolan, men att de sällan får möjligheten att inverka på den totala 
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organisationen. Pedagogerna kan dock ha svårt att veta hur mycket inflytande de ska 

delge barnen (Sheridan och Pramling Samuelsson, 2001). 

 

På flera av de avdelningar där vi genomfört intervjuerna beskrev pedagogerna att de 

förvarade skapandematerial i en hurts med genomskinliga lådor. Anledningen till det 

var för att barnen lättare skulle kunna se vad som fanns i lådorna. Inom pedagogiken 

Reggio Emilia beskriver Berris och Miller (2011) att miljön ses som den tredje 

pedagogen. Ellis och Strong-Wilson (2007) menar att material som förvaras i 

genomskinliga burkar och lådor på låga hyllor kan fånga barns nyfikenhet. Ur ett 

barnperspektiv kan miljön då kännas mer levande. Eftersom vi genomförde våra 

intervjuer i ateljén förespråkar även vi dessa genomskinliga lådor då det var väl synligt 

vilket material som fanns tillgängligt. Genom materialets närvaro menar Lenz Taguchi 

(2012) att vårt tänkande skapas och påverkas. Om materialet inte är synligt och placerat 

i exempelvis trälådor uppstår inte de skapande tankarna på samma sätt. 

7.2. Pedagogiska tankar med materialets placering i ateljén 

I läroplan för förskolan (Skolverket, 2016) står att verksamheten ska stödja barns 

inflytande och lärandet ska vara lustfyllt. Barns intressen ska också främjas för att 

barnen ska ta till sig nya kunskaper, erfarenheter och färdigheter. Vid vår analys 

tydliggörs att materialet i ateljén placerades tillgängligt eller otillgängligt utefter 

pedagogens tankar. Material som placerades otillgängligt på en del avdelningar var 

saker som barnen kunde få i halsen, skada sig på eller färg som förstör kläderna. 

Nordin-Hultman (2004) beskriver att barn ofta får liten tillgång till bland annat pärlor. 

Det var ett av de material som flera avdelningar valde att placera otillgängligt. Även 

skolinspektionens granskning (2012) visar på att material som pedagoger anser kan vara 

farligt för barnen placeras otillgängligt. Skolinspektionen (2012) menar då att viktigt 

lärande kan utebli. Då två avdelningar hade i princip allt material tillgängligt visar vårt 

resultat att det är möjligt att ha mer material i barnens höjd. Pedagogerna hänvisade till 

sitt förhållningssätt och tilltro till barnens förmåga. Ferm Thorgersen (2009) menar att 

pedagogernas erfarenheter påverkar innehållet och därmed möjligheten för barns 
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lärande, vilket symboliseras i en didaktisk triangel, som beskriver relationer mellan 

pedagog, barn och innehåll. Pedagogerna ansåg att det var deras ansvar att introducera 

ett material. Enligt Norén-Björn (1983) ska materialet i förskolan stödja barnen, men 

pedagogens påverkan kan aldrig ersättas av materialet. Parnell (2011) menar att om barn 

ses som kompetenta kan pedagogerna utforma sin verksamhet efter det. Arnérs (2006) 

undersökning visade att pedagogerna hade förändrat sitt förhållningssätt efter ett 

utvecklingsarbete, vilket bidrog till ökat inflytande för barnen. Genom att granska sin 

verksamhet kan sådant synliggöras och bidra till positiva förändringar. 

 

Barnen använde sig mest av papper, pennor, saxar och lim. Vilket också var det material 

som oftast var tillgängligt, med undantag för saxar som av säkerhetsskäl ibland var 

placerade högre upp. Även Nordin-Hultman (2004) beskriver att papper och pennor är 

ett material som ofta placeras tillgängligt, då det anses vara ett städat material. Flera av 

pedagogerna uttryckte att exempelvis papper och pennor var lätt för barnen att plocka 

fram och bort själva och därför fanns tillgängligt och användes mycket av barnen. Färg, 

kartonger, paljetter och så vidare kan ta slut, och kanske inte inhandlas och fylls på lika 

ofta. Om barnen fått mer fri tillgång till skapandematerialet, kunde det kanske leda till 

att det användes mer. Pedagogernas placering av material i olika höjd menar Eriksson 

Bergström (2013) beror på barnets ålder och lämplighet. Vilket vi anser till viss del 

stämmer överens med resultatet från vår studie. En del pedagoger hänvisade till barnens 

ålder, några till säkerhetsrisker och andra till att materialet var kladdigt.  

