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Engelsk titel 

Interactions that enables children expression in preschool studio operations. 

Abstrakt 
Syftet med den här undersökningen är att få ökad förståelse och kunskap kring vad som 

influerar barn att uttrycka sig i ateljémiljön. Vi vill undersöka om det finns några specifika 

faktorer som kan vara avgörande för barns uttryck. Vi vill få en förståelse för på vilket 

sätt pedagoger, miljö, material och barngruppen har betydelse för barns uttryck. Våra 

frågeställningar blir därför; Vad influerar barn att uttrycka sig i ateljén? Vilka faktorer 

kan vara avgörande för barns uttryck i ateljén? 

 

Det här är en kvalitativ undersökning. Den utgår från en socialkonstruktionistisk ansats 

där metoden är att samla in data genom observationer och se vad som händer. Vi tolkar 

och granskar kritiskt vårt datamaterial för att få en djup förståelse för vad som är 

avgörande och har betydelse för barns uttryck. Undersökningens resultat, som vi 

kopplade till teorierna Symbolisk interaktionism och Socialkonstruktionismen, påvisade 

att interaktionen med pedagogen, interaktionen med miljön och interaktionen mellan 

barnen har betydelse för barns uttryck. Det påverkar barnen att uttrycka sig i den 

pedagogiska miljön som vi kallar ateljé.    

 

Nyckelord 

Ateljé, barns uttryck, förskolans pedagogiska miljö, förskollärares förhållningssätt, 

interaktion, skapande verksamhet. 
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1 Inledning 
Vår studie kommer att fokusera på vilka faktorer som möjliggör barns uttryck i förskolans 

ateljéverksamhet. Vi är intresserade av att se om det finns några specifika faktorer som 

influerar barnen att uttrycka sig. Vi har valt att lägga vårt fokus på ateljémiljön och den 

skapande verksamheten eftersom barns skapande ligger oss varmt om hjärtat. Ateljén kan 

vara en miljö där alla barn bör få möjlighet att vara delaktiga på lika villkor. Då vi båda 

har flera års erfarenhet inom förskolan har vi oberoende av varandra uppmärksammat att 

barnen trivs i den här miljön.  

 

Löfdahl (2007) beskriver utifrån sin forskning att barnen söker sig hit för att både utforska 

och skapa men även för en lugn stund eller för lite social samvaro. Ateljémiljön kan då 

således fylla många behov och har många syften i förskolans verksamhet och ett av dem 

är att ge möjlighet att uttrycka sig med så få begränsningar som möjligt. 

 

Förskolans läroplan belyser att verksamhet ska stimulera barn och utmana dem i deras 

utveckling (Lpfö 98, rev 2010). Genom lek och utforskade i ateljémiljön möjliggörs att 

barnen får en innehållsrik miljö där det ges möjlighet att uttrycka sig. Frågan är om det 

alltid är så och vad som influerar kreativiteten? Skapandeverksamhet är ett av många sätt 

att uttrycka sina tankar på och det vill vi i den här studien undersöka. Som blivande 

förskollärare, verksamma i förskolan, vill vi bidra med en djupare förståelse kring på 

vilka sätt barns uttrycksmöjligheter i den skapande verksamheten möjliggörs. 
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2 Bakgrund 
I detta avsnitt lyfter vi fram vad författare och forskare anser om barns uttryck i förskolan. 

Här beskrivs även olika faktorer som kan vara avgörande för barns uttryck. I följande 

kapitel beskrivs barns skapande uttryck för att ge en bild av vad det handlar om, vidare 

beskrivs den pedagogiska miljön och pedagogiskt förhållningssätt för att ge en bakgrund 

i ämnet. Avslutningsvis ges en sammanfattning av viktiga delar i kapitlet. 

 

2.1 Barns skapande uttryck i förskolans ateljéverksamhet 

Dahlbeck och Persson (2010) beskriver barns uttryck med att barn först tar in ett intryck 

genom t.ex. att känna, se, lukta, lyssna och röra sig. Vidare menar de att dessa intryck blir 

sedan till ett uttryck då barnen gestaltar sina upplevelser på olika sätt genom tal, text, 

dans, musik och bildskapande mm. Barns skapande uttryck i förskolan är det som 

synliggör barns tankar och känslor i form av teckningar, målningar, foton och annan 

dokumentation på väggarna. Braxell (2010) beskriver att barn ofta har sitt 

favorituttryckssätt, ett sätt som de helst vill använda. Hon menar att barnen ska få 

möjlighet i förskolan att hitta det sätt som passar dem. För att barn ska hitta sitt/sina 

uttryckssätt och kunna vidareutveckla dem så bör de få prova på olika uttryckssätt som 

t.ex. att skapa i lera, måla med målarfärg, genom dans, genom musik, dramatisering i 

olika former m.m. Vecchi (2014) menar att skapande handlar bland annat om 

kommunikation genom bilder och formgivning, hon menar vidare att skapandeuttryck är 

språk som är som visuella skrifter. 

  

Braxell (2010) förklarar att ett positivt skapandeklimat har betydelse för hur barnen 

prövar sig fram och utvecklar modet att våga skapa. Det blir till en grund för nya tankar 

och uttryck. Hon beskriver att det inte är den färdiga produkten som är det viktiga utan 

barns uttryck ska synas i det de gör och hur de genom hela processen arbetar sig fram. 

Barns skapande ger dem möjlighet att få uttrycka sig men även möjlighet att få reflektera 

över sin tankar. De delger sina tankar till andra, som även de, tolkar och reflekterar över 

det som de upplever, ser eller hör. Utifrån Braxells (2010) tankar om skapande 

verksamhet så behövs hela kroppen och sinnena för att lära. I skapandet ingår många delar 

som t.ex. variation, känslor, sinnesuttryck, självförtroende, nyfikenhet, koncentration 

m.m. Skapandet får på så sätt en anknytning till barnens verklighet och det som är viktigt 

för dem. Det som är viktigt i skapande verksamheten menar Braxell (2010) är att barnens 

tankar inte handlar om att skapa något speciellt utan att de vill utforska materialet och 

detta ger dem möjlighet till eget lärande. Barns uttryck i skapande verksamhet är en del 

av leken. Även Änggård (2006) beskriver att när barn skapar är det en del av leken. Hon 

menar att de uttrycker sig genom olika sätt och att det kan vara i bild, form, dans, musik. 

Hon påtalar även att barnen använder de sätt att uttrycka sig på som de upplever är “fina”. 

Exempelvis så har skönhetsaspekten den viktigaste rollen då barnen bildskapar. Färgen 

och formen kan vara viktigare i det barnen skapar än själva innehållet. Hon beskriver 

vidare att barns uttryck i sig blir större när de använder alla sina uttryckssätt och att varje 

skapelse är en representation av ett uttryck från barnen. Små barn kommunicerar genom 

sitt skapande och det är ett samspel med övriga världen (2006).   
 

2.2 Pedagogisk miljö 

En pedagogisk miljö menar Braxell (2010) ska vara ett rum som tilltalar barnen och är 

vackert och spännande på samma gång. Där ska barnen få uppleva med alla sina sinnen, 

känna, se, lukta och smaka. Arnér (2010) uttrycker att barn ska ha inflytande över sin dag 

på förskolan vilket även innefattar miljön i verksamheten. Den pedagogiska miljön kan 

barnen med fördel vara med och påverka i en verksamhet som tar utgångspunkt i barnens 
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intresse. Hur ateljén är öppen eller stängd olika tider på dagen och hur barnet fogar över 

tiden och tillgängligheten har betydelse. Braxell (2010) och Skoglund (1990) har liknande 

tankar om hur materialets tillgång i den pedagogiska miljön har betydelse. De menar att 

det finns ett värde av att ha tillgång till verktyg och material för barnen. I Ahlskog 

Björkmans (2014) studie beskrivs att barnen förutom språkliga redskap även behöver 

material då de uttrycker sig och bearbetar sin verklighet. Att behöva vänta på ett redskap 

menar Braxell (2010) innebär att barnet tappar kontakten med sin bild och det som hen 

vill säga med bilden. Skoglund (1990) beskriver vikten av att tillåtas skapa, men inte hur 

eller vad man skapar. Hon beskriver vidare att barn ska ges möjlighet att välja uttrycksätt, 

verktyg och material. Dessutom att det ska finnas en rik tillgång av material och redskap 

så att inte skapandet stannar av. 

 

Barns möjligheter till inflytande är större i en miljö där deras intresse väcks och där lust 

och nyfikenhet för att skapa i en miljö där materialet är anpassat och tillgängligt. Det vill 

säga ett rum som signalerar att det är fritt att använda det som erbjuds här (Braxell 2010). 

Barns inflytande säkerställs i en större utsträckning i ett rum med många möjligheter och 

tillgänglighet till material, säger hon vidare. Hon lyfter även tidens roll för barns 

inflytande. Att barnen ska få tid till att uttrycka sig och skapa där inte tiden begränsar 

dem. Arnèr (2010) håller även hon med om att rummets tillgängligt och vad som erbjuds 

av olika sorters material och verktyg, kan ha betydelse för barns möjlighet till inflytande 

och uttrycksmöjligheter. Skoglund (1990) ser värdet av att alla barn ska ha inflytande 

över sig själva och den lust de känner här och nu. Hon menar vidare att inflytande över 

att välja sitt uttryckssätt är viktigt för att inte barnen ska känna olust till att skapa och 

uttrycka sig. 
 

2.3 Pedagogiskt förhållningssätt 

Förskolan och pedagogers utmaning menar Johansson och Pramling Samuelsson (2016) 

är att se leken och skapande verksamheten som en möjlighet till utveckling. Pedagogernas 

förhållningssätt ska bidra till barns kunnande samt att pedagogerna ska ta tillvara på 

barnens erfarenheter vilket sker i leken där utveckling blir en följd. Granberg (2001) 

uttrycker liknande tankar och menar att i ateljéverksamhet är pedagogens roll att skapa 

förutsättningar för att ge möjlighet till lek och experimenterande med olika material. Hon 

menar att engagerade och inspirationsgivande pedagoger som skapar förutsättningar för 

skapande, är en förutsättning som krävs. Granberg lyfter även att det är den skapande 

processen som är viktigast för barnen och som motiverar dem att skapa, inte den färdiga 

produkten. Liknande tankar har Einarsdottir, Dockett och Perry (2009) då de nämner 

pedagogers förhållningssätt som viktig i samspel och kommunikation i skapande 

verksamhet.  

