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Abstract 
Vår studie syftar till att undersöka om barn har möjlighet till eget aktörskap i förskolans 

ateljé. I vår studie utgår vi från ett barndomssociologiskt perspektiv. Vi betraktar barn som 

aktiva aktörer då de, utifrån egen förmåga, kan handla och reflektera. Vi ser barn som 

kompetenta och sociala individer som genom erfarenheter och möjligheter kan utveckla, 

utnyttja sitt aktörskap i förskolans ateljémiljö. För att uppnå vårt syfte har vi observerat två 

förskolor för att kunna se om barn har möjlighet till att ta egna initiativ i ateljén. Vi 

observerade situationer utifrån ett observationsschema där vi kategoriserade barns 

initiativtagande i möjlighetssituationer där barnet, pedagogen och rummet var viktiga 

faktorer. Vi observerade även när barnen förhindrades att ta eget initiativ. Vi har också 

fotograferat delar av ateljén för att med stöd av bilder kunna titta på bland annat 

åtkomlighet av material för barn. Vi kom fram till att barnen gjorde aktiva val, samt 

erbjöds möjligheter, för att utöva och utveckla sitt aktörskap. I många situationer har 

barnens aktörskap visat sig genom att barnen exempelvis fått komma med åsikter och blivit 

hörda. Där av har de kunnat påverka sin situation i ateljén. 

 

 

 

Nyckelord: Barn, Aktörskap, Initiativtagande, Ateljé  
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1. Inledning 

Förskolans miljöer har alltid inspirerat oss. Det är en plats där många olika rum är 

konstruerade på sitt särskilda vis och bildar en helhet som är unik för just den platsen. Vi 

vill genom detta arbete få en bättre förståelse av hur förskolans ateljé används av barn och 

vuxna. Vi menar att ett rum kommunicerar med oss. Hur rummet är möblerat, vad som 

finns i rummet och vad som är tillgängligt kommer att ge oss regler för vad vi kan och inte 

kan göra i det rummet. Vi vill att ateljén ska vara en plats som bjuder in till eget skapande. 

I förskolans ateljé ska barn kunna skapa vad de vill utifrån eget bevåg. Om ateljén har 

material som är oåtkomligt kommer det att begränsa barns möjligheter till eget aktörskap. 

Vi anser att om barn har tillit till sina egna förmågor samt om de har erfarenhet av att 

självständigt kunna ta initiativ kommer barnen kunna skapa fritt i exempelvis ateljén. Detta 

kan i sin tur leda till att barnen utvecklas som självständiga medborgare i samhället. Vår 

vision är att barn, i en perfekt värld, självmant ska kunna skapa fritt i ateljén utan att 

hämmas av regler och otillräckliga resurser. Självklart finns det faktorer som säkerhet, 

ekonomiska resurser och tid som alltid kommer att hämma vissa möjligheter för barnen i 

ateljén. Om pedagoger kan jobba med god fantasi och positivt ställningstagande gentemot 

barnen borde barnet få de möjligheter till utveckling som går inom ramarna för vad som 

faktiskt är möjligt. 

1.1. Disposition 

Vi har valt att börja med en bakgrundsforskning som behandlar barndomen och barnsyn ur 

ett historiskt perspektiv. Vi tar sedan upp relevanta förgrundsfigurer till arbetet om barn i 

inomhusmiljön och förskolan. Sedan kommer vi med tidigare forskning gå in på miljöns 

betydelse och barns aktörskap innan vi går in på våra frågeformuleringar, resultat och 

diskussion. 

1.2. Arbetsfördelning 

Vi har båda deltagit under observationerna och skrivit alla delar under samarbete. 

Litteraturläsningen fördelades och diskuterades under arbetets gång. Under tidigare 

forskning har Nicklas haft ett större ansvar för miljön medan Christopher har haft ett större 

ansvar för barns aktörskap. Resultat, analys och diskussion har genomarbetats tillsammans. 
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2. Bakgrund 

Hur samhället har uppfattat synen på barn och barndom har sett olika ut genom tiderna. 

Samhällets struktur och föreställningar har påverkat samhällets barnsyn. Detta vill vi med 

hjälp av forskning om barndom och barnsyn lyfta fram för att få en förståelse om hur och 

varför ateljémiljön uppstod i förskolan. 

2.1. Barndom ur ett historiskt perspektiv 

Thom Axelsson och Jonas Qvarsebo talar om att synen på barndomen är starkt kopplad till 

de föreställningar om vad vi anser vara normalt för ett barn. Vad som skiljer barndom från 

vuxenhet har en koppling till hur vårt samhälle ser på skillnaden mellan barndom och 

vuxenhet (2010, s. 39-40). Axelsson och Qvarsebo tar upp att det under 1900-talet växte 

fram en distinktion mellan barndom och vuxenhet. Detta främst med hjälp av tydligt 

avgränsade institutioner och miljöer som man kopplar till antingen barndom eller 

vuxenlivet (2010, s. 41). 

 

Barnomsorgen gick från att på 1800-talet vara småbarnsskolor med fokus på att läsa, skriva 

och räkna, till att på 1900-talet bli barnträdgårdar där pyssel, husliga sysslor och 

organiserad lek var centralt. Småbarnsskolorna och barnträdgårdarna som fostrade barnen, 

istället för att hemmen fostrade dem, fick mer krav från hemmen att fostra barnen till att 

växa upp och bli goda samhällsmedborgare. Under tidigt 1900-tal ansågs barndomen vara 

en förberedelse för vuxenlivet på det sätt att exempelvis barnarbete började avta i Sverige. 

Dock var det ändå viktigt att barn utvecklade kunskaper och erfarenheter för arbete redan 

vid 14-års ålder. Idag har barnomsorgen utvecklats till en förskola som vi kopplar till lek, 

fostran och utbildning (Axelsson och Qvarsebo, 2010, s. 40-44). 

 

Vår förskolehistoria har påverkat hur vi ser på barn och vilken miljö barn behöver. Som 

Vallberg Roth nämner kan vi idag se arv från tidigare läroplansperioder i vår egna 

läroplan, fast med lite nya inslag som exempelvis är mer fokuserad på individualisering 

och ett nätverkssamhälle vilket medför att den kollektiva identiteten avtar (2002, s. 261). 

Från att varit en förskola styrt på en lokal nivå har vi idag ett större och sammankopplat 

nätverk för förskolans verksamhet som ska fungera i alla delar av samhället. Idéer, 

kunskap och kulturer har styrt oss till att se på barndomen på ett visst sätt. Dagens syn på 

barndom kan ses som ett historiskt arv där tidigare samhällssyner har utvecklat och 

påverkat dagens barndomsyn. 

2.2. Den moderna tidens skolsystem 

Hur samhället ser ut och formas påverkar hur samhället ser på barn och barndom. Genom 

att se tillbaka på historien kan vi förstå varför vårt samhälle har den barnsyn vi har idag. 

Förutom att olika samhällsfaktorer som exempelvis urbanisering och politisk styrning har 

skolsystemet även påverkats av händelser, kulturer och ledande ikoniska förgrundsfigurer. 

För att förstå detta bättre har vi valt att, under kommande rubriker, titta på vissa olika 

sorters barnsyner samt presentera olika förgrundsfigurer som varit inflytelserika för dagens 

synsätt.  
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2.3. John Dewey 

John Dewey, amerikansk filosof under mitten av 1900-talet, talade om “naturliga resurser”. 

Till det räknade han in barns vilja att undersöka för att få se resultat, samt barns konstnärliga 

och skapande förmågor (Sundgren, 2011, s. 111). Dewey menade att människan har ett 

egenvärde och borde få göra sina egna val i livet då människan är en social varelse 

(Sundgren, 2011, s. 103-104). Detta stämmer överens med en modernare barnsyn och även 

visionen om barnets egna aktörskap och initiativskapande. För att kunna skapa fritt behövs 

en miljö som tillåter frihet. Dewey kritiserade dåtidens skolsystem och dess syn på lärande, 

där barnen skulle sitta passivt vid symmetriskt uppradade bänkar och läroböcker låg i fokus 

(Sundgren, 2011, s. 107). 

2.4. Maria Montessori 

Maria Montessori, italiensk forskare och grundare till montessoripedagogiken i början av 

1900-talet, menade att en lärare behöver ha ett djupgående intresse vad gäller den växande 

människan. För att kunna “gå upptäckandets väg” gäller det att lära känna och förstå 

barnet (Montessori, 1949/87, s. 122). Att som lärare endast observera barnet räcker inte 

utan läraren måste också kunna inta barnets eget perspektiv (Ahlquist, Gustasson & 

Gynther, 2011, s. 209). Att inta barns perspektiv handlar om att låta barn göra sina röster 

hörda. Skillnaden mellan barns perspektiv och barnperspektiv, menar Halldén, är att det 

kan liknas mellan barns kultur och barnkultur (2007a, s. 169). För att inta ett 

barnperspektiv måste pedagogen gå in i barnets egna perspektiv. Vad Montessori menade 

var att det inte räcker att endast observera barn utan det gäller att försöka förstå vad barnet 

tänker på djupet. 

 

Montessori var kritisk mot en stillasittande lärandemiljö där barns verkliga natur hämmas. 

Istället ville Montessori skapa en miljö som gav barn utrymme till frihet. Pedagogisk 

observation är en metod där barnet är den centrala punkten och läraren lär sig av barnet hur 

undervisningen ska gå till för att på bästa sätt gynna barnets utveckling och därifrån själv 

utvecklas mot att bli en bättre pedagog (Montessori, 1967/83, s. 8). Montessoris bild av 

läraren var som en handledare snarare än en undervisare. Barnen är initiativtagare och ges 

möjligheten att själva arbeta praktiskt och att själv kunna söka kunskap (Ahlquist, 

Gustasson & Gynther, 2011, s. 209-210). 

2.5. Loris Malaguzzi och Reggio Emilia 

Loris Malaguzzi är en grundare och inspiratör till de kommunala förskolorna i Reggio 

Emilia som föreläste om synen på barn och kunskap i mitten av 1900-talet. Han pratade om 

tre olika generella barnsyner. Det talades om det sovande och fattiga barnet, det vakna men 

fattiga barnet samt det rika barnet. Dessa tre barnsyner brukar ställas mot varandra. Det 

sovande men fattiga barnet syftar till en barnsyn där barnet framstår som sovande och 

passivt. Du kan inte ha en dialog med barnet, det ses som en tom behållare eller ett tomt 

blad som kan fyllas med kunskap från de vuxna. Det vakna med fattiga barnet syftar till ett 

barn som har resurser men som behöver hjälp av vuxna för att utvecklas. Barnet är 

mottagligt och “vaket” att kunna utvecklas, men är fattigt då det inte får möjlighet att 

använda sina resurser. Barnet saknar ansvar för sin egen kunskap och styrs av pedagoger. 

Det rika barnet är ett barn med stor handlingskraft som vill utvecklas och lära sig saker. 

För att det rika barnet ska utvecklas ska den vuxne agera som medkonstruktör och 
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upptäckare tillsammans med barnet, snarare än en beskyddare över barnet (Dahlberg & 

Åsén, 2011, s. 246-247). 

 

Inom Reggio Emilia bygger pedagogiken på en kunskapssyn som bygger på barns 

erfarenheter, tankar och teorier. Pedagogiken går ut på att utmana barn och vidareutveckla 

deras tidigare erfarenheter och teorier (Dahlberg & Åsén, 2011, s. 240). Synen på kunskap 

är ett samspel mellan människor som också blir beroende av hur organisationen och miljön 

utformas. Kunskap ses som en process och det gäller för pedagogerna att arrangera miljön 

för att barn aktivt ska kunna utvecklas och tillägna sig kunskap. Inom Reggio Emilia gäller 

det att skapa en miljö och organisation som stöttar barns utveckling samtidigt som 

pedagogerna intar en roll som medforskare. Carina Rinaldi, president för Reggio Children, 

myntade “vi skapar rummet och rummet skapar oss”. Med det menade hon att hur 

pedagoger arrangerar det pedagogiska rummet speglar deras barnsyn (Dahlberg & Åsén, 

2011, s. 252-253). Hillevi Lenz Taguchi menar att rummet kommunicerar ett budskap, till 

människan, om vilka traditioner och föreställningar som styr, samt vad som förväntas ske i 

detta rum (1997, s. 47). Miljön brukar, inom Reggio Emilias tradition, benämnas som den 

tredje pedagogen och är tänkt att ge barn motivation och inspiration till kreativitet. Utifrån 

denna tradition brukar förskolor därför skapa olika miljöer i verksamheten med olika 

syften. Exempelvis ateljéer eller byggverkstäder. Inom Reggio Emilia anställs också en 

atelierista som ansvarar för ateljén (Dahlberg & Åsén, 2011, s. 253-254). 

 
Ateljén har två funktioner. För det första utgör den en plats där barn kan komma att behärska 

alla typer av tekniker, som målning, teckning och arbete med lera - alla de symboliska språken. 

För det andra hjälper den de vuxna att förstå hur barn hittar fram till självständiga former för 

uttrycksfrihet, kognitiv frihet, symbolisk frihet och vägar till kommunikation. Ateljén har en 

viktig provocerande och störande effekt på gammalmodiga undervisningsidéer. (Edwards, 2012, 

s. 304) 

 

Svensk förskoleverksamhet har hämtat mycket inspiration från Reggio Emilia, både i 

verksamheten men också i läroplanen för förskolan. Såväl barnsynen som läroplanen för 

förskolan utgår från Reggio Emilias pedagogiska filosofi som förebild (Dahlberg & Åsén, 

2011, s. 260). 