 

Samtliga pedagoger som vi intervjuade var nöjda med ateljéns placering på 

avdelningen. På de avdelningar där ateljén låg centralt placerad var materialet mest 

tillgängligt. På avdelningarna där ateljén låg lite mer avskilt var mer material som 

pedagogerna ansåg kunde kladda eller vara farligt placerat otillgängligt. Då alla var 

nöjda med placeringen kunde vi ändå se ett mönster i att ju mer avskilt ateljén låg, desto 

mer valde pedagogerna att flytta upp material. Vi uppfattar det som att pedagogerna tog 

hänsyn till risker med vissa material och valde att flytta upp det då de inte alltid hade 

koll på vad som hände i ateljén. 

 

Material som skapar oordning menar Nordin-Hultman (2004) placeras otillgängligt. Vi 

kan utläsa det i vårt resultat då majoriteten av avdelningarna hade flaskfärg placerat 
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otillgängligt, vilket kan ses som ett material som skapar oordning. Samtliga pedagoger 

som vi intervjuade ansåg att ordning var viktigt. Tadjic, Martinec och Farago (2015) 

anser att en ordnad miljö bidrar till att barnen vet var materialet finns, vilket gör barnen 

trygga. Vilket också några av pedagogerna beskrev som viktigt. Vidare tydliggör 

Björklid (2005) att ordning anses viktigt. Oordning sänder ut ett ogynnsamt budskap, 

vilket även en av pedagogerna beskrev.  

 

Utformningen är betydande för vad som kan ske i rummet tydliggör Åberg och Lenz 

Taguchi (2005), men även vad som inte kan ske. Det som rummet förmedlar är det som 

barnen använder det till. Änggård (2007) beskriver att utformningen inbjuder rummet 

till vissa aktiviteter. En av pedagogerna beskrev att om ateljén är i ordning blir barnen 

mer rädda om materialet. Är saker trasiga bidrar det till att barnen inte är lika försiktiga 

med sakerna. Det är de vuxna som vill ha ordning framhåller Odegard (2015), vilket 

också framkom vid några av våra intervjuer. 

7.3. Villkor för barns inflytande och lärande 

Trots att mycket material ofta finns tillgängligt menar Änggård (2007) att barnen även 

begränsas vid användning av olika material. Vid intervjuerna framkom att barnen inte 

fick använda allt material som fanns tillgängligt helt obegränsat. Flera pedagoger 

beskrev att barnen behövde ha ett syfte vid skapande. Barnen fick fundera på vilket, 

samt hur mycket material de behövde. Vi anser att det var ett mycket bra sätt att ge barn 

inflytande samt att utmana dem och därmed bidra till ett lärande på ett djupare plan. Då 

det beskrivna arbetssättet inte utövades på alla avdelningar, kanske övriga pedagoger 

kan inspireras av ett sådant arbetssätt. Barnen begränsades då delvis i sitt skapande då 

de inte fick möjlighet att skapa helt fritt, men samtidigt så möjliggjordes ett djupare 

lärande. Då nuets didaktik (Jonsson, 2013) bygger på att lärande och utveckling skapas 

här och nu, påverkas det fria skapandet av pedagogernas kunskap och förmåga att 

utmana barnen här och nu. Pedagoger som inte besitter så mycket kunskap om skapande 

kan begränsa barnen i det fria skapandet. Därmed kan nuets didaktik utebli. Lenz 

Taguchi (2012) tydliggör att användandet av de didaktiska frågorna möjliggör för ett 
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djupare lärande för barnen. Pramling Samuelsson och Tallberg Broman (2013) menar 

att pedagogernas uppfattning vad gäller didaktik och barns lärande i förskolan har 

betydelse för dess innehåll. Då pedagogerna hade ett tydligt syfte med hur och varför 

materialet fick användas av barnen, utövades de didaktiska frågorna. Dessa anser 

Selander (2012) som värdefulla för att kunna bidra till utveckling och lärande. Även 