 

Granberg (2001)  beskriver att när barn skapar samtalar de och att pedagogens roll då är 

att prata med barnen och hjälpa dem att sätta ord på de uttryck som de skildrar i sitt 

skapande. Pedagogen bör vara en god lyssnare och ta vara på det barnen säger och hon 

framhåller att pedagogens roll är att stödja, inspirera, skapa förutsättningar, lyssna, vara 

en samspelspartner och dela barnens upplevelser med dem. Enligt Einarsdottirs, Docketts 

och Perrys (2009) studieresultat så är inlyssnandet på barnens samtal under 

skapandeprocessen det som är avgörande för barns uttryck. Skoglund (1990) har liknande 

tankar som Granberg (2001) och menar att barn behöver vuxna och andra barn som 

förebilder att identifiera sig med. Dahlbeck och Persson (2010)  lyfter att pedagogers 

uppdrag i förskolan är att vara uppmärksamma och lyhörda vuxna, som är närvarande och 

inlyssnande samt att ge barnen stöd i deras utforskande av världen, genom estetiska 

uttryck.  
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Utifrån Deweys tankar om “Learning by doing” var det lika viktigt för barn att erbjudas 

att använda sig av teori som praktik i sitt lärande (Säljö 2010). Det handlade om att låta 

barn få omsätta sina tankar och kunskaper till något större och se en lärprocess där tanken 

lät handen tala. Barn uttrycker sig genom att praktiskt få använda sin kropp. Med utgång 

från pedagogers synsätt skulle det också kunna innebära att fånga barns intresse i 

skapandet och omsätta det till teori och då når man ett större sammanhang. Betydelsen av 

att få skapa har då vuxit och blivit ett verktyg för att lära och skapa på ett meningsfullt 

sätt där människan står i centrum (Sundgren, 2011). 

 

 

2.4 Kamratkulturer 

I förskolan sker mycket relationsskapande. Barn hittar vänner och ingår i olika 

gruppkonstellationer som i sin tur innebär att de ingår i olika sociala sammanhang 

beroende på intresse och gemenskap. Vygotskijs (2006) sociokulturella teori bygger på 

socialt samspel, kommunikation och språk mellan människor. Språket och uttrycket är ett 

viktigt redskap i leken och ett sätt att samspela. Skapande är en ickeverbal uttrycksform 

som har stort utrymme hos förskolebarn, där bildskapande har ett ledande utrymme.  

 

I en kamratkultur ingår vad barnen är intresserade av, vilka värderingar man har, vilken 

uppfattning man har om vad som är tilltalande och snyggt eller vilket kön barnen 

identifierar sig med. Änggård (2006) beskriver det som att barn ingår i kamratgrupper, 

som ett kollektiv där alla barn är viktiga för varandra. I den skapande aktiviteten där barns 

uttryck syns, menar hon att det är en lekkultur där barns olika uttrycksformer tillgodoses. 

Här ges barnen möjlighet att uttrycka sig och hon menar att oavsett om man uttrycker sig 

enskilt eller i grupp så visar hennes studies resultat att kamrater är medkonstruktörer då 

barnen ingår i ett socialt sammanhang. Corsaro (1997) uttrycker att då barnen i sin vardag 

på förskolan är tillsammans så bildas en kamratkultur när de samspelar kring aktiviteter 

och rutiner och dessa kulturer påverkar barns uttryck genom intressen och 

värderingar. Änggård (2006) beskriver det som att när barn genom sitt uttryck skapar 

visar det vilken grupp barnet vill tillhöra och på så vis hittar barnen kamrater med 

liknande intressen. Corsaro (1997) menar att barn söker sig till varandra och vill vara 

tillsammans och göra samma saker. Genom att barnen är tillsammans påverkar de 

varandra och hittar nya uttrycksformer och tekniker som utvecklar deras 

uttryck. Änggård (2006) uttalar slutligen att när barn uttrycker sig och skapar bilder 

skapar de samtidigt en gemenskap med andra och ingår då i en kamratkultur.  Hon 

beskriver vidare att förstå barns uttryck utifrån ett socialkonstruktionistiskt sätt är att se 

det som en socialt konstruerad aktivitet. I Ahlskog Björkmans (2014) vetenskapliga 

artikel om barns möte med slöjd i förskolan lyfter hon fram interaktionen och samspelet 

mellan barn och vuxna som viktigt. Detta kopplar vi till ateljémiljön som vi ser som en 

miljö som liknar slöjdmiljön. Ahlskog Björkman (2014) menar vidare att det skapar 

mening för barnen då de får vara med i ett socialt sammanhang och barn utvecklas i 

interaktion med andra. 

 

2.5 Sammanfattning bakgrund 

Sammanfattningsvis beskrivs i detta bakgrundskapitel om hur interaktion och samspel 

har betydelse för barns uttryck. Vi sammanfattar Ahlskog Björkmans (2014) tankar med 

att socialt samspel, kommunikation mellan barn-barn och barn-pedagog går hand i hand 

med skapande och således även barns uttryck. Einarsdottir, Dockett och Perry (2009) 

beskriver att skapande i form av måla och rita samtidigt som man kommunicerar under 
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skapande processen är viktigare än barnens slutliga resultat av det de skapat. Deras studie 

visar även på att pedagoger i förskolans verksamhet har en betydande roll då samtalen 

under skapandet är betydelsefulla för barns uttryck. Änggård (2006) anser att pedagoger 

har en viktig roll i närvaron under skapandeaktiviteter. Den pedagogiska miljön har stor 

betydelse för barns möjligheter att uttrycka sig. Vecci (2014) uttrycker att miljön talar om 

för barnen vad som kan ske där. Änggård (2006) menar att barns agerande i skapande 

uttryck är meningsskapande för barnen. Barns meningsskapande ingår i kamratkulturer 

där barn är viktiga för varandra, då skapande ofta sker kollektivt. Barnen skapar då 

relationer, samtalar, samarbetar och uttrycker känslor. 
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3 Syfte och frågeställningar 

3.1 Syfte 

Syftet med den här studien är att undersöka vilka faktorer som möjliggör barns uttryck i 

förskolans ateljémiljö. Vi är intresserade av att se om det finns några specifika faktorer 

som influerar barnen att uttrycka sig. 
 

3.2 Frågeställningar 

 Vad influerar barn att uttrycka sig i ateljén? 

 Vilka faktorer kan vara avgörande för barns uttryck i ateljén? 
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4 Teorianknytning 
Då vårt fokus i vår undersökning var att titta på interaktioner så utgick vi i vår teoretiska 

utgångspunkt i första hand utifrån interaktionism men vi har även tittat utifrån ett 

socialkonstruktionistiskt perspektiv. Här redogörs teorierna och hur vi kopplar 

interaktionerna till barns uttryck. I vår undersökning önskar vi få syn på hur olika sociala 

interaktioner influerar barnen till ett skapande uttryck. 

 

4.1 Symbolisk interaktionism 

Enkelt uttryck så betyder teorin att genom samspel med andra människor och samhället 

som omger en så utvecklas människans jag och det uppstår medvetande. Enligt 

interaktionismen så återspeglas vår syn på oss själva av andras värderingar om oss, detta 

benämns som spegeljaget. Sociala interaktioner är en av de viktiga hörnstenarna inom 

symbolisk interaktionism (Trost & Levin, 2010). 

  

Symbolisk interaktionism är ett socialpsykologiskt perspektiv. Mead (1995) menar att 

socialpsykologin är intresserad av vad sociala grupper har för inflytande över den 

enskilda individens beteende. Allt handlande kommer ur kommunikation och socialt 

samspel i interaktioner och det betyder att interaktioner har betydelse för vårt handlande. 

Kommunikation innebär inte bara verbala samtal utan även kroppsspråk som t.ex. mimik, 

som Trost och Levin (2010) lyfter fram.  Med världen som socialt konstruerad menas att 

människor konstruerar världen i våra interaktioner för att skapa mening, vilket betyder att 

världen alltid är vår egen men den är konstruerad i aktiva interaktioner med andra 

människor och miljön (Dahlberg, Moss och Pence, 2014).  

 

4.2 Socialkonstruktionism 

Socialkonstruktionistiskt perspektiv utgår från att vi i språk och kommunikation i samspel 

med andra tolkar och formar vår omvärld (Börjesson 2003). Barns skapande uttryck kan 

då vara en social konstruktion på ett mer komplext plan, genom att barn härmar och 

utvecklas när de skapar tillsammans eller att de genom sitt skapande markerar sin 

grupptillhörighet. I skapandet används inte det verbala språket hela tiden utan man får 

titta på barns uttryck över tid och hur grupper skapats. Allwood och Erikson (2010) 

beskriver att enligt detta perspektiv innebär det att inget finns utan allt är konstruerat i 

socialt samspel och interaktion. Detta betyder att i denna undersökning 

har socialkonstruktionistiskt perspektiv syfte att spegla de sociala handlingar som sker 

och de olika språkformer som uppkommer i barnens handlingar, vilket i vår undersökning 

handlar om barns egna uttryck.  De beskriver vidare att 

enligt socialkonstruktionistiskt perspektiv är interaktionen mellan människor socialt 

konstruerad där människor är sociala och det skapar mening i det vi gör. Grundtanken är 

att få förståelse för att sociala interaktioner är en del av en kommunikation i den värld 

barnet ingår i och vidare i det samhälle de lever i (2010). 
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5 Tidigare forskning 
I detta kapitel kommer vi lyfta miljön utifrån tre aspekter som rum, tid och organisation. 

Vi tar här också upp tre modeller av hur barn ses utifrån olika synsätt, Barnet som natur, 

barnet som kultur- och kunskapsåterskapare och det kultur- och kunskapsskapande 

barnet. 

 

5.1 Tidigare forskning - Miljön 

Miljön kan ses utifrån flera aspekter. Vi väljer att lyfta fram miljön som rum och miljön 

som tid. Änggård (2006) lyfter den fysiska miljöns utformande, vilket tillgängligt 

material som finns, hur de pedagogiska aktiviteterna organiseras och hur mycket fri 

användning av tid barnen ges, som olika faktorer som har betydelse för skapande. I 

förskolan bör barnen erbjudas rum, tid och material för att få möjlighet att skapa och 

uttrycka sig i en miljö som ger dem inspiration. Miljön är även pedagogers 

förhållningssätt och detta påverkar hur väl rummet fungerar (Braxell 2010). 
 

