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Den här studiens syfte är att med hjälp av kvalitativa intervjuer med elever i årskurs fyra, fem 
och sex få veta vilka minnen de har från sin förskoletid utifrån det som varit roligt och lärande. 

I bakgrunden beskrivs tidigare forskning kring estetiska läroprocesser, ateljéns 
betydelse som pedagogiskt rum och dokumentation som ett verktyg för utveckling. 
 
Forskningsfrågorna i studien handlar om elevernas minnen, vad de säger att de har lärt 
sig och hur ateljén framträder som pedagogiskt rum. 
Utifrån analysen av 18 elevers berättelser beskrivs resultatet i tre delar: vad eleverna 
minns från ateljén, vad eleverna berättar att de har lärt sig och hur ateljén framträder 
som pedagogiskt rum.  
 
Att återvända till elever som varit barn i ateljén har gett möjligheter till fler 
utvecklingsområden än tidigare. Utifrån det eleverna berättat framträder friheten i den 
kreativa miljön i ateljén som det de minns mest och där de också anser sig kunna lära 
sig olika saker för framtiden.  
 
I framtiden behöver miljön och den fria leken i ateljén utvecklas och inte som det nu 
riskerar att bli, enbart de teman som genomförs.  
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När jag började arbeta i förskolan 1979 såg mitt arbete annorlunda ut mot vad det gör idag. 

Då arbetade jag som nyutbildad barnskötare på en småbarnsavdelning, vi var tre anställda och 

på avdelningen fanns nio barn placerade. Idag arbetar jag som förskollärare och ateljerista i en 

ateljé och möter cirka 70 barn i veckan i åldrarna fyra till sex år.  

1998 fick förskolan sin första läroplan, som reviderades 2010. I den reviderade utgåvan har en 

del av målen förtydligats med ambition att höja kvalitén i förskolan. Helhetssynen, att omsorg 

och lärande ska bilda en helhet står fast men vi står nu enligt min mening inför ett 

paradigmskifte i förskolan där det handlar om att utveckla en större medvetenhet om vad 

revideringen av förskolans läroplan kan få för konsekvenser. En konsekvens som Persson 

(2010) belyser är förskjutningen från omsorg till lärande där förskolans särart ska behållas, 

det vill säga att arbeta utifrån en helhetssyn på omsorg och lärande. En annan konsekvens kan 

bli det som Bendroth (1998) skriver om, att de två högst värderade intelligensformerna, det 

språkliga och det logiska, får mest utrymme. Häikö (2007) menar att det estetiska 

förhållningssättet kan utgöra en komplementär kunskap till de logiska och språkliga 

intelligenserna. Utifrån de strävandemål som finns i läroplanen är förskollärare och andra som 

arbetar inom förskolan skyldiga att erbjuda alla barn möjlighet att utvecklas mot 

strävandemålen under sin förskoletid. Vårt ansvar som förskollärare är enligt Skollagen 

(Utbildningsdepartementet 2010) att driva ett systematiskt kvalitetsarbete så att strävan mot 

målen i läroplanen verkligen finns i verksamheten samt att utifrån det som står i förskolans 

läroplan (Skolverket 2010) synliggöra det lärande som erbjuds och vad som då kan utvecklas 

hos barnen.  

Den komplementära kunskapen som estetisk verksamhet kan erbjuda är ett uttryck bortom det 

språkliga och logiska. Stunderna i ateljén handlar inte enbart om strävandemål kring just 

skapande, utan bidrar även till de grundläggande värden som finns samt barns inflytande. 

Strävandemålen innebär mål för framtiden, långsiktiga mål och är inte att jämställa med 

uppnåendemål i skolan där det genom bland annat prov kontrolleras om eleverna nått målen. 

Detta står i linje med Katz (1999) beskrev, om utmaningarna inför det nya århundratet då det 

gällde lärande för små barn. Hon föreslog bland annat en lämplig läroplan för små barn med 

långsiktiga mål istället för kortsiktiga.  
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Under de år jag arbetat i ateljén har det tematiska arbetet varit en förutsättning för att väva in 

flera av de strävandemål som finns i läroplanen. Arbetet i ateljén utgår från läroplanens 

värdegrund, uppdrag och strävandemål.  

Barn söker mening hela tiden på förskolan, vilket leder till lärande. För att de ska uppleva 

mening och lära finns det utifrån min erfarenhet i arbetet med barn vissa kriterier att arbeta 

utifrån. Därför menar jag att verksamheten i ateljén ska vara rolig, det ska finnas tillräckligt 

med tid för att undersöka och experimentera, barnen ska få många tillfällen till det de tycker 

är intressant och också ges tillåtelse till detta. Genom gemensamma upplevelser och möjlighet 

till olika uttrycksformer skapas möjligheter till mening och lärande. Utifrån denna beprövade 

erfarenhet har följande tre meningar varit övergripande i mitt arbete i ateljén under dessa åtta 

år.  Den första meningen är: 

− Inget utan glädje.  

Denna mening bygger på läroplanens formulering ”verksamheten ska vara rolig, trygg och 

lärorik” (Skolverket 2010, s.5) Min förhoppning är att estetiska aktiviteter i barnens framtid 

ska upplevas som positiva. Med det menas att dessa stunder är en del i grunden för lärande, 

både vad det gäller estetiskt och språkligt/logiskt. Det handlar om en tolkning av läroplanen 

utifrån en annan väg än den linjära som Lind (2010) benämner målrelationell. I detta lärande 

växer kunskapen fram under det pågående arbetet i relation till material och pedagoger. 

Avvikelser från den planering som finns ses inte som avvikelser utan som komplement till 

planeringen. Den andra meningen jag har formulerat är: 

− Tid, tillfällen och tillåtelse. 

Barnen ska ges tid för det som intresserar dem vilket också innebär fler tillfällen av det de 

visar intresse för. Med tillåtelse avses att det som barnen vill göra i ateljén ska uppmuntras. 

Denna formulering handlar i arbetet i ateljén framförallt om den del i läroplanen som 

beskriver barns möjlighet till inflytande där förskollärarens ansvar är att ge varje barn 

möjlighet till ett reellt inflytande på verksamheten (a.a). Det handlar ytterst om att försöka 

förstå barnens perspektiv och att utmana mig själv som förskollärare med barnens perspektiv  

som utgångspunkt. Wehner-Godée (2011) beskriver denna tolkning av läroplanen som 

rhizomatiskt. Begreppet kommer från de franska filosoferna Deleuze och Guttari. Ordet 

rhizom är ett underjordiskt horisontellt rotsystem som finns hos bland annat ormbunkar. 
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Begreppet är att betrakta som en metafor för att lärandet sker hela tiden utifrån olika 

perspektiv, där barnets intresse och lärande till det som erbjuds i verksamheten utmanas. Den 

tredje meningen är: 

− Se, uppleva och gestalta.  

Barnen och jag ska se och uppleva olika fenomen tillsammans. Dessa fenomen kan vara 

konstbilder, sagor, teaterföreställningar med mera. Gestaltningen handlar om att uttrycka sig 

med mer än ord utifrån det vi sett och upplevt.   

Efter åtta års arbete som ateljerista vill jag studera vad barnen minns från sin tid i ateljén 

utifrån det eleverna benämner som roligt och lärande. Jag har valt att intervjua elever i årskurs 

fyra, fem och sex som gick i ateljén då förskolans läroplan var relativt ny, 1999-2000.  Min 

förhoppning är att det eleverna berättar i denna studie ska synliggöra det som de har uppfattat 

som roligt och lärande i ateljén, och att arbetet i ateljén därefter ska kunna utvecklas utifrån 

deras berättelser.  
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I bakgrunden beskrivs tidigare forskning och beprövad erfarenhet kring estetiska 

läroprocesser, ateljén som pedagogiskt rum och pedagogisk dokumentation   

()' ������������
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Barns skapande har varit centralt i förskolans arbete under hela förskolans historia. Lind 

(2010) beskriver två olika synsätt på barn. Det första synsättet beskriver barnet som naturligt 

nyfiken och det andra synsättet beskriver ett hjälplöst barn som måste befrias. I och med 

intresset och samarbetet med förskolorna i Reggio Emilia som flera förskolor i Sverige 

utvecklat har enligt flera forskares mening ett tredje synsätt framträtt där barnet ses som 

kompetent och meningsskapande.  