2.6. Dagens förskola 

Som vi ser har historiska faktorer, barnsyn och olika profileringar påverkat utformandet av 

de svenska moderna styrdokumenten. I läroplanen för förskolan kan vi se att 

förskolemiljön ska vara trygg och samtidigt inbjuda barnen till lek och utforskande. Som 

Dewey beskrev det är barn sociala individer som påverkas och formas av uppfostran och 

miljö. Precis som Dewey och Montessori tar upp är det viktigt att miljön som barn vistas i 

erbjuder frihet. Mycket av detta kan vi se spår av i dagens läroplan för förskolan. 

Förskolebarnen bör kunna utveckla initiativtagande och kunna leva ut sitt aktörskap i en 

social miljö. Pedagoger ska kunna stötta barnen i att vara sociala medborgare som 

självmant ska kunna ta beslut.  Här följer några citat från förskolans läroplan som vi anser 

har relevans för vårt forskningsområde. 
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“Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek 

och aktivitet. Den ska inspirera barnen att utforska omvärlden. I förskolan ska barnen 

möta vuxna som ser varje barns möjligheter och som engagerar sig i samspelet med både 

det enskilda barnet och barngruppen.” (Lpfö, 2016, s. 6). 

 

“Barnen ska få möjligheter att utveckla sin förmåga att iaktta och reflektera. Förskolan ska 

vara en levande social och kulturell miljö som stimulerar barnen att ta initiativ och som 

utvecklar deras sociala och kommunikativa kompetens. Barnet ska också ha möjlighet att 

enskilt fördjupa sig i en fråga och söka svar och lösningar.” (Lpfö, 2016, s. 6). 

 

Med dessa citat tänker vi oss att barn ska känna sig trygga och utveckla en god självkänsla 

i utforskandet av förskolans miljö och sociala samspel. Som vi tidigare tog upp skapade 

Malaguzzi tillsammans med skolorna i Reggio Emilia en miljö som bygger på barnens 

erfarenheter som stöttar och utmanar dem i deras utveckling. Eriksson beskriver att barn 

som får känna sig delaktiga stärker sin självkänsla. Delaktighet syftar till att få möjlighet 

att bli både sedd och hörd av andra samt att få uttrycka sig själv. Samtidigt ska barnen få 

uppleva att de är uppskattade och viktiga för andra (2009, s. 203). Vi vill med vår 

forskning, precis som förskolans läroplan säger, undersöka om barnen får möjlighet att 

bland annat fördjupa sig i frågor och svar för att själv finna lösningar. 

2.7. Sammanfattning av bakgrunden 

Förskolans verksamhet har stora möjligheter att utveckla barns egna aktörskap i förskolans 

ateljé. Detta leder oss till frågan om hur förskolor idag utformar ateljén, fysiskt och 

pedagogiskt, på ett sätt som gynnar barns åtkomlighet och möjligheter till eget 

initiativtagande. Ateljémiljön kan vi tolka som ett arv från olika ikoniska förgrundsfigurer 

som vi sedan anpassat till vår samhällsstruktur. Vi vill, med detta i åtanke, analysera 

barnens möjligheter i dagens version av inomhusmiljön och se vilken sorts frihet barnen 

får i förskolans ateljé samt vilka olikheter som infinner sig från förskola till förskola. 
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3. Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med vår studie är att undersöka barns möjligheter till eget aktörskap i förskolans 

ateljémiljö. För att undersöka detta kommer vi att utgå från följande tre forskningsfrågor. 

 

• Hur är ateljén utformad, gällande åtkomlighet till material? 

• Får barnen möjlighet till eget initiativtagande i ateljén? 

• Vad gör barnen med möjligheterna? 

 

Vi uppfattar barns aktörskap som deras möjligheter att kunna ta egna initiativ samt att 

kunna påverka sin omgivning. Med ateljé syftar vi till rummet där barnen exempelvis ritar, 

målar och skapar med lera eller naturmaterial. Rummet ses oftast som den plats där de mer 

kladdiga aktiviteterna utförs. Med åtkomlighet syftar vi på om material finns synligt och 

tillgängligt att använda för barnen utan hjälp från vuxna. När vi ser på barns 

initiativtagande syftar vi på huruvida barnen tar för sig och är kreativa med användandet 

av utrymme, material och socialt samspel. 

 

 

 

4. Tidigare forskning 

Vi har i bakgrunden kort redovisat hur barndomen tolkats och barnsynen har sett ut i ett 

historiskt perspektiv. För att vidare kunna förstå och analysera förskolans ateljé måste vi 

också titta på forskning om inomhusmiljön och forskning om barns aktörskap i den. 

4.1. Miljön och platsens betydelse 

Johansson och Pramling Samuelsson menar att det finns en ambition att skapa lekmiljöer 

som utmanar barn, där miljön ses som en helhet. Medan miljön ska stötta barn i deras 

utveckling blir pedagogens uppgift att arrangera miljön på ett sätt som utmanar barnen och 

ger dem kontinuitet. Det är samtidigt viktigt att barnen får samma möjlighet att förändra 

miljön, skapa nya miljöer eller att använda den befintliga miljön på andra sätt (2009, s. 

147, 149).  

 

I och med att samhället och barnsynen förändrats har även miljön för barnen förändrats. 

Med fokus på leken menar Charlotte Tullgren att lekarnas miljö är en viktig faktor för 

barnens lekar där barngrupper och omgivningar är beroende av varandra (2004, s. 22). Vi 

lär och utforskar med de resurser vi har att tillgå vilket gör miljön till en viktig faktor för 

vår utveckling. För att barnen ska kunna utforska dessa resurser krävs det att de finns 

tillgängliga för barnen. Halldén menar att material ofta inte finns inom räckhåll för barnen 

men att barnen då använt stolar eller förhandlat med vuxna om att få tillgång till dessa 

material (2007a, s. 161). Dessa placeringar av material och förhandlingar om tillgångar 

beskriver Halldén finns för att de vuxna ska upprätthålla ordning och motverka kaos i 

verksamheten (2007a, s. 163). Detta gör att barns frihet att leka fritt utan vuxen styrning 
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kan ses som en illusion men att denna ordning finns just för att leken ska fungera i de 

gemensamma utrymmen där barn och vuxna vistas. 

 

Mycket av den miljö vi har i förskolan härstammar från ett kvinnodominerat yrke, som 

Lundgren sammanfattar som en hemlik miljö med fokus på omvårdnad (2004, s. 27). 

Tullgren förklarar utifrån sina studier att förskolan än idag domineras av en kvinnokultur 

där miljö, aktiviteter och material påverkas och ofta används på ett lugnt och kontrollerat 

sätt i det som kallas den “fina leken” (2004, s. 99). Tullgren beskriver vidare hur lekar 

konstrueras och ofta styrs och regleras av pedagoger för att exempelvis dämpa ljudnivåer 

eller våldsamma vilda lekar (2004, s. 83). Halldén talar om den nordiska kulturen där 

barndom kopplas med natur under de normer som säger att den goda barndomen är knuten 

till den fria naturen (2007a, s. 92). Allt detta påverkar pedagogers förhållningssätt till hur 

en miljö konstrueras. Enligt Mårtensson ger förskolans utomhusmiljö ett värdefullt 

utrymme för frirum. Samtidigt menar hon att vuxna, i hög grad, organiserar inomhusmiljön 

och ger struktur åt de aktiviteter som sker i den (2009, s. 165). Att inomhusmiljön 

organiseras mer än utomhusmiljön behöver inte innebära att barns frirum försvinner. 

 

Halldén talar om den organiserade dagen i vilket barn lever sina liv på bestämda platser 

som är influerade av artefakter som fungerar som globala fenomen. En mobiltelefon är ett 

exempel på en artefakt som kan användas för olika ändamål både i en lokal och en global 

process (2007a, s. 89). Många av de rummen vi befinner oss i kan beskrivas som 

symboliska och fysiska. Med detta menar Halldén att rum och plats kan uppfattas olika, 

men att rummet blir en plats när det används som utgångspunkt för upplevelser och 

meningsskapande (2007a, s. 90). Då barnen har dessa unika uppfattningar om rummet 

bildas det i det fysiska rummet ett symboliskt värde för olika barn. “Genom att lyssna på 

hur barn beskriver olika platser kan vi komma åt vilka olika erfarenheter dessa platser har 

gett och därmed också förstå platsens symboliska mening.” (Halldén, 2007a, s. 93). 

 

Ett rum kan påverka oss på fler sätt än bara genom dess utformande. Mycket som Halldén 

tar upp i sina studier handlar om de oskrivna regler som kan förekomma i speciella rum, 

exempelvis att man i målarrummet får kladda och blöta ner, men att det finns vissa gränser 

för hur mycket man får göra det (2007a, s. 159). När barnen rör sig från ett rum till en 

annat, exempelvis från ett allrum till ateljén, måste barnen anpassa sig till de oskrivna 

regler som ofta regleras och instrueras av förskollärare som vistas på platsen. Detta betyder 

inte att barnen inte är med och påverkar. Som Halldén beskriver det skapas det sociala 

ordningar i olika rum där barnen är medproducenter och reglerar samspelet mellan både 

barn och vuxna (2007a, 160). Barnen deltar i förhandlingar, utforskar och undersöker på 

olika platser som sociala aktörer. 

4.2. Barns aktörskap 

Inom barndomssociologin talas det ofta om det kompetenta barnet. Det kompetenta barnet 

ses som en individ med en förmåga till socialt aktörskap. Detta grundar sig på barnsynen 

“being”, där barnet framstår som en egen social grupp i samhället. Motsatt är barnsynen 

“becoming” där barnet är en blivande vuxen (Halldén, 2007b, s. 31-32, 35-36). Genom att 

erkänna barn som egna individer tilldelas de möjligheter till aktörskap. Det ger en 

förändrad barnsyn gentemot att se barnet som någon som är på väg att bli en vuxen individ.  
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Det är viktigt för förskolepersonalen att reflektera över sin egen barnsyn och erbjuda barn 

möjligheten att själva kunna agera utifrån ett eget aktörskap. Enligt Eriksson bör 

förskolepersonalen inta ett “möjlighetsinriktat förhållningssätt” samt en medvetenhet 

kring sin yrkesroll. Med detta menar hon att personalen inte ska sätta sina egna intressen 

som ett hinder för barns mål. Istället bör förskolepersonalen göra sig själv medveten om 

sin yrkesroll samt om att personalgruppen påverkar barns möjligheter (2009, s. 212). 

Eriksson skriver att “Den kanske bästa vägen till påverkan och delaktighet för barn är att 

agera självständigt och att vara självständig”. Vidare menar Eriksson att det lärarna måste 

hjälpa barnen med är att finna de “verktyg” som krävs för att kunna bli en självständig 

individ, samt att lärarna måste hjälpa barn att utveckla sin egen självständighet (2009, s. 

213). 

 

“Det är i leken barn manifesterar och uttrycker sitt engagemang och sin delaktighet.” 

(Eriksson, 2009, s. 216). I den fria leken känner sig barn kompetenta och utvecklar sin 

egen tillit, då barnen i lekens värld är fria från vuxnas sociala regler. Om pedagoger arbetar 

utifrån det möjlighetsinriktade arbetssättet och ser barn som kompetenta individer med en 

förmåga till socialt aktörskap kan de tillämpa det i förskolans ateljé. Pedagogen får inte 

låta sina intressen och brist på förmågor begränsa barnens utveckling. 

 

 

 

5. Teoretiska perspektiv 

I denna studie utgår vi från ett barndomssociologiskt perspektiv. För att förstå detta 

perspektiv har Halldén beskrivit hur man kan förklara detta perspektiv utifrån sex punkter 

(Halldén, 2007b, s. 26-27). Vi har i vår studie bestämt oss för att vissa av dessa punkter är 

relevanta för vårt arbete. Den första punkten är: “Barndom ska förstås som en social 

konstruktion” (Halldén, 2007b, s. 26). Detta anser vi är ett viktigt förhållningssätt då det i 

ateljén skapas en social och kulturell miljö där tankar och idéer, i en social konstruktion, 

öppnar upp för fantasifull och kreativ lek i miljön. Den andra punkten är: “Barn är och 

måste betraktas som aktiva i skapandet av sitt eget sociala liv” (Halldén, 2007b, s. 26). Vi 

ser barn som kompetenta aktörer som har förmågan att handla och reflektera utifrån egna 

förmågor. Vi ser inte barn som passiva mottagare utan anser att barn redan som små är 

kapabla att utvecklas genom olika socialisationsprocesser. Om barn blir betraktade som 

aktiva skapare blir de tilldelade ett aktörskap, exempelvis genom deltagande, samspel eller 

valmöjligheter. Med detta aktörskap kan barnen få möjlighet att kunna ta egna initiativ och 

beslut som kan påverka deras situation. 

 

William Corsaro förklarar begreppet “interpretive reproduction”, eller tolkande 

reproduktion. Tolkande reproduktion är när barn aktivt tillför sin egen tolkning av de 

vuxnas samhälle till deras egen kamratkultur (2003, s. 126). Vi anser att aktörskapet hos 

barn är något som de behöver utveckla. Det gäller som vuxen att vara en god förebild och 

stötta barn i deras tolkning av sin omgivning. Ateljémiljön är en arena där barn får många 

tillfällen att tolka, imitera och reproducera kunskap för att lära sig om, och förstå, sin 

omvärld. Miljön har en direkt påverkan vad gäller barns aktörskap. Varje miljö, eller rum, 

har olika regler och begränsningar som avgör vilka förväntningar som miljön har. Genom 

att arrangera en miljö i förskolan kan pedagoger anpassa miljön utifrån läroplanen för 

förskolan samt förskolans didaktiska vision av miljöns syfte. Beroende på hur miljön 
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arrangeras kan den antingen gynna barns utveckling och lärande eller hindra den. Hur 

miljön utformas har alltså stor betydelse vad gäller barns utveckling och lärande. Barn 

interagerar med människor sinsemellan men de interagerar också med den 

omkringliggande miljön. För att kunna erbjuda barn att själva kunna agera utifrån sitt egna 

aktörskap i ateljén måste de få tillgång till miljön och dess artefakter. Ateljén har potential 

att vara en plats där förskolebarn får möjlighet till eget inflytande och initiativtagande. 