Jonsson (2013) menar att pedagogernas perspektiv är viktigt för barns lärande och 

utveckling. Det påverkar hur de använder de didaktiska frågorna. Flera pedagoger 

uttryckte att de använde de didaktiska frågorna när barnen önskade skapa i ateljén. 

Exempelvis frågade de barnen: Vad har du tänkt göra? Vilket papper behöver du? Hur 

mycket färg tror du det går åt? I förskolans läroplan (Skolverket, 2016) står att barnen 

utefter förmåga, ska få ta ansvar för miljön i förskolan samt sina egna handlingar. 

Genom att barnen fick svara på ovanstående frågor anser vi att det uppfylls på de flesta 

avdelningar. Vi anser att barnen också fick möjlighet till inflytande då de fick vara med 

och bestämma vilken typ av material de önskade till sitt skapande. Vårt resultat visar på 

att ett inarbetat arbetslag har positiv inverkan på barns inflytande och lärande vid 

materialets placering i ateljén. Men kan det vara så att ett arbetslag som arbetat 

tillsammans länge också kan inverka negativt för barns inflytande och lärande. 

 

Majoriteten av pedagogerna uttryckte att avdelningens ateljé var för liten. De menade 

att materialet fick placeras högt upp samt att det kunde upplevas som rörigt då det blev 

mycket material. Rummets storlek har stor betydelse för om samspel kan äga rum 

menar De jong (2010). När miljön utformas bör barns lärande och utveckling vara i 

fokus. Det är alltså, som en av pedagogerna beskrev vid intervjun, materialet som ska 

anpassas till rummet och inte tvärtom. Är det ett litet rum, kanske mängden material bör 

minskas för att inte ta över rummets yta och förhindra samspel mellan barnen. 

7.4. Studiens relevans för förskolans verksamhet och 

samhället 

Vi upplevde det svårt att hitta tidigare forskning om förskolans fysiska inomhusmiljö 

och materialets placering i ateljén. Då många barn idag spenderar mycket tid i förskolan 
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spelar utformningen av den fysiska miljön en stor roll för om barnen ges möjlighet till 

inflytande och lärande. Förskolans inomhusmiljö är inte något som bara blir till. Det 

krävs engagerade pedagoger som ser till barnens förmågor och intressen för att skapa en 

så anpassad miljö som möjligt. Barngruppen och dess intressen ändras ständigt, därför 

anser vi det viktigt att den fysiska miljön ständigt förändras och anpassas efter det. 

Vallberg Roth (2011) menar att i dagens förskola träder det kompetenta barnet fram, det 

vill säga att barn är kompetenta att klara mycket själva med god handledning från 

pedagoger. Barn behöver bli självständiga för att passa in i dagens samhälle. Vår studie 

anser vi relevant för samhället då placeringen av material påverkar om barn får 

möjlighet till inflytande, lärande och fritt skapande. Barnen lär sig att vara rädda om vår 

miljö då de behöver ha ett syfte för sitt skapande vilket bidrar till hållbar utveckling. 

Om de får pedagogers förtroende att skapa fritt påverkar det deras utveckling till att bli 

självständiga medborgare. De lär sig att ta ansvar om de får inflytande över sin 

situation. De lär sig att respektera varandra om de får en förståelse för att materialet ska 

räcka till alla barn. Genom att få möjlighet att delta och påverka sin situation bidrar det 

till att de blir självständiga samhällsmedborgare. Vi anser att ovanstående är viktigt för 

barns inflytande och lärande och hoppas denna studie kan bidra till att uppmärksamma 

materialets placering i ateljén. 