Dahlbeck och Persson (2010) uttrycker att de ser barns estetiska uttryck som ett slags 

meningsskapande och refererar till Dahlberg, Moss, och Pence (2003) där författarna ställer 

frågan om förskolan kan vara en plats för ständigt kunskapande, där meningsskapande blir en 

strävan att förstå sin omvärld här och nu och att barnen söker en förståelse för sig själva i den 

miljö de befinner sig i. Om jag ställer det i relation till det Vygotskij (2002) skriver om, att 

fantasin bygger på erfarenheter och upplevelser, får estetiska läroprocesser en väsentlig 

betydelse. Om  barnen erbjuds många upplevelser som ger erfarenheter blir möjligheten att 

utveckla fantasin  och kreativiteten större.  

I de skapande aktiviteter Bendroth (1998) undersökt kom hon fram till att bildarbetet ofta 

underordnats andra syften, vilket kan vara en förklaring till styrdokumentets tvetydighet då 

man utifrån det skrivna ska ta ställning till om estetiken ska vara ett medel för att lära sig 

något bestämt eller om det kan tillåtas att vara ett värde i sig. Samma fråga ställer sig 

Dahlbeck och Persson (2010) där de hänvisar till den dubbelhet som uttrycks i förskolans 

reviderade läroplan där det skapande ses som både innehåll och metod enligt följande 

skrivning: 

Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och 

musik, drama, rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp av tal – och skriftspråk utgör 

både innehåll och metod i förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande. 

(Skolverket, 2010, s.11)  
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Pramling, Asplund, Olsson, Pramling och Wallerstedt (2008) hävdar att förskolans tradition 

med fritt skapande och tonvikten på leken skiljer sig avsevärt från skolans sätt att se på 

skapande som ett medel för något annat. De hänvisar också till det tvetydiga i läroplanen då 

det gäller att estetiken ska vara både innehåll och metod.  

Bendroth (1998) skriver om tänkbara pedagogiska dilemman som hon kunde urskilja i sin 

forskning och vad dessa kan ge för konsekvenser i det skapandet arbetet. Det första dilemmat 

är synen på barn, det vill säga att pedagoger kan ha olika syn på barn. Bendroth skriver om 

synen på barn utifrån tre perspektiv: som kärl, som ensam skapare och som lärling. Utifrån 

vilken syn pedagogen väljer får det konsekvenser för både aktivitet och pedagogroll. Det 

andra dilemmat handlar om vilken estetisk teori pedagogerna använder sig av. Bendroth 

menar att det är viktigt att vara medveten om vilken teoririktning som används så att de 

skapande aktiviteterna inte blir motsägelsefulla. De riktningar som beskrivs är mimetiska 

(imiterande), pragmatiska (kommunikativa), expressiva (känslor och behov) och 

objektfokuserade (upptäckande). Det tredje dilemmat handlar om pedagogens prioritering av 

kunskap. Bendroth menar att om läraren vill hinna med flera kunskapsprocesser på en gång 

får inte eleverna möjlighet till den estetiska kunskapsväg som enligt henne är en förutsättning 

för att inte förta den estetiska potentialen. Bendroth skriver också om ett estetiskt 

förhållningssätt där den konstnärliga kunskapsvägen ibland ställs i motsats till den 

vetenskapliga. Hon menar att båda kunskapsvägarna behövs men att inget ska stå tillbaka för 

den andra.  

Pramling, Asplund, Olsson, Pramling och Wallerstedt (2008) anser liksom fler författare att 

skapande liknar leken. Bendroths beskrivning av dilemmat att ingen fördjupning av det 

estetiska sker, kan jämföra med Tullgrens (2004) beskrivning av vuxnas försök att styra barns 

lek, som på ett osynligt och oreflekterat sätt bakbinder barnen och formar dem in i speciella 

lekar, så kallade normala lekar. I styrningen skapas det ”normala” barnet och den ”normala” 

barndomen, där bara en viss sorts lekar är godtagbara. Häikiö (2007) jämför också skapandet 

med leken där hon menar att identiteten får möjlighet att utvecklas i mötet mellan de inre och 

yttre impulserna. Hon förklarar det som att det skapas ett kreativt rum som hon definierar som   
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flow, att tid och rum blir ett i skapandet. Detta kan jämföras med det Aronsson (2002) skrev 

om, att bildskapandet liknar leken och i dessa aktiviteter suddas gränsen ut mellan verklighet 

och dröm. Lind (2010) visar i sin avhandling betydelsen av att förändra frågorna kring 

estetiska läroprocesser för att inte fastna i vad något är utan istället få syn på vad som sker i 

det som pågår. Rinaldi (2006) skriver om lärande som ett värde och att lärande är något som 

inte kan förutsägas utan att det är uppkomsten av något som inte fanns tidigare och att varje 

individ är motor för sitt eget lärande.  

()( ������������*����������������������
���

Med följande citat av Malaguzzi inleder Vecci (2010) sin bok, om konst och kreativitet i 

Reggio Emilia där hon förklarar ateljéernas betydelse i förskolorna.  

But the atelier was most of all place of research […]. We have always found it a privilege to be able 

to encounter the fascinating multiple games that can be played with images: turning a poppy into a 

spot, a light, a bird in flight, a lighted ghost, a handful of red petals within a field of green and 

yellow wheat...(s. 74-75)  

Vecci arbetade under 30 år som ateljerista på förskolan Diana och boken bygger på hennes 

erfarenheter och projekt hon varit delaktig i. Hon beskriver ateljén som en plats där hjärnor, 

händer, känslor och fantasi arbetar tillsammans. Ateljén, tillsammans med en närvarande 

ateljerista, har skapat ett särskilt värde som står för en riktning av lärande där det estetiska 

lärandet fått ett nytt pedagogiskt och kulturellt värde. Vecci beskriver också ateljén som ett 

rum som erbjuder till möjligheter för experimenterande och utforskande.  

I litteratur, forskningsrapporter och föreläsningar som inspirerats av förskolorna i Reggio 

Emilia nämns ofta miljön som den tredje pedagogen. Häikö (2010) skriver om vad ateljén kan 

erbjuda för möjligheter till barnen vad det gäller skapande verksamhet och hur dessa kan 

kombineras med lek och utforskande. Ateljén är en plats som ger barnet möjlighet till att 

utvecklas inom olika områden då den beskrivs som ett laborativt rum där miljön ska ge 

utrymme för initiativ. I avhandlingen refererar Häikö till Vecci, som menar att det i ateljén ska 

finnas möjlighet för barnen att arbeta kring frågor om omvärlden och sig själva.   
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Lind (2010) drar en viktig slutsats i sin studie som innebär att om förskolan och skolan ska 

vara en plats för lärande måste miljön fungera som en relationell, diskursiv, estetisk praktik. 

Hon skriver också om miljön som den tredje pedagogen och ett relationellt rum, där det inte 

bara är möjligt att undersöka och utveckla metoder och tekniker utan där det också finns 

möjlighet att koppla ihop det skapande med annat. Detta benämner Lind som 

”sammanfogandets estetik”. De förskoleprojekt som hon följt beskriver hon som 

rhizomatiska, där olika förutsättningar haft betydelse om hur utvecklingen har fortsatt i 

samspel med pedagoger, barn och miljö. Nordin-Hultmans (2004) studie av pedagogiska 

miljöer bygger på observationer i engelska och svenska förskolor. Miljön har observerats ur 

tre olika perspektiv: material, struktur av rummet och struktur av tid. Jämfört med de engelska 

förskolorna/skolorna fanns det skillnader mot de svenska förskolorna/skolorna. Materialet på 

de svenska förskolorna och skolorna var sparsamt, begränsat och otillgängligt för barnen och 

det fanns inte mycket variation. Nordin–Hultman beskriver framförallt hur lite fysiskt 

material det fanns i Sverige, framförallt i klassrummen att laborera och experimentera med. 

Hon menar att lärandet på så sätt riktas mot att bli abstrakt. Vidare beskriver hon den ordning 

som styrningen av tid och rum får för konsekvenser för det pedagogiska arbetet med de yngre 

barnen. Enligt studien är tiden på de svenska förskolorna mycket reglerad, lokaler och 

material inrutat och otillgängligt för barnen. Enligt förskolans läroplan (Skolverket, 2010) ska 

barnen ges reellt inflytande över verksamheten, tidigare skulle barn ha möjlighet att påverka 

sin dag på förskolan. Nordin-Hultman skriver om ett ett postmodernt perspektiv som gör att 

hon ifrågasätter uppdelningen mellan subjekt och objekt. Ett referat finns också från Carla 

Rinaldi, pedagogista i Reggio Emilia där hon talar om att sakerna som finns runt barnen inte 

bara är objekt utan att dessa ting svarar på barnens handlingar och interagerar med dem, vilket 

gör att de blir till subjekt: 

Alltför ofta har vi skapat en relation till tingen som om de var oförmögna att producera 
handlingar och interaktioner. Men tingen är inte bara objekt som barnen handskas med, 
utan tingen svarar på barnens handlingar, interagerar med dem. Tingen blir subjekt i 
relation med barnen. (1999 s.71)  
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I denna förståelse blir det inte bara pedagogerna som ska sättas i relation till rådande 

förhållningssätt utan också den miljö som barnen har tillgång till, den tredje pedagogen. 

