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Sammanfattning 

Studiens syfte handlar om att undersöka förskoleavdelningars organisering av ateljéer utifrån miljö 

och material samt pedagogers erfarenheter av estetisk verksamhet för yngre barn. Metod för 

datainsamling består av fotografering av miljö samt kvalitativa intervjuer med förskolepedagoger från 

tre olika avdelningar. För att analysera det insamlade materialet använde vi oss av Barads teoretiska 

perspektiv om agentisk realism utifrån begreppen intra-aktivitet, agens och performativitet. Genom 

studiens resultat kunde vi se skillnad i sättet man väljer att organisera material, hur man tänker att 

barnen ska använda ateljén samt förhållningssätt kring den estetiska verksamheten. De slutsatser vi 

dragit utifrån resultaten är att organisering av rum och material skapar olika förutsättningar för 

estetiska göranden. Barns tillgång till olika estetiska material i de förskolateljéer vi har studerat kan 

ses som beroende av hur man förväntar sig att barnen ska använda material, och även utifrån vilket 

material barn i olika åldrar förväntas kunna hantera. Vidare kom vi fram till att organisering av ateljéer 

i de förskoleavdelningar vi har besökt står i viss relation till pedagogiska föreställningar som berör 

förskoleverksamheten som helhet, inte enbart synen på estetik som ämne i förskolan. Organisering av 

ateljéer utgår från pedagogers praktiska erfarenheter men dessa erfarenheter kan även sägas stå i viss 

mån i relation till vilken pedagogisk kunskapssyn som man har.  
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Förord 

 

Under vår utbildning har vi vid ett antal tillfällen kommit i kontakt med forskning om hur organisering 

av förskolans miljö påverkar den pedagogiska verksamheten. Vi har också ägnat ett flertal kurser åt 

hur estetisk verksamhet kan iscensättas för barn i de yngre åldrarna. När vi tillsammans diskuterade ett 

ämne för vår uppsats inom ramen för vår fördjupningskurs i estetik tänkte vi därför att det skulle vara 

intressant att studera förskolors pedagogiska miljö utifrån hur miljön ger barn möjligheter till att få 

uttrycka sig estetiskt. Vi valde att fokusera på en studie av några förskolors ateljéer, då vi såg ateljén 

som det tydligaste rummet för att arbeta med estetiska aktiviteter. I samråd med vår handledare kom vi 

även fram till att göra intervjuer med pedagoger för att få en inblick i vilka pedagogiska idéer som 

funnits bakom organisering av ateljéerna.      

Författarnas insatser i studien 

 

Vi har gemensamt skrivit fram ämne, frågeställningar, vad för teoretiskt perspektiv och metod vi ska 

använda oss av. Insamling av litteratur har vi delvis gjort var för sig men vi har gemensamt fördjupat 

oss i den litteratur vi använt oss av. Tillsammans har vi sökt och kontaktat förskolor och genomfört 

intervjuer och insamling av data gemensamt men vi delade upp transkriberingen av intervjuerna samt 

bildbeskrivningen av fotograferingen. Inledning, Tidigare forskning, Teoretiskt perspektiv, Metod och 

etiska frågeställningar har skrivits gemensamt. Däremot har delen resultat och analys har delats upp, 

där Oskar har skrivit fram resultat och analys från avdelningen Pantern och Puman, medan Linette har 

skrivit analys och resultat från avdelningen Blåklinten. Diskussionsdelen har vi därefter skrivit 

tillsammans. Vi har också hjälpts åt att gå igenom och korrigera våra olika textavsnitt. Vi har slutligen 

hjälpts åt att skriva fram delarnas betydelse för praktiken och professionen, slutsatser samt vidare 

forskning. 
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Inledning 

I förskolans läroplan (2016) står följande mål: 

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. Detta inbegriper också att forma, 

konstruera och nyttja material och teknik (Läroplan för förskolan Lpfö 98 2016, s. 7). 

Estetiska aktiviteter förekommer i förskolan som en integrerad del i den vardagliga verksamheten. Det 

estetiska eller skapandet är enligt Levin (2012) både lustfyllt och lärande och det är viktigt att 

pedagoger erbjuder en miljö där olika uttryckssätt tillåts (Levin 2012, s. 98). Men vad definieras 

egentligen som skapande och hur organiserar pedagoger för de estetiska lärprocesserna i förskolan? 

Häikiö (2012) skriver om de estetiska uttrycksformernas roll i skolan och menar att det kan ses från 

två olika synvinklar, en där man betonar konstens egenvärde och en där konsten kan användas mer 

instrumentellt och fungerar som stöd i lärandet av andra ämnen (Häikiö 2012, s. 106). Begreppet 

estetik kan enligt Bale (2009) förstås antingen mer generellt och/eller i filosofiska sammanhang som 

det sinnliga och vackra i tillvaron, som konstdisciplin eller konstfilosofi, eller teori knutet till skilda 

konstarter, såsom litterär estetik eller filmestetik (Bale 2009, ss. 12-13). I själva utbildningsväsendet 

används enligt Bale (2009) begreppet ”estetiska ämnen, om utbildning i praktiska färdigheter från 

akrylmåleri till träsnideri, men också om konststudier” (Bale 2009, s. 12). Under senare tid har även 

förskolemiljöns pedagogiska betydelse diskuterats, exempelvis vilken barnsyn som återspeglas i 

miljön, exempelvis av Lenz Taguchi (2012) och Nordin-Hultman (2004). Kan då förskolemiljöns 

utformning och organisering för estetiska verksamheter ge oss en bild av hur förskolan arbetar med 

estetik?  En fråga som vi har intresserat oss för är därför hur förskolors ateljéer ser ut och används 

samt vilka möjligheter pedagoger erbjuder barn i den dagliga verksamheten till estetiskt skapande. Vi 

vill därför undersöka hur miljöns pedagogiska betydelse kan omsättas i en praktisk analys av ett 

avgränsat område, i vårt fall förskolans ateljé.  

Syfte och frågeställningar  

Vår studies syfte handlar om att undersöka förskoleavdelningars organisering av ateljéer utifrån miljö 

och material samt pedagogers erfarenheter av estetisk verksamhet för yngre barn. Vi vill delvis titta på 

vilket material som erbjuds och hur rummet är organiserat men även på pedagogers erfarenheter av 

estetisk verksamhet i ateljén. 

Frågeställningar: 

• Hur är ateljén organiserad och vilket utbud av material finns? 

• Hur ser pedagogerna på de estetiska aktiviteterna i ateljén?  
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Tidigare forskning 

Vårt syfte och våra frågeställningar berör framförallt två större kunskapsområden: den pedagogiska 

miljön samt estetisk verksamhet för yngre barn. Vi kommer därför i detta avsnitt redogöra för tidigare 

forskning kring dessa områden i syfte att lägga en grund för diskussion kring våra resultat som 

anknyter vår studie till ett bredare forskningsområde. 

 

Forskning om pedagogisk miljö  
 

Av den forskning om pedagogisk miljö som idag finns tillgänglig är det två aspekter som vi har valt att 

lyfta fram som bakgrund i vår studie. Delvis använder vi Nordin-Hultmans (2004) avhandling om den 

pedagogiska miljöns betydelse för förskolepraktiken, men även Lenz Taguchis (2012) syn på miljön 

som aktiv agent, vilka vi kort kommer att redogöra för nedan.  

 

Miljöns betydelse för hur vi förstår förskolepraktiken 

Nordin-Hultman (2004) tar bland annat upp miljöns betydelse för pedagogiken och problematiserar 

hur de pedagogiska rummen som iscensätts är inredda och utrustade och vilka budskap detta ger om 

vilka aktiviteter som är lämpliga och inte samt hur man ska vara som ett förskolebarn (Nordin-

Hultman 2004, ss. 50-51). Nordin-Hultman (2004) skriver om att diskurser, teorier och föreställningar 

materialiseras och tar sig uttryck i handling och i praktik (Nordin-Hultman 2004, s. 41). Sättet vi 

inreder och utrustar olika rum och organiserar pedagogiska miljöer med olika pedagogiska inslag bär 

upp föreställningar om vad barn ska klara av, vad som är normalt och vad som anses som avvikande 

(Nordin-Hultman 2004, s. 41). Ett rum säger något om vad man får göra och vem man bör vara 

(Nordin-Hultman 2004, s. 51). I processen av att positioneras och positionera sig själv finns hela tiden 

nya möjligheter och begränsningar (Nordin-Hultman 2004, s. 170). Den postmoderna kunskapssynen 

ifrågasätter idén om ett universellt barn som oberoende av kulturella föreställningar (Nordin-Hultman 

2004, s. 45). Ting ses i denna teori inte som något passivt utan något med agens och kraft att påverka, 

tingen svarar på barnens handlingar och interagerar med dem (Nordin-Hultman 2004, s. 71). Barns 

identiteter och förmågor kan i denna teori ses som olika och föränderliga i relation till de miljöer, 

material, tidsliga och rumsliga förutsättningar i vilka barn och vuxna agerar och handlar, menar 

Nordin-Hultman (2004, s. 166). Genom att rikta uppmärksamheten mot händelserna och därmed 

praktikerna, görandet och det pågående kan vi öppna upp för det som bygger upp ett annars självklart 

och givet ögonblick, framhåller Nordin-Hultman (2004, s. 200).  

 

Miljö som aktiv agent 

Lenz Taguchi (2012) visar också på hur materialitet aktivt deltar i våra pedagogiska praktiker och är 

delaktiga i vårt menings- och kunskapsskapande (Lenz Taguchi 2012, s. 11). Lenz Taguchi (2012) 

menar att ju mer vi uppmärksammar själva samhandlandet, samarbetet och samproduktionen som 

uppstår mellan föreställningar, idéer och det vi betraktar som materialiteter desto bättre kan vi förstå 

vad som har betydelse för lärandet och de subjektskapande processerna i förskolan (Lenz Taguchi 

2012, s. 11). Praktikerna som utgörs av det vi säger och gör tillsammans med olika materialiteter 

producerar betydelser och diskursiv mening i vårt tänkande (Lenz Taguchi 2012, s. 10). Lenz Taguchi 

(2012) skriver om ett samkonstituerande samhandlande där mening och tillblivelse konstitueras 

samtidigt och ömsesidigt (Lenz Taguchi 2012, s. 40). Olika performativa agenter är i en sammanflätad 

relation som bygger på intra-aktion och där det materiella kan förstås som delar av den performativa 
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produktionen av makt och förändring, menar Lenz Taguchi (2012, s. 15). Vi befinner oss i en ständig 

transformation och tillblivelse tillsammans med världen (Lenz Taguchi 2012, s. 44). Det finns därmed 

inga tydliga gränser mellan materialitet och diskurs eller mellan att bli/vara och att veta/kunna, skriver 

Lenz Taguchi (2012, s. 43). Kunskap om verkligheten blir i lärandesituationer något som 

materialiseras som fenomen genom komplexa materiellt-diskursiva intra-aktioner (Lenz Taguchi 2012, 

s. 42). Lenz Taguchi (2012) framhåller att Intra-aktion inte är samma sak som inter-aktion då 

interaktion syftar till interpersonella relationer som förstås som tydligt avskilda från varandra (Lenz 

Taguchi 2012, s. 15). Intra-aktioner kan förstås som materiella arrangemang som enligt Lenz Taguchi 

(2012, s. 70) framkallar ett agentiskt, situerat snitt där meningsskapande konstrueras som ett fenomen. 

Vi förflyttar oss därmed från ett interpersonellt perspektiv som bara sker mellan människor till ett 

perspektiv som även innefattar intra-aktioner mellan olika kroppar och materialiteter (Lenz Taguchi 

2012, s. 70).  

 

Forskning om estetik för yngre barn  

 
I vår diskussion om estetik för yngre barn i förskolan har vi valt att lyfta fram tre diskussionsområden. 

Delvis kommer vi använda oss av Sotiropoulou-Zormpalas (2016) studie av lärande genom estetik, 

delvis Danko-McGhees (2006) syn på hur estetiska lärosituationer kan konkretiseras för yngre barn, 

samt Bentleys (2010) diskussion om en breddning av estetiska föreställningar i relation till barns 

estetiska uppfattningar och uttryck. 

 

Synen på barns estetiska erfarenheter i förskolans arbete 

Sotiropoulou-Zormpala (2016) argumenterar för en högre nivå av integrering av estetik i läroplanen 

eftersom sättet att undervisa med estetik som medel har gjort att estetiken blivit alltmer försummad 

gentemot de akademiska ämnena och ordnade därför för två undervisningsversioner av ”lärande 

genom estetik” för att kunna undersöka hur lärarnas erfarenheter av aktiviteterna blev påverkade av 

estetikens olika pedagogiska roller (Sotiropoulou-Zormpala 2016, s. 43). I studien visade det sig att 

när estetikens pedagogiska roll uteslutande fungerade som ett undervisningsmedel (lära ett ämne 

genom estetik) var den estetiska nivån låg men när det kompletterades med den följande metoden 

(möjlighet att estetiskt närma sig det undervisade ämnet) verkade barnen omvandla sin förståelse och 

sina känslor genom estetiken på ett mer aktivt, mångfacetterat och kreativt sätt i relation till det de lär 

sig (Sotiropoulou-Zormpala 2016, s. 52). I och med detta menar Sotiropoulou-Zormpalas (2016) att 

det är viktigt att betona båda delarna och att de som utformar läroplaner inte får underskatta situationer 

i vilka estetik fungerar som ett medel för att uppnå målen men också att inte försumma de situationer 

där estetiken gör det möjligt att överskrida läroplanen och producera estetisk kunskap (Sotiropoulou-

Zormpala 2016, s. 52). Hur kan då ett konkret arbete med estetik genomföras för yngre barn i 

förskolan?  