Syftet med vår studie är bland annat att se om ateljén utformats för att gynna barns 

aktörskap eller om ateljén faktiskt förhindrar det.  

 

 

 

6. Metod 

Vi har utifrån vår frågeställning valt att göra en observationsstudie av förskolans ateljé för 

att kunna se hur barn och förskollärare förhåller sig till rummet och interagerar med 

varandra och miljön. Vi valde att förhålla oss till det Martyn Denscombe kallar för en 

systematisk observation där interaktion står i centrum och man använder ett 

observationsschema för att få fram ett resultat som skulle se likadant ut för alla som 

observerar (2010, s. 199). Då vi valt att inte använda oss av filmning kommer vi ta stöd av 

bilder för att i resultat och diskussion kunna reflektera ytterligare kring det vi har 

observerat. 

 

Vår observation kommer också att klassas som, vad Bell kallar, en strukturerad 

observation. En strukturerad observation innebär att observatören redan i förväg har 

formulerat en hypotes och/eller syfte (2016, s. 227). Innan observationen är det viktigt att 

redogöra vad som är av intresse, vad som ska observeras och varför observationen kommer 

ge den data man behöver (Bell, 2016, s. 223). Eftersom vi har ett syfte, samt tre 

forskningsfrågor, som vi i detta arbete vill besvara känns den strukturerade 

observationsmetoden väl lämpad. 

 

Vår studie är av en kvalitativ art då vi valt att göra en strukturerad observation med ett 

förbestämt fokusområde, förskolans ateljé. Vår analys består av observationer genom 

användning av ett observationsschema samt bilder tagna av miljön. Genom att använda ett 

systematiskt observationsschema blir det enklare att hålla sig inom ramarna för våra 

forskningsfrågor. Denscombe menar att ett systematiskt observationsschema bör 

kompletteras med kvalitativa anteckningar som beskriver kontexten samt de 

omständigheter och intryck som observeras i olika situationer. (2010, s. 203). Utifrån detta 

har vi valt att utöver kodorden även anteckna vad som sker och sägs under en situation. 

Detta gör det lättare att komma ihåg och kunna analysera händelserna i resultatet. 

6.1. Urval 

Vi har valt att observera två förskolor i närheten av Uppsala. Förskolorna vi kontaktat är 

från olika delar av staden och har därför ingen större koppling till varandra. Vi har valt att 

kontakta förskolor som ingen av oss har arbetat på eller varit i kontakt med förut för att 

inte kunna ha några förutfattade meningar om hur förskolan är utformad eller fungerar. 
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6.2. Material och deltagande 

För att kunna utföra vår observation har vi valt att förbereda ett observationsschema med 

två delar som båda observatörer ska följa. Förutom observationen kommer vi att ta bilder 

med en mobilkamera på ateljéns utformning efter att den använts av barnen. Det blir 

enklast då lokalerna kan tömmas för att undvika att fotografera barn. Bilderna gör att det 

tydligt går att visa hur ateljén är utformad och om den erbjuder tillgänglighet och 

möjligheter för barnen. I studien deltar vi som passiva observatörer. Studien äger rum på 

två olika förskolor där vi observerar en förskollärare och en mindre barngrupp i åldrarna 3-

5 år. Barnen och pedagogen utför valfri aktivitet i ateljén medan vi observerar utan att 

involvera oss i eller påverka aktiviteten på något vis. 

6.3. Bearbetning av material och observationsschema 

Vårt observationsschema bygger på två kategorier. Dessa är när barnen får möjlighet 

(möjlighetssituationer) och inte får möjlighet (icke-möjlighetssituationer). De situationer 

som vi klassat som icke-möjlighetssituationer beskriver endast hur vi ser på det i stunden. 

Det innebär att vad som sker efter en situation som observerats ändå kan leda till att barnet 

får möjlighet till annat. Dock klassar vi det då som en ny situation. I varje kategori finns tre 

faktorer som påverkar barnens möjligheter. Dessa är barnen själva, pedagogen och 

rummet. Under observationen antecknas först en kod som vi anser passar in på situationen 

(se figur 1). För att göra det enklare för oss har vi kategoriserat möjlighetssituationer som 

bokstäver och icke-möjlighetssituationer som siffror. Efter koden beskriver vi kortfattat, 

med egna ord, hur situationen utspelas (se figur 2). 

 
 
 

Får möjligheter Får inte möjligheter 

Barn A - Gör egna val 

B - Samarbetar/stöttar varandra 

C - Åsikter/tankar 

1 - Måste fråga efter material/verktyg 

2 - Måste fråga efter direktiv 

3 - Är passivt 

 

Pedagog 

A – Tillåter 

B - Inspirerar 

C - Ställer sig frågandes/medutforskar  

D - Lyssnar 

E - Möjliggör 

F - Inbjuder 

1 - Tillåter inte 

2 - Ger direktiv/mallar 

3 - Hjälpa styrande 

4 - Lyssnar ej på barnet 

5 - Tar över  

6 - Avbryta 

Rum A - Saker finns tillgängligt/åtkomligt 

B - Finns mycket material 

C - Barnen får själva ta saker 

D - Alla barn använder ateljén? 

1 - Material är inlåst/bortplockat 

2 - Begränsat material 

3 - Utvalt material 

4 - Bara vissa barn kan använda ateljén 

Figur 1. Observationsschema 
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B P R Anteckningar 

1 E 1 Här är ett påhittat exempel där ett barn frågat en pedagog efter ett inlåst material. 

 

(B-1 = Barn - barnet frågar om material, P-E = Pedagog - möjliggör etc.) 

Figur 2. Anteckningar med stöd av kodsystemet 

6.4. Reflektion av metod 

Ett medvetet val vi gjort är att inte dokumentera observationen med ljudinspelning. Maria 

Hedefalk har i sin avhandling testat ljudinspelning i barngrupp där hon upptäckte en 

problematik med att både anteckna och att, i efterhand, förstå ljudinspelningen då det inte 

gick att urskilja vem som sa vad (Hedefalk, 2014, s. 43). Då vi bara får ett tillfälle till varje 

observation vill vi minska risken för oklarheter. Vi har därför valt att inte förlita oss på 

ljudinspelning då det visat sig vara svårtolkat. Viktigt att tänka på är att det endast blir ett 

tillfälle att observera på varje förskola. Det är därför viktigt att ringa in sitt syfte om vad 

som är i fokus under observationerna (Bell, 2016, s. 233). 

 

Vid ett observationstillfälle finns det risker att utsättas för bias (skevheter) eller 

feltolkningar. Bell rekommenderar att, om det finns en medforskare ska denne också vara 

med under observationen då risken för skevheter minskar avsevärt. Observatörer kan 

omedvetet “filtrera” saker eller blanda in privata tolkningar under observationen. Därför är 

det viktigt att vara medveten om att det finns en risk för bias, samt att ständigt reflektera 

över sig själv för att minska dessa risker (2016, s. 224). När man observerar filtrerar 

hjärnan den information som för stunden känns viktig, vilket Denscombe benämner som 

selektiv uppfattning (2010, s. 198). Därför är det viktigt att man som två observatörer har 

förutbestämt vad man observerar och vilka faktorer som är relevanta för observationen. Då 

vi valt att anteckna var för sig är det svårt att bara anteckna samma situationer, men vi har 

genom våra val av kategoriseringar i observationsschemat försökt kunna göra 

observationen reliabel. En nackdel med observationsscheman, beskriver Denscombe, är att 

de beteenden man ser förklarar inte varför de sker (2010, s. 204). Vi har med detta i åtanke 

valt att skapa ett observationsschema utan större tolkningsmöjligheter. Detta för att försöka 

undvika bias. Denscombe påpekar att en forskare inte bör ha förutfattade meningar om sin 

studie och därför inte fokusera för mycket på sina hypoteser. Forskaren ska vara där för att 

lära sig om situationen (2010, s. 208). Då vi har erfarenheter om verksamheten bör vi tänka 

på att under de olika situationer vi observerar hålla oss neutrala och inte förvänta oss ett 

visst beteende i situationer. Då vi har valt att observera på förskolor som vi inte har någon 

koppling till kan vi därmed undvika personliga åsikter som påverkar observationen 

negativt. 

 

Vårt val av fotografering i ateljén anser vi vara lämpligt för att tydligt kunna visa hur 

ateljén är utformad och om den inbjuder till framkomlighet för barnen. Fotografierna ger 

dock ingen helhetsbild av själva rummet. Vi har därför valt att illustrera en planlösning för 

varje ateljé. Dessa är tänkta att kompletteras med fotografierna för att vi ska kunna minnas 

situationerna och miljön bättre inför analysen. Bilderna kommer även ge läsaren större 

möjlighet att förstå och leva sig in i de olika situationerna. 

 

Vi hade gärna utfört en pilotstudie inför detta för att öva på våra observationstekniker och 

testa vårt observationsschema. En pilotstudie innebär enligt Bell att forskaren gör en 
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testobservation innan de riktiga observationerna börjar (2016, s. 224). Detta är något vi 

funderade mycket på att utföra. På grund av tidsbrist avstod vi från en pilotstudie, trots att 

pilotstudier kan minska risken för skevheter. 

6.5. Etiska ställningstaganden 

För att vi ska kunna följa de etiska riktlinjerna har vi tagit stöd av Vetenskapsrådets 

Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Här följer 

Vetenskapsrådets sex regler samt beskrivningar om hur vi förhållit oss till dessa i våra 

studier. 

 

“Regel 1: Forskaren skall informera uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare om 

deras uppgift i projektet och vilka villkor som gäller för deras deltagande. De skall därvid 

upplysas om att deltagandet är frivilligt och om att de har rätt att avbryta sin medverkan. 

Informationen skall omfatta alla de inslag i den aktuella undersökningen som rimligen kan 

tänkas påverka deras villighet att delta” (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7). 

 

Vid kontakt av förskolor måste vi informera om syftet med vår studie, vad vi ska göra där, 

vad som sker med våra anteckningar, vad projektet handlar om, vad vi får ut av vårt arbete, 

att alla deltagare förblir anonyma, att det är frivilligt samt att de kan avbryta observationen 

när de vill. Vi kan inte informera i förväg om själva observationens syfte då det kommer 

att påverka resultatet, men vi kan ge informationen i efterhand för att vara säker på att alla 

inblandade är införstådda med att studien utförs. 

 

“Regel 2: Forskaren skall inhämta uppgiftlämnares och undersökningdeltagares samtycke. 

I vissa fall bör samtycke dessutom inhämtas från förälder/vårdnadshavare (t.ex. om de 

undersökta är under 15 år och undersökningen är av etiskt känslig karaktär)” 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 9). 

 

Vi kommer att kontakta förskolan och personalen för samtycke samt informerar lärare om 

vad vi kommer observera. Vi har i förväg lämnat ut informationsblad samt förberett 

medgivandeblanketter som lärare på förskolan blivit erbjudna. Utifrån informationen har 

pedagoger valt att avstå från att använda medgivandeblanketten då de anser att 

observationerna inte är av etisk känslig karaktär. Vi instämmer med detta beslut men har 

medgivandeblanketter till förfogande om dessa skulle behövas i efterhand. 

 

“Regel 3: De som medverkar i en undersökning skall ha rätt att självständigt bestämma 

om, hur länge och på vilka villkor de skall delta. De skall kunna avbryta sin medverkan 

utan att detta medför negativa följder för dem” (Vetenskapsrådet, 2002, s. 10). 

 

Pedagogerna och barnen har själva rätten att avbryta observationen när de vill. Om de 

avbryter behöver det inte nödvändigtvis förstöra vår observation. Om de vill att vi ska 

stryka undersökningen från vårt register måste vi göra det. 
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“Regel 4: I sitt beslut att delta eller avbryta sin medverkan får inte 

undersökningsdeltagarna utsättas för otillbörlig påtryckning eller påverkan. 

Beroendeförhållanden bör heller inte föreligga mellan forskaren och tilltänkta 

undersökningsdeltagare eller uppgiftslämnare” (Vetenskapsrådet, 2002, s. 10). 

 

Om barnen eller pedagogen vill avbryta observationen får vi inte tvinga dem att fortsätta 

observationen mot deras vilja. Vi får heller inte, med grupptryck eller annan påverkan, 

tvinga dem att fortsätta. Vi kommer vid besöken informera alla inblandade om detta och 

om det skulle uppstå någon form av problematik med aktiviteten får vi planera om besöket 

vid annat tillfälle om de tillåter det. 

 

“Regel 5: All personal i forskningsprojekt som omfattar användning av etiskt känsliga 

uppgifter om enskilda, identifierbara personer bör underteckna en förbindelse om 

tystnadsplikt beträffande sådana uppgifter” (Vetenskapsrådet, 2002, s. 12). 

 

Då vi valt att observera med anteckningar, istället för film eller ljudinspelning, och då vårt 

syfte inte kräver någon identifiering av individer förblir arbetet anonymt. Inga utomstående 

kommer få tillgång till vårt material förens arbetet är färdigt och publicerat. 