5.1.1 Rum 

Utifrån Deweys tankar om att utgå från barnet samtidigt som man använder miljön som 

en del av lärandet bygger barns uttrycksätt på hur de kommunicerar med sin omvärld 

(Dahlberg och Åsen 2011). Nordin- Hultman (2004) har utifrån sin forskning sett att 

rummets utformning indikerar för barn hur de ska uppträda och utforska i den aktuella 

miljön. Hon menar att utformningen av rummet har betydelse för på vilket sätt det låter 

barnet bli självständigt och att barnen tar den roll som miljön de möter visar att de ska ta. 

Detta betyder att miljön och rummets utformning hela tiden ska anpassas för barnen för 

att skapa förutsättningar för vad som kan ske i detta rum. 

 

Barnet är den första pedagogen och pedagogen, den andra och den tredje pedagogen, 

beskriver Braxell (2010) är miljön. För att miljön ska fungera behöver den vara utformad 

så att den intresserar barnen och utmanar dem. Miljön ska passa den barngrupp som är 

där just då. (Dahlberg och Åsen 2011). Detta betyder att för att ateljén ska fungera som 

den tredje pedagogen behöver den vara föränderlig. Dahlberg och Åsen (2011) menar 

vidare att miljön som den tredje pedagogen ska vara självinstruerande med synligt och 

tillgängligt material för barnen. Miljön ska bjuda in till lek, nyfikenhet och kreativitet för 

att inge meningsskapande för barnet, detta resonemang står Dahlberg, Moss och Pence 

(2014) för, då de lyfter det meningsskapande i relation till lärande. Miljön har alltså 

betydelse för barns uttrycksmöjligheter och Braxell (2010) förespråkar att den borde ha 

en central mening i förskolan. Sundgren (2011) menar att en central tanke i John Deweys 

filosofi, ”Learning by doing”, var att barn är sociala och att utformningen på 

verksamheten får konsekvenser. Sundgren beskriver vidare att vi i förskolans verksamhet 

behöver ha en helhet där teori och praktik ger större framgångar för barnen och han lyfter 

även fram att Dewey var kritisk till att barn bara ska sitta i klassrumslika salar. Variation 

och utrymme för aktivitet menar Sundgren (2011), stod för Deweys tankar om att barn 

skulle få möjlighet att lära med hela kroppen. Deweys pedagogik beskrivs av honom som 

den pedagogik där meningsskapande och erfarenhet gick hand i hand och där samspelet 

mellan människor hade stor betydelse (2011). 

 

Braxell (2010) och Skoglund (1990) uttrycker båda, att för att ha en fungerande miljö är 

det viktigt att ha en fungerande lokal med bra material, som ska underlätta och glädja 

barnen. Först då finns det förutsättningar för att få den skapande miljön att fungera som 

den tredje pedagogen. Granberg (2001) delar också deras tankar och beskriver att miljön 

ska vara så lockande att den väcker barns lust att fantisera och skapa. Dahlberg och Åsen 
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(2011) menar att miljön ska ge möjligheter för utforskande på ett aktivt sätt för att det ska 

bli meningsskapande för barnen. Då uttrycker även de att miljön blir den tredje 

pedagogen. 

 

Hur man organiserar ateljémiljön för barnen, menar Bjervås (2003), har betydelse för det 

kompetenta barnet som vill och kan klara sig mycket själv. En ateljémiljö ska se 

inbjudande ut och vara organiserad på ett sådant sätt att det går att vara självständig. Detta 

benämner Dahlberg och Åsen (2011) som att rummet ska organiseras så att det är 

självinstruerande för barnet. I ateljén ska även rummet organiseras så att det ger möjlighet 

till att utforska och uttrycka sig i grupp och social samvaro men även att självständigt få 

tillgång till att skapa. Ateljéns placering på avdelningen har även stor del i hur barn 

utnyttjar miljön och bör därför vara centralt placerad. Förskollärarna är en del av 

organisationen och barngruppen den andra och miljön den tredje. 

 

Nordin- Hultmans (2004)  forskningsresultat visade att det är viktigt att ta tillvara på barns 

kompetens och organisera miljön så att det blir en tillgång i barns utveckling. Barn styrs 

av organisationen i ateljén i stor utsträckning menar hon vidare. Det största ansvaret för 

att en ateljéverksamhet ska finnas på förskolorna ligger hos huvudmännen och ledningen 

men även förskollärarna har ett ansvar för att barnen erbjuds olika uttrycksmöjligheter. 

 
 

5.1.2 Tid 

Tid och tillgänglighet är faktorer som påverkar en del av användningen av ateljémiljön i 

det stora sammanhanget. Nordin-Hultman (2004) menar att tiden och förskolans 

förutbestämda rutiner begränsar barnet möjligheter. Hon beskriver att tiden ofta blir ett 

maktförhållande med stark styrning från pedagogerna då de ofta har pressad tidsplanering 

och rutinstyrda aktiviteter som styrs av tiden. Faktorer som påverkar användningen av 

rummet är rummets placering men även tiden då den ofta styrs av olika rutiner som lunch, 

samling, utelek m.m. Rummets placering påverkar även användningen det vill säga om 

rummet är ett rum i rummet, ett genomfartsrum eller ett rum som det går att stänga in sig 

i. Ateljérum används ofta till andra saker som matplats, vilorum m.m. och tiden av 

tillgänglighet blir därför begränsad. 
 

5.2 Tidigare forskning - Pedagogisk barnsyn 

Social interaktion där barn känner tillhörighet i sociala sammanhang är en existentiell 

nödvändighet (Änggård 2006). Samspelet är en viktig del för barns utveckling och 

pedagoger förhållningssätt är då betydelsefullt. Barnen samspelar med pedagoger och 

med kompisar då de samtalar, iakttar och härmar och får inspiration av varandra 

(Vygotskij, 2006 och Einarsdottir, Dockett och Perry, 2009). Dahlberg och Lenz Taguchi 

(2013) har konstruerat tre modeller av hur barn ses utifrån olika synsätt. Vilken barnsyn 

man har avgör hur man tänker om barnet och hur man bemöter det. De beskriver barnet 

utifrån Barnet som natur, Barnet som kultur- och kunskapsåterskapare och Det kultur- 

och kunskapsskapande barnet. 
 

5.2.1 Barnet som natur 

Denna konstruktion av barnet menar Dahlberg och Lenz Taguchi (2013) bygger på 

Rousseaus romantiska idé om att barndomen är en period i livet som är oskuldsfull. 

Barndomen anses bara vara ett steg på vägen till vuxenlivet. Man når inte full mänsklig 

status innan man är vuxen. Barnet föds och har “allt” inom sig från naturen. Barns 

utveckling är naturligt förutbestämd och följer ett visst mönster. Dahlberg och Lenz 

Taguchi (2013) likställer barnet som natur med Piagets barn och menar att hans teori om 
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barns olika utvecklingsstadier haft stort inflytande över denna konstruktion. Barnet ses 

som standardiserat och avkontextualiserat och inte alls som socialt. Någon inverkan från 

kulturen runt om eller från barnet själv anses inte ha någon betydelse för barnets 

utveckling. För att utvecklas ska barnet ges frihet att ge uttryck och bearbeta allt som de 

har inom sig (2013). 
 

5.2.2 Barnet som kultur- och kunskapsåterskapare 

I denna konstruktion beskriver Dahlberg och Lenz Taguchi (2013) ses barnet som ett tomt 

kärl som ska fyllas. Det är den vuxne som har all kunskap och barnet ska lära sig att göra 

och tänka som den vuxne. Ordagrant ska barnet kunna återge det den vuxne lärt ut. Kultur 

och en viss kunskap ska överföras från generation till generation för att inte samhället ska 

stanna av och behöva börjas om på nytt. Barndomen delas in i olika utvecklingsskeden 

och varje skede är en förberedelse inför nästa. Man ser livet som en resa där man börjar i 

barndomens ofullständighet till att bli en mogen vuxen som har en full mänsklig status 

(2013). 
 

5.2.3 Det kultur- och kunskapsskapande barnet 

Detta barn beskriver Dahlberg och Lenz Taguchi (2013) som ett barn som är nyfiket, 

kreativt och ett barn som känner lust för att lära, med andra ord det kompetenta barnet. 

Barnen ses inte som objekt utan som subjekt som är unika, individuella och komplexa 

människor. Barnen ses som aktiva deltagare i samspel med sina medmänniskor och de 

är själva delaktiga i skapandet av deras kunskap och lärande. Barnen ses dessutom även 

som tillgångar i andra barn lärande (2013). 
 

5.3 Sammanfattning tidigare forskning  

För att summera detta kapitel vill vi förtydliga att forskare och författare beskriver att 

interaktionen är en viktig del i barns uttryck. Både den kommunikativa interaktionen 

människor emellan och den tysta interaktionen där miljön, rummet och organisationen 

talar till barnet. Barns uttryck menar Braxell (2010) är beroende av hur miljön är 

utformad.  
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6 Metod 
 

6.1 Vetenskapsteoretiskt perspektiv 

Valet av vår undersöknings kontext, valdes inledningsvis utifrån ett 

socialkonstruktionistiskt perspektiv. Förskolans verksamhet är ständigt föränderlig för att 

kunna följa med i samhället och för att kunna följa upp barnen ”i deras livsvärldar”. Vi 

ville se om barns sociala interaktioner inverkar på deras uttryck samt identifiera vad som 

influerar dem att uttrycka sig.  Inför planeringen och genomförandet av vår undersökning 

ville vi se huruvida pedagogers förhållningssätt och miljön influerade på barns uttryck. 

Vi studerade och kategoriserade hur olika sociala interaktioner påverkade barns 

uttrycksmöjligheter. I vårt analysarbete såg vi att vårt datamaterial kunde delas in i tre 

olika kategorier som möjligjorde för barns skapande uttryck i ateljémiljön. Vi ville även 

undersöka hur pedagogers förhållningssätt och miljöns utformning förhöll sig till 

varandra. Allwood och Erikson (2010) menar att en grundtanke utifrån 

socialkonstruktionismen är att sociala interaktioner och kommunikation är en viktig 

funktion i hur människan uppfattar sin omvärld. Vi ville kartlägga vad som var avgörande 

för barnens beslut att uttrycka sig på ett visst sätt och vad som influerade dem. Utifrån 

socialkonstruktionismen grundtanke förstås att det som ses som självklart och av naturen 

givet har skapats i sociala interaktioner människor emellan (Allwood och Erikson, 2010). 