 

Konkretisering av estetiska lärsituationer för yngre barn 

Danko-McGhee (2006) menar att förskolebarn bör få möjlighet att diskutera estetiska objekt samt 

frågor om hur konst skapas för att väcka barns estetiska intresse. Hon menar även att yngre barn 

befinner sig i ett språkligt utvecklingsstadium där de lättare kan ta till sig estetiska språkliga termer. 

(Danko-McGhee 2006, s. 21). Danko-McGhee refererar till Schirrmachers teori om att barn utvecklas 

multi-sensoriskt genom sina vardagliga erfarenheter och menar att detta även gäller för barns estetiska 

upplevelser: “The aesthetic experience merges the cognitive with the affective response. Thinking and 

feeling come together” (Danko-McGhee 2006, s. 21). Vidare utgår Danko-McGhee från att vuxna 

spelar en central roll för att stötta barn, genom att exempelvis utveckla miljöer och aktiviteter som 
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utmanar barns sinnesutveckling (Danko-McGhee 2006, s. 22) samt att barns estetiska lärande utgår 

från konkreta interaktiva upplevelser (Danko-McGhee 2006, s. 34).  

 

En konkretiserande studie av estetisk lärande som kan kopplas till Danko-McGhees resonemang om 

estetiska objekt har genomförts av Aylward, Hartley, Field, Greer och Vega‐Lahr (1993) vilka 

diskuterar vilka effekter planerade lärandetillfällen i konst (curriculum) kan få på yngre barns estetiska 

förståelse och färdigheter i klassificering av olika konstformer, utifrån barns kognitiva utveckling 

(Aylward et al. 1993, s. 35). Utifrån deras studie av en förskola där barn i åldern 3-5 år fick utföra 

estetiska övningar, med förtest och eftertest (Aylward et al. 1993, ss. 38-39) menar författarna att 

erfarenheter av estetiska ämnen genom ett fördjupat arbete med planerade lärandetillfällen 

(curriculum) kan ge barn ökade erfarenheter i estetiska hantverk, att exempelvis kunna skilja mellan 

målningar och skulpturer, samt även bryta vissa ålders- och könsrelaterade skillnader i barns förmågor 

(Aylward et al. 1993, s. 46). 

 

Breddning av estetiska föreställningar  

Med ett konkretiserat arbete med estetiskt lärande aktualiseras även frågor kring vilken pedagogisk 

syn på vad estetik är och hur estetik upplevs som blir synliggjord i förskolan. Bentleys (2010) artikel 

behandlar en breddning av estetiska föreställningar i relation till barns estetiska uppfattningar och 

uttryck (Bentley 2010, s. 160). Bentley (2010) tar upp att det estetiska lärandet för yngre barn inte 

riktigt stämmer överens med verkligheten av den estetiska praktiken så som den framstår för yngre 

barn (Bentley 2010, s. 161). Istället argumenterar Bentley (2010, s. 160) för att den estetiska praktiken 

för yngre barn finns flytande genom deras liv och uppstår spontant på platser som kanske inte 

förväntas av vuxna (Bentley 2010, s. 160). De två koncepten som problematiseras handlar om just 

barn som ”unified learners” samt estetik som inbäddad i vardagliga erfarenheter och denna studie är ett 

försök till att ställa dessa två koncept mot varandra för att kunna få en mer nyanserad bild att 

undersöka barns tidiga koncept av estetik (Bentley 2010, s. 162). Med uppfattningen om barns 

upplevelser som enhetliga visar sig ett särskilt perspektiv där barn ses som dagliga konstnärer som 

skickligt engagerar sig i den estetiska praktiken (Bentley 2010, s. 173). I materialet kunde man utläsa 

flera steg i barns konstnärliga narrativa process och det sista steget menar Bentley (2010, s. 173) är det 

mest komplexa då det ingriper multipla element av barns kunskap och erfarenheter vilka blir 

manipulerade i enlighet med barnets uppfattning om vad som är det vackraste.  

Teoretiskt perspektiv 

Vi är intresserade både av hur ateljén som miljö möjliggör och begränsar barns tillgång till estetiskt 

skapande, men också pedagogers syn på estetiskt arbete. Därför menar vi att ett posthumanistiskt 

perspektiv utifrån Barads teori om agentisk realism kan möjliggöra för oss att se och tolka material, 

rum, barn och pedagoger som aktiva i att skapa förskolans praktik och estetiska göranden. Vi kommer 

här nedanför att redogöra för teorins centrala aspekter, samt ett antal begrepp inom denna teori som vi 

har använt oss av i vår studie. 

 

Posthumanistisk teori - Agentisk realism 
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Posthumanism utgör ett samlingsbegrepp för olika teorier, som kritiserar tidigare 

socialkonstruktionistiska samhällsteoriers fokus på mänskliga relationer för att förstå vår världsbild 

och istället lyfter fram relationer mellan mänskliga och icke-mänskliga aktörer, och “som oupplösligt 

förbinder det fysiska och materiella med det meningsskapande” (Åsberg, Hultman & Lee 2012, ss. 29-

31). Dessa posthumanistiska teoriers framväxt kallas för “den materiella vändningen” eller “den 

ontologiska vändningen” (Åsberg, Hultman & Lee 2012, s. 32). En av de främsta företrädarna för 

posthumanistisk teori, Barad (2003), menar att med en posthumanistisk utgångspunkt blir olika givna 

kategoriseringar såsom “människa” och “icke-människa” ifrågasatta genom att man undersöker 

praktiker i vilka dessa olika gränser upprätthålls och upplöses (Barad 2003, s. 808). Barad (2003) 

beskriver sin teoretiska utgångspunkt som agentisk realism för att förstå relationen mellan diskursiva 

praktiker och materiella fenomen (Barad 2003, s. 818). Diskursiva praktiker menar Barad (2003) inte 

är begränsat till det språkliga, såsom det traditionellt har förståtts, utan vad som räknas som 

meningsfulla uttryck vilka uppstår ur dynamiska, multipla och ständigt föränderliga omständigheter av 

möjligheter (Barad 2003, s. 819). Materiella fenomen förstås ur detta perspektiv som meningsfulla 

substanser i en ständig intraaktiv tillblivelse. “- not a thing, but a doing, a congealing of agency. 

Matter is a stabilizing and destabilizing process of iterative intra-activity” (Barad 2003, s. 822). Barad 

(2003) menar vidare att materia förlorar sin fulla potential som en betydelsefull agentisk faktor om vi 

begränsar maktens produktivitet till det “sociala” eller språkliga praktiker (Barad 2003, s. 810). 

Diskursiva och språkliga uttryck blandas ofta ihop där diskursiva praktiker reduceras till språkliga 

uttryck och de mänskliga fenomenen (Barad 2003, s. 818). Men hur är det då möjligt att ta hänsyn till 

de förbindelser mellan praktiker i vilka “mänskliga” och icke-mänskliga” faktorer konstrueras, frågar 

sig Barad (2003, s. 818). I stället menar hon att materialitet utgör en ständigt närvarande aktiv faktor 

eller agent i reguljära praktiker, som interagerar med mänskligt görande, en process hon beskriver som 

intra-activity: “The dynamics of intra-activity entails matter as an active “agent” in its ongoing 

materialization” (Barad 2003, s. 822). Världen ses på så sätt som en pågående process av 

materialiseringar som får form och mening genom olika agentiska möjligheter (Barad 2007, s. 141). 

Verkligheten är alltså inte sammansatt av saker-i-dem-själva och inte heller saker-bakom-fenomen, 

utan av saker-i-fenomen menar Barad (2007, s. 140).  

 

Intra-aktivitet 

Barad (2003) beskriver intra-aktivitet som specifika orsakslagar som kan förklara materialiteters 

inverkan på exempelvis sociala, kulturella eller vetenskapliga praktiker med eller utan människor 

involverade (Barad 2003, s. 817). Barad (2007) menar att kroppar inte bara finns där ute oberoende av 

annat utan miljöer och kroppar är i ett intra-aktivt samkonstruerande (Barad 2007, s 170). De är 

integrerade delar i, eller dynamiska omstruktureringar, av vad som är i världen (Barad 2007, s. 170). 

Intra-aktion skiljer sig från inter-aktion eftersom interaktion förutsätter förekomsten av enskilda och 

oberoende enheter (Barad 2007, s. 139). Barad (2007) menar att intra-aktion i detta teoretiska ramverk 

representerar ett djupgående begreppsmässigt skifte i vår mer traditionella förståelse av 

orsakssamband och argumenterar att det är genom specifika agentiska intra-aktioner som gränser och 

egenskaper av olika delar av fenomen blir bestämda och särskilda koncept blir meningsfulla (Barad 

2007, s. 333). 

 

Agens 

Barad (2003) menar att universum är i en agentisk intra-aktiv tillblivelse/materialisering där agens 

utgörs av processer av pågående sammansättningar och omstruktureringar av världen (Barad 2003, s. 
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818). Agens är inte något som någon eller något besitter och kan därför inte sägas vara ett subjekts 

eller objekts egenskap utan agens handlar om intra-aktion, menar Barad (2007, s. 214). Därför kan vi 

inte enbart hänvisa agens till mänsklig intention eller subjektivitet (Barad 2007, s. 826). Agens handlar 

om ständigt pågående förändringar i särskilda praktiker genom de dynamiska intra-aktiviteter som 

uppstår (Barad 2007, s. 214). Det handlar om de möjligheter och konsekvenser som blir av 

omstruktureringen som följer av den materiellt-diskursiva kroppsliga produktionen, menar Barad 

(2007, s. 214). 

 

Performativitet  

Performativitet utgör enligt Barad (2003) en brytning mot den makt som tillskrivs språket och vad som 

anses verkligt (Barad 2003, s. 802). Relationen mellan det diskursiva och det materiella ses som 

ömsesidigt förenade med varandra där ingendera kan ses står över den andra (Barad 2003, s. 822). Vi 

kan med Barads teoretiska perspektiv inte förstå diskursiva praktiker utan att inkludera det materiellas 

påverkan för att förstå mening (Barad 2003, s. 822). Kroppar, oavsett mänskliga eller icke-mänskliga, 

menar Barad (2003, s. 823) är materiellt-diskursiva fenomen och har inte inneboende gränser och 

egenskaper. Barad (2007) menar att med en performativ förståelse kan vi ta hänsyn till att kunskap 

eller vetande uppstår genom en direkt relation till omvärlden (Barad 2007, s. 49). Detta sätt att se på 

världen utmanar tron på språkets roll att representera tidigare existerande saker och flyttar fokus till 

materialiseringar av praktiker, görande och handlingar (Barad 2007, s. 135). Performativitet utgörs 

enligt Barad (2003, s. 823) av att olika kroppar, mänskliga och icke-mänskliga, materialiseras genom 

ständigt pågående intra-aktiviteter.  

Metod 

Val av metod 

Inför vår studie har vi använt oss av två metoder för datainsamling för att svara på våra 

frågeställningar. För att samla in data från två förskolors ateljéer och förskollärares erfarenheter av 

arbete med estetisk verksamhet har vi valt att använda oss av fotografering samt intervjuer som 

kvalitativ metod. 

Ofta kombineras intervjuer med andra arbetssätt för att maximera utbytet av fältarbetet och kvaliteten 

på det totala materialet, menar Fägerborg (2011, s. 85). Fler källor ger olika sorters information som 

kan åstadkomma en mer innehållsmättad, nyansrik helhetsbild jämfört med användning av en 

materialtyp (Fägerborg 2011, s. 292). Vi har därför valt att kombinera våra intervjuer med en analys av 

förskolornas ateljéer utifrån miljö och material. Med kvalitativa data räcker det med att konstatera att 

något finns, hur de fungerar och i vilka situationer de förekommer då kvalitativa data inte avser att 

mäta, skriver Ahrne och Svensson (2015, s. 10). När vi talar om intervjuer som en form av kvalitativ 

metod utgår vi från Ahrne och Svenssons (2015) beskrivning av intervjuer, en metod som de menar 

ger en möjlighet att komma närmare den miljö och de människor som forskningen handlar om samt får 

en mer direkt kännedom om de områden eller miljöer man avser att studera (Ahrne & Svensson 2015, 

s. 15). Då vår studie delvis kommer behandla förskollärares erfarenheter av estetisk verksamhet ser vi 

intervjuer som kvalitativ metod lämplig för att få en bild av förskolans arbete i ateljén.  
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Fotografering                              

För att besvara vår första fråga Hur är ateljén organiserad och vilket utbud av material finns? har vi 

använt oss av fotografering av miljön i förskolans ateljé för att titta på dess utformning och 

organisation samt utbud av material. Vår tanke med fotografering av miljön var att det skulle bli 

enklare rent praktiskt för oss än att behöva tillbringa en längre tid ostörda i ateljén. Detta ansåg vi 

gynnade både oss och de förskolor vi studerade, så att de inte skulle bli ska bli alltför störda i sin 

dagliga verksamhet av vår närvaro. Som ett komplement till våra intervjuer tänkte vi att beskrivning 

av miljön skulle kunna ge oss ytterligare underlag för vår studie för att kunna få en bild av hur 

förskolan arbetar med estetik genom att även titta på hur den faktiska miljön i ateljén ser ut. Sverrisson 

(2015) menar att enklare bilder kan utgöra ett informationsbärande råmaterial som kan fungera som 

underlag för analys (Sverrisson 2015, s. 199). Att fotografera kan också vara ett effektivt sätt att lära 

känna en miljö, skriver Gradén och Kaijser (2011, s. 181). Vid fotografering menar dock författarna att 

man bör tänka på att det fenomen man intresserar sig för inte enbart äger rum på en plats. Det kan 

därför vara nödvändigt att fotografera flera olika sammanhang för att få en bättre förståelse för 

fenomenet (Gradén & Kaijser 2011, s. 184). Då vi har valt att enbart fotografera förskolornas ateljéer 

innebär det i detta sammanhang att vi har valt bort andra miljöer där estetisk verksamhet eventuellt 

kan förekomma. Även om detta ger en begränsad bild av förskolornas arbete med estetik, så menar vi 

att denna begränsning har varit relevant eftersom fenomenet för vår studie har varit förskolors ateljéer.  