 

“Regel 6: Alla uppgifter om identifierbara personer skall antecknas, lagras och 

avrapporteras på ett sådant sätt att enskilda människor ej kan identifieras av utomstående. 

I synnerhet gäller detta uppgifter som kan uppfattas vara etiskt känsliga. Detta innebär att 

det skall vara praktiskt omöjligt för utomstående att komma åt uppgifterna” 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 12). 

 

Vi kommer inte ge ut personuppgifter om varken barn, vårdnadshavare, personal eller 

verksamheten då det kan kopplas, av utomstående, till de som vi observerar. Det vi 

antecknar kommer benämnas på ett sätt som inte går att associera med de som medverkar 

under observationen. All information och rådata kommer endast att finnas tillgängligt för 

oss. 

6.6. Genomförande 

Vi började med att ringa runt till förskolor för att se om det fanns intresse och möjlighet till 

besök av oss. Under samtalet informerade vi förskolorna om vårt arbete och mailade en 

mer detaljerad blankett (se bilaga 10.2). Båda förskolorna har genom överenskommelse 

gått med på att bli observerade utan att fylla i medgivandeblankett då vi inte kommer 

nämna några namn eller något som gör att man kan associera arbetet till vissa individer. På 

plats informerade vi vidare ungefär vad vi tänkt observera, utan att nämna att vi vill se hur 

pedagogen lägger upp arbetet då det kunde påverka vårt resultat. Vid båda 

observationstillfällen har en av förskolornas pedagoger deltagit. Efter observationen gick 

vi, tillsammans med pedagogerna, igenom vad vi tittat på och erbjöd dem tillgång till vår 

data. Detta gjorde vi för att försäkra oss om att studien är okej från deras sida, och för att 

försäkra oss själva att vi inte har något material som kan identifieras med barnen eller 

pedagoger på förskolan. 
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Under den första observationen hade vi som strategi att sitta och anteckna på platser där vi 

fick bästa möjliga uppsikt över barngruppen samtidigt som vi försökte vara “osynliga” för 

barnen för att inte störa deras koncentration. Vi satt på varsin sida av barngruppen för att 

kunna se aktiviteterna från olika vinklar. Efter ett tag bytte de flesta barnen plats till ett 

annat bord vilket medförde att vi omgrupperade då vi inte kunde se barnen längre. Vi intog 

en mer central plats, men distanserad från barngruppen, för att kunna se allt som skedde i 

rummet och samtidigt kunna kommunicera med varandra om vad vi tittade på. Det 

medförde att det blev enklare att observera samma situationer för högre reliabilitet.  

 

Inför den andra observationen var det en aktivitet planerad för barnen. Aktiviteten ägde 

rum runt ett bord och gick ut på att barnen skulle bygga halloweenmonster av deg. Vi 

placerade oss på varsin sida av bordet för att kunna se aktiviteten från olika vinklar och få 

en större helhet. 

När observationerna var färdiga och barnen lämnat ateljéerna kunde vi ägna oss åt att 

fotografera ateljéerna inför vår bildanalys. Efter varje observation jämförde vi våra 

anteckningar för att hitta vilka situationer som båda antecknat om. De situationer som vi 

båda har anteckningar ifrån ger högre reliabilitet. Vi har även med enskilda observationer i 

resultatet som vi anser är relevanta för studien. Vissa anteckningar presenteras inte i 

resultatet då vi anser att dessa är otydliga, ofullständiga eller visat sig vara irrelevanta för 

syftet med vårt arbete. 
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7. Resultat 

Resultaten presenteras med att vi delar in det i Förskola 1 och Förskola 2. För varje 

förskola går vi igenom bildmaterialet och avslutar med de observerade situationerna. 

Utifrån observationerna kommer vi att beskriva de situationer som vi relaterat till vår 

forskning. Vi har valt att kategorisera situationerna då barnen, enligt oss, får möjlighet eller 

inte får möjlighet till initiativtagande. Resultatet är uppdelat i två spalter med en 

avskiljningslinje. Spalten till vänster är situationer med möjlighet och spalten till höger är 

situationer utan möjlighet. Då vi tittar på situationer i stunden har vår uppdelning gjort det 

möjligt att se hur barn, pedagoger och rummet erbjuder möjligheter i olika utsträckningar. 

Vi har även kunnat avgöra när antingen barnen själva, pedagogen eller rummet hämmat 

barnens aktörskap utifrån de kriterier vi har i vårt observationsschema. Exempelvis har 

vissa situationer erbjudit möjligheter på något vis men vi har tolkat att vissa situationer har 

begränsat eller hämmat barnets aktörskap i stunden. Situationerna i resultatet är enskilda 

händelser som är sorterade i kronologisk ordning. Med vårt kodsystem har vi kunnat 

kategorisera när ett barn blivit stöttat av omgivningen, pedagogen, och/eller andra barn. Vi 

benämner barnen i vissa situationer som exempelvis B1 och B2 (B1 betyder barn nummer 

ett). B1 och B2 kommer, i olika situationer, att beskriva två olika barn som exempelvis har 

en dialog. B1 i en situation är nödvändigtvis inte samma B1 i en annan situation. 

Förskolepersonalen benämner vi enkelt som pedagogen. I slutet av resultatdelen analyserar 

vi de olika observationerna. 

 

Vad som anses vara en situation där barn får, eller hindras, till möjlighet av eget aktörskap 

är komplext. Det finns många omkringliggande faktorer och olika situationer kan skiljas 

från olika tillfällen. Därför har vi använt vårt kodsystem för att analysera barnet, 

pedagogen samt rummet. I vissa fall kan exempelvis barnet göra vissa val, men pedagogen 

hindrar barnet på något vis. Då blir rummet den “tredje pedagogen” som får avgöra om 

barnet får eller inte får möjligheter i situationen. Alternativt kanske barnets val omöjliggörs 

på grund av begränsningar i rummets åtkomlighet, men att pedagogen ser till att barnets 

initiativtagande blir möjligt. Genom att använda vårt kodsystem, med stöd av 

situationsanteckningarna, har vi kunnat sortera alla situationer i möjlighet och inte 

möjlighet till eget initiativtagande. 

7.1. Förskola 1 

Vid vårt första observationstillfälle anlände vi till förskolan på förmiddagen och fick följa 

med en pedagog till deras ateljé. Innan vi började frågade pedagogen om hen behövde vara 

med under observationen vilket vi tyckte att hen borde vara. Några barn satt redan i ateljén 

och ritade fritt. Pedagogen pratade med annan personal för det inte skulle vara några 

bekymmer att hen befann sig i ateljén under vår observation. När vi sedan började vår 

observation satt pedagogen vid det runda bordet tillsammans med sex barn. Barngruppen i 

ateljén förändrades och förflyttade sig under observationen men bestod i helhet av ungefär 

fem till sju barn i åldrarna tre till fem år. 
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Planlösning 1: Illustration av ateljémiljön i förskola 1. Observera att figuren ej är skalenlig. 

7.2. Beskrivning av rummet 

Ateljén i Förskola 1 är ett ljust rum med en ingång, en dörr som leder utomhus och en dörr 

som leder in i ett tvättrum. Ateljén hade högt till tak och var uppdelad i två sektioner. Varje 

sektion hade ett bord i centrum. Borden och stolarna var i barnens höjd. De två sektionerna 

var avskärmade med en lång och hög hylla fylld med pysselmaterial i transparenta lådor 

och synligt material (se figur 1.3). Materialet på denna hylla är avskärmat från det 

rektangulära bordet, men fullt synligt från det runda bordet (se figur 1.3 & 1.5). Det runda 

bordet står väldigt nära den stora avskärmande hyllan, byrån med ritmaterial samt 

väggmonterade ribbstolar som används för att förvara ännu mer material (se figur 

1.1).  Under vår observation användes ena sektionen som målarverkstad (se figur 1.2) och 

den andra till att arbeta med deg (play doh). Alla hyllor och bänkar i rummet var öppna, 

synliga och fyllda med material. Hyllorna var till sin höjd för höga för barnen, men allt på 

hyllorna gick att se. Inom synhåll för det runda bordet stod en byrå med papper, pennor 

och saxar i olika färger (se figur 1.6). Där fanns tre stafflier, en hög hylla med diverse 

målarfärg samt ett stängt skåp som vi inte såg innehållet i. Båda borden hade uppsikt över 

en mindre avlång bänk med målarpenslar, förkläden, ramar och lite småplock. Bakom det 

rektangulära bordet fanns bilderböcker på en väggfast bokhylla och en hylla för brickor att 

spara skapelser på (se figur 1.4).  
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7.3. Beskrivning av situationer på förskola 1 

 
Situationer där barn får möjlighet 
 

1.1. En grupp barn sitter vid ett runt bord där ett 

barn sitter och ritar tätt intill ett annat barn. B1 

beskriver sin teckning för B2: “Fin och blank!”. B2 

frågar: “Vad är blank?” och funderar i några 

sekunder innan hen utropar: “Jaha, som pappas 

skor är blank!”. 
 
1.2. I en situation sitter några barn och arbetar med 

deg bredvid pedagogen. Pedagogen har en 

diskussion med barnen om mat och påpekar: “Idag 

ska vi äta plättar”. B1 inflikar att “Det är som en 

liten pannkaka!”. B2, som sitter och plattar till sin 

deg säger: “Jag tror den kan va som den här!” B2 

visar sin platta deg för pedagogen samtidigt som 

hen försöker forma den att bli ännu plattare och 

rund. 
 
1.3. Två barn sitter lite vid sidan av de andra vid 

bordet där alla degar. B1 frågar B2: “Vill du ha den 

här?” B2 skakar på huvudet till svar. B1 tar deg-

biten hen syftade till och frågar en till fråga: “Eller 

den?” B2 skakar på huvudet igen. B1 tar verktyget 

och uttalar att: “Okej, då tar jag dom!”. 
 
1.4. Tre barn står och målar vid de tre stafflin som 

finns tillgängliga. Ett barn sitter bakom dem och 

tittar på. Pedagogen påpekar att det inte finns några 

fler stafflin att måla på. Barnet som tittar på börjar 

efter någon minut utropa: “Vem blir klar först? Inte 

mycket tid kvar nu! Vem kommer vinna?” 

Pedagogen säger att “Du är som en 

programledare!”. 
 
1.5. Ett barn som målar vid sitt staffli har en 

teckning som är fylld med färg. Pedagogen går 

fram och frågar barnet: “Vill du måla mera?” 

Barnet nickar och säger: “Ja”. När barnet tar loss 

teckningen från staffliet går teckningen isär. 

Pedagogen tar emot målningen och säger: “Nej den 

gick sönder, vad tråkigt...” Barnet ler mot 

pedagogen och säger: “Det gör inget.” Barnet går 

iväg för att hämta ett nytt papper. 
 
1.6. Ett barn är klar med sin teckning och börjar 

peta loss tejpen. Ett annat barn är där och säger: 

“Jag hjälper”. Pedagogen kommer fram till barnet 

som har målat teckningen och frågar: “Vill du ha 

hjälp?” Barnet som målat nickar och säger något 

till pedagogen och pedagogen tar bort de resterande 

tejpbitarna. 
 

 

 

Situationer där barn inte får möjlighet 
 

1.22. Ett barn förbereder sig för att rita och går till 

byrån med papper i olika färger. Påvägen dit frågar 

hen: “Varför får man ta bara beige?”. Pedagogen 

hör inte frågan och svarar inte. Barnet tittar på 

pedagogen, sedan på papperna och tar sedan ett 

beigt papper och går tillbaka till sin plats vid 

ritbordet. 

 
1.23. Pedagogen ska förbereda stafflier till målning 

och har gått för att hämta något att sätta upp papper 

med. Barnen står och väntar. Pedagogen kommer 

tillbaka och säger: “Jag hittade ingen häftmassa så 

jag tog tejp istället”.  
 
1.24. Ett barn frågar efter grön färg men blir inte 

uppmärksammad. Pedagogen nämner att pennor 

saknar kork och ber barnen att sätta på korkar på 

tuschpennorna som saknar kork. 
 
1.25. Pedagogen frågar vad B1 gör för någonting. 

B2 svarar åt B1 medan B1 sitter tyst. 
 
1.26. “Titta hur man kan hålla pennan”. Säger 

pedagogen och hjälper barnet att rita sin hand i 

siluett. Pedagogen håller i pennan. När handen är 

ritad utbrister barnet: “Jag kan, jag har gjort helt 

själv”. Pedagogen svarar: “Bra gjort, du har ritat 

en hand!”. 
 
1.27. Ett barn började äta av degen. Pedagogen 

utbrister: “Du får inte äta degen”. 
 
1.28. Ett barn vill arbeta med deg men det finns 

inga lediga platser vid bordet. Barnet ställer sig 

passivt bredvid pedagogen ett tag innan barnet 

säger: “Fröken, jag vill dega” Pedagogen flyttar 

sig och bjuder in barnet. 
 
1.29. Ett barn vill måla med målarfärg och tar på 

sig ett förkläde. Pedagogen menar att förklädet inte 

har några ärmar och ber barnet att hämta ett nytt 

förkläde. Barnet kommer tillbaka med samma 

förkläde. Barnet kunde inte hitta ett annat förkläde. 

Pedagogen låter barnet ha förklädet. En stund 

senare tar barnet av sig förklädet. Pedagogen 

frågar: “Är du redan klar?” Barnet svarar: “mm...”. 

“Då kan du tvätta händerna” säger pedagogen. 
 