7.5. Metoddiskussion 

En metoddiskussion höjer uppsatsens kvalitet menar Rienecker och Stray Jørgensen 

(2014). Bryman (2011) menar att kvalitativ forskning inte är en slutgiltig version av 

verkligheten. Då vår studie är genomförd med en kvalitativ forskningsmetod är de 

resultat vi analyserat fram endast en version av verkligheten. Vi anser dock att den 

kvalitativa intervjumetoden som vi använt oss av för datainsamling varit betydelsefull 

för att uppfylla studiens syfte. Genom intervjuerna har vi tagit del av pedagogernas 

utsagor och erfarenheter kring materialets placering i ateljén. Nackdelen med denna 

metod är att den bygger på våra tolkningar och uppfattningar. Det är inte heller säkert 

att ett sådant val av metod ger samma resultat varje gång vilket påverkar studiens 

reliabilitet (Rienecker & Stray Jørgensen 2014). Det går inte heller att dra några 
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generella slutsatser då urvalet inte är tillräckligt stort men det kan jämföras med andra 

resultat (Bryman, 2011) vilket vi gjort. Vi anser ändå att resultatet visar på mönster för 

vilka val och möjligheter som finns vid placering av material. Då vi använde oss av 

öppna frågor kunde pedagogerna svara utifrån sina erfarenheter. Vidare anpassade vi 

följdfrågorna utefter intervjusvaren på huvudfrågorna, vi fick då möjlighet till mer 

utvecklade svar och utsagor. Vid något enstaka fall förstod inte intervjupersonen vår 

fråga och då kunde vår förklaring bli något ledande. Det uppmärksammade vi under 

transkriberingen. Då vår studie var tidsbegränsad valde vi att inte genomföra någon 

pilotstudie (Bryman, 2012), vilket hade kunnat höja studiens validitet. Alltså att det som 

avses att undersökas verkligen undersöks (Fejes & Thornberg, 2009). Då hade 

eventuella svårtolkade frågor kunnat omformuleras. Om intervjuerna inte hade spelats 

in hade vi inte upptäckt sådant och kunnat tänka på det inför nästa intervju. Vi valde att 

delta båda två vid samtliga åtta intervjuer, då det underlättade för oss att ställa 

följdfrågor samt hålla koll på om det var något viktigt vi missade att fråga om. En av 

oss kunde anteckna frågor och funderingar under tiden och den som intervjuade kunde 

föra ett mer fritt samtal, då vi var väl förberedda och kunde frågorna nästintill utantill.  

 

Då vi genomförde intervjuerna i ateljén på de flesta avdelningar skapades en större 

förståelse för hur ateljén var utformad. Pedagogerna kunde också peka och visa när de 

berättade om något visst material eller placering. Dörren hölls stängd till ateljén för att 

minimera eventuella störningsmoment under intervjun (Bryman, 2012). Om vi inte fått 

se ateljéerna hade det förmodligen varit svårare för oss att skapa en förståelse för 

intervjusvaren. Två intervjuer genomfördes i ett annat rum. Den ena ateljén kunde vi 

besöka efter intervjun och den andra var under uppbyggnad. Denna ateljé missade vi att 

titta på och har därför ingen kontext till denne pedagogs utsagor vilket har försvårat för 

oss att tolka intervjusvaren. Vi rekommenderar att även fotografera den miljö som ska 

analyseras då vi upptäckte att det var svårt att komma ihåg detaljer och annat som var 

relevant för våra tolkningar. 