Utifrån Nordin-Hultmans (2004) slutsatser kring miljön i undersökningen, att det finns lite 

material och att mycket är begränsat vad det gäller både tid och rum, går det att ifrågasätta hur 

det blir möjligt att arbeta utifrån läroplanens intentioner, eftersom dessa pedagogiska miljöer 

förväntar sig att barn är lika.  

Lenz Taguchi (1997) talar om miljön, den tredje pedagogen som synlig och osynlig. Det 

synliga är det som syns och det osynliga är förhållningssätt och synsätt. För att synliggöra 

detta menar Lenz Taguchi att pedagogisk dokumentaion kan vara ett verktyg för förändring 

och förståelse.  

()+ ,�������������������*�������
���
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Det finns olika sätt att förklara och använda dokumentation för att utveckla verksamheten i 

förskolan. Ett sätt är det som Dahlberg, Moss och Pence (2009) beskriver som pedagogisk 

dokumentation, där det handlar om att försöka se och förstå vad som händer i verksamheten 

utan en bestämd ram av förväntningar och normer. Det handlar om att ”lyssna in” och 

synliggöra genom dokumentation. I detta sätt att arbeta med dokumentation är det en 

förutsättning att barnen är delaktiga i det som dokumenteras och i samtalet kring det som 

dokumenterats.  

Lenz Taguchi (1997) menar att pedagogisk dokumentation handlar om att använda ett verktyg 

för ett pågående förändringsarbete eftersom dokumentationenen ger oss information om var vi 

står just nu och att man utifrån denna information kan förändra verksamheten till det bättre. 

Dessa förklaringar kan problematiseras utifrån det Sheridan och Pramling Samuelsson (2009) 

menar, att det alltid bör finnas en anledning eller ett syfte med dokumentation. Det krävs då 

kunniga pedagoger som kan urskilja det som har betydelse i relation till det man är nyfiken 

på. De menar att den dokumentation som görs idag oftast inte relateras till verksamhetens 

organisation, innehåll och arbetssätt för att kunna ge en helhetsbild av vilka förutsättningar 

barnen har getts till utveckling och lärande. Det finns en nyansskillnad mellan författarnas 

olika förklaringarna som enligt min förståelse handlar om två olika synsätt på dokumentation. 
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Att ge barnen möjligheter till att synliggöra det de upplevt är att göra dem delaktiga i 

förskolans dokumentation och göra deras röster hörda. Lindgren och Sparrman (2003) menar 

att dokumentation kan gynna ett barnperspektiv eftersom man som pedagog i ett sådant 

arbetssätt eftersträvar att göra varje barns röst hörd. Samtidigt ställer de sig kritiska till barns 

perspektiv som begrepp, eftersom det kan ges olika innebörder och därför behöver diskuteras 

i ett dokumenterande arbetssätt. De lyfter också olika etiska aspekter som handlar om att bli 

betraktad och vad det bidrar till för maktpositioner, samt hur barns medverkande i olika teman 

är frivilliga och genomförda i samtycke. Johansson (2003) gör en distinktion mellan 

barnperspektiv och barns perspektiv. Hon menar att barns perspektiv avser det ”som visar sig 

för barnet”, vad det har för erfarenheter, uttrycker och vad barnet vill och att ett 

barnperspektiv är ett uttryck för vad vuxna anser är bra för barn. I förskolans reviderade 

läroplan (2010) står i det nya kapitlet om uppföljning, utvärdering och utveckling att all 

utvärdering ska utgår från ett tydligt barnperspektiv. Utifrån det Lindgren och Sparrman 

(2003) skriver kan denna skrivning bli otydlig, eftersom författarna anser att man måste skilja 

på barnperspektiv och barns perspektiv. Sett ur deras perspektiv är barnperspektiv det som 

avser vad vuxna tycker är bäst för barn.   

Johansson (2003) skriver om vad barns perspektiv kan innebära i en pedagogisk praktik och 

att möjligheten till att förstå barns perspektiv ytterst handlar om mitt eget perspektiv som 

forskare eller pedagog. Hon menar att möjligheterna är begränsade och att vi därför måste 

vara uppmärksamma på kontexten. För att närma sig barns perspektiv anser Johansson att 

kunskapen om barn, hur man närmar sig barn och hur man samtalar med barn är avgörande. 

Hon skriver också om den medvetenhet som måste finnas om vad som möjliggör och hindrar 

i den pedagogiska praktiken.  

Ett sätt som också går att närma sig barns perspektiv är att använda sig av den kommunikativa 

pedagogiken som Cederwald (2006) skriver om där organisationskulturen grundas på 

lyssnande och reflektion.  
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Kolle, Larsen och Bente (2010) skriver om begreppet dokumentation som problematiskt och 

anser att vi behöver tänka till vad och varför vi ska dokumentera för att det ska få betydelse 

för vårt pedagogiska arbete. De skriver om att arbeta med dokumentation över tid, att det inte 

är antalet dokumentationer som är avgörande för om de blir pedagogiska utan att det är 

arbetet efter som avgör detta. Författarna hävdar också att det centrala i arbetet med 

pedagogisk dokumentation är att teorierna finns i praktiken och att den pedagogiska 

dokumentationen synliggör vilka teorier som finns. Lind (2010) beskriver dokumentation som 

kunskapsform där barnen i ett av de studerade projekten fick stort inflytande i vad som skulle 

fotograferas och dokumenteras. Pedagogerna i detta projekt som Lind (2010) skriver om gav  

också uttryck för att den dokumentation i form av bilder som fanns tillgänglig för barnen 

gjorde att de ofta återbesökte dokumentationen. Dessa tillfällen gav pedagogerna möjlighet att 

hålla fokus på barnens frågor och intressen. Genom dokumentationen hölls processen levande 

och utvecklades och alla gavs möjlighet till att skapa ett socialt minne som blev en gemensam 

lärprocess. Detta kan jämföras med det Lenz Taguchi (1997) skriver om, möjligheten att få 

syn på den rådande praktiken då det gäller förhållningssätt och barnsyn genom den 

dokumentation som görs. Genom att kommunicera och interagera med andra i vår omvärld 

skapar vi mening. 
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I föreliggande studie blir det naturligt att inta elevens retrospektiva syn på sådant som inträffat 

i förskoleåldern. Det gör det möjligt att luta sig mot fenomenologin, som enligt Kvale och 

Brinkmann (2011) pekar på är ett intresse av att försöka förstå fenomen utifrån aktörens eget 

perspektiv, vilket i denna studie avser elevens perspektiv. Elevens egna uppfattning om det 

som varit roligt och lärande är det centrala i undersökningen. Marton och Booth (2000) 

menar, att de fenomen som betraktas utgår från den enskilde personens uppfattning om 

fenomenet. Genom att intervjua fler elever uppstår en variation kring undersökningens syfte 

vilket gör det möjligt att kategorisera variationerna. 
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Syftet med denna studie är att studera vilka minnen elever som gått i ateljén under sin 

förskoletid har från den tiden, utifrån vad som har varit roligt och lärande. 
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Vad minns eleverna från sin tid i ateljén? 

Vad säger eleverna att de har lärt sig? 

Hur framträder ateljén som pedagogiskt rum utifrån det eleverna berättar?  
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Jag har valt att använda mig av en kvalitativ forskningsintervju enligt Kvale och Brinkmann 

(2011) genom att bland annat följa de sju stadier som beskrivs för en intervjuundersökning: 

tematisering, planering, intervju, utskrift, analys, verifiering och rapportering. Kvale och 

Brinkmann (2011), och Patel och Davidsson (2008) betonar vikten av att träna sig på att 

intervjua för att det ska bli bra kvalité på intervjuerna. Jag har genomfört arton intervjuer 

inklusive pilotintervjuerna. Bryman (2011) nämner de två viktigaste formerna för kvalitativa 

intervjuer, ostrukturerade och semistrukturerade. I en ostrukturerad intervju har forskaren som 

mest ett PM som hjälp för minnet och intervjun kan liknas vid ett vanligt samtal. Till en 

semistrukturerad intervju har forskaren förberett en lista med teman som ska beröras där den 

som blir intervjuad kan svara med stor frihet. Denna lista brukar kallas för en intervjuguide. I 

den här studien har semistrukturerade intervjuer använts.  
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Jag började med att skriva en intervjuguide som var indelad i två delar (bilaga 1). Den första 

delen hade tre frågor. De skulle ställas innan jag och eleverna tittade på den dokumentation i 

form av temaböcker och bilder och den andra delen innehöll också tre frågor som skulle 

ställas under tiden vi tittade på dokumentationen. Jag hade sedan tidigare dokumentation i 

form av böcker med teman barnen deltagit i samt bildspel gjorda utifrån de enskilda barnen. 