1.30. Pedagogen ställer fram målarfärger åt ett 

barn. Barnet väljer färger men väljer mer målarfärg 

än antal koppar att hälla färgen i. Pedagogen räknar 

kopparna åt barnet för att visa det det inte går “Det 

finns bara plats för 6 färger, ska vi räkna?”. 
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1.7. Ett barn har tagit på sig ett förkläde och går 

fram till pedagogen och frågar: “Var ska jag 

vara?”. Pedagogen ser efter och säger att: “Du kan 

ta hens plats.” Barnet får vänta tills den som målar 

blivit klar och tagit ner sin målning. 
 
1.8. Två barn står bredvid varandra vid stafflierna 

och målar. B1 har en lila färg som B2 pekar på och 

säger något. B1 säger då till B2 att: “Vi måste dela 

på penseln!”. B1 lägger penseln som hen använt till 

färgen lila så att B2 också kan använda den. 
 
1.9. Ett barn frågar pedagogen om hen får rita. 

Pedagogen svarar ja och barnen sätter sig och 

börjar rita. 
 
1.10. Pedagogen säger att barnen måste städa om de 

ska hålla på med deg. Några barn väljer att fortsätta 

rita. När barnen som vill arbeta med deg städat 

kritorna ägnar sig barnen som sitter kvar endast åt 

tuschpennorna som står kvar på bordet. De hämtar 

inte nya kritor och/eller målarfärg eller någonting 

annat. Tillslut är det bara ett barn kvar vid ritbordet. 

Barnet som är kvar vid ritbordet målar vidare fast 

att hen sitter själv tills att hen är klar med 

teckningen. Då går barnet till pedagogen och säger: 

“Den här har jag gjort till dig”. Pedagogen tackar 

och frågar om bilden. Barnet går sedan tillbaka och 

ritar själv igen medan de andra barnen arbetar med 

deg. 
 
1.11. Pedagogen påminner om vad barnen gjort 

tidigare med degen och försöker få barnen att 

återskapa det. Barnen degar vidare som innan. 
 
1.12. Ett barn kommer in i ateljén, bärandes på en 

egenbyggd konstruktion och säger: “Jag ska rita av 

den” Pedagogen frågar: “Jaha ska du det?” Barnet 

svarar “nej” och lämnar ateljén. 
 
1.13. Ett barn går fram till pedagogen och säger: 

“Jag leker med lego”. Pedagogen svarar med att 

säga: “Jag kan ordna det!”. Pedagogen går till 

legobordet som står precis utanför ateljén och 

förbereder det genom att lyfta bort locken. Vid ett 

senare tillfälle tittar barnet in i ateljén och säger: 

“Jag vill inte leka med lego längre. Jag vill leka 

med dinosaurier” Pedagogen svarar: “Gör det”. 
 
1.14 Barnen vill måla med målarfärg. Pedagogen 

frågar om de vill måla på staffli eller på bord, samt 

om de vill sitta eller stå när de målar. 
 
1.15 Fler barn vill måla med målarfärg på 

stafflierna. Det är för trångt. Pedagogen möblerar 

om så att fler nu kan måla. Pedagogen börjar tejpa 

upp ett tomt papper. Sedan ger pedagogen barnen 

tejpbitar för att de ska kunna hänga upp sina egna 

papper på stafflierna. 

1.31. B2 hjälper B1. Pedagogen märker detta och 

frågar B2: “Har du frågat ifall B1 vill ha hjälp?” 

B2 hade inte det och drar sig tillbaka. 
 
1.32. Vissa färgburkar är väldigt svåra att få färg 

ifrån. Hjälp från pedagogen krävs för att nå 

burkarna. 
 
1.33. Ett barn vill börja måla en tredje målning. 

Pedagogen går in och avbryter då andra barn väntar 

på sin tur att måla.  
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1.16. Ett barn blir besvärat av att det rinner färg 

från målningen och att färgerna ska blandas med 

varandra. Pedagogen ber barnet att hämta fler 

penslar eller att torka penseln mellan varven. 

Pedagogen säger: “Inte för mycket tejp. Inte för 

mycket färg, den rinner ju då. Vill du det?”. Barnet 

svarar nej och fortsätter ändå att doppa samma 

pensel i de olika färgkopparna. 
 
1.17. Barnen vill måla mer men pappret är slut. 

Pedagogen tillåter det och tar fram mer papper till 

barnen. 
 
1.18. Ett barn kommer in i ateljén och tittar på ett 

tag. Sedan tar barnet försiktigt på sig ett förkläde 

och ställer sig tyst bredvid pedagogen. Efter ett tag 

frågar pedagogen: “Vill du måla?” Barnet svarar: 

“mm” Sedan får barnet hjälp av pedagogen att välja 

färger genom att pedagogen frågar vilka färger 

barnet vill ha.  
 
1.19. Pedagogen frågar de barn som målar om 

pedagogen får städa undan de färger som står 

framme. Barnen accepterar och pedagogen kan 

börja städa 
 
1.20. Ett barn vill ha rosa färg från hyllan. B1 

säger: “Jag vill ha rosa” Pedagogen svarar utan att 

kolla: “Tror inte att vi har det”. B2 kommer in i 

konversationen, pekar en bit upp på hyllan och 

svarar: “Jo vi har en här!” 
 
1.21. Ett barn har hittat en visp i lådan med verktyg. 

Barnet börjar sätta fast deg på vispen. Efter en 

stund har degen blivit ett handtag. Barnet håller i 

handtaget och pryder vispen med mera deg. 
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7.4. Förskola 2 

Vid vårt andra observationstillfälle kom vi till förskolan och blev mötta av en annan 

pedagog än den vi hade bestämt tid med. Den pedagog vi skulle ha träffat var sjuk men den 

nya pedagogen hade tagit på sig uppgiften att leda en aktivitet med barnen i förskolans 

ateljé. Vid detta tillfälle samlades de få barnen som var på förskolan under höstlovstider. 

Fem barn och pedagogen skulle dega med ett halloween-tema och samlades vid det runda 

bordet de brukade använda för skapande. Vi studenter satte oss på varsin sida av rummet 

för att börja observera denna aktivitet. Barngruppen bestod av fem barn i åldrarna tre till 

fem. 

 

Planlösning 2: Illustration av ateljémiljön i förskola 2. Observera att figuren ej är skalenlig. 

7.5. Beskrivning av rummet 

Förskola 2 hade en ingång till ateljén från hallen. Rummet fungerade som kombinerad 

matsal och ateljé fördelad i två sektioner. Som avskärmning mellan de två sektionerna stod 

en låg hylla med synligt pysselmaterial i transparenta lådor, färgpennor, papper och 

målarverktyg (se figur 2.2). I centrum av ateljédelen fanns ett runt bord samt ett 

rektangulärt bord vid fönstret. Båda borden var i barnens höjd (se figur 2.4). I anknytning 

till det runda bordet stod två lägre hyllor med degverktyg, natur- och pysselmaterial (se 

figur 2.3). Bredvid denna hylla stod en högre hylla för brickor att lägga skapelser på (se 

figur 2.5). Bänken, som var i de vuxnas höjd, användes för stunden för vattenkokare och 

strykjärn. Bänken hade stängda luckor och fotpallar undertill som man kunde dra ut (se 
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figur 2.1). Pedagogen hade också påsar och förpackningar framtagna med ingredienser till 

själva degen. I lekrummet bredvid ateljén fanns en till bänk i de vuxnas höjd med låsta 

luckor och fotpallar (se figur 2.6). I detta rum förvarades ingredienser och redskap till 

ateljéns förfogande. 

7.6. Beskrivning av situationer på förskola 2 

 
Situationer där barn får möjlighet 
 

2.1. Barnen och pedagogen sitter och diskuterar hur 

man kan skapa degmonster. Pedagogen frågar: 

“Har ni funderat på hur monster ser ut? Ni kanske 

kan göra bläckfiskmonster. Hur gör man då?” 

Barnen ropar i kör: “Jaaaa!”. Ett barn beskriver hur 

man kan göra en monsterbläckfisk och uttalar sig i 

slutet av en mening: “[...] göra huvud, mun...och 

lite blod”. 
2.2. Pedagogen sitter vid bordet blandar mer färger 

i degen efter att ha frågat barnen om det är okej. 

Pedagogen blandar och säger: “Det blir riktigt 

läskig deg”. B1 utropar: “Ta lite gul också!”. 

Pedagogen häller i gult och svarar med: “De här 

blev coolt!”. B2 tittar ner i bunken och påpekar: 

“Ja, de ser ut som aliens”. Pedagogen ler, säger att 

det måste fotas och hämtar en iPad för att 

fotografera färgerna i bunken. 
2.3. Pedagogen tar fram en vattenskål och visar för 

barnen att man kan mjuka upp degen med vattnet. 

Pedagogen påpekar: “Ta inte för mycket” och 

fortsätter med “Vill ni ha mer färger?”. Pedagogen 

tar fram de färger barnen vill ha och ställer färgerna 

på bordet. 
 
2.4. Ett barn sitter och degar när hen tittar mot 

pedagogen och säger: “Jag vill också ha lila”. 

Pedagogen hör inte barnet. Barnet väljer att gå till 

degklumparna som är färgad lila och tar en bit. 

Barnet går tillbaka och sätter sig på sin plats, 

vänder sig mot ett annat barn och säger: “Jag fick 

också lila deg!”. 
 
2.5. B1 har tagit glasspinnar och kottar till sitt 

monster. Några barn ser detta och börjar gå och ta 

material i hyllorna bredvid. B1, som nästan är klar, 

står bredvid B2 vid hyllan med material. B1 säger 

till B2: “Vill du också ha ögon?”. B2 svarar: “Ja!” 

och står en stund innan hen väljer ett material som 

passar. 
 
2.6. När ena barnet blir färdig med sitt monster 

ställer hen sig upp och inväntar tyst att pedagogen 

ska se att barnet är färdig. 
 
 

 

Situationer där barn inte får möjlighet 
 

2.13. Pedagogen står vid bordet och blandar och 

häller i färger i degen. Barnen sitter och diskuterar 

vilken färg de vill ha. 
 
2.14. Pedagogen säger skämtsamt med ironisk ton: 

“Ni får inte göra för läskiga monster!” 
 
2.15. Efter ett tag plockar pedagogen fram ännu 

mer material, bland annat bomull, och säger: “Det 

här kanske man kan använda? Vad är det?” Ett 

barn svarar: “Bomull!” 
 
2.16. När några barn är färdiga med sina monster 

säger B1: “Våra är klara!” Pedagogen svarar: “Då 

kan du tvätta dig så ställer vi den på hyllan där 

borta” barnet sätter sig istället ner vid bordet igen. 

Pedagogen kommer till barnet med en bricka att 

ställa monstren på. 
 
2.17. Ett barn viftar med armarna och pratar högt 

och ivrigt om hur stort monster hen vill göra. Det är 

ingen som varken lyssnar eller reagerar. 
 
2.18. Ett barn vill tvätta händerna och gå. 

Pedagogen frågar om barnet vill göra tentakler till 

monstret. Barnet ändrar då uppfattning och vill göra 

tentakler. 
 
2.19. När degen ska blandas ihop får barnen, en och 

en, hälla mjöl i bunken där degen ska bakas. 

Pedagogen frågar barnen, en och en, om de vill 

hälla mjöl i bunken. Ett barn som sitter längst ifrån 

säger: “Jag vill också hälla”. Pedagogen svarar 

med att: “Det börjar bli fullt så du får hälla i mer 

sen”. 
 
2.20. Barnen får vara med och bestämma färger på 

degen. Medan pedagogen blandar i färgen säger 

hen till barnen: “Kan ni ta fram förkläderna medan 

jag gör detta?”. Barnen vet vad som gäller och tar 

på sig dem i den mån de kan. Några barn ber om 

hjälp och pedagogen hjälper dem med då förklädet.  
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2.7. Ett barn sätter sig ner och börjar klämma ihop 

deg med olika färger och frågar pedagogen: “Får 

man blanda så?”. Pedagogen svarar att: “Ni får 

göra precis som ni vill”. 
2.8. B1 ska visa hur man formar en kub av deg. B2 

blir nyfiken på vad B1 gör och frågar: “Hur gör du 

så med händerna?”. B1 vänder sig mot B2 och 

visar hur hen knådar degen för att bilda en kub: 

“Jag gör så, sen så, å så, å så!” B2 säger då: “Vi 

ska inte göra fyrkant nu!” Pedagogen kommer och 

avbryter konversationen med att säga: “Man får 

göra som man vill”. 
 
2.9. Ett barn sitter och lyfter upp sin skapelse mot 

pedagogen och säger: “Titta vad jag gjort”. 

Pedagogen svarar: “Ja, titta. Vad är det?”. “En 

drake” säger barnet. Pedagogen nickar och säger: 

“Ja jag ser det”. Pedagogen sitter med barnen och 

frågar alla: “Vad tror ni degen kan bli?”. B1 

utropar: “Drake!” B2 sitter med en klump av deg 

och frågar pedagogen: “Får man blanda så?” 

Pedagogen svarar: “Ja de får man”. 
 
2.10. Ett barn, B1, talar högt till de andra barnen: 

“Jag gör en egen deg genom att blanda rosa, blå 

och grön”. Barnet får ingen respons och fortsätter 

med att blanda färgerna. 
B1 vänder sig till ett barn och säger: “Jag har gjort 

min egen deg med tre färger!” B2 visar upp sin deg 

och svarar: “Jag har gjort en penna!”. Barnen 

fortsätter bygga ihop sina delar en stund, och sedan 

säger B2: “Jag behöver mer”. B2 går till bunken 

för att ta mer deg. 
 
2.11. Pedagogen tar fram mer material, bland annat 

fjädrar och ögon, och föreslår att de kan testa att 

använda dem. Barnen vill testa om det går att 

använda det nya materialet. Senare tar pedagogen 

fram bomull. Pedagogen säger sig inte veta hur de 

ska använda materialet men att de gärna får prova 

sig fram. Barnen blir inspirerade och vill prova. 