 

6.2 Val av metod 

I vår undersökning ville vi titta på hur pedagogers förhållningssätt influerar barns 

uttrycksmöjligheter i ateljéverksamhet och även på vilket sätt miljön har betydelse för 

detta. Vårt val av metod blev då att genomföra en kvalitativ forskningsmetod med 

deltagande filmade observationer. Vi vill med de infilmade observationerna notera 

händelser, som pedagogers förhållningssätt m.m. och varaktighet i ateljéns miljö för barns 

förutsättningar att uttrycka sig. Denscombe (2016) menar att deltagande observationer 

kännetecknas av deltagande men att man sitter och observerar/ filmar en bit ifrån. I den 

kvalitativa metoden ville vi se samband mellan olika fenomen och hur de inverkar på 

barns uttryck och hitta mönster i barns uttrycksmöjligheter. Fördelar med observationer 

är att få syn på hur människor agerar och gör, istället för att de själva ska beskriva det 

(Denscombe, 2016). Observationerna skedde under skapande i ateljén och utfördes både 

med mer eller mindre deltagande pedagog. Vi valde denna typ av undersökningsmetod 

för att ha möjlighet att kunna använda data till att titta på fler frågeställningar och beröra 

ett djupare innehåll i undersökningen. Det var också en fördel att inspelningen går att titta 

på många gånger, stoppa, gå tillbaka och lyssna och titta på om och om igen. Detta hjälpte 

oss i vår transkribering vilket underlättade vårt skrivande och gjorde att vi kunde vara 

mer flexibla. Analysen hoppas vi kan bidra med ny kunskap kring barns 

uttrycksmöjligheter i samband med skapande verksamhet i ateljén. Vi hoppas den ska 

kunna vara en hjälp för pedagoger i utformandet av meningsskapande miljöer där barn 

skapar utifrån sina egna tankar och känslor. 

 

6.3 Datainsamlingsmetodik 

Vi utförde en kvalitativ forskning med deltagande observationer och inspelning i form av 

filmning. Deltagande observationer beskriver Denscombe (2016) som en metod som gör 

att observatören deltar i barnens aktivitet på avstånd. Detta innebär att observatörer får 

möjlighet att lyssna på vad som händer och sägs på avstånd. Forskarna kan på ett diskret 

sätt samla in data för sin undersökning och få information kring vilken kultur som råder 
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i det här rummet (Denscombe, 2016). Det är då lätt att välja med vilka glasögon 

observationen ska ses utifrån, som t.ex. miljön eller interaktionerna som sker. 

 

6.4 Genomförande  

Före de kvalitativa observationerna informerades förskollärarna om observationens 

upplägg, syfte och ämnesområde samt om de forskningsetiska principerna, se 

forskningsetiska principer i 2.9 (Vetenskapsrådet, 2011). Vi informerade om att vi skulle 

filma med lärplatta och föra anteckningar i en matris. Förskollärarna och de observerade 

barnen gav sitt samtycke till det. Matrisen hade förberetts av oss innan och bestod av 

punkter som vi tänkte hade betydelse för det senare analysarbetet (se bilaga D). Innan 

filmningen startade så samlade vi barnen och berättade varför vi var där och vad vi skulle 

göra. Barnen fick också veta att de kunde välja att inte delta. Observationerna har skett 

av oss, på en förskollärare och några barn från en avdelning i förskolans ateljémiljö. Det 

var viktigt för oss att observationerna skedde i det rum som avdelningen använde som 

ateljé då vi även ville se om miljön har betydelse för barns uttryck. Det skulle vara en 

miljö där barnen var vana att vara i så de skulle känna sig bekväma. Miljöerna såg olika 

ut på de olika avdelningarna, från rum som var helt anpassade till ateljéer till ateljéer 

skapade i ”rum i rummet”. Vår roll som observatörer var att vi skulle vara lite 

ointressanta, detta för att inte vårt eget förhållningssätt skulle influera på pedagogernas 

eller barnens agerande. Vi var medvetna om att vi påverkade det som hände trots att vi 

var passiva. Vår medverkan kunde skapa både trygghet och osäkerhet hos både de 

observerade barnen och förskollärarna. Våra inspelade observationer var mellan 5-20 

minuter. De olika barnen och avdelningarnas intresse och vana att skapa såg olika ut och 

därför skiljer sig längden på observationerna sig åt. Den planerade tidsaspekten för 

observationstillfällena var planerad till max 30 minuter. Detta för att vi valt att ha med 

även yngre barn i observationen, vi ville se nyfikna barn som inte var för trötta. 

Förskollärarna hade förberett grupper på 4-5 barn. Deras val av gruppstorlek och vilka 

barn som deltog har inte styrts av oss. Vi fokuserade på att filma där skapandeuttryck 

skedde men kompletterade genom att fotografera hela rummen. Fotonas syftade till att 

hjälpa oss i vårt analysarbete. Vår infilmade data blev cirka 60 minuter och gav oss ett 

bra material att analysera. 

 

6.5 Urval 

Då vi ville ha en allmän undersökning så bestämde vi oss för att endast kontakta 

traditionella verksamheter. Med traditionell verksamhet menar vi förskolor som inte 

profilerar sig med någon speciell inriktning. Vi startade vår undersökning med att besöka 

de utvalda förskolornas förskolechefer för att få ett godkännande om att göra vår 

undersökning i deras verksamheter. I samtal med förskolecheferna fick vi namn på flera 

förskollärare eller avdelningar som vi sedan kunde kontakta via telefon eller besök. Vi 

tog kontakt med avdelningarna/förskollärarna och berättade om oss och vårt syfte med 

undersökningen. När de tackade ja till att medverka i undersökningen lämnade vi ut 

information och samtyckesblanketter till förskolorna som de vidarebefordrade till 

vårdnadshavarna för påskrift om de samtyckte till barnens medverkan. Vi valde att göra 

sex observationer baserat på att vi är två personer och hade möjlighet att hinna detta under 

den tiden vi hade på oss. Hade vi valt att göra färre observationer så hade vi förmodligen 

inte sett samma resultat. Då vi ville ha en djupare analys i ämnet var det viktigt att få flera 

observationer. Förskolorna ligger placerade i samma kommun men i olika 

kommundelar.  Vi valde att dela upp oss och besöka olika förskolor. Sedan träffades vi 

för att sammanställa transkriberingarna och analysera data. Vi valde att ha stor spridning 

på avdelningar i förhoppning att få ett resultat som är trovärdigt. I undersökningen ville 



  
 

13 

vi få ett brett perspektiv på hur olika förskoleavdelningar arbetar för att ge barnen 

uttrycksmöjligheter i ateljémiljön. Vi valde att observera pedagoger med 

förskollärarutbildning i interaktion med barn i ateljémiljön. Valet av ålder på barngrupp 

tog sin utgångspunkt i att vår övertygelse är att alla barn ska få möjlighet att uttrycka sig 

på sitt eget sätt och då har åldern inte någon betydelse. De observerade barnen är från 2-

5 år. 

 

6.6 Etiska överväganden 

Enligt Vetenskapsrådet (2011) krävs det att de medverkande i studien ger sitt samtycke 

till att delta. Vi tog först kontakt med förskolechefer i vår hemkommun för att få tillstånd 

att observera förskollärare och barn på de aktuella förskolorna. I vårt informationsbrev 

beskrev vi vårt syfte med vår forskning och hur vi skulle gå till väga. I samråd med 

förskolecheferna så valde vi ut förskollärare som vi sedan tog kontakt med. Vi gjorde ett 

besök hos de tillfrågade förskollärarna. Under detta besök läste de vårt informationsbrev 

och skrev på sitt medgivande, helt enligt informationskravet. När det gäller observationer 

på förskolan beskriver Denscombe (2016) att det krävs tillstånd från vårdnadshavare. 

Vårdnadshavare behövde således godkänna att vi skulle få tillåtelse att observera deras 

barn. Vi lämnade därför informationsbrev med samtyckesblanketter som förskollärarna i 

sin tur delade ut till vårdnadshavare. För att uppnå samtyckeskravet så samlade vi in de 

påskrivna samtyckesblanketterna. Vi valde, för att visa respekt, att fråga barnen ännu en 

gång om de ville vara med. Det är de undersökandes ansvar att se till så att de 

medverkande får information om att deras medverkan är frivillig och att de när som helst 

kan avbryta sin medverkan. Detta beskrev vi innan varje observation startade för 

förskolläraren och barnen. I samband med denna information, informerades även de 

medverkande om att ingen utomstående kommer att få reda på vem som sagt vad i 

observationerna. Det insamlade materialet kommer endast att användas i arbetet med vår 

undersökning som nyttjandekravet kräver. De informerades även om att materialet som 

vi samlar in behandlas med stor försiktighet, vilket innebär att vi som Vetenskapsrådet 

(2011) kräver har tagit hand om vårt datamaterial på ett sådant sätt att 

konfidentialitetskravet följts. Förskollärarna och barnen i våra observationer har fått 

fiktiva namn och förskolorna har anonymiserats för att inte avslöja någons identitet eller 

någon verksamhet. Genom att vi gjort på detta sätt så har vi tagit hänsyn till samtliga av 

de forskningsetiska principerna. 

 

 

6.7 Bearbetning av data 

Som vi tidigare beskrivit så samlade vi in data med filmning som metod. Vi förde 

anteckningar om saker som kunde ha betydelse för vår undersökning i en matris (se bilaga 

D). Efter varje filmning så valde vi ut delar av det filmade materialet som vi 

transkriberade. Då all transkribering var klar träffades vi för att gå igenom och börja att 

analysera datamaterialet. Vi kategoriserade händelser som inverkar på barns 

uttrycksmöjligheter och identifierade olika teman som ger barn uttrycksmöjligheter 

utifrån dem själva, vilka vi delade in i tre olika kategorier. Våra kategorier valde vi att 

benämna som Interaktion med pedagog, Interaktion med miljön och Interaktion mellan 

barnen. Vi identifierade likhets- och olikhetsfaktorer som inverkar på barns uttryck som 

pedagogens förhållningssätt och rummets utformning och tillgänglighet. De olika 

observationsinspelningarna och transkriberingarna tittade/läste vi flertalet gånger igenom 

igen, vilket Denscombe (2016) lyfter som en viktig princip vid kvalitativ undersökning. 

Vi analyserade det transkriberade datamaterialet utifrån tre perspektiv, hur pedagogers 
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förhållningssätt influerar barns uttryck och på vilket sätt miljön har betydelse för 

uttrycksmöjligheterna för barnen. 