Detta material användes som stimulimaterial under intervjun. Att använda visuellt material 

under intervjun diskuteras av Bryman (2011) som menar att det är ett verktyg som ökat inom 

kvalitativ forskning och även används i kvalitativa intervjuer. Harper (2002) beskriver hur bra 

bilder är i intervjuer om vi vill väcka minnen. Han menar bland annat att foton förstorar 

minnet och kan väcka andra delar i hjärnan för att minnas. Jag har framförallt valt att intervjua 

elever i årskurs fyra och fem. Frågorna var inriktade på det jag var intresserad av, vad 

eleverna upplevt som roligt och lärande. Jag försökte konstruera så öppna frågor som möjligt 

för att eleverna skulle få möjlighet till att besvara frågorna utifrån sina upplevelser. Eleverna 

fick inte ta del av frågorna innan intervjun. En viktig del i en intervjustudie enligt Kvale och 

Brinkmann (2011) är att tematisera intervjustudien utifrån tre nyckelfrågor, varför, vad och 

hur. Varför handlar om att klargöra syftet med studien vilket i mitt fall innebar att försöka få 

fram elevernas minnen av tiden i ateljén och analysera dessa utifrån studiens frågeställningar. 
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Vad handlar om det som eleverna berättade om. Eftersom det är jag som har haft 

huvudansvaret för att utveckla arbetet i ateljén och har arbetat med dessa barn ansåg jag att 

jag hade en god förförståelse som beskrivs i första kaitlet av studien. Detta innebar också ett 

dilemma, vilket jag kommer att redogöra mer för i metoddiskussionen. Hur innebar för mig 

att skaffa mig kunskap om hur intervjuer och analys går till.   
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Urvalet för att bli intervjuad har gått till så att alla som gått i ateljén under en längre period, 

minst ett år då de gått på förskolan, har fått ett personligt brev med förfrågan om medgivande 

av vårdnadshavare (bilaga 2) utdelat av klassläraren för vidare befordran till hemmet för 

underskrift. Utifrån Bryman (2011) har jag gjort ett målinriktat urval och endast de som gått i 

ateljén fick förfrågan. Eftersom alla barn som gått i ateljén fick inbjudan till intervjun och jag 

inte visste hur många intervjuer jag skulle få medgivande till, bokades tider när samtyckena 

kom in. Urvalet var relativt jämnt vad det gällde antalet intervjuade flickor och pojkar.  Efter 

att ha gjort en intervju med en elev i årskurs sex bestämde jag mig för att inte göra fler 

intervjuer i denna åldersgrupp. Detta berodde på att det inte fanns så mycket bilder från deras 

tid i ateljén och att jag under denna tid enbart arbetade ganska sporadiskt i ateljén. Detta 

innebär att det inte fanns så mycket att prata om kring teman och heller inte utifrån bilder. 

Därför är de flesta intervjuerna gjorda i årskurs fyra och fem då mitt arbete i ateljén hade 

blivit mer strukturerat och barnen kom dit kontinuerligt varje vecka. 
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För att se om frågorna i intervjuguiden var ändamålsenliga gjordes två pilotintervjuer. Jag 

valde en pojke och en flicka i årskurs fyra, vilka jag visste att jag snabbt skulle kunna få ett 

medgivande av från föräldrarna. Jag delade personligen ut brev med förfrågan om 

medgivande till föräldrarna (bilaga 2) och samlade också in dem innan intervjuerna. Det jag 

såg efter dessa två intervjuer var att de tog alldeles för lång tid. Jag lyssnade igenom båda 

intervjuerna och transkriberade dem. Efter att ha läst igenom dem några gånger beslutade jag, 

även om dessa stunder var trevliga, för att försöka minimera så mycket ”kringprat” som 

möjligt och fokusera på frågorna. Detta gjorde att de andra intervjuerna blev cirka tio och 

femton minuter långa och det blev därmed ett hanterbart material för min analys. Vid varje 

intervjutillfälle hämtade jag personligen barnen på skolan som ligger nära ateljén vilket gav 



 17 

mig möjlighet att närma mig barnen med lite småprat innan själva intervjun. I de intervjuer 

jag gjorde visade jag bilder i form av temaböcker och enskilda bilder. Jag förstod av det 

eleverna berättade att bilderna väckte minnen som de kunde berätta vidare om. Intervjuerna 

genomfördes i ateljén som är en känd miljö för barnen. Kvale och Brinkmann (2011) menar 

att det går att överbrygga vissa klyftor mellan barn och vuxna om intervjuerna görs i en av för 

barnen känd miljö. 

Barnen såg glada ut när de kom in i ateljén och många började med att gå runt en sväng och 

titta. Vi satte oss ganska snart vid ett bord bredvid varandra, eftersom vi skulle titta på bilder 

tillsammans samt att jag också ville minimera min maktposition. Jag gick igenom 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer, som jag beskriver mer om längre fram, med var 

och en innan intervjun så de var införstådda med vad som gällde. De berättade att lärarna och 

även en del föräldrar hade gått igenom och förklarat dessa principer för dem. Alla arton 

intervjuer inleddes med frågan om vad de hade för minnen från ateljén. Utifrån svaren frågade 

jag sedan vidare. När jag förstod att de inte hade så mycket mer att berätta tog jag fram den 

dokumentation som var aktuell för varje barn och de fick berätta utifrån vad de såg och vad de 

kom ihåg. Som avslutning ställde jag frågan om vad de tror små barn kan lära sig i en ateljé.  

I en del intervjuer uppstod ibland stunder av tystnad. För att inte eleverna skulle känna sig 

obekväma och bli oroliga försökte jag korta ned dessa. Det gjordes på lite olika sätt, men vid 

de flesta av dessa tillfällen pratade vi om deras kompisar på bilderna. Detta gjorde dem 

avslappnade och intervjun kunde naturligt fortsätta. När intervjun var avslutad fick de se hur 

jag sparade intervjuerna i Ipaden och att jag namngav dem med siffror. Jag följde dem sedan 

tillbaka till skolan och vi pratade lite om hur de hade upplevt intervjun. Jag tackade dem en 

extra gång och många av dem tackade också för att de fått komma.  
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Jag har använt mig av Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002), vilket framgår 

tydligt i breven med förfrågan om medgivande (bilaga 2). Jag informade via brev mitt syfte 

med studien till vårdnadshavarna. De medgav sitt samtycke till intervjuerna genom att skriva 

under medgivandet. Formuleringen utifrån dessa krav finns informationsbrevet (bilaga 2). 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002) handlar om fyra huvudkrav: 
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− informationskrav, vilket innebär att informanten informeras om syftet med deltagandet 

i intervjun och att de när som helst kan avbryta sin medverkan. 

Eleverna och deras föräldrar fick denna information i ett brev. Dessutom informerade lärarna 

eleverna i klassrummet. Jag gick igenom det ännu en gång med varje enskild elev innan varje 

intervju genom att förklara varför jag ville intervjua dem.  

− Samtyckeskrav, vilket innebär att informanten samtycker till det de ska delta i.  

Eftersom jag valt att intervjua omyndiga elever har samtycket undertecknats av 

vårdnadshavare. Även om jag hade fått skriftligt samtycke från varje förälder försäkrade jag 

mig innan varje intervju att eleverna också samtyckte till deltagandet. Jag berättade också att 

de när som helst kunde komma till mig och säga att de inte ville vara med i studien. 

− Konfidentielitetskrav, vilket innebär att identiteteten på informanterna ska hanteras så 

att det inte kommer till utomståendes kännedom. 

Detta informerade lärarna om i klassrummet. Jag förklarade också för eleverna hur detta 

fungerar i praktiken. Jag visade hur jag döpte intevjuerna i datorn och förklarade också att 

deras namn inte skulle användas i det jag ska skriva utan att de byts ut till ett annat namn. 