Pedagogen frågar: “Vill ni ha nå mer?”. Ingen 

svarar. Pedagogen hämtar några så kallade 

“rymdstenar” som är blanka stenar att sätta på 

degen. Några barn börjar ta några stenar. 
 
2.12. Ett barn är tystlåten under en längre tid. 

Barnet har gjort två degbitar och försöker sätta ihop 

dem. Barnet säger till pedagogen: “Titta vad jag 

har gjort!” Pedagogen frågar: “Vad är det?”. 

Barnet svarar: “En drake!”. Barnet frågar 

pedagogen om hjälp för att få degen att hålla ihop. 

Pedagogen hjälper barnet att sätta ihop degen. 
 

2.21. Barnet visar sin degskapelse för pedagogen 

och säger: “Titta jag är klar. Det är en vulkan”. 

Pedagogen instruerar hur man kan kleta med vatten, 

genom att själv göra det, för att degvulkanen ska 

hålla bättre. Pedagogen frågar: “Ska det inte 

komma upp lava ur vulkanen? Här, här har du 

lava” Pedagogen tar fram fjädrar och pekar var 

barnet kan placera fjädrarna. Barnet visar sedan upp 

sin färdiga vulkan och säger: “Det här är min”. 

Pedagogen svarar: “Wow!” 
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8. Analys av resultatet 

Vi kommer här att analysera situationer som vi tycker är relevanta från våra observationer. 

Genom att utgå från observationsschemats kodsystem och de antecknade situationer som vi 

har i resultatet har vi kunnat avgöra om barn får, alternativt inte får, möjlighet till 

initiativtagande och aktörskap i olika situationer. För att få eget aktörskap har barnen gjort 

egna val och agerat utifrån sin egen vilja. Rummet, de andra barnen och pedagogen har i 

vissa situationer påverkat barnet till att kunna ta eget initiativ. I de fall där barnen inte får 

möjlighet till eget aktörskap har de exempelvis varit passiva eller inte fått något utrymme 

(se figur 1 i kapitel 6.3.). Här spelar även rummet, de andra barnen och pedagogen en 

kritisk roll. 

8.1. Förskola 1 

Förskola 1 gav ett första intryck av en väldigt öppen miljö. Inledningsvis kan vi påpeka att 

miljön redan användes av barnen då vi anlände. Rummet verkade vara en plats där barnen 

kan komma och gå lite som de vill. Barnen hade en frihet att utnyttja material utan att 

pedagoger är där och lägger fram material till dem. I detta kapitel kan en aktivitet skilja sig 

från en annan. För att förtydliga så utförde barnen under observationstillfället olika 

aktiviteter, exempelvis att måla eller dega. Vi har observerat barnen i olika situationer som 

uppstått under aktiviteterna. Begreppen situation och aktivitet har alltså olika innebörd vid 

detta observationstillfälle. 

 

8.1.1. Situationer som ger möjligheter 

I situationen som utspelas i 1.1 kunde vi se hur B1 beskriver och visar upp sin teckning för 

B2. Detta verkar inspirera B2 utan att B1 ens haft detta som syfte med sitt uttalande. I 

stunden kunde vi se att B2 funderade. B1 blir B2’s “källa” till sin fantasi, och efter det 

korta samtalet verkade B2 mer uppmuntrad och peppad att rita på sin egen teckning. Att 

barnet relaterar till något som hen har sett hemma verkar förstärka barnets vilja att skapa 

och rita vid ritbordet. Här är en situation där B2 intar eget aktörskap genom begreppet 

tolkande reproduktion.  

 

I situation 1.2 och 1.21 kan vi också se ett tydligt tecken på tolkande reproduktion. I 

situation 1.2 börjar ena barnet skapa en pannkaka i deg efter att de haft en diskussion om 

plättar. Här har barnet erfarenhet om hur en pannkaka ser ut. Barnet vill visa pedagogen att 

en plätt ser ut som en pannkaka. I situation 1.21 skapar ett barn ett handtag av deg till en 

stålvisp. Vi tänker oss att barnet har en visp hemma med handtag. Barnet satt länge och 

formade handtaget noga. I alla tre situationer har barnen gjort en tolkning och reproducerat 

något utifrån egna erfarenheter för att skapa något eget. 

 

I många av de situationer vi tagit med kan vi se hur barnen tar egna initiativ. Dessa 

initiativtaganden kan ta form i exempelvis några enkla frågor till en kamrat i barngruppen. 

Som vi ser i situation 1.3 är det en situation där ett barn först väljer att fråga ett annat barn 

om hen får ta material innan hen tar för sig. Detta kan vi tolka som en säkerhetsåtgärd för 

att barnet inte ska få skäll eller bli tillsagd för att hen exempelvis tar för mycket deg. Det 
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kan även bara vara av ren artighet, då hen först frågar “Vill du ha den här?”. Situationen 

var svårtolkad från vår sida, men de uppstod inga konflikter vilket tyder på att barnet får 

uttrycka sig fritt. Vi tolkar det här som att barnet vill känna sig delaktig samtidigt som 

barnet tar plats i gemenskapen. Som Eriksson (2009) beskriver stärker barn sin självkänsla 

genom att känna delaktighet. Barnet går in i gemenskapen medan hen utövar sitt aktörskap 

och initiativtagande. I denna situation blir materialet ett medierande verktyg för samspel 

och aktörskap. 

 

Barnet som sitter kvar och målar trots att de andra barnen lämnar bordet en efter en, från 

situation 1.10, anser vi har ett starkt aktörskap. Barnet har ett tydligt mål och en vilja att 

måla med tuschpennor. Trots att pedagogen drar igång degskapande vid bordet bredvid 

som lockar allt fler barn väljer barnet som målar aktivt att sitta kvar. Även i situation 1.11 

kunde vi se ett barn som lyssnade på pedagogen, men gjorde ett val att fortsätta dega på sitt 

eget sätt. De visar att barnet har förstått att hen har en frihet att göra som hen vill. Barnet 

lyssnade och verkade förstå pedagogen, men ansåg att det sättet inte passade för hens 

kreation. Här ser vi exempel på vad Eriksson (2009) menar med vägen till påverkan och 

delaktighet. Barnen har utifrån sin egna vilja, trots uppmaningar och grupptryck, agerat 

självständigt. 

 

Pedagogen som i situation 1.15 hjälper barnen att hänga upp papper hindrar det första 

barnet från att möjliggöra användandet av sitt aktörskap. Pedagogen hänger upp pappret 

medan barnet passivt får titta på. Däremot får de övriga barnen själva agera genom att säga 

till pedagogen att de vill måla och sedan självmant hänga upp sina målarpapper. 

Pedagogen kanske reflekterade över sitt egna handlande efter att ha hjälpt det första barnet. 

De övriga barnen får agera som självständiga aktörer genom att de får själva säga till om 

de vill måla. Sedan får de på egen hand hänga upp ritpappren. De får agera självständigt 

för att utveckla sin självständighet. 

 

Barnet som passivt står och tittar på i situation 1.18 anser vi inte ha de verktyg som krävs 

för att kunna ta initiativ. Däremot verkar barnet ha viljan att måla. Barnet vill att 

pedagogen ska ta initiativet att hjälpa barnet, snarare än att barnet på egen hand tar 

initiativ. Som Eriksson (2009) menar verkar detta barn ha brist på verktyg vilket kan tyda 

på att barnet inte kan agera självständigt. Barnet har i så fall inget annat val än att invänta 

pedagogen om barnet saknar självständighet i denna situation. Dock får barnet sin vilja 

fram. 

 

I aktiviteterna runt målandet fick barnen vid några tillfällen nyttja ett turtagningssystem för 

att saker skulle bli rättvisa. I exempel 1.7, där fler barn ville måla än vad som fick plats vid 

stafflierna, får ett barn invänta sin tur. Pedagogen är där och reglerar turordningen vilket 

barnet i fråga accepterar. Vi är osäkra på vad barnet gjorde under den tid hen väntade men 

är säkra på att det inte uppstod några konflikter vilket vi anser är ett tecken på att 

kösystemet i denna miljö är känt för barnen och att barnets väntan gör att barnet, i 

slutänden, har gett sig själv möjligheter till aktörskap. Vi kunde ofta se hur barnen 

samspelade med varandra, eller samarbetade i olika situationer. I 1.8 vill ett barn använda 

ett annat barns färg. Detta löser det andra barnet genom att erbjuda att dela med sig av sin 

pensel. Här kunde det uppstått en konflikt om inte barnen hade kommunicerat med 

varandra. Men samspelet och problemlösningen verkade komma naturligt för barnen och 

de kunde senare turas om att använda denna pensel. Vi anser att barnet som delade med sig 

av penseln hade aktörskap och använde turtagning som ett medel att komma runt en 

begränsning i stunden. 
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Vid de tillfälle där några barn målar på stafflin kan vi se begränsningar då vissa barn får 

vänta på sin tur att måla då det bara fanns tre ställningar att måla vid. Under situation 1.4 

uppmärksammade vi hur ett barn rollspelade programledare bakom denna aktivitet vilket 

vi anser vara ett intressant anspråk på aktörskap i ateljémiljön. Barnet i fråga gör något 

som vanligtvis inte passar in i den miljö barnen vistas i, men rollspelet uppskattas av 

pedagogen och istället för att vänta på sin tur leker barnet att målandet är en tävling. Leken 

kan även vara en strategi från barnet för att de barnen som målar ska bli klar och lämna 

plats åt hen vid stafflierna. Vi är dock osäkra på vad barnet i fråga gjorde efter detta 

rollspel. Här utnyttjas miljön på ett sätt som inte miljön är skapad för. Här skapas det som 

Halldén (2007a) beskrivit som ett symboliskt värde i miljön utifrån barnets egna 

upplevelser och meningsskapande. Pedagogen är även lyhörd över barnets rollspel och 

“hänger på” vilket vi anser stärker barnets självkänsla. 

 

Vissa material, som färgflaskorna i exempel 1.20 (se figur 1.2), är inom synhåll för barnen 

men de kan inte nå dessa utan att fråga pedagogen eller använda något att klättra på. I 

denna situation tar pedagogen för givet att en färg inte finns vilket ett barn motsäger och 

pekar upp på hyllan där färgen står synligt. Detta visar på hur synligheten av material 

öppnar upp möjligheter för barnen att påverka sin situation. Till skillnad mot vad Pramling 

Samuelsson och Johansson (2009) diskuterar kan vi här se att miljön inte är arrangerad för 

att stötta barnen och ge dem kontinuitet. Däremot kunde barnet agera och ta hjälp av 

pedagogen för att nå sitt mål. Det visar också hur ateljéns utformning, enligt Edwards 

(2012), har gynnat barnens självständighet med sin frihet till att kommunicera och uttrycka 

sig. 

 

8.1.2. Situationer utan möjligheter 

I situation 1.22 kan vi se ett barn ställa sig frågande till varför man bara får ta beigt papper 

när man ritade. I byrån fanns det papper i många olika färger (se figur 1.6). Vid detta 

tillfälle hörde inte pedagogen barnets frågeställning och frågan gick obesvarad. Barnet gör 

då ett val att acceptera att man bara tar beigt papper. Detta kanske barnet gör för att 

undvika att bli tillsagd för att hen tagit fel papper. Precis som Halldén (2007a) menar 

angående sociala ordningar förhåller sig här barnet till en social ordning för aktiviteten. 

Barnet får då inte möjlighet till eget aktörskap då barnet utgår från att det inte är tillåtet att 

ta ett annat papper och därför mister chansen att agera som medproducent. I situation 1.23 

kunde vi se hur pedagogen nästan tar över i rummet och bestämmer hur saker ska göras. Vi 

anser att även de små situationerna kan vara väldigt relevanta för barns aktörskap. När 

pedagogen uttalar att hen tagit tejp istället för häftmassa har barnen ingen möjlighet att 

påverka utan sitter bara och väntar på att pedagogen ska bli klar med förberedelserna. Det 

är dock oklart, från vår sida, om det var barnen som bestämde vad som skulle göras i 

situationen innan denna. 

 

Barnet i situation 1.27 börjar äta av degen men blir snabbt avbruten av pedagogen. Den här 

situationen går att tolka på många vis. Vår tolkning är att barnet tog ett initiativ till att 

smaka på degen för att utforska den och att pedagogen avbröt barnets möjlighet till 

initiativtagande. Barnet i situation 1.30 som tagit för mycket färg i förhållande till antal 

färgkoppar blir stoppad av pedagogen. Om pedagogen istället hade avvaktat och låtit 

barnet själv inse att barnet tagit för mycket färg när den sjätte koppen blir fylld hade 

kanske barnet fått agera genom att först reflektera och sedan agera. Om pedagogen i dessa 
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situationer istället hade intagit ett möjlighetsinriktat förhållningssätt hade pedagogen 

istället kunnat invänta och stötta barnen när de utforskar sin omvärld. 