Deskriptiv bildanalys 

Man kan ställa frågor om vad som pågår på en viss plats och vilka som formar den med hjälp av 

kameran, menar Gradén och Kaijser (2011, s. 181). Det som Gradén och Kaijser (2011) framhåller är 

viktigt i fältarbetet är att beakta vad som påverkar det sammanhang som studeras och därmed söka 

efter det “osynligt” närvarande i fältarbetet (Gradén & Kaijser 2011, s. 184). Man kan därför titta efter 

vad som är av betydelse i ett visst sammanhang samt vilka materiella eller visuella intryck det tar sig, 

skriver Gradén och Kaijser (2011, s. 184). Författarna menar att det är lämpligt att börja med en 

översiktlig fotografering genom att fotografera ur olika vinklar och avbilda interiörer och sedan 

fokusera på enskilda detaljer i möblemang och arkitektur om syftet är att dokumentera ett avgränsat 

rum (Gradén & Kaijser 2011, s. 182). Man kan då röra sig mellan vad som uppfattas som helheter 

respektive detaljer med hjälp av kameran (Gradén & Kaijser 2011, s. 182).  I vår resultatdel har vi 

tillämpat en deskriptiv bildanalys, på så sätt att vi har gjort en översiktlig bildbeskrivning av 

fotografierna på ateljéerna där vi fokuserade på miljön som helhet. Detta kan ses som en ren 

bildbeskrivning, eller en deskriptiv analys av bilden, vilket innebär att det som syns på själva bildytan 

översätts till ord (Borgersen & Ellingsen 1994, s. 181). Detta innebär dock inte att den rena 

bildbeskrivningen skulle vara objektiv eller neutral. Borgersen och Ellingsen (1994) menar snarare att 

vid återgivelse av bilder i textform, så formas beskrivningen utifrån betraktarens engagemang och 

intresse för vad denne ser som betydelsefullt i bilden (Borgersen & Ellingsen 1994, s. 181). Utifrån 

detta kan vår bildbeskrivning sägas fokuseras främst på det i miljön som vi ser som relevant för 

estetisk verksamhet.  

Urval och avgränsning vid fotografering och beskrivning av miljö 

Sverrisson (2015) menar att “samhällsvetenskaplig bildinsamling är på något sätt avgränsad i tid och 

rum” och att urval av bilder kan få mening genom en relevant tematik (Sverrisson 2015, s. 194). Vid 

fotografering och miljöbeskrivning kommer vi att begränsa oss till fotografering av det tema som vi 

har som intresse att studera, det vill säga förskoleateljéers miljöer. Vid beskrivning av ateljéer 

intresserade vi oss främst för hur ateljéerna var organiserade och det material som fanns tillgängligt. 
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Avsikten med detta var att vi sedan skulle analysera vilka estetiska aktiviteter som möjliggjordes 

utifrån vårt valda teoretiska perspektiv.  

Gällande fotograferingen har vi efter att vi skickat informations- och samtyckesbrev till intervjuade 

pedagoger valt att använda bilderna vi tar på förskolornas ateljéer och publicera dem i vår studie så 

länge det inte röjer förskolans identitet. Bilderna är endast avsedda för miljöbeskrivning och vi har 

därför inte bilder på barn eller pedagoger. Även fast vi har tillåtelse att publicera fotograferingarna av 

miljön behövde vi ändå göra någon form av transkribering av bilderna till redogörande textbeskrivning 

av ateljén på förskolan för att kunna använda det till vårt resultat och vår analys av studien. Gradén 

och Kaijser (2011) menar att fotomaterial som ska ligga till grund för text måste hanteras i relation till 

avsedda kunskapsmål (Gradén & Kaijser 2011, s. 200). Då vårt kunskapsmål var att analysera ateljéers 

organisering och materialutbud fokuserade vår transkribering av fotografier av ateljéerna på hur dessa 

såg ut, var organiserade samt vilket material som fanns tillgängligt för estetiskt skapande.  

Intervju 

För att besvara frågan Hur ser pedagogerna på de estetiska aktiviteterna i ateljén? har vi genomfört 

intervjuer med pedagoger för att få en bild av pedagogers erfarenheter av estetiskt arbete i ateljén och 

hur de tänker kring estetikens syfte i förskolan. Fördelar med intervju är enligt Eriksson-Zetterquist 

och Ahrne (2015) att man har möjlighet att nå personer som är delaktiga i en social miljö, och därmed 

har möjlighet att ge kunskap inifrån om delvis dessa personers förhållanden till och/eller inom denna 

miljö, men också om de individuella personernas egna intressen och upplevelser (Eriksson-Zetterquist 

& Ahrne 2015, s. 34). En begränsning med intervju är dock enligt Eriksson-Zetterquist och Ahrne 

(2015) att den kunskap som ges i intervjuer är beroende av i första hand själva stunden den gjordes i, 

och även av den sociala och språkliga kontexten i denna situation. (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 

2015, s. 35). Intervjuer med pedagoger kan därför inte med säkerhet ge oss en sann beskrivning av hur 

förskolor faktiskt arbetar med estetiska ämnen i ateljén, utan snarare hur pedagoger upplever att ateljén 

bör användas.  

Strukturerad intervju 

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) framhåller att man kan göra på olika sätt när man gör 

kvalitativa intervjuer och variera exempelvis hur många fasta frågeformuleringar man vill ha och i 

vilken utsträckning man vill komplettera med mer öppna frågor (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, 

s. 38). Fördelen med kvalitativa intervjuer menar Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015, s. 38) är att 

man kan anpassa frågorna och den ordning man vill ställa dem i efter situation. För vår studie har vi 

formulerat sex stycken frågor kring förskolans ateljé och användning. Man talar ofta om strukturerade 

och ostrukturerade intervjuer, skriver Fägerborg (2011, s. 99). Den strukturerade intervjun har alltid 

frågor formulerade medan den ostrukturerade kännetecknas av ett mer fritt löpande samtal (Fägerborg 

2011, s. 99). I och med detta kan våra intervjufrågor klassificeras med den strukturerade formen på 

intervjuer då vi använde oss av fasta frågor som vi ställde vid intervjun. Med detta tillvägagångssätt 

följer dock vissa problem som vi hade i åtanke när vi genomförde våra intervjuer. Fägerborg (2011, s. 

99) skriver att de elaborerade frågorna kan vara till nackdel då man i intervjun kan förledas att slaviskt 

följa frågorna och fokusera på själva frågandet i stället för att verkligen lyssna på den som blir 

intervjuad. Det som är viktigt att tänka på i intervjun är att inte beta av frågorna i tur och ordning utan 

att vara följsam, påpasslig och uppmärksam på vad den intervjuade berättar, menar Fägerborg (2011, 

s. 99).  
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Urval och avgränsning vid intervju 

Genomförandet av kvalitativ intervju är enligt Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) beroende av ett 

antal faktorer, delvis intervjuform (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, ss. 37-38), delvis val av 

intervjusubjekt, det vill säga den person eller grupp man är intresserad av att intervjua (Eriksson-

Zetterquist & Ahrne 2015, s. 39). Vi är intresserade av just förskollärares erfarenheter kring estetisk 

verksamhet vilket gör att vårt intervjusubjekt i första hand blir förskollärare. Andra faktorer som 

spelar roll vid kvalitativa intervjuer är hur många man ska intervjua för att få ett representativt 

underlag i förhållande till det fenomen man studerar, eller att de kvalitativa studierna ska uppnå en 

mättnad (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, s. 42). Eftersom att vi kombinerade intervjuer med 

miljöbeskrivningar valde vi att göra en studie av två olika förskolor, där vi genomförde två intervjuer 

per förskola samt en beskrivning av respektive förskolas ateljé. Vår förhoppning var att antalet 

intervjuer ska kunna ge tillräckligt med varierande svar för att vi ska kunna analysera likheter och 

skillnader i pedagogernas reflektioner kring estetiskt skapande i ateljén.  

Informanterna 

Vi har intervjuat tre förskollärare och en montessorilärare. Två av förskollärarna arbetar med barn i 

blandade åldrar och en arbetar med de yngre barnen. Montessoriläraren är utbildad i England och 

arbetar också med barn i blandade åldrar. Eftersom alla informanter som deltog i vår studie inte var 

förskollärare har vi valt att benämna samtliga informanter som pedagoger. 

Genomförande 

Vi besökte två förskolor med olika pedagogiska inriktningar, den ena var en Reggio Emilia-inspirerad 

kommunal förskola och den andra förskolan var ett föräldrakooperativ som arbetade enligt 

montessoripedagogiken. Vi genomförde två intervjuer på vardera förskolan samt fotograferade miljön 

i ateljén. Geografiskt låg båda förskolan inom Stockholms innerstad. Besöken på förskolorna 

genomförde vi gemensamt, eftersom vi ansåg att vi kunde göra ett bättre analysarbete om vi båda hade 

gemensam erfarenhet från datainsamlingen. 

 

Förskolan Leoparden 

Vi besökte förskolan den 21 november 2017 under förmiddagen. Vi genomförde två intervjuer, först 

med en förskollärare från en avdelning med barn i åldern 1,5 - 4 år. Därefter genomförde vi en andra 

intervju med en förskollärare från en avdelning på samma förskola med barn i åldern 1 - 3 år. Båda 

avdelningarna har varsin ateljé, men de är utformade på olika sätt. Intervjuerna genomfördes i 

ateljéerna på förskolan på respektive avdelning där förskollärarna arbetar. 

 

Förskolan Blomman 

Den andra förskolan besökte vi den 23 november 2017 på förmiddagen. På förskolan fanns bara en 

avdelning med blandade åldrar. Även här genomförde vi två intervjuer men på grund av personalbrist 

den dagen var vi tvungna att slå ihop intervjuerna till en intervju med de båda pedagogerna. Eftersom 

pedagogerna inte heller kunde gå ifrån och lämna barngruppen fick vi sitta i entrén för att de skulle 

kunna ha uppsyn över barnen. Vi intervjuade en förskollärare och en montessorilärare. Efter intervjun 

började vi att fotografera förskolans ateljé. Efteråt fick vi även möjlighet att se ett förråd de hade för 

ateljén som låg en bit bort i en annan del av avdelningen. 
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Databearbetning och analysmetod 

Databearbetning  

Vi valde att spela in intervjuerna i vår studie då Fägerborg (2011) framhåller att inspelade intervjuer 

har ett högre värde som källa samt att de är informationsrikare än nedtecknade intervjuer (Fägerborg 

2011, s. 105). Spelar man in intervjun kan man också ägna sin odelade uppmärksamhet åt 

samtalspartnern utan att behöva tänka på att hinna med skrivandet (Färgerborg 2011, s. 105). Vi hade 

ändå förberett anteckningsblock vid intervjuerna om det skulle behövas. Eriksson-Zetterquist och 

Ahrne (2015) menar att oavsett inspelningsteknik behöver man papper och penna för att kunna göra 

anteckningar och skriva ned eventuella frågor som man vill ställa senare i intervjun (Eriksson-

Zetterquist & Ahrne 2015, s. 50). Precis som att det finns olika inspelningstekniker finns också olika 

sätt för att transkribera sina intervjuer, skriver Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015, s. 51). Vi valde 

att skriva ut intervjuerna själva som Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) menar är ett mer 

tidsödande sätt att transkribera men som är fördelaktigt i det långa loppet (Eriksson-Zetterquist & 

Ahrne 2015, s. 51). Den som gjort intervjun har lättare att förstå sådant som är svårt att höra och har 

man stödanteckningar kan man uttolka vad som sägs (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, s. 51). 

Genom att skriva själv har man också fördelen att lära känna sitt material och kan därmed även inleda 

tolkningsarbetet redan under lyssnandet och skrivandet (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, s. 51). 

Därmed menar Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) att analys och tolkningar kan fördjupas på 

andra sätt än om arbetet skulle utföras av någon annan som inte genomförde intervjun (Eriksson-

Zetterquist & Ahrne 2015, s. 51). Intervjuutskriften kan också se olika ut men den “vanligaste” är att 

ta med allt som sägs (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, s. 51). Fägerborg (2011) menar att huruvida 

man väljer att skriva ut allt ordagrant och försöka överföra talspråk med alla dess kännetecken till 

skriftlig form beror på kunskapsmål och vilken typ av analys man tänker göra (Fägerborg 2011, s. 

107). Då vi anser att det är själva sakinnehållet som är av betydelse för vår studie valde vi därför att 

vid transkribering av materialet inte ta med så många detaljer såsom pauser och upprepningar för att 

det inte känns relevant för vår studies syfte.  

Analysmetod 

För kvalitativ analys handlar det om att skapa mening ur en massiv mängd data och handlar om att 

skilja mellan det betydelsefulla, det triviala och att identifiera betydelsefulla mönster, skriver Fejes och 

Thornberg (2015, s. 35). Det finns olika metoder för att arbeta med kvalitativa data och vi har använt 

oss av tolkning. Vi applicerade även denna analysmetod till båda våra datainsamlingsmetoder. Fejes 

och Thornberg (2015) tar upp Kvales fem huvudmetoder för kvalitativ analys men menar att hans lista 

kan fungera som en enkel och överskådlig kartbild över hur man kan arbeta med kvalitativ data mer 

generellt även om Kvales lista relaterar mer till kvalitativa intervjudata (Fejes & Thornberg 2015, s. 