 

6.8 Metoddiskussion 

Vår kvalitativa undersökning handlar om att vi ville studera och synliggöra vad som 

influerar barns uttrycksmöjligheter i samband med att barnen interagerar med sin 

omgivning. Den kvalitativa forskningen kunde vi då beskriva med text och ord istället för 

med siffror och diagram. Vi valde att titta på vår undersökning utifrån ett 

socialkonstruktionistisk perspektiv som hjälp för att analysera vårt datamaterial. Vårt 

motto var att titta efter vad som leder till barns uttryck och hur olika interaktioner 

influerade barnen. Det socialkonstruktionistiska perspektivet påverkade oss att titta efter 

olika interaktioner som kunde ske. Genom att vi tittade utifrån detta sätt påverkades vår 

undersöknings resultat. Vi är medvetna om att om vi valt ett annat perspektiv så hade 

resultatet kunnat se annorlunda ut. Studiens trovärdighet säkerställdes inte i den här lilla 

undersökningen, detta beror på att undersökningens omfattning inte är så stor. Det skulle 

vara önskvärt att trovärdigheten och resultatet var mer exakt men då hade det krävts ett 

större antal av observationer (Denscombe, 2016). Tillförlitligheten i undersökningen 

anser vi är god då vi förklarat steg för steg för våra gjorda val och tillvägagångssätt. Med 

hjälp av detta kan en utomstående person utföra samma forskning efter våra instruktioner 

i metoddelen. Får andra forskare samma resultat anser vi den tillförlitlig (Allwood och 

Erikson, 2010). Överförbarheten som innebär att dra generella slutsatser, utifrån vårt 

urval anser vi stämmer till viss del. Men det vore önskvärt att ha fler observationer att 

utgå från, då anser vi att vi hade fått en större undersökning och mer data att grunda vårt 

resultat på. Det vill säga en bättre överförbarhet. 
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7 Resultat och analys 
I följande kapitel redogör vi för den information vårt datamaterial gav oss under våra sex 

deltagande observationer. Syftet med våra observationer var att se om det fanns några 

faktorer som möjliggjorde barns uttryck i förskolans ateljémiljö samt att se om det fanns 

några specifika faktorer som influerade barnen när de uttryckte sig kreativt. Vi har valt 

att dela in vårt resultat i tre olika kategorier som vi såg kan bidra till att barn uttrycker sig 

i förskolornas ateljémiljö. Då vi analyserade vårt datamaterial så valde vi att lägga till en 

frågeställning om barns interaktion dem emellan och våra kategorier i vårt resultat blev 

således, Interaktion med pedagog, Interaktion med miljön och Interaktion mellan barnen. 

Nedan presenteras våra resultat kopplade till tidigare forskning i ämnet från artiklar och 

annan relevant litteratur. 

 

7.1 Resultat – Interaktion med pedagog 
Vårt resultat blev att inlyssnande, medforskande, närvarande och tillåtande pedagoger 

som ställer nyfikna frågor samt är sinnesinspiratörer skapar goda möjligheter för barnen 

att influeras i att uttrycka sig i ateljén (se fig1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 1. och Figur 1.  

Interaktion med pedagog 

 

Pedagogiskt förhållningssätt som främjar att barn ska känna trygghet i att uttrycka sig i 

förskolans ateljéverksamhet. 
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7.1.1 Analys - Interaktion med pedagog  

I samtliga av våra observationer upplevde vi att pedagogernas förhållningssätt var 

avgörande för hur barnens uttryck möjliggjordes. Vi såg att då pedagogerna t.ex. var 

närvarande och medforskande så interagerade barnen mer aktivt med det material som 

fanns till deras förfogande. I en av våra observationer i en ateljéaktivitet där barnen 

målade, ville ett barn ha rosa färg. Pedagogen var inlyssnande och genom att ställa 

nyfikna frågor till barnet som t.ex. Hur gör man då? Vilka färger vill du blanda? så 

stöttades barnet i att blanda färger för att få det resultatet hen ville ha. Frågorna ledde 

fram till att barnet utforskade och lyckades skapa ”sin rosa” färg. 

 

Förskolläraren: - Vad vill ni ha för färg? 

Barnen: - Rosa, lila, rosa, blå, lila! 

FL: Jag har ingen rosa, vad gör vi då? 

Barn 1: - Blanda, vi kan blanda. 

Barn 2: - Röd och vit! 

Barn 1: - Röd och vit! 

Barn 3: - Det där är rosa! 

FL: - Vad händer om vi tar i lite blått? 

Barn 1: - Jag vet inte? 

FL: - Då får vi prova! 

Barn 3: - Det blir lila! 

Barn 2: Hur gjorde du NN? Nu igen, hur gjorde du? (se bild 1). 

  

Här såg vi det som Johansson och Pramling Samuelsson (2016) menar att se leken 

tillsammans med skapandeverksamheten som en möjlighet till lärande. Vi kopplade det 

till Deweys filosofi om att lära sig det man praktiskt får utföra “Learning by doing” 

(Sundgren 2011). Detta återspeglas även i symbolisk interaktionism där teorin står för att 

genom samspel med andra människor utvecklas människan och det egna jaget (Mead, 

1995). Detta samtal mellan pedagogen och barnen ser vi även utifrån ett 

socialkonstruktionistiskt perspektiv då sociala handlingar speglar barns uttryck. I detta 

fall då barnet önskar blanda den rosa färgen.  

 

I en annan situation med en annan pedagog och ett annat barn så uppmärksammade vi att 

ingen interaktion dem emellan gjorde att barnet inte tog för sig av det tillgängliga 

materialet. Barnet tycktes sitta och invänta nästa instruktion från pedagogen. Vi kunde se 

att pedagogen i det första exemplet tog till vara på barnets tidigare erfarenheter av 

färganvändning, liksom Granberg (2001) förespråkar att lek och experimenterande är 

inspirationsingivande för barns uttryck, så såg vi att pedagogernas förhållningssätt gjorde 

skillnad. Även Ahlskog Björkman (2014) beskriver att interaktionen har stor betydelse 

för barns lärande.  

 

I en tredje observation blev det synligt för oss att barnet genom interaktion hittade en 

egen lösning i sitt skapande jämfört med vad pedagogen hade planerat för aktiviteten. 

Barnet förklarade vad hen behövde och förskolläraren agerade tillåtande och inlyssnande 

och uppmuntrade barnet att hämta det efterfrågade materialet i ett närliggande rum.  

 

Barn: Jag vill inte ha samma band. Jag vill ha vitt band. 

Förskolläraren: Du vill ha ett vitt band. Ja då ska vi kunna gå till förrådet 

sen och titta om vi hittar ett vitt band. 

Barn: Det finns vitt band där. Gummiband. 
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FL: Och ni vill ha rött, gult och blått band? 

Barn: Kan jag hämta det vita bandet där? 

FL: Du menar att du vet vart det finns vitt band? 

Barn: Ja! 

FL: Är det här inne på avdelningen? 

Barn: Ja. 

FL: Jaha. Men gå och hämta det du om du vill. 

 

Barnet lämnade gruppen och gick till rummet bredvid och hämtade gummiband. Då hen 

kom tillbaka fortsatte samtalet. 

 

                      Barn: Så här mycket. 

FL: Har du hittat? Det där bandet tänker du? Ja visst! Trä igenom det där 

på din medalj. Så får vi se om det fungerar att torka det så. Det blir ju 

spännande att se. 

 

Liksom det kultur- och kunskapsskapande barnet som Dahlberg och Lenz Taguchi (2013) 

beskriver kan man i detta exempel se att förskolläraren ser på barnet som kompetent och 

lyssnade i det här fallet på barnets tidigare erfarenheter av gummiband. Detta kopplade 

vi samman med Einarsdottirs, Docketts och Perrys (2009) forskningsresultat som visade 

att det pedagogiska förhållningssättet har betydelse. Det kompetenta barnet i 

observationen var aktivt och deltog i ett samspel med förskolläraren. Utifrån den 

sociokulturella teorin bidrar interaktionen mellan pedagogen och barnet till att barnet 

utmanas till att tänka och handla och på sätt utvecklas (Vygotskij 2006). Einarsdottir, 

Dockett och Perry (2009) menar att pedagogers förhållningssätt är viktig och att samspel 

och kommunikation i skapandeverksamhet har en betydande roll för barnet i sitt 

skapande. Detta tolkar vi ur ett socialkonstrutionistiskt synsätt där interaktionen och 

kommunikationen konstruerade ett samspel mellan pedagog och barn och speglar sociala 

handlingar där barnet sedan kommer till ett uttryck. I ytterligare en av våra observationer 

där förskolläraren tillsatte klassisk musik till den skapande aktiviteten tolkade vi det som 

att det öppnade upp för skapandet i den situationen. Vi kopplade det till Dahlbeck och 

Persson (2010) som beskriver att barn först tar in ett intryck genom sina sinnen, i detta 

fall musiken, som sedan blir till ett uttryck då barnen gestaltade sina upplevelser, i denna 

aktivitet skapade barnen i lera.  

 

7.2 Resultat – Interaktion med miljön 

Vårt resultat blev att miljöns utformning, miljöns tillgänglighet och miljöns uttryck samt 

även pedagogens förhållningssätt var inspirationsgivande för barns uttryck (se fig.2).  
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Bild 2. och Figur 2. 

Interaktion med miljön. 

 

Aspekter i förskolans ateljémiljö som främjar för barns uttrycksmöjligheter. 

 
7.2.1 Analys – Interaktion med miljön 

På två av våra sex medverkande avdelningar för denna studie, så observerade vi att bord 

och stolar inte var anpassade efter barnen. Vid en av våra observerade situationer valde 

ett barn att sitta och måla med flaskfärg och fyra andar barn ville såga och snickra vid 

snickarbänken i andra delen av ateljén. Förskolläraren gick emellan de två aktiviteterna. 

Barnet som målade satt ensam de stunder då barnen vid snickarbänken behövde hjälp. Då 

färgen tog slut i det målande barnets burk eller då barnet ville byta färg, tittade barnet mot 

förskolläraren och ropade dennes namn vid flertalet gånger. Trots att färg och annat 

material fanns tillgängligt så gjordes inget försök att hämta själv. Först då förskolläraren 

uppmanade barnet att hämta själv så gjordes det. Men då utan praktisk hjälp utav 

förskolläraren. 

 

Barnet: -Den tog slut! 

FL: -Tog det slut igen? Vill du ha mer av den färgen eller vill du ha en 

annan färg?  

Barnet: -Annan färg! 

FL: -Ja, då får du väl hämta det då. (se bild 2).  