 

Utrymmet visar sig ibland vara en begränsning som i exempel 1.28 där ett barn står utan 

sittplats för att kunna dega. Barnet påpekar detta för pedagogen som sedan gör plats för 

barnet vid bordet. I detta fall var det kanske självklart att barnet borde få sitta istället för 

pedagogen men det är anmärkningsvärt att barnet tar initiativet och påpekar att hen också 

borde få plats vid bordet. Barnet är med i regleringen av utrymmet och kommer med 

åsikter för att förhandla sig till bättre möjligheter i miljön. Vi vill ytterligare belysa en 

situation där miljöns begränsning har hindrat ett barn att ingå i en aktivitet. Barnet som 

redan målat två teckningar och ska börja på sin tredje i situation i 1.33 blir stoppad av 

pedagogen. Pedagogen menade att alla barn ska få möjlighet att själva måla. Här uppstår 

ett dilemma där utvecklingen av ett barns aktörskap står i vägen för utvecklingen av andra 

barns aktörskap. Genom att låta ett barn utvecklas hindras det andra från att utveckla sitt 

aktörskap. Till skillnad mot vad Pramling Samuelsson och Johansson (2009) säger är 

miljön i dessa situationer begränsad och kan inte stötta barnen utan att andra barns 

missgynnas. Pedagogen kan inte heller arrangera miljön för att alla barn ska få delta i allt 

de vill göra. 

8.2. Förskola 2 

Förskola 2 hade en lite annorlunda planlösning då rummet även hade en del avsedd för 

lunch. Från det centrala runda bordet kunde barnen sitta och se allt i rummet. Detta anser vi 

har sina för- och nackdelar. Fördelar kan vara att material blir väldigt synligt för alla och 

man har en god översikt på allt som sker i rummet. Nackdelar kan vara att man lätt kan bli 

distraherad av saker som sker på sidan av och att rummet inte är till fullo ämnat att vara en 

ateljé, utan även är ett allrum. Materialet i ateljémiljön var även väldigt begränsat för 

barnen då pedagogen ofta gick in i rummet bredvid för att hämta nytt material. 

 

8.2.1. Situationer som ger möjligheter 

I början av aktiviteten lämnade pedagogen inget utrymme till barnen att kunna ta initiativ 

(se situation 2.2 och 2.13). Barnen satt passivt och tittade på. Den enda form av aktörskap 

barnen fick utrymme för var när pedagogen frågade barnen enskilt vilken färg som 

pedagogen skulle blanda i degen. Till skillnad mot vad Halldén (2007a) säger om sociala 

ordningar är barnen här inte medproducenter och får inte heller någon möjlighet att reglera 

samspelet mellan pedagogen och dem själva. 

 

Under aktiviteten observerade vi hur barnen ofta tog för sig. Vid ett tillfälle var det ett barn 

som ville ha lila deg (se situation 2.4). Det här barnet gjorde ett uttalande utan att bli 

besvarad och valde att gå och ta en bit deg själv. När barnet väl var tillbaka på sin plats 

påstod barnet att hen också fick lila deg vilket är ett intressant påstående då barnet inte 

ordagrant fick, utan tog deg själv. Vi anser att ordvalet från barnet inte beskriver 

situationen korrekt. Barnet har däremot haft möjligheten att ta för sig och visar för sin 

bordsvän att hen kunde utnyttja sin agens. Vi kan se hur barnet agerar självständigt vilket 

Eriksson (2009) beskrev som en god egenskap för att påverka sin situation och ge sig själv 

möjligheter till aktörskap. 
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I situation 2.11 kan vi se hur pedagogen, under flertal tillfällen, kontinuerligt hämtar in mer 

material. Då platsen är begränsad och barnen inte har tillgång till material blir det helt upp 

till pedagogen att möjliggöra barnens initiativtagande. Vi kan i detta skede se en tydlig 

distinktion av att aktiviteten gått från styrd till att bli mer öppen för experimenterande från 

barnens sida. Både i situation 2.7 och 2.8 kan vi se hur barnen begränsar sitt aktörskap 

genom att strikt förhålla sig inom ramarna för vad de anser att ateljéns regler är. I fall 2.7 

måste barnet rådgöra med pedagogen om barnen får blanda färger med varandra. I fall 2.8 

tar ett barn initiativet och formar en kub istället för ett monster. Ett annat barn ifrågasätter 

kubformandet genom att säga att de inte ska göra “fyrkanter”. Pedagogen ingriper här och 

klargör att barnen får göra som de vill. I dessa situationer såg vi hur pedagogen visade upp, 

det Eriksson (2009) beskriver som, ett möjlighetsinriktat förhållningssätt. Vi kan anta att 

barnet inte är van vid att experimentera och göra eget med materialet då hen ställer frågor 

och påstår att man inte får göra på ett visst sätt. Pedagogen är dock där och påpekar att man 

får göra som man vill vilket vi anser öppnar upp barnets tankar om vad man får och inte får 

göra i ateljén. 

 

I situation 2.12 har ett barn suttit för sig själv och funderat under en längre tid, fullt 

fokuserad på att forma sin deg. Barnet visar upp sin skapelse och förklarar vad det är, men 

det visar sig att den inte är klar. Här anser vi att barnet tar stöd från pedagogen för att få ett 

önskvärt resultat. Vi observerade att barnet tagit inspiration från vad som sagts tidigare om 

drakar och imiterade eller återskapade detta. När barnet säger “Titta vad jag har gjort!” är 

det inte en färdig produkt som visas upp, utan en process som barnet förmodligen vill 

utveckla och lära sig. Här får pedagogen gå in med en teknisk kunskap för att hjälpa barnet 

i sitt eget skapande. Barnet visar här upp en viss självständighet då den med trygghet kan 

visa upp vad den skapat och samtidigt blir sedd och hörd av pedagogen. Detta kan vi, med 

stöd från Eriksson (2009), anse stärker barnets självkänsla att utveckla och lära sig med 

stöd från pedagogen. Vi vill påstå att detta är ett stöttat lärande där pedagogen blir 

medutforskare och ser barnet, som Halldén (2007b) nämner det, som en “being” med 

kompetens att uttrycka sitt sociala aktörskap. 

 

Vi kunde under aktivitetens gång se hur den utvecklades från att vara styrd av pedagogen 

till att vara mer fri att experimentera med. När ett barn hade valt att hämta material till sitt 

monster från hyllan (se situation 2.5) kunde vi se olika anspråk på initiativtagande. B1 har, 

till en början, öppnat upp nya möjligheter för sig själv men även påverkat andra barn att 

utforska möjligheterna i rummet. Vi anser att B1, i detta exempel, visat för andra vilka 

möjligheter som finns samt, genom att föra dialog med andra barn, inspirerat och kommit 

med förslag som hjälpt och stöttat dem i sitt initiativtagande. Här kan vi se hur barnen 

börjat samspela med miljön. Som Johansson och Pramling Samuelsson (2009) tidigare 

tagit upp, stöttar miljön barnen i deras utveckling och initiativtagande. Detta beror nog 

även på pedagogens planering av hur miljön med dess material arrangerats för att stegvis 

börja utmana barnen att själva påverka sin situation. 

 

8.2.2. Situationer utan möjlighet 

Barnet har i situation 2.21 själv skapat en vulkan av deg. När barnet vill visa sin vulkan för 

pedagogen går pedagogen in och tar över vulkanbygget. Pedagogen visar hur man med 

vatten kan förstärka degbygget. Sedan visar pedagogen vart fjädrar kan stoppas för att det 

ska se ut som lava. Pedagogen verkade ha en pedagogisk tanke att stötta barnet att utveckla 

sitt skapande. Dock sker detta på bekostnad av barnets aktörskap då barnet egentligen inte 
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får tänka till själv utan blir instruerad. Vi kunde i denna situation se hur pedagogen 

utnyttjade ateljéns möjligheter men lät inte barnet själv få utforska dessa. I detta skede har 

pedagogen öppnat upp aktiviteten så att det finns möjligheter för barnen. Men just i denna 

situation, tycker vi, att möjligheterna i rummet osynliggörs för barnet. 

 

I början av aktiviteten hade vi en situation där vi kunde se hur ett barn inte fick sin röst 

hörd för att kunna påverka sin delaktighet i aktiviteten (se situation 2.19). Då degskapandet 

var en styrd del och man inte fick hälla i för mycket mjöl så begränsade pedagogen 

aktiviteten och sa “Det börjar bli fullt så du får hälla i mer sen”. Vi är inte säkra på hur 

barnet reagerade på detta men vi kan anse att barnet inte fick möjlighet till aktörskap trots 

att hen försökte. Vi kan dock tolka situationen som att pedagogen uppmärksammat barnet 

och kanske vid senare tillfälle ger barnet en chans att få vara med och påverka i aktiviteten. 

8.3 Sammanfattning av analyserna 

Förskola 1 visade sig erbjuda barnen en frihet redan från start där barnen tidigt började 

engagera sig i olika aktiviteter som att dega med play doh eller måla på stafflin. Ateljén 

visade sig fungera som en tredje pedagog, likt den Reggio Emilia-inspirerande miljö som 

förskolor strävar efter att vara. Miljön visade sig vara både motiverande till utforskande 

samt inspirerande att skapa fritt. Barnen verkade göra medvetna val och komma med 

åsikter och påpeka olika saker om vad man kunde göra i rummet. 

 

Till skillnad från Förskola 1 hade pedagogen på Förskola 2 förberett en aktivitet med en 

mindre barngrupp då väldigt få barn var på förskolan denna dag. Aktiviteten på Förskola 2 

började med ett begränsat utbud av material men utvecklades under skapandeprocesserna. I 

slutänden hade barnen däremot goda förutsättningar och möjligheter att skapa fritt inom 

ramarna för temat och utveckla sitt aktörskap. Trots att aktiviteten krävde en viss struktur 

ledde det i detta fall till fler möjligheter i slutänden vilket vi anser att denna aktivitet, i sin 

helhet, har gjort. 
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9. Diskussion 

9.1. Genomförandet/metod 

I metodavsnittet diskuterade vi hur den systematiska observationsmetoden skulle passa vår 

studie bäst. Vi valde denna metod för att kunna förbereda oss på vad vi observerar med ett 

observationsschema samt att vi sedan kompletterade observationsanteckningar med bilder 

av ateljén. Det kodsystem vi skapade var ett bra verktyg för att anpassa vår observation 

efter situationer som är relevant till vårt forskningssyfte. Vi kan dock, med facit i hand, 

påstå att metoden hade vissa brister. Vissa situationer var svåra att observera i detalj och i 

vissa fall missade vi vad som sagts eller vad som hade hänt. När vi observerat klart och 

tillsammans gick igenom våra anteckningar märkte vi att de situationer där båda antecknat 

kompletterade varandra. Det medförde högre reliabilitet då vi kunde se att båda tolkat 

situationerna ungefär lika samt att båda hade tillfört delar som den andra missat. Vi märkte 

att vissa anteckningar vi fick med oss inte fyllde någon funktion i vår studie. Exempelvis 

var det halvskrivna anteckningar där vi trodde att det skulle komma en återkoppling eller 

anteckningar från allmänna situationer. Dessa anteckningar har vi valt att inte ta med i vår 

studie. 

 

Vi valde att simplifiera arbetet, på grund av tidsbrist och den etiska synvinkeln, genom att 

avstå från videoobservationer. I efterhand insåg vi att videomaterial hade hjälpt oss mycket 

med resultat och analys av observationerna. Det var enligt oss svårt att anteckna i stunden 

och samtidigt vara uppmärksam på det som hände vilket en filmobservation hade hjälpt oss 

med då man kan se situationer om och om igen. En studie av denna kvalitativa art kräver 

att man ser händelser i detalj för att inte missa något som kan vara viktigt och relevant. Vi 

ville i början av detta arbete använda oss av bilder som analysmaterial men har istället valt 

att använda dessa bilder som komplement till observationerna för att kunna minnas 

situationer bättre samt beskriva hur miljön såg ut för er som läser detta. 

 

Då detta är vårt första arbete av denna art har vi gått in i observationen utan större 

erfarenheter. Vi anser dock att vår bakgrundsforskning om förskolans ateljémiljö samt 

arbetet med observationsschemat har gjort att vi haft goda förutsättningar för att utföra 

denna studie. En pilotstudie hade kanske förbättrat våra observationer och bättre förberett 

oss för vilka situationer som är relevant att anteckna samt kvalitén av våra anteckningar. 

9.2. Miljöns utformning och åtkomlighet 

I den första förskolan vi besökte fanns det mycket material framme. Barnen hade 

åtkomlighet till det mesta av materialet. Det material som inte var tillgängligt var material 

som låg uppe i höga hyllor. Då hyllorna var öppna kunde barnen se allt material och 

efterfråga det. Vid några situationer hindrades barnens aktörskap på grund av miljöns 

utformning. Då tog barnen ofta initiativ och bad pedagogen om hjälp då deras egna 

förmågor inte räckte till. I den andra förskolan vi besökte var det framplockade materialet 

ringa. Barnens åtkomlighet var begränsad. Majoriteten av materialet fanns inlåsta i skåp i 

rummet intill. De kunde endast tillgå det material som pedagogen plockat fram åt barnen 

och det material som fanns i hyllorna bredvid bordet. 
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Båda observerade förskolorna har visat oss att synligt material ofta verkar leda till 

initiativtagande då barnen ges möjligheten att se vad som finns att tillgå. Därifrån kan de ta 

egna beslut och initiativ för att utöva sitt aktörskap. Exempelvis som vi såg där ett barn 

ville delta i degskapandet med de andra barnen men det var fullsatt vid bordet. Barnet 

frågade då efter pedagogens sittplats och kunde sedan delta i degskapandet med de andra 

barnen. Här såg barnet att alla stolar var upptagna men att ena stolen var tagen av en 

pedagog istället för ett barn. Vi tänker oss att barnet där såg en möjlighet att få tillgång till 

degskapandet.  