37). Tolkning innebär att man går utöver de manifesta innebörderna i texterna datamaterialet till en 

djupare och mer eller mindre spekulativa tolkningar av texten och använder någon form av kontext för 

att tolka ett specifikt stycke med hjälp av exempelvis en eller ett antal teorier (Fejes och Thornberg 

2015, s. 37). För att analysera vårt datamaterial kommer vi att använda oss av några begrepp utifrån 

vårt teoretiska perspektiv och relatera dessa till vår miljöbeskrivning av ateljéerna samt utvalda 

utsagor från intervjuerna. Vi valde ut utsagor från intervjuerna och organiserade dem utefter de 

teoretiska begreppen intra-aktivitet, agens och performativitet. 
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Forskningsetiska överväganden  

 

Vid genomförande av intervjuer behöver man ta hänsyn till de personer som förväntas vara delaktiga i 

studien, vilket i vårt fall berörde personal på förskolan. Till att börja med när man ska göra en 

undersökning där andra människor är delaktiga på något sätt måste man informera dessa personer om 

att de kommer vara föremål för en forskningsstudie samt att dessa personer måste ge sitt samtycke 

innan man kan börja, vilket rekommenderas av Vetenskapsrådet i God forskningssed (Vetenskapsrådet 

2017, ss. 26-27). Detta ingår i det som kallas informationskravet och samtyckeskravet (Löfdahl 2014, 

s. 36). De personer som deltar måste också få information om att de kan avbryta undersökningen när 

de vill även om de tidigare gett sitt samtycke (Löfdahl 2014, s. 36). Därför har vi skapat ett 

informations- och samtyckesbrev utifrån BUV:s modell (Se bilaga 1), vilket vi före studiens 

genomförande har skickat ut till de förskolor vi avsåg att besöka, där vi informerade om vårt syfte med 

studien. Vidare har vi anonymiserat de medverkande i intervjuerna genom att i våra exempel byta ut 

namn på förskoleavdelningar samt pedagoger. Löfdahl (2014) framhåller att det inte ska vara möjligt 

att känna igen eller identifiera personen som svarat på ett visst sätt (Löfdahl 2014, s. 38). Enligt 

Vetenskapsrådet (2017) bör anonymitet utlovas om enskilda individers identitet inte är avgörande för 

studien (Vetenskapsrådet 2017, s. 41). Då vår studies syfte var att undersöka förskoleavdelningars 

organisering av ateljéer utifrån miljö och material samt pedagogers erfarenheter av estetisk verksamhet 

för yngre barn hade vi inget behov av att publicera deltagares riktiga namn. Vidare har vi tagit hänsyn 

till att garantera konfidentialitet för de förskolor som har valt att delta i vår studie. Konfidentialitet är, 

enligt Vetenskapsrådet “ en mer allmän förpliktelse att inte sprida uppgifter man fått i förtroende och 

innebär skydd mot att obehöriga får ta del av uppgifterna” (Vetenskapsrådet 2017, s. 40). En annan 

etisk aspekt handlar om vilken bild vår text förmedlar till läsaren. Löfdahl (2014) menar att det är 

viktigt att tänka på hur texten förmedlar negativa bilder som bygger på tyckanden och personliga 

åsikter om förskolans verksamhet, barn eller förskollärare (Löfdahl 2014, s. 38). Vi diskuterade ifall 

det fanns en risk att framställa en jämförande bild av förskolorna där en har ett bättre arbetssätt kring 

estetik än någon annan. För att undvika detta bör vi därför tänka på att försöka beskriva miljön och 

intervjuerna med neutralt språkbruk. När vi diskuterade våra resultat fokuserade vi på förskolornas 

organisering av ateljéer och lärares beskrivning av sitt arbete med estetik utifrån framförallt tidigare 

forskning och inte utifrån vad vi anser är bättre eller sämre.  

Studiens kvalitet 

 

Eftersom forskaren själv är ett sådant centralt redskap inom den kvalitativa forskningen blir resultatets 

kvalitet väldigt beroende av forskaren som människa och inte minst vad gäller analysarbetet, menar 

Fejes och Thornberg (2015, s. 37). De mänskliga elementen i kvalitativ forskning både utgör en styrka 

och en svaghet (Fejes och Thornberg 2015, s. 36). Genom att tillåta mänskliga insikter och 

erfarenheter att generera nya förståelser och sätt att se på världen blir detta den kvalitativa 

forskningens styrka medan den potentiella svagheten är att den är så starkt beroende av forskarens 

färdigheter, utbildning, intellekt, självdisciplin och kreativitet (Fejes & Thornberg 2015, ss. 36-37). 

För oss som förskollärarstudenter innebär detta att vi bör ta hänsyn till att det sätt vi skildrat 

förskoleateljéerna på formas av den kunskapssyn vi fått med oss från vår utbildning men även av våra 

personliga erfarenheter av exempelvis arbete i förskolan eller andra erfarenheter från kontakt med 

förskolor.    
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Fejes och Thornberg (2015) tar upp begreppet tillförlitlighet som handlar om hur noggrann och 

systematisk man har varit under hela forskningsprocessen, hur trovärdiga ens resultat är som en följd 

av hur man gått tillväga gällande datainsamlingen och analys (Fejes & Thornberg 2015, s. 259). När 

man väljer en metodansats måste man vara klar över vilka konsekvenser ens val får eftersom det 

kommer att påverka hur man ser på fenomenet, vilka frågor man ställer, vilka metoder man använder 

för datainsamling och hur man genomför analysen, menar Fejes och Thornberg (2016, s. 22). Vi valde 

att använda Barads teori om agentisk realism för att kunna titta närmare på materialitetens betydelse i 

praktiken. Därför ansåg vi att intervjuer och fotografering av miljön som kompletterande metod var 

lämpliga för att undersöka vår studies syfte som handlar om att undersöka förskoleavdelningars 

organisering av ateljéer utifrån miljö och material samt pedagogers erfarenheter av estetisk verksamhet 

för yngre barn. Vi hade tänkt göra observationer av hur ateljén används från början men vår 

handledare föreslog att vi skulle göra intervjuer med pedagoger istället. Anledningen till detta var att 

observationer skulle ha tagit för lång tid att genomföra med tanke på den tid som kan behövas för att 

få samtycke från såväl förskolepersonal som barn och föräldrar samt tid för själva genomförandet. 

Vårt teoretiska perspektiv kan eventuellt sägas fungera bättre för en analys av praktiska göranden. Det 

faktum att vi tillämpade en teoretisk diskussion om materiella faktorers betydelser utifrån 

intervjuutsagor kan förefalla abstrakt, vilket vi även upplevde under själva analysprocessen. Vi ville 

dock fortfarande ha kvar miljöaspekten i vår studie så vi valde att kombinera intervjuer med 

miljöbeskrivning. På så sätt hade vi fortfarande tillgång till ett material som gick att analysera utifrån 

vår valda teori. Intervjuerna ansåg vi fortfarande vara relevanta som empiriskt material, då de gav oss 

en bakgrund till organiseringen av miljön.  

 

I vår studie undersöks främst ett vuxenperspektiv kring ateljéns utformning och organisation, dels 

genom våra intervjuer kring pedagogernas syn på ateljén och dels genom vår egen tolkning av ateljén i 

våra beskrivningar av miljön. Eftersom vi inte kunde genomföra observationer som vi tänkt från 

början skulle det därför vara intressant att undersöka just hur ateljén används av barn och pedagoger 

för att kanske komma närmare barns perspektiv och få en direkt uppfattning om vad barnen faktiskt 

gör i ateljén. Några fördelar med vårt upplägg för studien kan sägas bestå i att vi har kunnat få tillgång 

till material där vi har kunnat peka ut vissa likheter och skillnader framförallt i pedagogiska synsätt 

och i organisering av miljö, som kan vara intressanta att diskutera. Begränsningar i vår studies 

tillförlitlighet är dock att vi enbart studerat två förskolor och kan därför inte ge oss möjlighet att 

diskutera några generella slutsatser om hur förskoleateljéer organiseras. Däremot kan det ge en viss 

öppning för vidare studier och samtal på förskolor.  

 

När man genomför intervjuer är det viktigt att inte framhäva någon form av auktoritet (Eriksson-

Zetterquist & Ahrne 2015, s. 37). Detta kan bli problematiskt eftersom vi var två personer som 

intervjuade en pedagog vid varje intervju. För att undvika denna maktobalans försökte vi under 

intervjusituationen att variera mellan den som ställde frågor och den som antecknade. Rent praktiskt 

upplevde vi inga svårigheter med att genomföra intervjuer och fotografering på förskolan Leoparden. 

På förskolan Blomman däremot upplevde vi en lite mer problematisk intervjusituation, eftersom vi var 

tvungna att genomföra intervjuerna med pedagogerna tillsammans i hallen. För det första innebar det 

att ljudupptagningen från inspelningen var mer otydlig på grund av ljud från omgivningen. För det 

andra blev det svårt att hålla en fokuserad diskussion, jämfört med om vi skulle haft tillgång till ett 

enskilt rum. Och för det tredje innebar situationen att intervjua pedagogerna samtidigt att vi inte kunde 

urskilja i fall de hade åsikter kring våra frågor som skilde sig åt. Det kan även ha påverkat hur 

pedagogerna besvarade våra frågor, på så sätt att de kanske inte vågade vara helt öppna inför varandra.  
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Resultat och analys 

I denna del kommer vi att redogöra för studiens resultat och analys utifrån de tre förskoleavdelningar 

vi har besökt. Vi har valt att dela upp redovisningen utifrån vardera förskoleavdelning, där vi först 

beskriver respektive avdelnings ateljé, sedan presenteras resultat och analys av intervjun utifrån 

begreppen agens, intra-aktivitet och performativitet samt en sammanfattande analys av avdelningen. 

Då alla medverkande i studien ska avidentifieras kommer vi att benämna de pedagoger som intervjuas 

samt de avdelningar vi varit på med andra namn. 

 

 

Förskolan Leoparden 
  

På förskolan Leoparden fick vi besöka två avdelningar som vi här valt att kalla för Pantern och Puman. 

Panterns avdelning har en barngrupp i åldrarna 1-4 år, medan Puman har barn i åldrarna 1-3 år. Båda 

avdelningarna har varsin ateljé. Vi fick även intervjua en pedagog från vardera avdelning, samt 

fotografera avdelningarnas ateljéer. 

  

Avdelningen Panterns ateljé 

 

Avdelningen Panterns ateljé utgjorde en del av ett större rum med olika aktiviteter, bland annat en 

läsvrå och ett matbord. Det stora och låga matbordet som stod i anslutning till avdelningens kök 

bredvid ateljén kunde också användas till diverse aktiviteter för skapande. I de hyllor i köket som var 

placerade intill ateljéhörnan fanns bland annat Play doh-deg i en burk, kavlar, korg med klossar samt 

plastflaskor och hushållsrullar. På ena sidan av ateljén fanns en låg hylla med en lång målartavla samt 

en högre hylla med lite olika skålar och burkar med pennor, penslar, sprayflaska, tejp, lim och lite 

fotografier av naturen och teckningar av barnen. Nedanför fönstret på fönsterbrädan på den andra 

sidan av hörnet fanns diverse målarsaker såsom flaskfärg, färgpuckar, kritor och på en hylla under 

fönstret fanns plastmuggar, penslar i olika storlekar och tjocklekar och förkläden. Längs fönstersidan 

fanns också ett torkställ för teckningar. Precis nedanför torkstället fanns också ett ljusbord med 

plastöverdrag. Rummet avgränsas också av en låg hylla som ramar in ateljén där det står papper, 

pennor, färgpennor och tejp uppepå. 
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Intervju på avdelningen Pantern 

 

På avdelningen Pantern intervjuade vi en förskollärare som vi har valt att kalla för Maria. Vi 

presenterar här några utdrag ur intervjun. Citaten är numrerade och längre ned kommer vi att analysera 

dem utifrån begreppen intra-aktivitet, agens och performativitet.  

 

När vi frågade om hur pedagogerna tänkt kring att organisera ateljén så menade Maria att hon såg det 

som en fördel att ha en vrå som “ett hjärta” i avdelningen i stället för ett ateljérum med “stängda 

dörrar”:  

 

(1) Vi har ju valt att inte ha en ateljé som vi går till, inga stängda dörrar. Dels har vi inte ett rum för 

det och dels det som hade varit kul med det är att man kunnat ha ännu mer grejer och man kan också 

ha framme där. Sen tycker jag att vi har det här att vi får som ett hjärta här lite och jag tror att det är 

vissa barn som kanske blir lockade in till som aldrig skulle följt med mig om jag frågade ”ska vi gå 

till ateljén?”, så där kan man få med. [...] Så det är för- och nackdelar, att det här med att det är kul 

med ateljé men. 

 

När Maria förklarade avdelningens organisering av estetiska aktiviteter för de yngre barnen menade 

hon att ett sätt att väcka barns intresse var att “duka fram” nytt material till dem: 

  

(2) Maria: Om man dukade upp då tycker jag att man kan fånga dem, ibland när de kommer in. 

många gånger har vi dragit ut ett papper på golvet, kanske lagt dit kolkritor bara och de är ju ganska 

många som bara alltså sticker dit för att det ser inbjudande ut.  
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Vi diskuterade även det pedagogiska syftet med ateljén och estetiska aktiviteter. Maria menade att man 

arbetade med kommunikation och uttryck genom estetiskt material:       

     

(3) Maria: Jag tänker mycket på kommunikation och uttryck och det är väl det vi har också försökt 

fokusera på den här terminen, att hur vi får fatt på barnens berättande. Dels så att de kan få uttrycka 

det de vill med t.ex. färg och pensel men också kanske att man i alla fall ger chans till reflektion av 

sitt görande. [...]Vi försöker att ha så mycket som vi kan, greppvänligt liksom, och att man försöker 

vara lyhörd för vad dem vill. 

 

 Maria beskrev barns tillgång till olika material i ateljén: 

 

(4) Maria: Vi flyttade ju i våras och då när vi kom hit så har vi dragit ner materialet lite, eller känns 

som att det är synligare. Och det tycker jag har lett till att dem frågar efter det mer. Vi har några 

(yngre) barn som inte pratar men då går de och hämtar ett förkläde så det känns som det blir, och det 

är lättillgängligt och då vet jag också att okej vi ska äta om tio minuter men du kanske kommer måla 

fem minuter och det hinner du eller såhär, så det känns som det är lätt. 