 

Då vi bifogade intervjufrågorna och informerade om att det var valfritt att gå igenom 

dessa före intervjutillfället, några avdelningar hade gjort det och några inte. Det kan ha 

påverkat intervjupersonernas svar. De som gick igenom frågorna tillsammans i 

arbetslaget kunde svara utifrån vad de gemensamt ansåg, medan de som inte gått 
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igenom frågorna svarade utifrån vad de själva ansåg. Antingen kunde vi begärt att alla 

gemensamt gick igenom frågorna eller så skulle frågorna inte bifogats alls. Vi vet inte 

varför tre avdelningar valde att inte delta. Antingen ansåg de sig inte ha möjlighet att 

svara på frågorna eller så hade de inte tid till att medverka. Genom att frågorna ändå 

bifogades vid inbjudan fick avdelningarna möjlighet att ta ställning till om de ansåg sig 

kunna besvara dessa. Det anser vi är en positiv aspekt av att ändå delge frågorna vid en 

inbjudan. Inledningsvis ställde vi några frågor om arbetslaget och barngruppen, vilket 

har underlättat för oss för att tolka intervjusvaren. Vi valde att återkomma till 

intervjupersonerna för att få svar på hur länge de arbetat inom förskolan för att skapa en 

kontext till utsagorna. Vilket vi skulle ha tänkt på vid planeringen av intervjufrågorna.  

 

Då vi eftersträvade en variation i pedagogernas utsagor valde vi att intervjua 

ateljeristan. Vi var intresserade av att höra hennes tankar och upplevelser av materialets 

placering i ateljén då hon var utbildad inom just ateljén. Intervjun med ateljeristan 

gjordes först av alla intervjuer, vilket inte var något vi valde. Alla intervjuer hamnade i 

en slumpmässig ordning utifrån hur det passade för pedagogerna. Då vi inledde med att 

intervjua ateljeristan kan det ha påverkat oss i de fortsatta intervjuerna. Hennes svar 

blev omedvetet en referenspunkt. Om den intervjun istället hade genomförts sist kanske 

vi inte hade blivit lika påverkade under de andra intervjuerna.   

7.6. Förslag till vidare forskning 

Då vi i denna studie utgått från pedagogernas tankar och förhållningssätt kring 

materialets placering skulle det vara intressant att i vidare forskning undersöka hur 

barnen istället uppfattar ovanstående. Vi har upplevt att mycket av den forskning som 

berör förskolans fysiska miljö och materialets placering fokuserar på pedagogernas 

perspektiv. Det skulle vara intressant att ta del av forskning som istället fokuserar på 

barns perspektiv. Vad anser barnen om materialets placering i ateljén? 

 

Allt eftersom analysen genomfördes kunde vi se ett mönster i hur länge arbetslagen 

arbetat tillsammans. De arbetslag som arbetat tillsammans länge, hade en bra struktur i 
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ateljén med mer tillgängligt material. Det vore väldigt intressant att genomföra en studie 

om arbetslagets betydelse för förskolans verksamhet. Den skulle kunna genomföras dels 

utifrån enbart ateljén men också den övriga verksamheten på förskolan. Då vår analys 

visar att arbetslaget påverkar barns lärande och inflytande, är det av största vikt att få ett 

långvarigt arbetslag. Varför byter pedagoger arbetsplats? Kan pedagogerna arbeta 

tillsammans länge om de inte delar samma barnsyn, förhållningssätt, värdegrundsarbete 

och så vidare? Hur kan en förskolechef arbeta för att skapa ett arbetslag där 

pedagogerna väljer att arbeta en längre tid?  

Helena hade arbetat i sitt arbetslag i tre månader, hon beskriver utformningen i ateljén 

på följande sätt: 

 
Jag tänker hur vi ska förhålla oss, hur vi ska tänka måste ju på något sätt processas 

fram i hela arbetslaget. Där har vi en bit kvar. Just det här med tillgängligheten av 

material. Allt material skulle vara mera lättåtkomligt. Tillgängligt material bidrar till 

mer självständighet. (Helena) 

 

 

Cecilia på avdelning 3 hade arbetat i sitt arbetslag i ca 15 år. Det beskrivs på följande 

sätt: 