 

På de förskolor där miljön istället var anpassade efter barnen såg vi att barnen 

interagerade mer med miljön och materialet. Utifrån symbolisk interaktionism så har 

sociala grupper och miljön inflytande för barns agerande genom interaktion. I en av våra 

observerade situationer satt 5 stycken barn kring ett lågt, runt bord. Pärlor stod kvar på 

bordet från en tidigare aktivitet. 

 

Förskolläraren: Så, då tar vi bort det här. XX vet du var det finns 

underlägg? 

Barnet: Ja! 

FL: Vill du ta fram några? 

Barnet: Ja. 

 

Barnet reste sig och gick och hämtade underlägg i en låda i den barnanpassade miljön. 

 

FL: Jag tänker att vi ska måla med färg. Kan du dela ut papper? 

Barnet: Ja! 
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Barnet hämtade papper i en hylla och de andra barnen reste sig och plockade fram penslar. 

Vi kunde alltså se att då bord och stolar var i barnens höjd så var barnen mer självständiga. 

Miljön interagerade med barnen och liksom Dahlberg, Moss och Pence (2014) menar så 

konstruerade interaktionen med miljön en känsla för barnet att uttrycka sig. Vi tolkade att 

denna förskollärare såg barnen som kompetenta, d.v.s. som det kultur- och 

kunskapsskapande barnet som Dahlberg och Lenz Taguchi (2013) beskriver. Vi såg det 

som Vecchi (2014) lyfter fram, miljön som ”den tredje pedagogen”. Sundgren (2011) 

beskriver utifrån Deweys tankar att miljön bör vara anpassad efter aktiviteten som äger 

rum på platsen, för att en sprudlande energi ska kunna utvecklas där. Braxell (2010) 

uttrycker att miljön och rummets användning påverkas av pedagogens förhållningssätt. 

Hon menar vidare att där miljön är anpassad för barnen så berättar miljön för barnet hur 

rummet ska användas, d.v.s. att barnet och rummet interagerar med varandra. Nordin- 

Hultman (2004) kom i sin forskning fram till att rummets utformning indikerar för barn 

hur de ska uppträda och utforska i den aktuella miljön och med det menar hon att rummet 

interagerar med barnet. Musik, dofter eller någon annan sinnlig upplevelse är 

inspirationskällor för barns skapandeuttryck. Ett tydligt exempel då rummet interagerade 

med barnen kunde vi se i en av våra observationer. Vi uppmärksammade hur klassisk 

musik som spelades i rummet inspirerade barnen att uttrycka sig i lera. Här blir det tydligt 

att pedagogens förhållningssätt i förhållande till att skapa förutsättningar för barns 

uttrycksmöjligheter och rummet i sig, ger barn större chanser att få uttrycka sig. Den miljö 

som omgav barnen interagerade med barnen detta kopplar vi till symbolisk interaktionism 

som utger att världen är socialt konstruerad och vi människor, i detta fall barnen, är 

konstruktioner av denna i våra interaktioner (Dahlberg, Moss och Pence, 2014).  

 
 

 

7.3 Resultat – Interaktion mellan barnen 
Vårt sammanställda resultat visade att interaktionen barn/barn i social samvaro gav goda 

möjligheter för barns uttryck att visa sig. 
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Bild 3. och Figur 3.  

Interaktion mellan barnen. 

 

Barns interaktioner mellan varandra som främjar deras uttryck. 

 
7.3.1 Analys - Interaktion mellan barnen 

I vårt insamlade datamaterial observerade vi att på alla avdelningar var barnens kamrater 

viktiga i deras skapandeaktivitet. I en av våra observationer uppmärksammade vi hur 

barnen samarbetade i att hitta ett föremål i deras närhet, som kunde ge dem en cirkelform 

som de behövde ha i sitt skapande. Medaljer i trolldeg skapades då fyra barn satt 

tillsammans runt ett bord med 1 förskollärare. Aktiviteten var förberedd av förskolläraren 

och ett rikt utbud av olika sorts material var framdukat på bordet. Tillsammans hade 

barnen benämnt allt material och sedan tagit önskad mängd trolldeg och börjat bearbeta 

degen.  

 

Barn 1: -Jag vill ha någonting som man kan göra medaljen rundare med. 

Förskolläraren: - Ja, vad tänker du då? 

Barn 2: - Du kan ta en sådan här!  

 

Barnet pekade på en glasburk som stod i en hylla någon meter bort. 

 

Barn 3: - Först gör man en boll, sen rullar man den och trycker. Då blir 

medaljen rund. (se bild 3). 

 

Barnen kommer vidare i sin utveckling genom att de tar sina erfarenheter och lär sig 

”nästa steg” med hjälp av en mer erfaren människa t.ex. en kompis eller en förskollärare. 

Det är samarbetet som är det väsentliga och det som gör att barnet klarar lite mer 

(Vygotskij 2006). Detta kopplar vi till symbolisk interaktionism där social interaktion är 

en av teorins viktigaste hörnstenar (Trost och Levin, 2010). I en annan observation blev 

det tydligt att barnen imiterade varandra och skapade liknande figurer i lera. Där fanns 

även barn som var förebilder för andra barn. Det vi la störst märke till var att i alla våra 

observationer förekom social interaktion mellan barnen där de kommunicerade med 

varandra, mer eller mindre och på olika sätt. Kommunikation behöver inte vara verbal 

utan kroppsspråket talar också sitt tydliga språk och har betydelse (Trost och Levin, 

2010). Vi tolkade att det var kommunikationen som influerade barnens uttryck allra mest. 

Skoglund (1990) och Granlund (2001) beskriver på liknande sätt att barn behöver vuxna 

och andra barn som förebilder att identifiera sig med. Genom samspelet med andra 

människor och de som omger barnet utvecklas deras jag (Trost och Levin, 2010). Även 
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Änggård (2006) förespråkar att när barn skapar är barnets vänner viktiga. Johansson och 

Pramling Samuelsson (2016) uttrycker att pedagoger ska ta tillvara på barns lek med 

varandra och se leken och skapandet kamrater emellan som viktiga erfarenheter i barns 

uttryck. Vi observerade en ateljéaktivitet där fyra stycken barn och en förskollärare 

diskuterade vad barnen ville skapa i en snickarhörna. Förskolläraren uppmuntrade barnen 

att göra en ritning och gav barnen några exempel på vad de skulle kunna tänkas skapa. 

 

Barn 1: Jag ska göra en rymdraket. 

Barn 2: Jag med faktiskt! 

Barn 3: En bil ska det bli, en krokodil som kan skrämmas. 

 

Barnen plockade fram pennor och papper samtidigt som de småpratade vidare. Sedan 

satte de sig ner igen vid bordet och började på sina ritningar. Detta kopplade vi till det 

resultat, Corsaros (1997) forskning visade, kring kamratkulturer. Hans forsknings resultat 

visade på att barnen vill göra samma saker tillsammans och att det i sig påverkar dem att 

prova på nya saker.  

 

7.4 Resultat - Sammanfattning 
Olika kategorier som främjar barns uttrycksmöjligheter benämner vi då som barns 

Interaktion med pedagogen, Barns interaktion med miljön och Barns interaktion med 

andra barn. Detta betyder att vårt samlade resultat blir att barn har goda möjligheter att 

komma till ett uttryck när de olika interaktionerna samspelar (se fig. 4). Det ger 

förutsättningar för barnen att uttrycka sig i förskolans ateljémiljö. 
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Bild 4. och Figur 4. 

Goda förutsättningar för barns uttrycksmöjligheter. 

 

Medforskande pedagoger, anpassad miljö och kamratrelationer ger möjlighet för barns 

uttryck. 

 
7.4.1 Analys - Sammanfattning  

Sammanfattningsvis efter att ha tittat på vår analys utifrån symbolisk interaktionism kom 

vi fram till att pedagogens roll i barns skapande i ateljémiljön hade betydelse för barns 

uttryck (se bild 4). Vi observerade miljöer med rik tillgång till material och inspiration, 

där ingen aktiv aktivitet skedde förrän pedagogen var medforskande med barnen. Vi 

observerade även rum som var mindre rika på material och inspiration men där pedagogen 

var aktiv och medforskande med barnen och där det blev ett uttryck trots bristande 

material. Pedagogers förhållningssätt och deras barnsyn visade sig ha inverkan för barns 

uttrycksmöjligheter enligt vår tolkning av vårt datamaterial. Miljön och rummet för 

skapandeverksamhet hade också en stor del i hur barns uttrycksmöjligheter visade sig. 

Miljön hade en betydande roll för hur barnet kunde vara aktiv i rummet och med 

materialet som fanns där. Vi observerade även att barns kamratrelationer hade betydelse 

då de härmade, kommunicerade, samspelade och interagerade med varandra. Detta 

kopplar vi till socialkonstuktionismen. Då barn härmar varandra och utvecklas 

tillsammans i grupper tyder detta på, enligt vår tolknig, en social konstruktion där barnet 

markerar sin grupptillhörighet. Människor är sociala och det i sig skapar den värld där 

barnet ingår i. Denna teori hjälper oss se vikten av interaktioner. 
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8 Diskussion 
Diskussioner och reflektioner kring vår undersöknings genomförande och resultat 

diskuteras i det här kapitlet med underrubriker som vägledning genom diskussionen. 

Syftet med den här studien var att undersöka vilka faktorer som möjliggör barns uttryck 

i förskolans ateljémiljö. Vi var intresserade av att se om det fanns några specifika faktorer 

som influerade barnen att uttrycka sig. 

 

Våra observationer genomfördes med erfarna förskollärare och barn från förskolans 

samtliga åldersgrupper fanns representerade. Vår önskan var att vår undersökning skulle 

vara ett bidrag till skapandeaktiviteter i förskolans verksamhet. Vi hade och har 

fortfarande en förhoppning om att öppna upp för idéer på vidareutveckling i ämnet. 

Avsikten var även att få en egen förståelse och ökad kunskap i vår profession.  
 

8.1 Pedagogens möjlighet att influera på barns uttryck 

Observationsresultatet visade på att pedagogers förhållningssätt har betydelse för barns 

uttrycksmöjligheter. Vi kunde se att många av pedagogerna hade indikationer av att vilja 

finnas tillhands, stötta, hjälpa, vara en samtalspartner och uppmuntra skapande processer 

i ateljén. Som pedagog i förskolans verksamhet har man stort inflytande över vilken 

verksamhet det blir för barnen.  Å ena sidan planerar och utformar pedagogen olika 

aktiviteter och den pedagogiska miljön för barnen. Å andra sidan kan pedagoger ha en 

annan syn och låter barnen vara mer delaktiga i utformandet av den pedagogiska miljön 

och aktiviteter som sker. Vårt resultat visade att pedagogers förhållningssätt är avgörande 

för barns uttrycksmöjligheter. Den skapande aktiviteten är ett sätt för barnet att uttrycka 

sig och samspela i sociala sammanhang (Änggård 2006). Det i sin tur resulterar i att barn 

kommunicerar med både andra barn och pedagoger vilket i sin tur skapar en gemenskap 

och social samvaro kring ett ateljébord. 