 

Samtidigt menade Maria att barns tillgång till material måste anpassas utifrån barns olika åldrar vilket 

hon i viss mån såg som begränsande: 

       

(5) Maria: Men det är väl det att det är svårt att man känner att man kunnat ha mer saker framme för 

de äldre men det är så. Men sen har vi alltid att de små sover och då kan man passa på att dra fram, 

jag vet inte om vi gjort det så mycket i ateljén, jag vet att vi drar fram små-lego och smågrejer, att då 

kan man passa på med det. Så det är väl att man inte är så fri som man skulle kunna vara.  

 

 

Analys av intervjun utifrån begreppen intra-aktivitet, agens och 

performativitet  

 

Intra-aktivet 

 

Utifrån Barads definition av intra-aktivitet som samkonstruerande mellan olika kroppar, exempelvis 

miljöer och material (Barad 2007, s 170) kan vi tolka Marias beskrivning i citat 1 som att när ateljén 

var en avskild del av förskoleavdelningen så förlorade den sin agens i barnens och i pedagogernas 

ögon. Det kan även ha försvårat barnens möjligheter till intra-aktiva möten med estetik. I stället tolkar 

vi Marias beskrivning som att en ateljé som är en närvarande del i den pedagogiska verksamheten 

också får mer agens i och med att möjligheterna för intra-aktiva möten mellan barn, pedagoger och 

estetiska material blir mer lättillgängligt. 

 

Agens 

 

Med Barads beskrivning av agens som förändringar i praktiker genom intra-aktiviteter (Barad 2007, s. 

214) skulle vi kunna tolka Marias utsaga i citat 2 som att estetiskt material blir agentiskt genom själva 

tillgängliggörandet av det, vilket ger barn förutsättningar till intra-aktivt samhandlande med 

materialet. 

Utifrån begreppet agens kan vi tolka det som att Maria i citat 3 ger uttryck för en syn på det estetiska 

materialet som agentiskt i bemärkelsen att barn kan använda material för att uttrycka sig, det vill säga 

ett intra-aktivt samspel mellan barn och material där förutsättningarna för materialets agens är att det 
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ska kunna var “greppvänligt” för barn, men även att pedagogerna måste vara lyhörda för detta 

samspel.  

 

Performativitet 

 

Begreppet performativitet innebär att diskursiv förståelse bör inkludera det materiellas påverkan 

(Barad 2003, s. 822). Samtidigt kan vi även utgå från att resonemanget kan fungera omvänt, det vill 

säga att diskursiva fenomen i förskolepraktiken påverkar vilka materiella ting som tillåts användas. 

Detta kan vi tolka i vår analys av hur Maria beskrev barns tillgång till olika material i ateljén i citat 4. 

Förutsättningar för performativitet i förhållande till Marias beskrivning av ateljén kan sägas bestå i 

relationen mellan det diskursiva och det materiella där barns tillgång till material blir beroende av 

pedagogers diskursiva föreställningar om vad barn i olika åldrar förväntas hantera för material. 

 

Sammanfattande analys av avdelningen Pantern 

  

Utifrån begreppen intra-aktivitet och agens kan vi tolka ateljéns organisering som en del av ett större 

rum som att flera materiella faktorer än endast de som används vid estetiska aktiviteter kan involveras 

och bidra till fler intra-aktiviteter i Panterns pedagogiska miljö. Samtidigt kan dock Panterns 

ateljéhörna sägas vara i viss mån avgränsad av den låga hyllan med tydliga agentiska signaler om vad 

som kan göras i hörnan, framförallt målning. Om vi utgår från Barads beskrivning av intra-aktivitet 

som materialiteters inverkan på praktiker så kan denna strukturering av ateljén ge vissa begränsningar 

för vad barnen gör under dagarna utifrån det material som finns framme. 

Enligt Barad (2007) är agens inte något fast eller stabilt utan förändras hela tiden i särskilda praktiker 

genom dynamiska intra-aktiviteter (Barad 2007, s. 214). Att ha en ateljé som en del i ett rum med flera 

aktiviteter som ger andra diskursiva signaler än de om estetik kan därför sägas skapa förutsättningar 

för att barns möjligheter till intra-aktiva samspel med olika estetiska material blir annorlunda genom 

tillgång till flera materiella faktorer med agentiska egenskaper. Om vi utgår från Barads (2003) 

definition av performativitet som att “relationen mellan det diskursiva och det materiella ses som 

ömsesidigt förenade med varandra där ingendera kan ses står över den andra” (Barad 2003, s. 822) kan 

vi se Panterns ateljé som performativ i bemärkelsen att den är organiserad utifrån vår diskursiva 

förståelse av hur en ateljé ska se ut men med dess placering bland andra diskursiva vrår med andra 

materiella faktorer finns möjlighet att utmana den traditionella förståelsen av hur en förskoleateljé bör 

användas. 

 

Avdelning Pumans ateljé 

 

Avdelningen Puman hade ett helt rum utformat som ateljé. Här fanns flera olika vrår organiserade med 

material för olika estetiska aktiviteter. Längst in i rummet på vänster sida om dörren där man kom in 

fanns ett hörn med bord och på en hylla bredvid bordet fanns play doh-deg i en burk samt olika 

material för att bearbeta play doh-leran såsom formar, kavlar, glasspinnar och kapsyler. Ett annat hörn 

omfattade ett större och ett mindre bord, samt en bokhylla med ritpennor, saxar, kritor, använda 

ritpapper och lådor med olika återanvändningsmaterial som hushållsrullar och kottar. Det fanns även 

två baljor, den ena fylld med ris och den andra med en speciell finsand som man kan forma. På 

långsidan av rummet med dörren fanns en hylla med burkar fyllda med olikfärgade stenar samt ett par 

tavlor. Det fanns också ett ställ med tvåsidigt staffli. I rummets slut på andra sidan med olika 

målarfärger, vattenfärger, penslar, lim, snören, fjädrar i olika färger, piprensare. Allt detta material var 

placerade på hyllor och bänkar i vuxenhöjd. 
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Intervju på avdelningen Puman 
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 På avdelningen Puman intervjuade vi en förskollärare som vi här valt att kalla för Monica. Här 

presenterar vi utdrag ur intervjun, på samma sätt som intervjun med Maria, med efterföljande analys 

av citaten. 

 

När vi samtalade om vad estetisk verksamhet för barn kan innebära, menade Monica att för de yngsta 

barnen blir mötet med ateljén deras första möte i form av olika intryck: 

 

(1) Monica: Jag skulle kunna kalla det som ett experiment, som ett laboratorium som vi har att alla 

sinnen, så att barnen får prova på och det kan vara att använda kritor och bara känna på material. Så 

det finns, det så just, speciellt med en ateljé, det tycker vi, pedagogerna här, det är att det finns inga 

krav, på att det ska vara på ett visst sätt, utan man ska kunna skapa, och man får skapa både med 

naturmaterial, med papper, med penna, med lera, alltså att man ska uppmuntra alla sinnen, det är det 

som är syftet, att det ska vara så fri som möjligt, att det inte ska finnas sådana här mönster som man 

ska följa. Framförallt när man börjar, när man är ett år och man har upptäckt den här världen, alla de 

här intrycken när man kommer in i ateljén. 

 

Barns ålder var en återkommande aspekt även i Monicas diskussion om material och organisering: 

 

 (2) Monica: Så det är lite olika, alla får prova på olika tekniker och sen, man är ganska bred, just det 

här att det handlar om att inkludera alla åldrar. 

 

När vi diskuterade sättet att organisera estetiska aktiviteter i ateljén menade Monica att ateljén måste 

vara tilltalande, och även förberedd med material: 

     

(3) Monica: Det ska vara ett rum som tilltalar till och säger lite så här: kom in, upptäck mig [...]. Man 

ska förbereda mycket innan, kanske för att just ska, så det ska vara så vackert. Och det ska väcka 

intresse att komma in och upptäcka och undersöka. Och då pratar vi oftast, man ska duka, vad ska 

man säga, olika hörn, eller olika vrår, det kan vara att man tar fram lera, och så kan man ha kapsyler, 

eller naturmaterial så att de ska prova på, det kan vara att färgerna ligger redan i burkarna och 

penslarna så att, man ska inte behöva ta allt, innan barnen är sugna. 

 

Vidare förklarade Monica hur pedagogerna tänkte när man gjorde om rummet till ateljé: 

       

(4) Monica: När vi kom in här och såg den här kolumnen sa vi nej det här ska bli ateljé. Det blir 

härligt ljus här också under hela dagen. Och sen att vi har tillgång till vatten där borta. Nej men vi sa 

ja att vi kunde göra lite småhörnor med olika. Och sen fanns det fantastiska hyllor också för material 

och så, det var ingen tvekan om att det här skulle bli ateljé. Det blir härligt ljus här också under hela 

dagen. Och sen att vi har tillgång till vatten där borta. Nej men vi sa ja att vi kunde göra lite 

småhörnor med olika. Och sen fanns det fantastiska hyllor också för material och så, det var ingen 

tvekan om att det här skulle bli ateljé. 

 

 I diskussionen om barns användning av ateljén hänvisade Monica till betydelsen av rummets struktur: 

 

(5) Monica: Det är tillgängligt, om man säger så, att ateljén är ett rum... just att i det här huset är 

ateljé, vad ska man säga, fysiskt, ett separat rum. [...] men det viktigaste är att man vet ’vad ska jag 

göra i det här rummet?’ när jag kommer in här, och det vanligaste, jag tror att oftast, att det här mötet 

med en penna, med kritor, börjar, och sen tror jag att om man provar olika tekniker [...] Så man får 

prova på det här att... göra fingerfärg, med fingrarna och sen göra med en pensel och linjal så att alla 

de här sakerna finns, alla verktyg finns i ateljén. 
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Analys av intervjun utifrån begreppen intra-aktivitet, agens och 

performativitet  

 

Intra-aktivitet 

 

Med utgångspunkt i citat 1 kan vi utifrån Barads tolkning av agens tolka begreppet intryck som 

materialiteters olika agentiska förmågor i förhållande till yngre barns första möte med dessa. Utifrån 

Barads beskrivning av intra-aktivitet som materialiteters inverkan på olika praktiker (Barad 2003, s. 

817) kan vi även se det som att material, enligt Monica förmedlar en agentisk innebörd till barn. 

 

I citat 2 kan materialen förstås som intra-aktiva, med pedagogens diskursiva förståelse om vad det 

innebär att “inkludera alla åldrar”, men också med möjlighet att prova på olika estetiska “tekniker”. 

 

Agens  

 

Utifrån begreppet agens som ständigt pågående förändringar i särskilda praktiker genom intra-

aktiviteter (Barad 2007, s. 214) kan Monicas beskrivning i citat 3 förstås som att miljön ska omfatta en 

viss diskursiv agens, i form av hennes beskrivning att rummet ska vara “tilltalande” och “vackert”, 

samt ge barn möjlighet att “upptäcka” och undersöka. När Monica pratar om att utmana barn utifrån 

deras intresse exemplifierar hon med att använda olika former av material som ett sätt att utmana barn 

med, exempelvis att gå från play-doh till riktig lera. Vi kan tolka det som att olika material ses som 

agentiska utifrån diskursiva föreställningar om hur material förväntas användas i ateljén, men också 

utifrån vilka estetiska material som ses som mer avancerade. 

 

Med Barads beskrivning av agens kan även Monicas förklaring till varför pedagoger hade gjort 

rummet till ateljé i citat 4 förstås som att rummets agens, i bemärkelsen rummets materiella faktorer i 

kombination med pedagogernas diskursiva erfarenheter kring sin yrkesroll och förståelse för vad en 

ateljé är, påverkade organiseringen av rummet. 

 

Performativitet  

 

Det Monica beskriver i citat 5 kan utifrån performativitet tolkas som att ateljén utgör en performativ 

miljö, som definieras både av materiella faktorer, som ett fysisk separat rum, men också av en 

diskursiv överenskommelse om vad man förväntas göra i rummet. Denna diskursiva överenskommelse 

kan vi säga underlättas av att ateljén är organiserad med olika stationer. Samtidigt betonar hon att det 

ska vara “fritt”, i bemärkelsen som vi tolkar det att barn ska ha möjlighet att möta olika material och 

att man som pedagog inte ska följa “mönster” utifrån, som vi tolkar det att barnen ska förväntas klara 

av. 

 

Sammanfattande analys av avdelningen Puman 

 

Utifrån Barads beskrivning av performativitet kan vi tolka ateljéns struktur med olika stationer som att 

dessa ger möjlighet till olika estetiska praktiker genom materiell-diskursiva signaler som skapas 

genom organisering av varje stations tillgängliga material och de dagliga praktiker som möjliggörs. 

Utifrån Barads beskrivning av intra-aktivitet som materialiteters inverkan på praktiker (Barad 2003, s. 

817) kan vi se varje stations tillgängliga material som bärande av sociala och kulturella signaler. 

Stationen med play-doh lera och olika verktyg för att bearbeta denna ger diskursiva signaler om vad 

barnen förväntas göra vi bordet, bordet vid hyllan med olika ritmaterial, staffliernas placering vid 
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målarmaterial och så vidare. Huruvida ateljéns olika stationer blir agentiska är svårare att tala om. Då 

Barad (2007) menar att agens förstås genom intra-aktiviteter (Barad 2007, s. 214) så blir stationernas 

agens beroende av hur barnen använder de och vilka möjligheter pedagogerna ger barnen att 

samhandla mellan de olika stationerna. Men om vi därtill utgår från agens som möjligheter och 

konsekvenser av den materiellt-diskursiva kroppsliga produktionen (Barad 2007, s. 214) så kan vi 

tolka det som att varje station är tydligt agentisk utifrån vad som kan förväntas att göra för estetisk 

aktivitet vid varje station. Med en performativ förståelse menar Barad (2007, s. 49) att vi kan ta 

hänsyn till om det som är möjligt i stunden, de intra-aktioner som uppstår just där och då mellan olika 

mänskliga och icke-mänskliga kroppar. Utifrån detta kan vi tolka ateljéns olika stationer och dess 

bredd av olika material som en möjlighet för barn att möta flera varierade materialiteter vilket ger 

möjligheter till flera olika intra-aktioner, vilket kan sägas ge ateljén en performativ bredd. 