− Nyttjandekrav, vilket innebär att det eleverna sagt endast används i denna studien. 

Jag har enbart använt intervjuerna i denna studie och kommer inte heller att använda dem i 

något annat syfte än detta.  
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Jag har transkriberat intervjuerna allteftersom de blivit genomförda. Det har för det mesta 

varit lätt att uppfatta vad som sades. Vid tillfällen jag inte har hört enstaka ord har detta 

markerats med X. Jag har i övrigt skrivit ned ordagrant vad som sagts, förutom att en del 

uppenbara felsägningar har justerats. I de fall vi har pratat om något helt ovidkommande för 

intervjuns syfte har jag valt att inte transkribera just dessa delar. Det kunde då handla om att 

de berättade om något intresse på fritiden eller kompisar i dokumentationen som de kände 

igen. 
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Kvale och Brinkmann (2011) menar att om inte kategorierna är fastställda innan intervjun är 

det viktigt att få informanterna att ge rika beskrivningar av det som intervjun handlar om. 

Eftersom jag inte visste hur mycket eleverna skulle berätta använde jag en del av frågorna i 

intervjuguiden till att också skapa kategorier innan intervjuerna genomfördes. Inför den första 

läsningen av de transkriberade intervjuerna delade jag in ett A4-papper i fyra delar där varje 

del fick en rubrik som utgick från frågorna i intervjuguiden. I den första rutan skrev jag ned 

minnen som eleverna berättade om utan bilder, i den andra rutan skrev jag ned det de kom på 

när de tittade på bilderna, i den tredje rutan skrevs det som de berättade om som roligt och 

tråkigt och i den fjärde rutan det som de pratade om som lärande. Vid genomläsning av det 

skrivna upplevde jag att inte allt kommit med utifrån det eleverna berättat. För att få fram mer 

ur deras berättelser skapade jag sju kategorier enligt följande: material, platser i ateljén, 

händelser/teman, personliga minnen, lärande, roligt och framtid. Dessa sju kategorier kom till 

under läsningen av intervjuerna då jag såg att flera av eleverna pratade kring dessa. Genom att 

utöka kategorierna fick jag med mer av det eleverna berättade. Därefter kunde jag fördela de 

sju kategorierna under tre teman som skulle gå att analysera utifrån frågeställningarna i syftet. 

Material, platser i ateljén och det eleverna berättat om som roligt kopplade jag till ateljén som 

pedagogiskt rum. Händelser och personliga minnen kopplade jag till vad eleverna hade för 

minnen. Vad man kan lära sig i en ateljé och framtiden handlade om lärande. Att gå flera 

vändor i analysen och skapa teman kopplade till forskningsfrågorna gjorde att nyanserna i det 

eleverna berättade blev tydligare. Jag blev också mer förtrogen med intervjuerna som i 

inspelningstid genererade fyra timmar och trettio minuter. Utskrifterna blev cirka 50 sidor.  
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Intervjuerna är genomförda med 17 elever i årskurs fyra och fem och en elev i årskurs sex.  

Det eleverna berättar handlar om minnen, det de upplevt som roligt och tråkigt i ateljén och 

vad de tror att det går att lära sig i en ateljé. De teman de berättar om finns dokumenterade i 

böcker och med fotografier. Deras berättade minnen stämmer överens med den 

dokumentation som finns och utifrån det går det att säga att intervjuerna är tillförlitliga. Det 

eleverna berättar om handlar om deras egna upplevelser kring det de upplevt i ateljén, det kan 

då sägas vara giltigt och tillförlitligt utifrån ett barns perspektiv men inte utifrån ett generellt 

barn, utan just det barn som eleven berättar om, sig själv som liten. Genom att få dessa  
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berättelser nedskrivna tillförs fler beskrivningar av den verklighet som tidigare har beskrivits 

utifrån arbetet i ateljén, vilket Bryman (2011) skriver om, att det är forskarens uppgift att  

plocka ut trovärdigheten i dessa olika berättelser. Min förhoppning är att jag till viss del har 

lyckats med det.  Det problematiska i just den här studien är att den har genomförts av mig 

som varit den förskollärare och ateljerista som eleverna har mött i ateljén. Framförallt 

upplevde jag att hade svårt att uttrycka vad som var tråkigt när de gick i ateljén. Vad det gäller 

denna fråga om vad eleverna tyckte var tråkigt i ateljén blir det svårt att uttala sig om 

giltigheten i deras svar. Kvale och Brinkmann (2011) menar att giltigheten, som de benämner 

validitet, handlar om sanningen, styrkan och riktigheten i det som yttrats. Jag förutsätter att 

eleverna talat sanning och uttalat sig riktigt utifrån sina personliga minnen om det de berättat 

och menar då att det går att påstå att giltighet finns.  
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Detta kapitel är indelat i tre delar utifrån forskningsfrågorna. Det eleverna sagt har jag tolkat 

och tematiserat. 
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De flesta av eleverna pratade om material och platser i ateljén. Några elever berättar också om 

särskilda händelser. Med särskilda händelser avses händelser som rör just det barnet som 

berättar och som det upplevt. Exempel på en särskild händelse är en elev som berättade om 

när han skulle bygga ett hus av kaplastavar till en apa: 

Karl: Jag minns till och med hur den blev när den blev helt  

färdig. Jag hade satt en så, sen hade jag ställt två så, en så, två så 

och sen stod apan där.     

Eleven minns också att huset till apan trillade många gånger och han fick göra flera försök 

innan det lyckades. Han konstaterar utifrån detta minne:                                                        

Karl: Fast jag gav mig inte! 

Berättelsen visar både på ett minne av en kamp och lusten att lyckas. Pramling, Carlsson, 

Olsson, Pramling och Wallerstedt (2008) skriver om denna kamp, att det ofta är lusten och 

den inre drivkraften till att skapa som beskrivs inom estetiken även om det ofta krävs mycket 

arbete och tålamod för att lyckas. Samma elev minns också svårigheten han hade med att 

skriva sitt namn på sina bilder. När han såg hur signeringen av sina bilder konstaterade han  

också här att han hade kämpat.   

Vad minns du från din tid i ateljén? Det var den första frågan som ställdes till alla eleverna i 

intervjun.  Nedan berättar Elin utifrån frågan: 

Elin: Mmm, vi brukade i alla fall samlas där. Och sen ibland fick vi typ pyssla olika saker. 
Och så fick vi leka med den där sanden där borta...och med trä och så. [pekar på 
snickarbänken]. Sanden är ju rolig [skrattar] 

När Elin berättade om var vi brukade samlas pekade hon på golvet vid staffliet. Där inledde 

jag stunderna i ateljén när hon gick här. Hon pratade också om snickarbänken och om 

sanden. Att sanden är rolig tolkar jag som att hon fortfarande tycker den är rolig, även om 

hon inte utvecklar detta verbalt utan skrattar.  
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Enligt Sheridan och  Pramling (2009) mår och lär barn bäst i mindre grupper. Utifrån denna 

slutsats är förutsättningen för att barnen ska må bra och lära sig bra goda i ateljén eftersom 

barnen alltid kommer i mindre grupper. Ett kriterium för att bland annat lära och blir 

självständig som nämns av flera forskare och författare är möjligheten till att kunna påverka 

sin situation. Nedan berättar Erik vad han minns: 

Erik: Ja, jag minns att jag byggde ganska mycket här. [Erik tittar mot snickarbänken]. Och 
när vi målade och så och jag hade på mig nån hatt eller nåt. Jag var med i nån tävling att 
rita och så.  

Det Erik minns handlar också om ett särskilt minne för honom själv. Den sista meningen 

handlar om två olika tillfällen, en gång då han ritade med kol, och för att lyckas ville han ha 

konstnärsbaskern på sig. Det andra tillfället var en tävling barnen deltog i med att rita en 

uppfinning. I Eriks exempel såg vi och läste i dokumentationen att han hade förhandlat till sig 

baskern för att lyckas med uppgiften. Att kunna förhandla som barn på en förskola är ett av 

kriterierna för hög kvalité som Sheridan och Pramling (2009) skriver om.  

Erik och Elin är exempel på de elever som snabbt och utan bilder kom på minnen från sin tid i 

ateljén. Några barn letade i ateljéns miljö efter minnen. Markus berättar att han minns lite 

grann:   

Markus: De där sakerna där [pekar på leran]. 

En del av eleverna uttryckte inga konkreta minnen. De gav då uttryck för en känsla av 

stunderna i ateljén. Agnes berättar vad hon minns: 

Agnes: Jaa, vi ritade och byggde. Och så pysslade vi mycket. Det var jättekul. 