 
Vi har byggt upp någonting tillsammans, värdegrund, barnsyn, lärande, material - allt 

det här som man bakar ihop till en helhet. Det genomsyrar ju då allt vi gör 

tillsammans med barnen. (Cecilia) 

 

 

Vår studie visar på hur viktigt det är att arbetslaget har ett gemensamt förhållningssätt 

kring hela verksamheten så de arbetar mot samma mål. Då vi endast genomfört åtta 

intervjuer behöver en större studie genomföras för att klargöra på vilket sätt arbetslaget 

påverkar barns lärande och inflytande. 
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Bilagor 

Bilaga 1 – Intervjuguide 

Intro:  

 Har ni gått igenom intervjufrågorna i arbetslaget innan intervjun? 

 Hur länge har ni arbetat ihop som arbetslag? 

 Hur många barn samt pedagoger finns på avdelningen? 

 Vilket åldersspann är det på barnen på din avdelning? 

 

Intervjufrågor: 

 Hur har ni kommit fram till den placering av materialet i ateljén som finns 

idag? 

Var hittar ni inspiration till ateljén? 

Hur mycket tid lägger ni på att skapa en bra miljö i ateljén? 

 Vad styr placering av material i ateljén? 

Hur mycket påverkar ateljéns storlek? 

 Vilket material placerar ni medvetet otillgängligt för barnen? 

Hur ofta får barnen använda materialet som placeras otillgängligt för dem? 

           Hur tror ni barnens kreativitet påverkas av placering av materialet? 

 Hur mycket får barnen använda av materialet som finns i ateljén?  

Har ni begränsningar vid exempel papper och pyssel? 

 På vilket sätt får barnen inflytande i utformningen av ateljén? 

            (Kan du ge exempel?) 

 Vilket material använder barnen mest i ateljén enligt er? 

Var finns det placerat i ateljén? (Varför just den placering, om det är placerat 

högt?) 

 Hur stor tillgång har barnen till ateljén? 

Är dörren alltid öppen eller endast vid planerade aktiviteter eller speciella 

tillfällen? 

Gäller det alla barn eller påverkas det av något? (ålder, utveckling mm). 

Påverkar ateljéns placering på avdelningen tillgängligheten? 

 Hur viktigt anser ni att det är med ordning i ateljén för barnens intresse att 

vara där? 

 

Det var de frågorna vi hade, är det något du önskar tillägga?  
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Bilaga 2 – Inbjudan till intervju 

Hej! Vi heter Emma Avenell och Alexandra Eriksson och vi studerar sista året till 

förskollärare på Örebro universitet. Just nu genomför vi en studie om tillgänglighet av 

material i förskolans ateljé. Vårt syfte är att undersöka vad pedagoger har för 

pedagogisk tanke vid placering av material i ateljén i relation till barns lärande. Under 

våra verksamhetsförlagda delkurser av utbildningen har vi upplevt att just ateljén kan se 

väldigt olika ut. Därför är vi nu nyfikna på att undersöka den pedagogiska tanken 

närmare.  

 

Ni har fått den här inbjudan för att ni har kunskap om och erfarenhet av miljöns 

utformning i ateljén på förskolan. Vi önskar göra intervjuer på samtliga avdelningar på 

denna förskola för att undersöka hur det kan se ut i en ateljé. Vår önskan är att intervjua 

en pedagog på varje avdelning. Deltagandet i denna studie är frivilligt och kommer 

behandlas konfidentiellt, vilket innebär att det inte kommer kunna härledas till platsen. 

Önskar ni avbryta deltagandet i studien så respekterar vi det. Materialet som vi samlar 

in kommer endast användas till denna studie och förvaras oåtkomligt för utomstående. 

Förskolans samt era (pedagogernas) namn kommer inte nämnas i studien. När uppsatsen 

är examinerad kommer allt insamlat material raderas. Den färdiga studien kommer 

publiceras i databasen Diva. 