 

Ateljén i Förskola 1 hade större yta än Förskola 2. Det gjorde bland annat att mer 

ateljématerial kunde rymmas i ateljén. En större ateljé öppnar också för större 

valmöjligheter för barnen vad gäller utrymme och tillgänglighet. Johansson och Pramling 

Samuelsson (2009) menar att miljön ska stötta barn i deras utveckling samt att pedagoger 

och barn ska få möjlighet att förändra eller skapa nya miljöer. Genom att ha en stor ateljé 

finns det mer yta att förändra och anpassa för att utmana barnen i deras utveckling. Dock 

ger inte en mindre arbetsyta sämre förutsättningar. Jämförelsevis kunde vi se från båda 

observationerna att man verkar anpassa aktivitet efter gruppstorlek. Vid de tillfällen där 

exempelvis stafflin blir en bristvara får fick barn vänta eller hitta på egna aktiviteter.  

 

Barnet som rollspelade programledare visade prov på ett normbrytande beteende då detta 

är något man inte vanligtvis gör i ateljén. Likt det Lenz Taguchi (1997) nämner om att 

rummet kommunicerar ett budskap om förväntningar ett rum erbjuder kan vi här se att barn 

även kan, med hjälp av fantasi, skapa sina egna förväntningar och förvandla tre stafflin till 

en tävlingsarena.  

 

Förskola 2 fick troligtvis improvisera när de satte upp skåp i rummet intill för att förvara 

ateljématerialet. Exempelvis hade båda ateljéer ett bord som stod centralt och i barnens 

höjd. Något vi lade märke till hos båda förskolorna var hur material ofta blev synligt tack 

vare att lådor var transparenta. Detta anser vi har tillfört att barnen lättare kunnat 

inspirerats av material och verktyg i sin omgivning och kommit med tankar och åsikter om 

dessa. Även i en mindre miljö kan några hyllor med synligt material göra stor skillnad. Då 

vi bara gjort två enskilda observationer är det svårt att dra vissa slutsatser.  

 

De två ateljémiljöerna vi observerade var väldigt olika till utseende och hur det användes 

vid observationstillfällena vilket medför att vi inte kan generalisera förskolornas arbetssätt 

och utformning. Vi kunde se prov på det Edwards (2012) tar upp om att ateljén hjälper oss 

att förstå hur barn hittar sätt att uttrycka sig, finna symbolik samt utvecklas kognitivt med 

en självständig frihet. När barnen ställer frågor och experimenterar med olika material, 

vilket ateljémiljön är ämnad för, förstår vi att barnen kan ta för sig i rummet. Vi har sett 

hur barn får frihet i rummet, både fysiskt och symboliskt, vilket verkar gynna barnens 

möjligheter till aktörskap i miljön. 

9.3 Barns möjligheter till eget aktörskap i ateljén 

Barndom har, under 1900-talet, gått från att vara en förberedelse inför vuxenlivet till att 

vara en egen social grupp i samhället där barnen blir aktiva vad gäller skapandet av sitt 

eget sociala liv. Det är vad som anses vara norm i samhället som avgör hur barndom ser ut. 

Trots detta finns det ändå olika förskoleformer som bygger på en pedagogik hämtad från 

äldre synsätt på barn men anpassat för dagens samhälle. Vår studie bygger på idén att en 
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förskola har ärvt sin miljö från tidigare samhällsstrukturer med olika barnsyner. Det borde 

finnas kvar spår som gynnade barns fostran förr men som missgynnar visionen vi har av 

barndom idag. Många av de artefakter och strukturer som olika förgrundsfigurer 

introducerade för verksamheten lever kvar i dagens förskola. Det är möjligt att vi inte 

reflekterar över detta för att det känns naturligt. I vår studie kunde vi se hur barn utför 

samma sorts aktiviteter som prioriterades på tidigt 1900-tal, exempelvis måla, rita och 

bygga. Barnen har däremot en större frihet att själv påverka och göra egna val i hur miljön 

ska användas. Vi kan se hur Dewey’s idé, som Sundgren (2011) nämner, om att barn har 

naturliga resurser. Detta innebär att de med sin vilja undersöker och finner vägar till olika 

resultat med sina skapandeförmågor. Många av de situationer vi har sett visade att barnen 

är kreativa och utnyttjar sina egna erfarenheter för att nå sina mål. 

 

Barn tilldelas möjligheter att själva vidta eget aktörskap och agera självmant utifrån de 

valmöjligheter som erbjuds och eget initiativ. Läroplanen för förskolan (2016) säger att i 

förskolan innebär det att låta verksamheten vara en levande och kulturell miljö där barnen 

stimuleras att ta initiativ och utveckla sin sociala och kommunikativa kompetens. Vi har 

sett att barnen får många möjligheter till eget initiativtagande i ateljén. I vissa fall har 

faktorer, som utbud och utrymme, hindrat barnen medan andra faktorer, som samspel och 

förhandlingar, lett till möjlighet för initiativtagande.  

 

Vid flera tillfällen har barnen frågat om lov för att få sin vilja fram. Ett exempel är barnet i 

situation 1.3 som utövar sitt aktörskap genom att bilda en gemenskap med de andra barnen. 

Barnen har även uppmärksammat och påpekat hur man kan göra något annorlunda, som i 

exemplet där barnet frågar öppet varför man bara får ta beiget papper. Då barnen, som i 

denna situation, inte får sin fråga besvarad utvecklas inte barnens möjligheter i ateljén på 

samma vis som i det sociala samspelet och där dialoger äger rum. Barnet blev inte tillsagt 

men valde att följa normen av att man ritar på “vanligt” papper. Barnet kanske gör detta 

val helt medvetet för att inte bryta den ordning som finns i rummet. Det Halldén (2007a) 

nämnde om att upprätthålla ordning och motverka en kaotisk stämning kan i denna 

situation ses som något inte bara de vuxna gör, utan även barnet i denna situation.  

 

Vi har under båda observationstillfällen upptäckt att pedagogen ofta haft en viktig roll. 

Barnen har ställt frågor och fått stöd från pedagogen i olika situationer. Pedagogens stöd 

har lett till att barnen fått en förståelse för något eller gett barnen möjlighet till att utföra 

något som barnen vill. I situationer som där barnen ställer sig passivt bredvid pedagogen 

kan vi anse att barnet saknar både självständighet och initiativförmåga. Där hade 

pedagogen en avgörande roll då barnet saknade de verktyg som krävdes för att ta initiativ. 

Hade barnet istället haft de verktyg och förmågor som krävs för att hantera det sociala 

samspelet hade situation troligtvis sett annorlunda ut. Läroplanen för förskolan (2016) 

säger att barn ska möta vuxna som ser till deras möjligheter och engagerar sig i deras 

samspel. Det innebär att pedagogen måste se barnet som en individ med förmåga till 

aktörskap. Halldén (2007b) nämner being och becoming som två barnsyner. Genom att se 

barnet som becoming blir barnet passivt och beroende av vuxna för att ta sig fram i livet 

tills att barnet växer upp och kan ses som en vuxen. Om barnet däremot ses som being kan 

pedagogen och andra vuxna stötta barnet att utveckla sitt aktörskap, initiativtagande och 

sin självständighet.  

 

I vissa situationer märktes att vissa barn uttryckte sitt aktörskap genom vad Corsaro (2003) 

kallar tolkande reproduktion. De återskapade och transformerade ateljématerial till något 
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dom har sett eller upplevt utanför förskoleverksamheten. Vi vill associera detta med 

Tullgrens (2004) förklaringar om den “fina” leken. Vi har sett hur barnen ofta vänder sig 

till pedagogen när de återskapar för att få bekräftelse av det som skapats. Då den fina leken 

har som funktion att göra inomhusmiljön lugn och skötsam kan vi tänka oss det även här är 

en jargong i förskolans ateljé. Vi anser att barnen använder sitt aktörskap för att få 

bekräftelse och tillerkännande av pedagogen. 

 

Under styrda aktiviteter kunde vi se en självständighet hos barnen, där de själva eller med 

stöd från en pedagog eller andra barn, kunde utforska och få förståelse för material och 

artefakter. Pedagogen talade om för barnen att det inte finns några begränsningar och 

öppnade upp aktiviteten för en rikare frihet, vilket Dahlberg och Åsén (2011) beskrev som 

att barnen är rika och vakna. Vi har sett att pedagoger kan låta barnen själva ta initiativ och 

se till att den fysiska miljön tillåter dem att självmant kunna välja material. Detta kommer 

att bidra till att barn utvecklar sin självständighet och sitt eget aktörskap i ateljémiljön. Likt 

alla miljöer har även ateljén en kultur som infaller i en social ordning vilket Halldén 

(2007a) beskrev som oskrivna regler där pedagogen reglerar ordningen i ateljén. Barnen 

samspelar med andra, delar på verktyg samt förhandlar om material i ateljén. I vissa fall 

förhandlas det om utrymmen eller material, vilket krävt att alla delaktiga och miljön faller 

in i en viss ordning eller struktur. Under observationen i Förskola 2 var det upp till 

pedagogen att avgöra hur stor tillgång till material barnen fick. Om pedagogen inte hade 

hämtat mer material hade barnen endast haft tillgång till degen som pedagogen tillverkade 

i början av observationen. Under vårt projekt har vi märkt att pedagogen visat sig ha en 

viktig funktion i barnens möjligheter till initiativtagande och aktörskap då pedagogens 

fungerar som en trygg punkt dit barnen kan vända sig när deras möjlighet till 

initiativtagande hindras av miljön, dem själva eller de andra barnen. 

9.4 Vidare forskning 

Under vår forskning har vi sett fyra möjligheter till vidare forskning inom området. 

 

Då detta arbete gett oss begränsat med tid till att observera, samt att vi inte har mycket 

erfarenhet inom arbetets natur, anser vi att studien inte fått den tydliga och reliabla slutsats 

vi egentligen velat ha. Genom att kunna observera fler förskolor hade vi kunnat se 

tydligare hur vuxna, barn, miljöer och olika händelser haft ett samband med användandet 

och möjligheterna. Vi hade dessutom kunnat få ett mer övergripande och reliabelt resultat.  

 

Under vår process att skapa vår forskningsmetod funderade vi på om det vi skulle 

observera var en kvantitativ studie då vi använde oss av ett kodsystem. Detta hade varit en 

möjlighet om man gjort en längre studie med många fler observationstillfällen för att 

kunna se vissa mönster på hur vissa ateljémiljöer gynnar eller missgynnar på olika vis med 

tydliga tabeller och grafer. 

 

Vi har även noterat hur ljudnivåer kan påverka situationer vid inomhus-aktiviteter vilket 

skulle vara en intressant fortsättning på denna studie. Faktorer som ljud, tonfall, ljus, och 

teknik skulle vara intressant att forska vidare på om hur det påverkar barns aktörskap i 

olika miljöer. 
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Slutligen har vi upptäckt ett dilemma där ett barns aktörskap kan stå i vägen för andras 

utveckling. Här finns det mycket att forska på. Exempelvis om ett barn får tillgång till en 

viss typ av material medan de andra barnen måste vänta eller inte alls får tillgång. Blir då 

de andra barnens utveckling hämmade?  
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10. Bilagor 

10.1. Bilder av ateljén i Förskola 1 

 

 

Figur 1.1 

 

Figur 1.2 

 

Figur 1.3 

 

Figur 1.4 

 

Figur 1.5 

 

Figur 1.6 
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10.2. Bilder av ateljén i Förskola 2 

 

 

Figur 2.1 

 

Figur 2.2 

 

Figur 2.3 

 

Figur 2.4 

 

Figur 2.5 

 

Figur 2.6 
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10.2. Informationsblankett 

 

Till lärare och vårdnadshavare på förskolan _______________________ 

 

Information om en studie av förskolans ateljé 
Vi är lärarstudenter som går sista terminen på förskollärarprogrammet och har påbörjat ett 

självständigt arbete vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala 

universitet. 

 

Vi är två studenter som vill titta på förskolans ateljémiljö. Vårt syfte är att observera vad barn och 

vuxna har för möjligheter och aktörskap i detta rum. Vi är intresserad av att se hur barn utnyttjar 

rummet, redskap och material. Observationen kommer ske under en vanlig dag när pedagog vistas 

med några barn i ateljén för att exempelvis måla, rita eller skapa utan några krav från oss studenter. 

Vi kommer att anteckna vad barn och vuxna engagerar sig med i ateljén samt ta bilder av rummet 

när det inte används för att vidare kunna reflektera över miljöns utformning. 

 

Deltagandet i studien innebär att vi kommer att observera vissa barn vid ett tillfälle i 

förskolan. Vi kommer att samla in data genom att observera aktiviteter utan att medverka på 

annat sätt och utan att påverka barnets vanliga aktiviteter. Vi kommer att anteckna vad 

barnen gör samt dokumentera miljön med hjälp av fotografering. All data vi samlar in 

kommer att vara anonym. 
 

Datainsamlingen kommer att ske under oktober månad. Insamlade data kommer att 

analyseras under innevarande termin. Data kommer att hanteras och förvaras på sådant sätt 

att ingen obehörig kan ta del av den, samt avskilt från personuppgifter. I redovisningar av 

studien kommer alla personuppgifter vara borttagna.  

 

Deltagandet i studien är frivilligt. Deltagandet kan avbrytas när som helst, även efter att 

datainsamlingen är genomförd. Ingen ekonomisk ersättning utgår.  

 

Om ni är positiva till deltagande, prata med ert barn om detta och fråga om barnet är villigt 

att delta. Därefter undertecknar ni den medföljande blanketten om medgivande och skickar 

in den i bifogat kuvert. Om ni har ytterligare frågor angående studien går det bra att kontakta 

oss eller vår handledare innan ett beslut tas (se nedan för kontaktuppgifter).  
 

Studiens handledare: ___________________________________ 
Tel:  e-post :  

 

Uppsala den ___ - _________ 20__ 

 

Student 1: ____________________________________ 

 

Student 2: ____________________________________ 
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