Agnes säger att hon tyckte att det var jättekul att vara i ateljén och pyssla, men beskriver inget 

konkret mer än att hon ritade och byggde. När jag plockade fram den dokumentation som 

finns från hennes tid i ateljén, där hon också finns med på bilder, berättade hon att hon kom 

ihåg enstaka tillfällen. Till skillnad från dem som hade svårt att minnas fanns det även elever 

som kom ihåg mycket. Inledningsvis blandade de ihop olika minnen men under intervjun 

tydliggjordes de olika minnena med hjälp av bilder och vårt samtal kring dokumentationen. 

Beroende på hur ofta eleverna varit i ateljén och under hur många år de varit där kom de ihåg 

olika mycket. Miljön vi satt i och den gemensamma dokumentationen hjälpte till att framkalla   



 23 

och fördjupa deras minnen. Utifrån det eleverna berättat förstår jag att det som de berättat är 

det som de upplevt som meningsfullt ur sitt eget perspektiv, saker de gjort och blivit nöjda 

med, roliga teman och spännande och utmanande material. Det de berättar är det som gett 

dem någon mening till att utveckla och lära. Dahlberg, Moss och Pence (2009) menar att ett 

meningsskapande synsätt hänvisar till en förståelse av lärande där vi i samspel med andra gör 

världen meningsfull och att varje enskild människa skapar sin egen förståelse av det som sker. 

Kopplat till barnens berättelser, så tror jag att det eleverna berättat att de har lärt sig, har varit 

det som de då, under sin förskoletid var intresserade av, ville förstå och lära sig mer om.  
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På frågan om vad de lärt sig i ateljén handlar det om att bli bättre på att göra saker. Några 

elever berättar att det kan vara bra att kunna när man börjar skolan eller när man blir vuxen. 

Det finns också svar som handlar om att bli mer kreativ och att de har lärt sig något för att det 

var roligt.  Nedan beskriver Karin och vad hon lärde sig för något: 

Karin: Olika konster eller så, mycket material. 

Karin berättar om varför hon tycker det är viktigt att lära sig olika konster och att använda 

olika material: 

Karin: Ja, för vi har ju bild i skolan och då är det ju bra att kunna en massa. 

Karin säger att det är bra att kunna en massa, min tolkning är att hon pratar om mycket  

material. Hon säger också som svar på min fråga att det är bra att kunna använda olika 

material när man börjar i skolan och har bild. Michael berättar vad han tror han lärde sig: 

Michael: Ja, att pyssla och snickra. 

Nyttan av att lära sig att pyssla och snickra kommenterar han på följande sätt: 

Michael: Att snickra för framtiden, om man vill blir snickare eller så. 

Han berättar samtidigt att han själv inte vill bli snickare. I ovanstående citat försöker eleverna 

att använda sina erfarenheter från ateljén inför sitt pågående lärande i skolan men också inför 

framtiden. Detta enligt Vygotskij (2002) som menar att upplevelser ger erfarenhet. Det är en 

del av deras erfarenheter från ateljén de nu pratar om och som de menar har varit eller kan 

vara bra för framtiden.  
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Vecci (2010) skriver att det inte räcker med att det finns olika erbjudanden i miljön, den måste 

också kunna användas till olika ändamål som barnen kan förändra utifrån vad de håller på 

med i sin lek och sitt lärande, för att den estetiska verksamheten ska ge möjlighet till flera sätt 

att lära. Karl får exemplifiera hur han tyckte han lärde sig i ateljén: 

Karl: Till exempel när man fick gå här fritt...du lär dig experimentera och sånt, och komma 

på nya saker lite själv. Ibland om någon säger åt dig att göra så, då kommer du egentligen 

bara ihåg hur du gör så. Om du får experimentera kommer du på nya saker att göra, fast då 

blir det roligt och då fastnar det mycket lättare. 

Karl pratar om ett lärande som handlar om att undersöka och experimentera och menar enligt 

min tolkning att det var och kanske också är ett lärande som tilltalade honom som erbjöds i 

ateljén. Jag frågade om de inte får tänka så fritt i skolan och han svarade: 

Karl: Jo, men först får vi uppgifter och sen om man är klar med dem innan man ska byta till nästa 
så får man göra annat också. 

Jag förstår det Karl säger som att det finns en viss frihet i att göra andra saker än det som 

lärarna säger att man ska göra, men bara när de gjort färdigt det som är bestämt. Rinaldi 

(2006) skriver om lärandet som ett värde, och jag tror att Karl menar att frihet och 

experimenterande är ett värde för honom i hans lärande.  

De teman som Karl var med om i ateljén genomsyrades av en ganska styrd struktur vad det 

gällde innehåll och material. Hur barnen använde det material som erbjöds var däremot 

ganska fritt. Det fanns enligt mig alltid förslag (verbala förslag, inte färdiga mallar) på hur 

materialet kunde användas, och om barnen kom med egna förslag uppmuntrades dessa. 

Bendroth (1998) kallar detta arbetssätt för vägledning och menar att en pedagog med kunskap 

om estetiska teorier har lättare för att vägleda. En osäker pedagog, som inte har personlig 

erfarenhet från estetiska aktiviteter, blir lätt auktoritär i sitt ledarskap, men samtidigt menar 

Bendroth att den pedagogiska hållningen är situerad, att i en annan situation som inte är 

kopplad till estetisk aktivitet kan pedagogen vara mer vägledande. Karl berättar om friheten 

att tänka själv: 

Karl: Ville man gå till ateljén och göra något så fick man det. Det var så roligt för man fick tänka 
så mycket fritt här.  
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Häikö (2007) skriver att de estetiska läroprocesserna i hennes studie syftade till att utveckla 

kännedom om materialet men också till en förståelse för barnen av sig själv och sitt lärande. 

Utan att ha tänkt på detta tidigare visar det sig i intervjun med Karl att förutom att utforska 

materialet kom han också till insikt om hur han bäst lärt sig, genom att experimentera i frihet. 

Detta sätt att lära kan också sammankopplas med det Dahlberg, Moss och Pence (2003) 

benämner som kunskapande, där meningsskapande handlar om att förstå sin omvärld, men 

också att barnen söker en förståelse om sig själv i den miljö de befinner sig.    
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Med ett pedagogiskt rum avses i den här studien möjligheten till att lära i rummet. Eleverna i 

studien berättade bland annat om vad de hade tyckt varit roligt i ateljén. Vad är det i ateljén 

som de tyckt varit roligt och som eventuellt inbjudit till ett lärande? Ateljén där barnen har 

varit under dessa stunder är relativt stor och är idag uppbyggd med sex mötesplatser. När de 

intervjuade eleverna gick i ateljén fanns det fem mötesplatser: snickarbänken, ljusborden, 

staffliet, arbetsborden och sanden. De flesta av barnen berättade om sanden och om att bygga 

och snickra vid snickarbänken. Sanden är så kallad deltasand som är mjuk, formbar och 

”evig”, det vill säga att den går att omforma hela tiden. Snickarbänken är en traditionell 

snickarbänk med tillgång till såg, hammare, spik och olika sorters trämaterial. Sara berättar 

om vad hon tyckte var roligt: 

Sara: Det var nog den där sanden, tyckte jag och Kajsa. Vi satt där [pekar på platsen sanden stod på 

då]. Det var roligt, det var typ det mesta jag brukade göra här. 

Michael berättar om vad han minns: 

Michael: Ja, jag minns att vi var ganska ofta här [i ateljén]. Vi pysslade och målade och gjorde en 
massa grejer. Och...ja, jag kommer inte ihåg så mycket mer. 

Han berättar efter en stund att han kom ihåg ett särskilt pyssel: 
Michael: Fågelboet. Vi gjorde det själva jag, Emil och fröken. 

Michael berättar också att de sedan satte upp fågelholken i ett träd på förskolans gård. Mot 

slutet av intervjun frågar jag Michael om något han tyckte var särskilt roligt: 

Michael: Ja, att bygga med trä och sånt [han pekar mot snickarbänken]. 
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Det hände vid flera tillfällen att det eleverna först berättat om som ett minne också 

konstaterades som något roligt. Min slutsats blir då att det som de tyckt varit roligt är det de 

ofta minns och kopplar samman till det de pratar om som lärande. Nedan berättar Stefan om 

vad han minns: 

Stefan: Ja, att jag tyckte att det...att jag gillade att vara i ateljén,  och att bygga och snickra och så. 

Stefan berättar vidare om ett särskilt minne han hade av att snickra, när han byggde en 

fälla som inte fungerade. 