 

 

Förskolan Blomman 
  

Den andra förskolan vi besökte har bara en avdelning med barn i blandade åldrar, allt från 1 år till de 

äldsta som ska börja skolan. Avdelningen som vi har valt att kalla Blåklinten har en ateljé som vi fick 

möjlighet att fotografera. På avdelningen intervjuade vi två pedagoger i en gemensam intervju på 

grund av vissa omständigheter.  

 

 

 

Avdelningen Blåklintens ateljé 

 

På förskolan Blåklinten fanns ett helt rum avsett för ateljé. Det fanns två ingångar till rummet, varav 

en hade en dörr. I rummet fanns en soffa med en hylla intill på samma sida med barnens pärmar samt 

en lägre hylla precis under med barnböcker. I rummets ena hörn fanns en låg hylla med tre hyllplan 

som gick längs två sidor av rummet med olika korgar och skålar med pussel, spel, färgflaskor, 

färgpennor, papper, pärlplattor och lite annat pyssel. I ett annat hörn i rummet fanns ett staffli med 

förkläden hängandes intill. Vid sidan om staffliet fanns också en pappersrulle på väggen och på andra 

sidan ett torkställ för teckningar. På samma sida som staffliet fanns också ett litet bord med en stol. 

Mitt i rummet finns ett runt bord med ett flertal stolar samt en stor rund och blå lampa hängandes 

ovanför bordet. Runt om i rummet fanns även några tavlor och barnens alster hängandes på väggarna. 

  

På förskolan hade de också ett förråd med material som låg en bit bort från ateljérummet. Där fanns 

material som flirtkulor i olika storlekar, tyger i olika material, träknappar, snören, presentsnören, garn, 

pärlor och paljetter, lim, saxar, färgpennor, pärlplattor, penslar och färgflaskor, tejp m.m. 
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Intervju på avdelningen Blåklinten 

 

Vi intervjuade en Montessorilärare som vi kommer att kalla Vera, och en förskollärare som vi kommer 

att kalla för Linda. Vi har även tagit med några av våra egna kommentarer i utdragen och dessa 

kommer att benämnas med våra förnamn. 

 

Linda på avdelningen Blåklinten menar att deras ateljé har utformats utifrån montessoripedagogiken 

och har därför låga hyllor, en sak av varje samt att allting är ordnade i olika skålar eller på en bricka. 
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(1) Linda: Det handlar om att barnen ska kunna vara så självständiga som möjligt, att vi har en av 

varje sak, att barnen ska lära sig vänta på sin tur, lära sig respektera sina kompisar, träna tålamodet, 

respekt för andra. Och vi har mycket sådana här övningar, praktiska övningar. 

 

Aktiviteter som pedagogerna menade är vanligast förekommande är exempelvis pärlplattor, rita med 

pennor, kritor, göra halsband samt klippa och klistra. Pedagogen Vera påpekar också att bildform och 

tredimensionellt är den pysselform som barnen helst vill uttrycka sig i.  

 

(2) Vera: Sen är det viktigt, barn har olika fallenhet också, så det är viktigt att man lockar dem här 

som ”nej vad kladdig jag blir och det här var inte roligt” för jag tror att alla har en inbyggd kreativitet 

och man måste liksom locka ut den. Och man lär sig av barngruppen, dem här vill alltid pyssla, och 

dem hakar på jämt, ofta är det tjejer som hakar på. Och så kan det vara någon tyst liten pojke, ja man 

ser ju vart barngruppen ligger någonstans, att man försöker och locka ut dem.  

 

På avdelningen Blåklinten berättade pedagogen Linda och Vera att de jobbar mycket med attityd och 

socialt beteende. 

 

(3) Linda: Och sen jobbar vi väldigt mycket med attityd. Hur uppför man sig, hur är man trevlig, hur 

man säger tack och varsågod. Att man väntar på sin tur. 

 

(4) Vera: Vi övar socialt beteende. Inte bara genom att prata, utan vi visar konkret, själva, hur man 

gör. Till exempel hur stänger man en dörr tyst utan att banka och så visar vi det konkret på samlingen 

och så får de öva på det momentet. Eller hur man bär en sax, hur man bär en stol. Vi övar hela tiden, 

alla de här sakerna. 

  

Angående hur de organiserar för barns tillgång till material berättar pedagogerna att de valt att inte 

plocka fram allt material på hyllorna i rummet för att det inte ska bli rörigt och stökigt bland barnen. 

Materialet tas fram vid högtider och när de arbetar med olika teman på förskolan. Material som alltid 

finns framme är saker såsom papper, kritor, färgpennor och lim. 

 

(5) Vera: Vi slänger inte ut allt pyssel för det skulle bli fruktansvärt rörigt. Vi har jobbat så på en 

annan förskola och vad som hände då så blev det en pedagog som blev bunden till ateljén hela tiden 

och kom inte loss riktigt. 

  

(6) Linda: Det blir väldigt rörigt och man måste ha ett tänk i det här också. 

  

Vera menar också att man måste ge barnen idéer så att de skapar på ett konstruktivt sätt och inte bara 

klistra saker på saker.  

  

(7) Linda: Och sen är det ju koncentration mycket hänger på också. Barnens olika förmåga till hur 

mycket de kan, orkar och vill. 

  

(8) Vera: Och förbereda ett pyssel så att de känner att de klarar av det riktigt också. Så att man inte 

lägger det här uppe (nivån för högt upp) för då får de lite panikångest och prestationsångest, åh 

fröken gör så fint och jag kan inte. 

  

(9) Vera: Det lär man sig när jag jobbar, Ella (fiktivt namn) hon är jättetveksam och hon gillar inte 

kladd, då får man hitta på någon annan lösning. 
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Syftet med ateljén menar pedagogerna handlar mycket om att träna finmotorik för att kunna använda 

diverse pyssel och olika redskap i ateljén. Det finns också fasta rutiner i ateljén och en lärare i närheten 

för att det inte ska bli rörigt och barn som rycker och sliter i vad som helst. Pedagogerna berättade att 

de för det mesta har en sak av varje för att barnen ska lära sig bland annat turtagning och respekt för 

varandra. Vera berättar också hur det går till när barnen ska måla i ateljén: 

 

(10) Vera: Och sen berättade vi ju om ateljén att vi har en person som får måla. Den går också och 

tvättar alla penslar efter sin målning så att det är fint och klart till nästa person som kommer in. 

 

På förskolan har de också blåa mattor som barnen får lägga ut och ha sina arbeten på om de inte sitter 

vid ett bord för att de ska kunna ha sitt arbetsområde och få arbeta ostört.  

 

Oskar: Så ska vi säga självständighet genom struktur och organisering? 

  

(11) Vera: Genom förberedd miljö säger många Montessori, genom förberedd miljö. 

  

När vi diskuterade kring barns delaktighet och inflytande i ateljén berättade pedagogerna på 

avdelningen Blåklinten att det alltid finns något barn som kommer med någon idé. De brukar fråga på 

morgonen när de har samling på förskolan vad barnen vill göra och att de då får komma med förslag 

och göra vad de vill i rummet. 

 

På avdelningen Blåklinten arbetar man mycket utefter olika teman och högtider då organiseringen av 

aktiviteter är mer organiserat. Pedagogerna berättade att de förr om jularna la fram allt julmaterial men 

att barnen lätt blev hysteriska och tappade mer fokus.  

 

(12) Vera: Och det blir mycket spill av material så vi tycker inte att det funkar. 

 

(13) Linda: Det blir för mycket intryck. 

 

(14) Vera: Men sen är det en sådan skillnad på barngrupper också, vissa år har vi haft barngrupper 

där det har varit ganska hög nivå på deras pysslande då det har funkat med att bara ställa fram. Men 

för vår skulle ju inte det funka på samma sätt. 

 

Analys av intervjun utifrån begreppen intra-aktivitet, agens och 

performativitet  

 

Intra-aktivitet 

  

För att förstå förskolans praktik utifrån agentisk realism måste vi ta hänsyn till vad för intra-aktioner 

som möjliggörs och hur detta påverkar den praktik som vi alla, mänskliga och icke-mänskliga kroppar, 

är en del av i att skapa. Sättet pedagogerna organiserar rum och material iscensätter en viss praktik och 

kan förstås som en del av de dynamiska intra-aktioner som uppstår. Materialet som finns tillgängligt i 

ateljén på förskolan är därför en betydelsefull del för vad estetiskt skapande som blir möjligt. Utifrån 

pedagogernas beskrivning (citat 1) av hur de organiserar rum och material kan påverkande faktorer 

som att det finns en sak av varje och att allt är ordnat i skålar och på brickor sägas ge signaler om vad 

man borde göra och hur det ska användas. Den ordning och den struktur som konstrueras av miljöns 

organisering och pedagogers förhållningssätt möjliggör men också begränsar en viss typ av praktik.  

 



25 

 

Angående de aktiviteter som vuxna uppfattar som mest förekommande bland barnen måste i detta 

teoretiska perspektiv förstås i relation till den miljö barnen vistas i och vad vi väljer att erbjuda barnen. 

Det är pedagoger som ordnar och organiserar för miljön på förskolan och det material de har tillgång 

till, därmed bestämmer pedagogerna vad som finns tillgängligt för barnen och vad för intra-aktioner 

som är möjliga.  

 

Veras syn på att alla har en inbyggd kreativitet (citat 2) kan förstås som pedagogens uppfattning om 

barns relation till estetik som hon anser att man måste locka ut. Pedagogers uppfattning om estetik och 

vad det innebär blir därmed en påverkande faktor för barns estetiska möten och vad för intra-aktioner 

som blir möjliga. Enligt Barads (2003) teoretiska perspektiv har kroppar, oavsett om det handlar om 

mänskliga eller icke-mänskliga kroppar, inte inneboende gränser och egenskaper (Barad 2003, s. 823). 

Vi är en del av den praktik som skapas samtidigt som praktiken skapar oss. Det vi uppfattar som barns 

olika fallenhet skulle kunna förstås som den agens som uppstår genom olika mänskliga och icke-

mänskliga kroppars intra-aktion. Barns görande är inte enhetligt i alla sammanhang. Vad för estetiskt 

skapande som kan bli i förskolan handlar om vad olika kroppar genom en ömsesidig intra-aktion kan 

skapa. Vad för estetiska aktiviteter som blir möjliga beror därmed på vad för potentiella kroppar man 

har tillgång till att intra-agera med.  

 

Barad (2007) menar att det är genom specifika agentiska intra-aktioner som gränser och egenskaper av 

olika delar av fenomen blir bestämda och särskilda koncept blir meningsfulla (Barad 2007, s. 333). 

Miljö, diskurser samt pedagoger och barn som befinner sig på en plats blir medskapare av en specifik 

praktik där vissa koncept blir mer dominerande och betydelsefulla. Återkommande i samtliga av 

pedagogernas utsagor kan kopplas till begrepp såsom självständighet, attityd och socialt beteende och 

verkar värderas högt på förskolan vilket vi uppfattar återspeglas i avdelningens organisation, 

materialutbud samt förhållningssätt. 

 

Agens 

 

Enligt Barad (2003, s. 826) hänvisar agens inte till mänsklig intention eller subjektivitet. Agens utgörs 

av att flera olika aktörer intra-agerar med varandra. Med hänvisning till citaten 5 och 6 kan barns 

handlande därför inte sägas ligga helt i deras händer så att säga. Eftersom agens inte enbart tillskrivs 

till mänskliga kroppar måste vi beakta andra kroppar som är delaktiga i att skapa en situation. Vi 

måste ta hänsyn till vad som skapar dessa “röriga” situationer. Det handlar inte enbart om barns 

görande utan lika mycket om vad materialet gör med barnen. 

 

När Vera beskriver att man måste ge barnen idéer så att barnen skapar på ett konstruktivt sätt och inte 

bara klistrar saker på saker kan det tolkas som att barnens skapande i ateljén måste ha ett syfte. Utifrån 

agentisk realism blir barn eller material inget fast och stabilt utan påverkas ömsesidigt av olika 

kroppar i en given situation. Hur vi förstår omvärlden kan ses som en pågående process av 

materialiseringar som får form och mening genom olika agentiska möjligheter menar Barad (2007, s. 

141). Agens är heller inget som en kropp besitter vilket innebär att vi aldrig på förhand kan veta vad 

något kan bli i mötet mellan olika kroppar. Vad som blir meningsfullt kan sägas formas i mötet med 

olika kroppar. Med Barads teoretiska perspektiv blir varje möte något unikt vilket gör alla möten med 

mänskliga eller icke-mänskliga kroppar betydelsefulla. Vi kan därför inte med detta perspektiv se 

vissa material eller aktiviteter som mer meningsfulla eller önskvärda än några andra. 
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När pedagogen Linda beskriver att barns skapande mycket hänger på koncentration (citat 7) kan man 

tolka det som att det endast handlar om barnens förmåga och vilja. Med Barads (2003) perspektiv 

syftar agens inte enbart till mänskliga kroppars intention eller subjektivitet (Barad 2003, s. 826). 