 

Vi uppskattar att intervjun kommer ta ca 30-45 minuter. Intervjun kommer spelas in 

med mobiltelefon för att underlätta transkribering och analys. Finns det möjlighet så 

önskar vi genomföra intervjun i er ateljé, detta för att underlätta både för er och oss i 

samtalet om er pedagogiska tanke kring materialets placering. 

 

Om ni undrar något kan ni kontakta oss på E-post eller via telefon.  

Emma Avenell: 07X-XXX XX XX, XXX@XXX 

Alexandra Eriksson: 07X-XXX XX XX, XXX@XXX 

Vår handledare vid Örebro Universitet: Lisbeth Stedt XXX@XXX 

 

Vi skulle bli väldigt glada om ni önskar delta i vår undersökning! 

Med vänliga hälsningar Emma och Alexandra 

 

Dessa frågor kommer vi ha som utgångspunkt vid intervjun. Om ni vill och har 

möjlighet så får ni gärna gå igenom frågorna tillsammans i arbetslaget innan 

intervjutillfället.  

 

 Hur har ni kommit fram till den placering av materialet i ateljén som finns idag? 

 Vad styr placering av material i ateljén? 

 Vilket material placerar ni medvetet otillgängligt för barnen? 

 Hur mycket får barnen använda av materialet som finns i ateljén?  

 På vilket sätt får barnen inflytande i utformningen av ateljén? 

 Vilket material använder barnen mest i ateljén enligt er? 

 Hur stor tillgång har barnen till ateljén? 

 Hur viktigt anser ni att det är med ordning i ateljén för barnens intresse att vara 

där? 
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Bilaga 3 – Intervju med ateljerista 

Intro:  

 Hur länge har du arbetat som ateljerista? 

 Är du anställd på hela förskolan eller på en speciell avdelning? Går du runt 

eller hur går det till? 

 Vilket åldersspann är det på barnen på de avdelningar du är på? 

 Blir du väl mottagen av de andra pedagogerna? 

 känner du att intresset för miljöns utformning ökar bland barn och 

pedagoger när du arbetat på en förskola en längre tid? isf på vilket sätt? 

 

Intervjufrågor: 

 Hur arbetar du med placering av materialet i ateljén, förklarar du för 

andra pedagoger hur du tänker kring placeringen av material? 

Var hittar du inspiration till ateljén? 

Hur mycket tid lägger du på att skapa en bra miljö i en ateljé? 

 Vad styr placering av material i ateljén? 

Hur mycket påverkar ateljéns storlek? 

 Vilket material placerar du medvetet otillgängligt för barnen? 

Hur ofta får barnen använda materialet som placeras otillgängligt för dem? 

Hur tror du barnens kreativitet påverkas av placering av materialet? 

 Hur mycket får barnen använda av materialet som finns i ateljén?  

Har du begränsningar vid exempel papper och pyssel? 

 På vilket sätt får barnen inflytande i utformningen av ateljén? 

            (Kan du ge exempel?) Frågar du barnen hur de önskar ha ateljén? 

 Vilket material använder barnen mest i ateljén enligt dig? 

Var finns det placerat i ateljén? (Varför just den placering, om det är placerat 

högt?) 

 Hur stor tillgång anser du barnen bör ha till ateljén? 

Hur upplever du att det ser ut överlag på olika avdelningar? Är dörren alltid 

öppen till ateljén, eller är det öppet till ateljén endast vid planerade aktiviteter 

eller speciella tillfällen? 

Gäller det alla barn eller påverkas det av något? (ålder, utveckling mm). 

Har du märkt om ateljéns placering på avdelningen påverkar tillgängligheten? 

 Hur viktigt anser du att det är med ordning i ateljén för barnens intresse 

att vara där?  Märker du någon skillnad på barns skapande om det är ordning i 

ateljén och om barnen har tillgång till allt material, mot om materialet är placerat 

otillgängligt ex högt upp eller mer rörigt?  

 

Det var de frågorna vi hade, är det något du önskar tillägga?  

 

Tusen tack för din medverkan!  
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