 

Resultatet av vår analys av observationerna visade också att pedagoger som är 

närvarande, nyfikna, inlyssnande, utmanade och medforskande i den skapande processen 

ger en större meningsfullhet för barnen i deras uttryck. Därför ser vi att pedagogen har 

möjligheter att i sitt förhållningssätt påverka barnen i deras uttrycksmöjligheter. 

Einarsdottir, Docket och Perrys (2009) studies resultat visar även på att pedagogers 

uppgift att vara en god lyssnare, som är här och nu, har stor betydelse. Detta kopplade vi 

till vårt resultat som visade att pedagogers förhållningssätt är avgörande för hur barns 

uttryck möjliggörs. Det blev tydligt för oss att pedagoger har olika förhållningssätt och 

perspektiv på skapande verksamhet och hur man kan utforma miljön och förhållandena i 

ateljén. Detta anser vi efter vår undersökning påverkar barns möjligheter att uttrycka sig. 

Det är inte vår sak att avgöra vilket förhållningssätt som är bättre än något annat, då det 

är olika situationer som är synliga i den här undersökningen. Det var inte heller vår avsikt 

att analysera eller värdera detta i den här texten. 
 

8.2 Miljöns möjligheter för barns uttryck 

I observationerna såg vi ateljérum som var barnanpassade med låga stolar och bord där 

materialet var lättillgängligt i något fall och mindre lättillgängligt i ett annat fall. Vi såg 

även rum med höga stolar och bord och där det fanns rik tillgång till olika material. 

Observationerna visade även rum som var mer eller mindre inspirationsingivande. Vi 

tänker att ateljérummet talar till barnen och ger barnen indikationer om vad som kan ske 

i det här rummet. Braxell (2010) beskriver att miljön har stor vikt av att barn känner lust 

att skapa och uttrycka sig. Vi såg kopplingar till att materialet och rummet i sig är 

barnanpassat och att det skapa större förutsättningar för barns uttryck.  
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Erbjuder förskolor en ateljémiljö där materialet och rummet är tillgängligt för barnet 

under hela dagen och är miljön utformad så att den är självinstruerande?  Observationerna 

sa oss att rummets utformning, tillgänglighet och materialets tillgång berodde på 

pedagogers förhållningssätt likväl som att det fanns olika ramar och begränsningar som 

budget att ta hänsyn till i utformningen av ett ateljérum.  En fundering som kom till oss 

under undersökningen var om förskolor erbjuder en ateljémiljö där materialet och rummet 

är tillgängligt för barnet under hela dagen? Ytterligare en tanke var om miljön var 

utformad så att den var självinstruerande? Braxell (2010) poängterar att ateljérummets 

utformning och materialets tillgänglighet gör att barnet lättare blir inspirerat att skapa. Vi 

kopplade det både till Nordin- Hultmans (2004) resultat på sin forskning, samt resultatet 

av vår egen undersökning, att miljön hade möjligheter att skapa förutsättningar för barn i 

deras uttryck. Vi såg i vårt resultat att material bör vara tillgängligt för att stimulera till 

att barnet uttrycker sig samt att miljön och rummet bör vara barnanpassat med låga stolar 

och bord. Materialet bör finnas på låga hyllor i rummet, så att barnet själv kan hämta det 

som det vill ha. Vårt resultat visade att detta gör att rummet som miljö skapar möjligheter 

för en kreativ process som mynnar ut i ett uttryck. Ett uttryck som rymmer både lek och 

utveckling utifrån barnens egna förutsättningar och intressen. 

 

8.3 Barns möjligheter att interagera i ateljén 

Det som blev en återkommande observation i denna studie var barns interaktion med 

varandra och dess betydelse. Våra observationsresultat visade att barn kommunicerar, 

hjälper och härmar varandra. Det framkom i vårt datamaterial att barns kamrater har 

betydelse och skapar förutsättningar för barns uttrycksmöjligheter. Barn har möjlighet att 

påverka varandra i den skapande processen och gör det både medvetet och icke medvetet. 

Det sker t.ex. då de härmar varandra, kommunicerar och samspelar. Änggård (2005) 

menar att pedagogens närvaro har stor betydelse i den skapande aktiviteten. Vi menar att 

våra observationer visat oss att barns kamratrelationer har en viktig roll i huruvida barn 

kommer till ett uttryck. Det har visat sig att barn ibland behöver få inspiration av varandra 

för att börja och komma vidare i sin skapandeprocess. Granlund (2001) och Änggård 

(2005) beskriver att barns kamratrelationer och den sociala samvaron är viktig för barns 

skapandeuttryck. Men det är av största vikt att pedagoger känner in olika situationer. Å 

ena sidan är det viktigt att låta barnen ingå i sociala sammanhang men å andra sidan är 

det viktigt att se individen och vad den vill och kan. Vad är det här för barn, vad vill hen 

och vad kan jag som pedagog erbjuda? 

 

8.4 Alternativa utfall 

Slutsatser som vi gör efter att ha studerat vårt datamaterial om och om igen och tittat på 

vårt resultat visade oss att det är flera aspekter som spelar en stor roll för hur barn kommer 

till ett skapandeuttryck i ateljén. De val vi gjorde i våra forskningsfrågor och även valet 

av metod visar att vi nått ett resultat utifrån vår undersöknings grundtankar och svarar bra 

på våra frågeställningar. Tidigare forskning i ämnet och vårt teoretiska ramverk visar på 

hur vi analyserat och diskuterat fram vår undersöknings resultat. 

 

Från början var vår grundtanke att endast titta på hur pedagogers förhållningssätt och 

miljön påverkade barns uttrycksmöjligheter i ateljén. Det blev genast tydligt för oss att 

lägga till en frågeställning i syftet, då vi såg att barns kamratrelationer och interaktioner 

mellan barn har stor betydelse för deras uttryck. Vi valde att utgå utifrån tre 

frågeställningar istället för två, vilket vi inte planerat från början. Valet av metod var att 

utgå från deltagande observationer och urvalet var sex olika förskoleavdelningar med 
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barn 2-5 år och förskollärare med erfarenhet. Våra val påverkade resultatet och vi är 

medvetna om att, om vi gjort andra val och tagit andra utgångspunkter så hade 

förmodligen vårt resultat sett annorlunda ut. Vi hade till exempel kunnat intervjua barn 

och pedagoger och kartlagt hur barnen såg på hur det ges möjlighet för dem att uttrycka 

sig samt att höra med pedagogerna hur de såg på saken. Detta blev inte vårt första val 

men skulle kunna göras som en följd i denna undersökning i framtiden av oss eller av 

någon annan student. Vi tittade på vår undersökning utifrån en socialkonstruktionistisk 

kontext. Vi hade istället kunnat valt att göra vår undersökning utifrån andra teorier och 

därför kunnat få andra resultat. Vår slutsats i undersökningen utifrån tidigare nämnda val 

var att olika interaktioner som de med pedagogen, miljön och kamrater har betydelse för 

barns aktivitet i den skapande processen i ateljén. Avslutningsvis vill vi nämna att det 

visade sig i vårt resultat att barns interaktioner är betydelsefulla och ger dem erfarenhet 

för ett fortsatt skapande. Frågan är bara om tiden finns i detta samhälle där det är stora 

barngrupper? Vilket man skulle kunna undersöka vidare i en annan studie. 

 

8.5 Konsekvenser och bidrag utifrån studiens resultat 

I vår inledning beskrev vi vår önskan om att som blivande förskollärare i förskolan kunna 

bidra med kunskap om barns uttrycksmöjligheter i verksamheten. Vi avsåg att i 

undersökningen lyfta fram vad som möjliggjorde för barns uttryck i 

skapandeverksamheten.  I vårt syfte beskrev vi att vi i undersökningen ville titta på hur 

barns uttryck möjliggörs i förhållande till pedagogers förhållningssätt, miljön och 

kamratrelationer. Interaktionen och gemenskap med andra betyder att man ingår i en 

kamratkultur. Med resultatet utifrån vår undersökning i hamn, drar vi slutsatsen att vi fått 

större kunskaper och har mer ”kött på benen” när vi nu går ut i verksamheten som 

förskollärare. Vi upplever att vi har fått svar på våra frågeställningar med hjälp av våra 

observationer. 

 

Det vi saknar är hur barns uttryck syns i verksamheten. Det vill säga vad är det som sitter 

uppe på väggarna? När det sitter 14 likadana teckningar uppe på en avdelning är det 

verkligen barns egna uttryck som syns eller vad har bidragit till detta? Genom att vi gjort 

den här undersökningen och kommit fram till ett resultat som vi kunnat koppla till tidigare 

forskning så kan nu andra pedagoger, förskollärare och studenter ta del av vårt resultat 

och bidra till att förskolans verksamhet i ateljén utvecklas vidare för barnen. 

Undersökningen i sig kan då bidra till kunskap för fler än oss själva och förändringar i 

förskolans ateljé kan komma att ske. Som konsekvens bidrar undersökningen med att vi 

alltid kritiskt kommer att granska den pedagogiska miljön i ateljén och diskutera 

förhållningssätt i relation till skapandeverksamheten. Sist men inte minst kommer vi att 

vara noga med att barn får interagera med andra barn och pedagoger. Detta för att skapa 

goda förutsättningar för barn att få uttrycka sig i skapande verksamhet. Våra kunskaper i 

ämnet har ökat, vi har fått lärdomar av hur viktigt och vad mycket man kan se bara av att 

observera barn och vi har lärt oss att analysera och reflektera kring vad som är viktigt för 

barnen. Avslutningsvis så har vi även fått erfarenheter av att skriva en uppsats. Med all 

denna nya kunskap öppnar det upp för att vi går ut i våra verksamheter och arbetar 

gemensamt med våra enhetschefer, kollegor och barnen och tillsammans lär vi oss ännu 

mer. 
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9 Sammanfattning på vår studie 
Syftet med vår undersökning var att kritiskt granska och analysera vår datainsamling för 

att få förståelse och nya kunskaper kring att komma till ett skapande uttryck. Vidare om 

det fanns faktorer som påverkade barnen i deras uttryck och var avgörande för den 

skapande verksamheten. De frågeställningar som vi utgått ifrån handlade om; Vad 

influerar barn att uttrycka sig i ateljén? samt Vilka faktorer kan vara avgörande för barns 

uttryck i ateljén? 