Eleverna pratade inte direkt om ateljén som ett pedagogiskt rum, däremot berättade de om vad 

de gjort i ateljén och material som de använt. De uttryckte som vi ser ovan att de pysslat, 

byggt, snickrat och målat. I tidigare kapitel finns också utdrag där de berättar om friheten och 

möjligheten till att experimentera i ateljén. Det eleverna berättade om handlar om ”görandet” 

och att få tid, tillfälle och tillåtelse till att använda det materialet som erbjuds både i de så 

kallade styrda aktiviteterna och i den fria leken. Nordin-Hultmans studie (2004) visar att de 

svenska förskolornas miljö inte inbjuder barnen till att experimentera och undersöka. Utifrån 

det eleverna sagt tolkar jag det som att ateljén som rum kunnat erbjuda möjligheter till att 

experimentera och undersöka.  
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Jag delar in diskussionen i fyra delar; metoddiskussion, resultatdiskussion, förslag till fortsatt 

forskning samt reflektioner för den praktiska pedagogiska verksamheten.  
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Jag valde en kvalitativ forskningsintervju för jag tyckte den tilltalade mig mest och att den 

verkade mest användbar för syftet till min studie. Eftersom jag skulle intervjua elever var det 

önskvärt att metoden skulle vara så flexibel som möjligt och enligt Bryman (2011) är 

flexibiliteten som intervjun ger anledningen till att den kvalitativa intervjun är så attraktiv.   

Inför pilotintervjuerna valde jag att personligen dela ut informationen med förfrågan om 

medgivande till föräldrarna. Jag valde två elever som jag visste att jag skulle få snabbt och 

positivt svar av föräldrarna. Det var bra att möta föräldrarna personligen då jag också 

förklarade hur viktigt det var att de också samtalade med sina barn om det som stod i brevet. 

Jag inhämtade också deras medgivanden personligen. Till lärarna gav jag sedan 

informationsbrev till varje elev med medgivande i ett kuvert och bad dem dessutom informera 

i klasserna kring brevens innehåll. Allteftersom medgivanden kom in satte jag igång 

intervjuerna som organiserades med klasslärarna via mail. Jag kunde inte påverka 

fördelningen av pojkar och flickor, trots det blev fördelningen jämn. Efter en intervju i årskurs  

sex bestämde jag mig för att inte genomföra fler intervjuer i denna årskurs. Min tjänst i ateljén 

var inte permanent när de eleverna gick i ateljén och tillfällena i ateljén var därför ganska 

sporadiska. Det fanns inte mycket dokumentation från deras tid där och inte mycket teman att 

prata om. Jag upplevde i intervjun att eleven inte hade så mycket att referera till jämfört med 

eleverna i årskurs fyra och fem. Om jag hade gått igenom mitt dokumentationsmaterial bättre 

hade jag kunnat förutse det.  

Inför pilotintervjuerna hade jag gjort en intervjuguide (bilaga 1) med öppna frågor som 

stämde överens med forskningsfrågorna. Jag tyckte frågorna fungerade bra och använde dem i 

alla intervjuer. Pilotintervjuerna tog för lång tid och jag upptäckte snabbt vad det berodde på, 

för mycket kringprat. En anledning till det kan vara det som Bryman (2011) tar upp, att jag 

försökte skapa en för god relation i samtalet till eleverna, och att det då fick som konsekvens 
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att pilotintervjuerna tog för lång tid. Jag bestämde mig för att försöka få balans inför de 

återstående intervjuerna men oroade mig för att eleverna skulle tycka jag var för kort i 

frågorna och övergångarna i deras svar. Det var en oro som jag nu förstår var obefogad, de var 

inte besvärade över korta frågor, och istället blev jag bättre på att fråga vidare när de svarade. 

När jag analyserade intervjuerna förstod jag att jag kunde fördjupa frågorna mer, framförallt i 

linje med forskningsfrågorna. Då hade arbetet med analysen också blivit mer hanterlig och 

inte så krånglig som den blev. Jag lade mycket tid på organisationen av intervjuerna, 

genomförandet och transkriberingen. Om jag hade lagt mer tid på analysen och teorierna 

kring olika sätt att analysera tror jag att analysen hade kunnat bli tydligare. Det går trots detta 

att få fram ett resultat och jag får ta med mig denna lärdom inför framtiden. Tekniskt sett 

fungerade inspelning och avlyssning av intervjuerna bra. Inspelningstekniken på min Ipad var 

strålande och också lätt att hantera vid transkriberingen.  

Det fanns en del dilemman med att göra en studie på den egna verksamheten och jag ska 

försöka belysa några. Det jag förstod av elevernas svar på om något hade varit tråkigt i ateljén 

var att de hade svårt att besvara denna fråga. En anledning kan vara, som jag skrivit tidigare, 

att det var jag som intervjuade, den förskollärare som de mötte i ateljén och som de vet 

arbetar där fortfarande, och att de inte ville göra mig ledsen genom att lyfta det som de 

upplevt som tråkigt. En del av mina tolkningar i resultatet skulle kunna tolkas på andra sätt än 

vad jag gjorde. Bland annat så tolkade jag en elevs minne till att hon kom ihåg sanden för att 

det hade varit en rolig plats att vara på. Det skulle kunna vara omvänt också, att hon kom ihåg 

sanden för att det hade varit en obekväm plats att vara på. Nu vet jag inte med säkerhet hur 

det var, men valde ändå att presentera den positiva bilden, utifrån den glädje jag ändå 

upplevde i hennes sätt att berätta.  

Intervjuerna genomfördes i ateljén bland annat på grund av att det var en känd plats för 

eleverna. I efterarbetet reflekterade jag över hur känd den egentligen är för dem i dagsläget. 

De slutade i ateljén för mellan fyra och fem år sedan. Däremot är jag fortfarande en känd 

person för dem eftersom jag ofta pratar några ord med dem på skolgården när vi möts. Jag 

upplevde ändå att de var trygga i miljön och att den hjälpte en del av eleverna att minnas. Den 

dokumentation som jag visade för barnen i form av temaböcker och foton hjälpte dem att 

minnas på djupet de teman och det material de hade nämnt i inledningen av intervjuerna. En 
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slutsats av denna reflektion blir att ateljén som en känd plats för eleverna var utifrån mitt 

perspektiv, inte utifrån deras. Inför varje intervju hämtade jag eleverna på skolan och under 

den lilla promenaden hann vi prata en stund och lära känna varandra på nytt. Bryman (2011) 

menar att det inför en intervju är viktigt att snabbt skapa en tillitsfull relation mellan 

intervjuaren och respondenten. Promenaden med eleverna till ateljén gav mig denna 

möjlighet. Jag hade velat intervjua fler elever men eftersom tiden inte skulle räcka till var jag 

tvungen att begränsa mig. Anledningen är inte främst att resultatet kunde blivit annorlunda, 

utan för att flera elever ställde frågan när det skulle bli deras tur att bli intervjuade.  
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Eleverna i studien berättade vid flera tillfällen om mötesplatserna i ateljén: snickarbänken, 

sanden, ljusbordet, staffliet och arbetsborden. I och med att dessa platser ofta nämndes är min 

uppfattning att platserna har tilltalat barnen till att undersöka och experimentera.  Intresset för 

dessa aktiviteter tror jag har att göra med miljön så som Nordin-Hultman (2004) beskriver 

det, att förhållningssättet också finns i rummet och att det inte alltid räcker med att 

pedagogerna utövar ett särskilt förhållningssätt. Snarare handlar det om att vi som pedagoger 

måste bli mer medvetna om hur materialet i rummet interagerar med barnen och hur barnen 

interagerar med materialet. I Reggio Emilia talar pedagogerna om att materialet runt barnen 

inte bara är objekt utan att det genom barnens handling interagerar med barnen vilket gör 

materialet till subjekt. Det som blir till ett lärande är då resultatet av ett samspel mellan 

barnen och det material som erbjuds.  

Det har med tydlighet framkommit uppfattningar om elevernas år på förskolan. De berättade 

att de tyckte det var roligt att vara i ateljén, vilka platser de ofta var på och vilket material de 

kom ihåg (och också tyckte var roligt). I intervjuerna pratade eleverna om ett lärande som 

kunde vara bra för framtiden för både framtida yrkesval och bildarbetet i skolan. Karl pratade 

om friheten i att experimentera och det positiva i att få tillgång till fler sätt att lära sig på. Jag 

tolkar det han säger att han menar att detta är ett sätt som är roligt och att det då fastnar 

lättare.   
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Elevernas berättelser fick mig att få syn på hur mitt arbete har förändrats i takt med 

läroplanens förändring och den styrning som finns av förskolan idag. Det är framförallt i den 

dokumentation som jag gör som jag kan se en tendens till att synliggöra ämnen mer än 

läroprocesser, och en fråga att ställa är hur det påverkar min planering och mitt 

förhållningssätt? För att behålla förskolans särart krävs det av mig som pedagog att jag vet 

vilka teorier jag ansluter mig till och då krävs det att jag läser och tar del av ny forskning.  