Görande påverkas i lika hög grad av icke-mänskliga kroppar. Vår uppfattning om barn eller vad barn 

klarar av får heller inte begränsas till att handla om vad barn gjort i tidigare situationer. Utifrån Veras 

utsaga (citat 8) om att man ska förbereda pyssel i förhållande till vad barnen klarar av samt Lindas 

utsaga (citat 9) om att man lär sig hur barnen är när man jobbar, måste i detta teoretiska perspektiv 

förstås i förhållande till den agens som uppstår i situationen och kan därför inte ses som något 

enhetligt. Barn är olika i olika sammanhang. Oavsett om det handlar om mänskliga eller icke-

mänskliga kroppar är båda lika viktiga i att skapa den praktik i vilken de är en del av. Varken barn 

eller material kan enligt detta teoretiska perspektiv sägas vara på ett särskilt sätt i alla situationer, det 

beror på vilka kroppar som intra-agerar med varandra i just den situationen.  

 

Pedagogerna beskriver att syftet med ateljén mycket handlar om att träna finmotorik. Det finns också 

fasta rutiner i ateljén för att det inte ska bli rörigt. De har även blåa mattor på förskolan där barnen får 

lägga ut sina arbeten på om de inte sitter vid något bord för att få arbeta ostört. I Veras exempel (citat 

10) om hur det går till när barnen ska måla i ateljén kan tillsammans med ovanstående utsaga sägas ge 

intryck av att det finns en tydlig organisation och regler kring barnens användande av material i 

ateljén. Tydlig organisation och olika rutiner och regler om hur barn ska använda materialet kan tolkas 

som att det ger lite utrymme för gränsöverskridande aktiviteter. Material, precis som andra kroppar, får 

olika agens i olika sammanhang och kan enligt agentisk realism ses som ett begränsande av 

materialitetens potential. Agens är inte ett objekts eller subjekts egenskap utan uppstår genom intra-

aktion (Barad 2007, s. 214). 

 

Vad för estetiskt skapande som möjliggörs är beroende av många olika kroppar. Agens är beroende av 

olika kroppar som intra-agerar med varandra. Det handlar om processer av sammansättningar och 

omstruktureringar (Barad 2003, s. 818). Barn har möjlighet att intra-agera med det vi pedagoger väljer 

att erbjuda. Med Veras utsaga (citat 11) blir barns möjligheter till estetiskt skapande utifrån agentisk 

realism beroende av pedagogers uppfattning om vad ”förberedd miljö” innebär och därmed 

pedagogers uppfattning om vad estetik kan vara.  

 

Kring barns delaktighet och inflytande i ateljén berättade pedagogerna på avdelningen Blåklinten att 

det alltid finns något barn som kommer med någon idé och att barnen har möjlighet att komma med 

förslag på morgonen när de har samling om vad de vill göra. Barns möjligheter är dock beroende av 

deras erfarenheter av vad som finns att göra och av det material som finns tillgängligt. Barns estetiska 

skapande blir därmed mycket beroende av vår uppfattning om estetik och vad vi anser att de klarar av. 

 

Performativitet 

  

Med begreppet performativitet får materialitet betydelse för hur vi förstår omvärlden. Det vi gör, våra 

handlingar, det vi säger är inte något oberoende av materialitet. För att kunna förstå mening utifrån 

Barads perspektiv måste vi ta hänsyn till det materiellas påverkan i diskursiva praktiker, det diskursiva 

och det materiella ses som ömsesidigt förenade med varandra (Barad 2003, s. 822). Ting eller ”icke-

mänskliga” kroppar kan därför inte ses som passiva, utan har lika mycket kraft att påverka den praktik 

som iscensätts som mänskliga kroppar. Hur vi organiserar rum och aktiviteter, som i vårt fall handlar 

om ateljén, får betydelse för vad för estetiskt skapande som bli möjligt. Med Barads (2007, s. 170) 

perspektiv blir vår bild av verkligheten inte ett resultat av enbart mänskligt görande, utan miljöer och 

kroppar är i ett intra-aktivt samkonstruerande. Vi kan därför enligt detta teoretiska perspektiv inte se 
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barn som enhetliga eller enbart utgå från vad vi vuxna anser fungerar eller inte (citat 12 och 13). Miljö 

och material blir därmed viktiga faktorer i barns görande och vad för estetiskt skapande som blir 

möjligt. Med en performativ förståelse menar Barad (2007) att vi kan ta hänsyn till att kunskap eller 

vetande uppstår genom en direkt relation till omvärlden (Barad 2007, s. 49). Det handlar om det som 

är möjligt i stunden, de intra-aktioner som uppstår just där och då mellan olika mänskliga och icke-

mänskliga kroppar. En situation kan se helt olika ut beroende på vilka kroppar som är del av intra-

aktionen. När Vera hänvisar till hur olika det sett ut i tidigare barngrupper (citat 14) kan det tolkas som 

att det handlar om den enskilda barngruppens kreativitetsnivå och inte vad för omgivande faktorer som 

påverkar barnens görande. 

 

Sammanfattande analys av avdelningen Blåklinten  

 

När vi ser praktiken som materiellt-diskursiv öppnar vi upp för materialitetens betydelse i att skapa 

praktiker. Ateljén, den fysiska miljön, kan därmed ses som en icke-mänsklig kropp i skapandet av den 

estetiska verksamhet som möjliggörs. Beroende på hur vi organiserar rummet, vad för material som 

finns i rummet kommer det att möjliggöra för en viss typ av praktik. I och med detta kan ateljéns 

organisering och utformning sägas vara en aktiv agentisk kropp i det estetiska skapandet som 

möjliggörs. Avdelningen Blåklintens ateljé hade ett helt rum avsett för just ateljé. Det mesta i ateljén 

var anpassat i barnens höjd och därmed tillgängligt. Bord och stolar i rummet var låga. I ateljén fanns 

mycket material ordnat i olika skålar och på brickor i tillgänglig nivå för barnen vilket pedagogerna i 

intervjun menade var organiserat utifrån montessoriidén för att barnen ska bli så självständiga som 

möjligt. Barns möjligheter till tillgängligt material kan med Barads perspektiv ses som potentiella 

kroppar för intra-aktioner. På ena sidan av rummet fanns också en soffa och i mitten av rummet ett 

runt bord med ett flertal stolar som kan möjliggöra för fler möten mellan olika kroppar, mänskliga och 

icke-mänskliga, med varandra och därmed möjlighet till fler intra-aktioner. Andra saker som att det 

fanns ett staffli samt ett bord mot väggen intill med en stol kan sägas begränsa barns möjlighet till 

intra-aktioner då rummet och möblerna kan sägas signalera enskilt görande eller skapande. Varför de 

för det mesta har en sak av varje menar pedagogerna är för att barnen bland annat ska lära sig 

turtagning och respekt för varandra och har därför även fasta rutiner i ateljén för att det inte ska bli 

rörigt och barn som rycker och sliter i allt. Den organisation och struktur som blir förhållningssättet 

samt de regler och rutiner om hur materialet ska användas kan med Barads teoretiska perspektiv tolkas 

som ett begränsande av materialets potential då material, precis som andra kroppar, får olika agens i 

olika sammanhang. Pedagogerna berättade att de inte har allt framme på hyllorna då de anser att det 

blir alltför rörigt och för mycket intryck för barnen. Barns möjligheter till estetiska aktiviteter blir 

därmed beroende av det pedagoger väljer att erbjuda barnen. Med Barads perspektiv syftar inte agens 

till mänsklig intention eller subjektivitet (2003, s. 826). Hur vi uppfattar barn och situationer får därför 

inte begränsas till enbart mänskligt görande. Det blir därmed viktigt att ta hänsyn till vad som skapar 

situationer som för oss vuxna framstår som ”röriga”. Pedagogers syn på barn och kunskap bidrar till 

vilken praktik som skapas då vi indirekt via miljön och förhållningssätt påverkar det sammanhang där 

olika kroppar ingår och därmed vilka intra-aktioner som bli möjliga. Vad ett barn kan göra, dvs. 

barnets agens, påverkas av de intra-aktioner i vilka barnet ingår i. Barad (2007, s. 214) menar att det 

handlar om omstruktureringen som uppstår av den materiellt-diskursiva kroppsliga produktionen och 

de möjligheter och konsekvenser som blir av den. Agens är inte något fast eller stabilt utan förändras 

hela tiden i särskilda praktiker genom dynamiska intra-aktiviteter. Barns görande i praktiker kan därför 

inte ses som ett direkt resultat av enbart mänskligt val eller påverkan, utan andra kroppar, i detta fall 

pedagoger, rum, diskurser, tillgänglighet till material eller möjlighet att få tillgång till material spelar 

också en viktig roll i detta görande. 
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Diskussion  

Vårt syfte med studien var att undersöka förskoleavdelningars organisering av ateljéer utifrån miljö 

och material samt pedagogers erfarenheter av estetisk verksamhet för yngre barn. 

För att besvara på vår första frågeställning om hur ateljén är organiserad och vilket utbud av material 

som finns fotograferade vi ateljéerna. Därefter gjorde vi deskriptiva bildbeskrivningar utifrån dessa. 

För vår andra frågeställning som handlar om hur pedagoger ser på de estetiska aktiviteterna i ateljén 

genomförde vi intervjuer med några pedagoger på förskolorna för att få en inblick i hur de arbetar med 

estetik. Analyserna av ateljéerna var tänkta att besvara vår första frågeställning och vara komplement 

till våra intervjuer som berörde pedagogers erfarenheter av estetik i förskolans ateljé och därmed vår 

andra frågeställning. Vi analyserade vårt insamlade material utifrån agentisk realism med hjälp av 

begreppen intra-aktivitet, agens och performativitet. Vi kommer här att diskutera vårt resultat av 

analyserna i relation till studiens syfte och frågeställningar.  

 

Ateljéernas organisering och utbud av material  

Utifrån vår första frågeställning ”Hur är ateljén organiserad och vilket utbud av material finns?” var 

alla ateljéer utformade på olika sätt.  

 

Avdelningen Panterns ateljé är organiserad som en del av ett större rum och kan med Barads definition 

av intra-aktivitet och agens tolkas som en estetisk miljö där flera materiella faktorer än endast de som 

används vid estetiska aktiviteter kan involveras. Detta kan sägas bidra till fler intra-aktiviteter i 

Panterns pedagogiska miljö. Det finns dock vissa begränsningar i fråga om vilket material som 

tillgängliggörs för barnen utifrån vad som ses som lämpligt material att använda för olika åldrar.  

Avdelningen Pumans ateljé är däremot organiserad som ett helt rum. Rummet var strukturerat med 

olika stationer för estetiska aktiviteter i stället för en vrå. Varje stations tillgängliga material utifrån 

Barads (2003) beskrivning av intra-aktivitet som materialiteters inverkan på praktiker kan ses som 

bärande av sociala och kulturella signaler (Barads 2003, s. 817). Ateljéns olika stationer och dess 

bredd av olika estetiska material kan sägas ge möjlighet för barn att möta flera varierade materialiteter 

vilket ger möjligheter till olika intra-aktioner, mellan barn material och diskursiva föreställningar om 

det estetiska ämnet, vilket kan sägas ge ateljén en performativ bredd. En del av materialet finns på 

bord eller på hyllor i barnens höjd, medan annat enbart finns på hyllor i vuxenhöjd, vilket delvis 

begränsar barnens möjligheter till intra-aktivitet.  

Förskolan Blåklinten hade precis som Pumans ateljé ett helt rum avsett för ateljé. I Blåklintens ateljé 

fanns till skillnad från Panterns och Pumans ateljé mycket material ordnat i olika skålar och på 

brickor. Det mesta i rummet var tillgängligt i barnens höjd vilket utifrån Barads perspektiv kan ses 

som potentiella kroppar för intra-aktioner. Det fanns däremot också saker som kan sägas begränsa 

barns möjligheter till intra-aktioner då delar av rummet och vissa möbler signalerar enskilt görande 

eller skapande. På förskolan fanns även ett förråd lite längre ifrån ateljén med material eftersom de 

inte har allt framme på hyllorna. Barns möjligheter till estetiska aktiviteter blir därmed beroende av det 

pedagoger väljer att erbjuda barnen.  
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Pedagogernas syn på estetiska aktiviteter i ateljén  

Gällande vår andra frågeställning ”Hur ser pedagogerna på de estetiska aktiviteterna i ateljén?” kunde 

vi se skillnad i sättet man väljer att organisera material, hur man tänker att barnen ska använda ateljén 

samt förhållningssätt kring den estetiska verksamheten.  

På avdelningen Pantern har pedagogerna kommit att se ateljén som ett “hjärta” i rummet, vilket vi 

tolkar som att ateljén har fått en agentisk funktion för barn och pedagoger där dess placering bidrar till 

estetiska intra-aktiva processer. Man arbetar med estetik som kommunikation och uttryck genom möte 

med material, vilket vi tolkat som att material är agentiskt i bemärkelsen att barn kan använda material 

för att uttrycka sig genom intra-aktivt samspel mellan barn och material där förutsättningarna för 

materialets agens är att det ska kunna var “greppvänligt” för barn, men även att pedagogerna måste 

vara lyhörda för detta samspel. Man menar även att man ska “duka fram” estetiskt material som ett sätt 

väcka barns intresse för estetik vilket utifrån Barads perspektiv skulle innebära att tillgängliggörandet 

av estetiskt material ger barn möjlighet till intra-aktivt samhandlande med materialet. 

På avdelningen Puman ser man å sin sida estetisk verksamhet för barn som ett “experiment”, utifrån 

att barn ska ha möjlighet att möta och prova på olika material med “alla sinnen”, vilket utifrån 

agentisk realism kan tolkas som att material förmedlar en agentisk innebörd till barn genom intra-

aktiva upplevelser. Utifrån hur Monica beskrev ateljén har vi tolkat det som att man har organiserat 

rummet utifrån en tanke att det ska finnas en tydlighet för barnen om vad man ska kunna göra vid 

olika stationer för aktiviteter, exempelvis rita, måla eller arbeta med lera. Stationerna kan därför sägas 

ha en agens av materiell-diskursiv förståelse kring vad för estetiska aktiviteter som barn ska kunna 

intra-agera med. Samtidigt har pedagogerna som syfte att aktiviteter i ateljén ska vara så fria som 

möjligt och att man inte ska arbeta efter specifika mönster kring vad barn förväntas göra, vilket kan 

öppna upp för barns möjligheter till intra-aktion med den estetiska miljön på mer utmanande sätt än 

den som enbart erbjuds genom miljöns organisering.  