 

Vår inledning och bakgrund i arbetet beskriver viktiga utgångspunkter för vår 

undersökning och lyfter där med fram olika faktorer som är viktiga för barns 

uttrycksmöjligheter. Detta har vi kopplat till tidigare forskning i ämnet. Uppsatsen är en 

kvalitativ undersökning som bygger på deltagande observationer. Med hjälp av 

observationerna sökte vi svar på vad som influerade barn i deras uttryck. Till hjälp har vi 

även haft en observationsmatris.  

 

Vårt urval i undersökningen var att observera förskollärare och barn 2-5 år på sex olika 

avdelningar i traditionell verksamhet. Observationerna filmades med hjälp av lärplattor. 

Observationsmatrisen fylldes i och sedan transkriberade vi våra observationer. 

Transkriberingarna gav oss ett material att arbeta vidare med och analysera. Vi 

identifierade och kategoriserade vårt material, detta ledde sen till våra olika underrubriker 

i uppsatsen. Vi kom fram till ett bra resultat som vi kunnat koppla till tidigare forskning, 

som vi kunde presentera. Under hela vår undersökning har vi tagit hänsyn till de 

forskningsetiska övervägningarna, vilka är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

 

Undersökningens analys och sedan resultat visar att många ateljémiljöer i förskolorna ser 

olika ut och materialets tillgänglighet och tillgång är varierande. Det som vi ser som en 

tillgång för barns uttryck och som visat sig i vårt resultat är att miljöns utformning som 

pedagogisk miljö är viktig för barns uttrycksmöjligheter. Vi ser även att pedagogers 

förhållningssätt och interaktion med barnen har betydelse. Slutligen att barns interaktion 

dem emellan har betydelse för barns uttrycksmöjligheter i ateljén. Utifrån våra 

observationer såg vi det som främjande för barns skapandeuttryck.  

 

Sammanfattningsvis beskriver vi i vår diskussion om våra utökade kunskaper och olika 

tankar som väckts hos oss under undersökningens gång. Vi hoppas att vår nya 

medvetenhet och våra reflektioner kring barns möjligheter att uttrycka sig i skapande 

verksamhet kommer att hjälpa oss (och kanske andra) att utveckla förskolan vidare och 

vidga barns möjligheter.  

 

 

9.1 Förslag på vidare forskning 

Under vår undersöknings gång la vi märke till att det sker ett viktigt lärande i ateljémiljön. 

Det handlar inte bara om att få skapa och uttrycka sig. Här såg vi att ett flertal av 

läroplanens mål uppfylldes och att våra, centrala och lokala styrdokument synliggjordes. 

Barnen utforskade och tog till sig nya kunskaper som att blanda färg och skapa former 

vilket man då kan titta på med de matematiska målen i läroplanen i åtanke. Vi såg även 

barn som hjälpte varandra, väntade på sin tur, samarbetade och samspelade vilket vi kan 

koppla till barns sociala kompetens och normer och värden. Vi menar alltså att vi även 

kan se ett multilärande i ateljén där många av strävansmålen i läroplanen för förskolan, 

Lpfö 98, reviderad 2010, har goda möjligheter att synliggöras. Kan man se det i barns 
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uttryck på förskolan? Hur visar sig det? Vi tror att det kan bli ett bra ämne i en vidare 

undersökning. Vi tror att det behövs mer undersökningar kring barns skapande uttryck 

för att våra verksamheter ska utvecklas. På sikt leder det till lärande och utveckling för 

oss pedagoger och barnen vi arbetar med. 

 

Eftersom vi i vår undersökning upplevt olika pedagogiska förhållningssätt och 

förutsättningar, så tänker vi att det behövs mer forskning kring hur vi i den skapande 

verksamheten kan främja barns utveckling och lärande på ett lekfullt sätt. Vidare 

forskning kan även bidra till att finna metoder för hur pedagoger i större utsträckning tar 

tillvara på barns nyfikenhet. Vi fascinerades av barnens samtal som skedde under tiden 

de skapade och tänkte att pedagogers lyssnande av barns åsikter, tankar och känslor har 

stor betydelse för hur de uttrycker sig. Detta tycker vi också skulle vara intressant att 

forska vidare om.  
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Bilagor 
Bilaga A  

Informationsbrev till förskolechefer 

Vi är två̊ lärarstudenter, Monica Viden och Susanne Olsson, som läser 

förskollärarutbildningen på Linnéuniversitetet i Växjö. Vi har nu påbörjat vårt 

examensarbete där vi har för avsikt att undersöka hur barns uttryck visar sig i 

ateljéverksamheten. Vi kommer att användas oss av filmade observationer för att söka 

svar på våra frågeställningar. Vi är intresserade av att observera förskollärare och barn 

på er förskola och är tacksamma om ni vill undersöka möjligheten för oss att göra detta.  

Under observationen filmar vi samt för vissa anteckningar för att sedan kunna analysera 

observationerna utifrån våra frågeställningar 

Vi följer de forskningsetiska principerna vilket innebär att deltagandet är frivilligt och 

förskollärare och barn kan avbryta filmningen när de vill. Förskollärarna och barnen är 

anonyma i undersökningen. Vårt material från observationerna förvaras så att inga 

obehöriga kan ta del av det. Vår handledare Gunilla Rosendahl 

(gunilla.rosendahl@lnu.se), vår examinator och lärare är behöriga att se, läsa och lyssna 

på materialet.  

Vid frågor kring observationen är ni välkomna att kontakta oss.  

Monica Viden: xxxxxxxxxx mw222hn@student.lnu.se  

Susanne Olsson: xxxxxxxxxx so222dw@student.lnu.se  

Tack på̊ förhand!  

Jag har tagit del av ovanstående information och ger mitt medgivande till observationer 

av mina medarbetare och barn på förskolan. 

___________________________   __________________  

Namnförtydligande                           Datum  

 

Vänliga hälsningar 

Monica Viden och Susanne Olsson 

 

Växjö 2016-04-19 
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II 

Bilaga B 

Brev om medgivande till observationer 

Vi är två̊ lärarstudenter, Monica Viden och Susanne Olsson, som läser 

förskollärarutbildningen på Linnéuniversitetet i Växjö. Vi har nu påbörjat vårt 

examensarbete där vi har för avsikt att undersöka hur barns uttryck visar sig i 

ateljéverksamheten. Vi kommer att användas oss av filmade observationer för att söka 

svar på våra frågeställningar. Som verksamma förskollärare är ni viktiga för oss 

studenter eftersom ni har erfarenhet inom yrket. Vi är därför tacksamma om ni vill delta 

i vår studie.  

Under observationerna filmar vi och för vissa anteckningar som vi sedan kommer att 

analysera utifrån våra forskningsfrågor. 

Vi följer de forskningsetiska principerna vilket innebär att ert deltagande är frivilligt och 

ni kan avbryta när ni vill. Ni kommer att vara anonyma i undersökningen. Vårt material 

från observationerna förvaras så att inga obehöriga kan ta del av det. Vår handledare 

Gunilla Rosendahl (gunilla.rosendahl@lnu.se) vår examinator och lärare är behöriga att 

läsa och lyssna på materialet.  

Vid frågor kring vår observation är ni välkomna att kontakta oss.  

Monica Viden: xxxxxxxxxx mw222hn@student.lnu.se  

Susanne Olsson: xxxxxxxxxx so222dw@student.lnu.se  

Tack på̊ förhand!  

Jag har tagit del av ovanstående information och ger mitt medgivande till att delta i 

observationer som filmas  

____________________________ __________________  

Namnförtydligande                          Datum  

 

Vänliga hälsningar 

Monica Viden och Susanne Olsson 
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Bilaga C 

Brev om medgivande till observationer 

Vi är två̊ lärarstudenter, Monica Widen och Susanne Olsson, som läser 

förskollärarutbildningen på Linnéuniversitetet i Växjö. Vi har nu påbörjat vårt 

examensarbete där vi har för avsikt att undersöka hur barns uttryck visar sig i 

ateljéverksamheten. Vi kommer att användas oss av filmade observationer för att söka 

svar på våra frågeställningar. Era barn är viktiga för oss studenter eftersom att försöka 

utgå från barns perspektiv är av stort intresse för oss. Vi är därför tacksamma om ni vill 

låta ert barn delta i vår studie.  

Under observationerna filmar vi och för vissa anteckningar som vi sedan kommer att 

analysera utifrån våra forskningsfrågor. 

Vi följer de forskningsetiska principerna vilket innebär att ert barns deltagande är 

frivilligt och de kan avbryta när de vill. Barnen kommer att vara anonyma i 

undersökningen. Vårt material från observationerna förvaras så att inga obehöriga kan ta 

del av det. Vår handledare Gunilla Rosendahl (gunilla.rosendahl@lnu.se), vår 

examinator och lärare är behöriga att läsa och lyssna på materialet.  

Vid frågor kring vår observation är ni välkomna att kontakta oss.  

Monica Widen: xxxxxxxxxx mw222hn@student.lnu.se  

Susanne Olsson: xxxxxxxxx so222dw@student.lnu.se  

För att ert barn ska kunna delta i vår studie måste ni samtycka. Vi ber er därför att fylla i 

talongen nedan och lämna den till ert barns avdelning. 

Tack på̊ förhand! 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Jag ( ) samtycker ( ) samtycker inte till att mitt barn deltar i filmning i samband med 

observationen. 

 Datum________ Barnets namn:___________ 

Vårdnadshavarens namnteckning__________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga D 
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Observationsmatris 

Observation nr: 

Antal barn 

Antal pedagoger 

Ateljé i ”eget” rum 

Ateljé ”rum i rummet” 

 

Planerad (material förberett el. tas fram med barnen) 

 

 

Spontan 

 

 

Pedagog närvarande (fysiskt, mentalt) 

 

 

 

Börja         Genomföra         Avsluta 

 

 

 

Självständiga barn 

Nej                                     Delvis                              Fullt ut 

 

 

Materialets tillgänglighet 

Inte alls                          Delvis                                 Mycket 

 

 

Varierande och ”rikt” material 

Inte alls                         Delvis                                  Mycket 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