Att formulera frågor att forska kring tror jag ger resultat som möjliggör utveckling. För min 

del handlar det om att dela med mig av det fantastiska mötet med barnen från ateljén (nu 

elever) och visa att jag använder mig av deras berättelser i mitt kommande arbete. När de var 

barn på förskolan tror jag inte att de medvetet tänkte kring lärande när de var i ateljén, jag tror 

de njöt av att vara i den kreativa miljön som ateljén erbjuder. Nu är de elever och uppfostras i 

att lära för livet, det gav de också uttryck för i det de berättade om vad de lärde sig i ateljén.  
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Det har varit en händelserik resa att möta dessa elever som på förskolan var ”mina barn”. Jag 

tror att fler pedagoger skulle ha vinning av att göra likadant oavsett om det sker i forskande 

syfte på en högskola/universitet eller för ett utvecklande arbete på den egna förskolan. I 

förskolans läroplan handlar kapitel 2.6 om uppföljning, utvärdering och utveckling. Vad 

kommer det att få för konsekvenser för arbetet på våra förskolor? Det är en vidare 

forskningsfråga som jag skulle tycka vara intressant att följa upp.  

En tanke jag har är att göra en liknande studie i ett område där jag inte själv är förskollärare, 

för att se vad som skulle skilja sig från de svar jag fick där jag intervjuat elever utifrån att jag 

varit deras förskollärare. 
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Studien kommer att bli användbar i mitt arbete då det eleverna berättade om handlar om den 

miljö som förskolebarnen befinner sig i idag, och att det de berättar grundar sig på egna 

upplevelser från ateljén. Att återvända till elever som gått på förskolan tror jag är utvecklande 

för pedagoger i förskolan utifrån flera perspektiv. Några perspektiv är dem jag beskrivit, att 

prata om roligt och tråkigt, lärande och miljö. Det har dessutom gått att urskilja ett användbart 
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resultat för att utveckla det arbete som görs i ateljén vilket var syftet med studien. Jag har 

försökt att belysa vad som behöver utvecklas i ateljén och tycker att jag i några delar har 

lyckats skriva fram det i resultatet och i diskussionen. Till detta har eleverna varit medaktörer 

med sina berättelser.   

Vad som inte framgår i intervjuerna är vad det är barnen lärt sig med sanden och vid 

snickarbänken. De pratade om dessa platser som roliga och för att få veta vad barnen idag lär 

sig måste jag i framtiden bli mer medveten om att det pågår ett lärande också i den fria leken. 

Därför kommer återkommande reflektion med barnen att bli en del i utvecklingen av arbetet i 

ateljén med de barn som finns där idag. Jag kommer i framtiden att både i grupp och enskilt 

prata med barnen om vad de upplever som roligt/tråkigt och vad de tror att de lär sig. Med ett 

sådant arbetssätt ser jag det som nödvändigt att fortsätta förhålla mig till mina 

grundvärderingar vad det gäller estetisk verksamhet och lärande; att allt lärande är att 

experimentera, undersöka och skapa mening. Jag vill också försöka inta ett rhizomatiskt 

perspektiv, som bland annat Lind (2010) skriver om. Ett rhizomatiskt perspektiv innebär ett 

arbetssätt där utgångspunkten är att barn lär sig fler saker samtidigt vid olika tidpunkter och 

oavsett vad jag som pedagog erbjuder så tar barnet till sig det erbjudna lärandet i ”sitt” 

lärande och meningsskapande. Enligt förskolans läroplan (Skolverket, 2010) är jag som 

förskollärare skyldig att arbeta med strävandemålen vilket innebär att jag måste ha flera 

perspektiv på lärande i åtanke vid planeringen och framförallt med blicken på barngruppen. 

Med ett dokumenterande arbetssätt och genom att samtala med barnen får jag veta vilket 

lärande som pågår just nu, och förutsättningarna för att arbeta vidare med och utmana det 

lärande som pågår kan bli enklare. Jag kommer att dokumentera som jag har gjort tidigare, 

skicka ut dokumentationen till avdelningarna där den sätts upp för att föräldrarna ska kunna se 

vad barnen har varit med om i ateljén. Utvecklingen inför nästa arbetsår är att den 

dokumentation som görs kommer att sättas upp i ateljén. Den kommer då att synliggöra vad vi 

gör i olika teman samtidigt som materialet synliggörs och på det sättet också blir mer 

tillgängligt för barnen. Jag har också en förhoppning om att barnen erbjuds ett mer reellt 

inflytande som det nu står skrivet i förskolans läroplan (Skolverket, 2010). Reellt inflytande 

på det viset att de genom dokumentationen påminns om vad som är möjligt att göra och vilket 

material som kan användas även om det inte just för tillfället kanske är synligt för ögat. 
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Att tänka framtid i mitt arbete i ateljén på det konkreta sätt som eleverna beskriver kommer 

att få konsekvenser för mitt fortsatta arbete i ateljén. Framförallt kommer det att handla om 

möjligheterna för barnen att utforska och experimentera fritt med vägledande pedagoger, och 

för att vara en vägledande pedagog behöver jag kunskap om det barnen håller på med. Då 

krävs det att jag observerar och lyssnar in så jag kan vägleda utifrån det lärande som pågår 

och vad som intresserar barnen.  

För mig som förskollärare och ateljerista har studien hjälpt mig att få syn på delar i arbetet 

som blir angeläget att utveckla, exempelvis snickarbänken, sanden och ljusbordet, och 

framförallt då förhållningssättet kring dessa mötesplatser. Jag kommer att dokumentera dessa 

platser mer på den fria leken för att få syn på vad som lockar barnen till dessa platser. En 

fråga att ställa blir vad barnen gör och hur mycket de samarbetar? 

Det finns teman under åren i ateljén som varit mer lyckade än andra. Detta kunde jag också 

förstå utifrån det eleverna berättade, vilket jag inte gått in på i analysen av denna studie. Det 

blir ändå angeläget för mig att återvända till barnen när de blivit elever för att få deras 

berättelser att reflektera kring. Inte bara som en bekräftelse på något som varit bra utan också 

för det som kan utvecklas.  

Jag uppmanar alla pedagoger att återvända till sina barn när de blivit elever, det kommer att 

ge kullerbyttor i tanken och därefter utveckling i verksamheten. Jag tror att allt som är 

intressant och blir belyst ur flera perspektiv ger utveckling.   
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Bilaga 1. 

 

Intervjuguide  

 

 

Frågor till eleverna innan vi titar på dokumentationen: 

 

Vad minns du från din tid i ateljén? 

Kan du berätta om något du tyckte var särskilt roligt? 

Kan du berätta om något du tyckte var tråkigt? 

 

 

 

 

Efter en stunds samtal får eleverna titta i den dokumentation som finns där de finns med: 

 

När du tittar i böckerna – är det något du vill berätta? 

Finns det något som du minns ”extra” mycket? 

Vad tror du att små barn/du lär(de) sig/dig i ateljén? 
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Bilaga 2. 

 

XXXX 120218          

 

Hej 

 

Jag ska skriva en C-uppsats i pedagogik vid högskolan i Jönköping.  

Syftet med denna uppsats är att ta reda på vad eleverna minns från sin tid i ateljén. Samtalet 

kommer att spelas in på bandspelare för att sedan transkriberas till text.  

Jag kommer att intervjua barn i årskurs 4, 5 och 6.  

Vid intervjun kommer jag att ta hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer. Detta innebär att deltagandet är frivilligt och om ditt barn så skulle vilja så kan 

han/hon när som avbryta intervjun och därmed sitt deltagande. Ditt barns deltagande kommer 

att behandlas konfidentiellt och resultatet kommer enbart att användas i 

forskningsändamål. 

 

Om ni har några frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta mig för mer information. 

 

MVH 

Eva Hansson  

XXX Förskola 

Tel. xxxx-xxxxx 

e-post 

 

Jag/vi tillåter att mitt barn deltar i intervjun 

 

______________________________________________ 

Vårdnadshavare 1 

 

______________________________________________ 

Vårdnadshavare 2 