 

På förskolan Blåklinten menar de att syftet med ateljén handlar mycket om att träna finmotorik för att 

kunna använda diverse verktyg och pyssel i ateljén. Det centrala verkar också handla om att barnens 

ska vara så självständiga som möjligt och lära sig respektera varandra, turtagning och tålamod. De har 

fasta rutiner så att barnen inte bara kan gå och ta för sig och rycka och slita i allt. Allt material finns 

därför inte framme eftersom de anser att det blir alltför rörigt, utan de har ett förråd lite längre bort där 

de har övrigt material och pyssel. Då agens inte enbart tillskrivs mänskliga kroppar kan barns 

handlande inte avgränsas till att handla om mänsklig intention eller subjektivitet. Därför måste vi 

beakta andra kroppar i skapandet av en situation och hur den uppfattas. Att barn eller situationer 

uppfattas som ”röriga” måste förstås i relation till den miljö i vilken de är en del av. Tydlig 

organisation och olika rutiner och regler om hur barn ska använda materialet kan också tolkas som att 

det ger lite utrymme för gränsöverskridande aktiviteter. Material, precis som andra kroppar, får olika 

agens i olika sammanhang och kan enligt agentisk realism ses som ett begränsande av materialitetens 

potential. Praktiker utgörs inte enbart av mänskligt görande utan praktiker påverkas även av icke-

mänskliga ting som tillsammans skapar en specifik praktik där vissa koncept blir mer dominerande 

och betydelsefulla. Exempelvis kan man säga att saker som självständighet, attityd och socialt 

beteende verkar värderas högt på förskolan Blåklinten vilket vi tolkar genomsyrar verksamhetens 

organisation, materialutbud samt förhållningssätt.  
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Resultat i relation till tidigare forskning 

 

 

Med Barads teoretiska perspektiv kan vi se materialitetens betydelse i praktiker och hur de påverkar 

den estetiska verksamheten som möjliggörs. Den materiellt-diskursiva praktiken konstrueras av både 

mänskliga och icke-mänskliga kroppar som tillsammans iscensätter en viss praktik. För att förstå 

förskolans praktik måste vi ta hänsyn till materialitetens betydelse och inte enbart mänskligt görande. 

Enligt Nordin-Hultman (2004) bär sättet vi inreder och utrustar olika rum och organiserar pedagogiska 

miljöer upp föreställningar om vad barn ska klara av, vad som är normalt och vad som anses som 

avvikande (Nordin-Hultman 2004, s. 41). Ett rum kan alltså säga något om vad man får göra och vem 

man bör vara (Nordin-Hultman 2004, s. 51). Det blir också viktigt menar Lenz Taguchi (2012) att 

uppmärksamma samhandlandet, samarbetet och samproduktionen mellan föreställningar, idéer och 

materialiteter för att bättre kunna förstå vad som har betydelse för lärandet och de subjektskapande 

processerna i förskolan (Lenz Taguchi 2012, s. 11). De tre ateljéer i vår studie kan utifrån Nordin-

Hultmans perspektiv sägas bära upp delvis lika men delvis olika föreställningar om vad som förväntas 

av barnen. De är utrustade med delvis konventionella material för en förskoleateljé, men deras 

utformning och organisation är olika. Panterns ateljé kan ses som en integrerad del av ett större rum 

med flera andra pedagogiska vrår vilket kan ses som att barn förväntas hantera flera olika aktiviteter 

på samma plats och även ha möjlighet att kombinera diskursivt olika material. Detta kan även ses gå i 

linje med Marias beskrivning om ateljén som ett “hjärta” i den pedagogiska verksamheten i stället för 

en ateljé med “stängda dörrar”. Blåklintens ateljé var utformad med en mer tydlig struktur kring vilka 

material som finns tillgängliga och vilka sätt som barnen förväntas använda de på. Den struktur som 

blir av tydlig organisation och regler kring hur barnen ska använda materialet kan tolkas ge lite 

utrymme för gränsöverskridande aktiviteter och kan enligt agentisk realism ses som ett begränsande av 

materialitetens potential. Förskolan Blåklinten arbetar också utefter Montessoripedagogiken som de 

menar handlar om att barnen ska vara så självständiga som möjligt och lära sig respektera varandra, 

turtagning och tålamod vilket man kan se återspeglas i den pedagogiska miljön.  

Bentley (2010) menar att det behövs en breddning av estetiska föreställningar i relation till barns 

estetiska uppfattningar och uttryck (Bentley 2010, s. 160). Bentley (2010) framhåller att estetiskt 

lärande som vi vuxna förstår det inte riktigt stämmer överens med verkligheten av den estetiska 

praktiken som den framstår för yngre barn (Bentley 2010, s. 161). Istället argumenterar Bentley (2010) 

för att den estetiska praktiken för yngre barn finns flytande genom deras liv och uppstår spontant på 

platser som kanske inte förväntas av vuxna (Bentley 2010, s. 160). Om vi utgår från hur förskollärarna 

i vår studie beskriver sin syn på det estetiska ämnet för barn så finns här vissa skillnader i förhållande 

till Bentleys argumentation. På förskolan Blåklinten tog de upp att man måste ge barnen idéer så att de 

skapar på ett konstruktivt sätt och inte bara klistrar saker på saker. Detta kan tolkas som att barnens 

skapande måste ha ett syfte. Med Bentleys tankar om estetik kan mycket av det barn uppfattar som 

estetik försummas gentemot det vi vuxna definierar som estetiskt skapande. På avdelningen Puman 

menade Monica däremot att estetiskt skapande med barnen skulle vara “fritt” och att man som 

pedagog inte ska utgå från alltför snäva “mönster” kring vad barn i olika åldrar ska kunna eller 

förväntas göra. Detta perspektiv kan sägas gå mer i linje med Bentleys idé om barns flytande och 

spontana estetiska uttryck. Detta kan vi även koppla till Sotiropoulou-Zormpalas (2016) resonemang 

att det är viktigt att betona estetikens båda pedagogiska roller (lära ett ämne genom estetik samt 

möjlighet att estetiskt närma sig det undervisade ämnet) och att inte underskatta situationer i vilka 

estetik fungerar som ett medel för att uppnå ett mål men också att inte försumma de situationer där 

estetiken gör det möjligt att överskrida läroplansmål och producera estetisk kunskap (Sotiropoulou-

Zormpala 2016, s. 52). Blåklintens sätt att arbeta kring estetik kan sägas gå mer i linje med estetikens 
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roll som medel för att lära sig något annat, medan avdelningen Pumans arbetssätt kan sägas gå mer i 

ett överskridande tankesätt kring lärandemål.  

 

Vi har tidigare tagit upp forskning kring förtydligande av estetik som lärande för yngre barn. Danko-

McGhee (2006) menar att förskolebarn bör få möjlighet att diskutera estetiska objekt för att väcka 

barns estetiska intresse (Danko-McGhee 2006, s. 21). Aylward et al. (1993) menar även att barns 

erfarenheter av estetiska ämnen kan fördjupas genom planerade lärandetillfällen (curriculum) 

(Aylward et al. 1993, s. 46). Från intervjun med Maria på Pantern fick vi möta delvis en sådan 

inställning då hon ansåg att man bör ge möjligheten för barn att reflektera över sitt eget estetiska 

skapande. Genom att “duka fram” visst material menar man kan man fånga in barn att börja utforska 

detta genom materialets agens. I denna mån kan material genom det agentisk intra-aktion med barn 

fungera som ett estetiskt objekt, vilket emellertid, enligt Aylward et al. (1993) bör ställa kravet på 

pedagoger att man organiserar planerade lärotillfällen med barn (Aylward et al. 1993, s. 46). På 

förskolan Blåklinten arbetar de mycket utefter olika teman och högtider där estetiska aktiviteter är mer 

organiserat och har även mer fokus på att barnen ska träna finmotorik och lära sig vardagliga och 

praktiska övningar för att bli så självständiga som möjligt. Härigenom kan det tolkas som att det 

främsta objektet för lärande blir finmotorik snarare än det estetiska ämnet i sig. Den tydliga strukturen 

med det ordnade materialet, att det finns en sak av varje som exempelvis staffliet i ateljén samt de blåa 

mattorna som barnen får ha sina arbeten på för att få arbetsro kan dock förstås som att barnen ska 

kunna få möjlighet att arbeta ostört och därmed få chans att fördjupa det de håller på med.  

 

Sammanfattningsvis kan vi utifrån vår studie säga att båda förskolorna, Leoparden och Blomman, 

arbetar olika kring estetiska aktiviteter, delvis i hur man organiserar miljön men också utifrån 

förhållningssätt. Utifrån våra intervjuer med pedagoger har vi också kunnat se viss relation mellan 

organisering av ateljén och pedagogiska föreställningar om hur estetik för yngre barn kan iscensättas 

utifrån pedagogers erfarenheter i yrkesrollen. Utifrån Barads definition av agentisk realism har vi 

försökt synliggöra hur den materiella organiseringen av rummet i relation till pedagogers diskursiva 

praktiker kan få betydelse för vad estetiskt skapande som möjliggörs. Vad för praktik som blir möjlig 

beror, utifrån detta perspektiv, på andra faktorer än enbart mänskligt görande och därför blir det viktigt 

att ta hänsyn till hur miljö och materialiteter är medskapare av en praktik.  

 

 

Avslutande diskussion – relationen mellan teori och empiri samt bidrag 

till tidigare forskning 

 

Vi har försökt använda Barads teori om agentisk realism på så sätt att vi lyfter fram de materiella 

aspekterna i ateljéernas miljö, vilket vi menar ligger i linje med syftet att undersöka förskoleateljéers 

organisering och utbud av material. I vår tolkning av intervjuerna har teorin, som tidigare nämnts, varit 

mer abstrakt att applicera eftersom vi har försökt lyfta fram materiella faktorers betydelser utifrån 

intervjuutsagor. Vi menar dock att teorin om agentisk realism har bidragit till att vi kunnat hålla en röd 

tråd mellan våra två frågeställningar, men där vi främst lyfter fram den pedagogiska miljöns betydelse 

för estetiska göranden. Som vi ser det kan Barads teori om agentisk realism möjliggöra för oss att se 

och tolka material, rum, barn och pedagoger som aktiva i att skapa förskolans praktik och estetiska 

göranden. I efterhand när vi tittar tillbaks på vårt arbetssätt, har vi funderat kring i fall vi har låtit 

teorin i alltför hög utsträckning styra vår tolkning av empirin. Detta på så sätt att vi inte har låtit det 

empiriska materialet ifrågasätta Barads teoretiska utgångspunkter. Det bidrag som vi menar att vår 

studie tillför är dock att vi genom att kombinera en analys av ateljéers miljö med intervjuer med 
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pedagoger är att vi kunnat ge en kompletterande bild av ateljéernas pedagogiska mönster, där miljöns 

organisering och pedagogernas synsätt kan relateras till varandra. Detta kan sägas ge en mer fördjupad 

förståelse för vilken estetisk praktik som möjliggörs i förskolors ateljéer än att enbart studera miljön 

och pedagogers synsätt för sig.  

 

Betydelse för praktiken och professionen 

I denna uppsats har vi studerat förskolors ateljéer utifrån hur miljö och materialiteter kan förstås som 

viktiga medskapare av praktiker. Vad för estetiska göranden som blir möjliga beror på både mänskliga 

och icke-mänskliga kroppar som tillsammans konstruerar och iscensätter en viss praktik. Det blir 

därför viktigt att beakta barns estetiska göranden som ett samkonstruerande av olika kroppar och ta 

hänsyn till vad materialiteter gör med barnen och hur vi uppfattar situationer för att inte begränsa 

materialitetens potential att påverka förskolepraktiken. Utifrån vår studie kan vi även se det som 

betydelsefullt att man som professionell förskollärare reflekterar över vilka pedagogiska 

föreställningar man ger uttryck för genom organisering av miljön. 

 

Utifrån våra intervjuer med förskollärare har vi försökt reflektera över gemensamma drag som kan 

vara av betydelse för förskollärarprofessionen. Det främsta vi tar med oss är betydelsen av hur vi 

reflekterar som förskollärare över vår praktik och våra erfarenheter men också vad vi strävar efter när 

vi utformar den pedagogiska miljön och vilka faktorer bör vi lägga särskild vikt vid. 

 

 

Slutsatser 

Utifrån vår studie har vi dragit följande slutsatser kring de förskoleateljéer vi har studerat: 

Organisering av rum och material skapar olika förutsättningar för estetiska göranden. Barns 

möjligheter till estetiska göranden är därför mycket beroende av hur pedagoger organiserar miljön och 

vad för material barnen har tillgång till. Barns tillgång till olika estetiska material i de förskolateljéer 

vi har studerat kan ses som beroende av hur man förväntar sig att barnen ska använda material, och 

även utifrån vilket material barn i olika åldrar förväntas kunna hantera. Utifrån de intervjusvar vi har 

diskuterat kan vi dra slutsatsen att organisering av ateljéer i de förskolor vi har besökt står i viss 

relation till pedagogiska föreställningar som berör förskoleverksamheten som helhet, inte enbart synen 

på estetik som ämne i förskolan. Organisering av ateljéer utgår från pedagogers praktiska erfarenheter 

men dessa erfarenheter kan även sägas stå i viss mån i relation till vilken pedagogisk kunskapssyn som 

man har.  

Vidare forskning 

Även om vi nämnt pedagogiska riktningar så har vi inte fördjupat oss hur olika riktningar som 

Montessori och Reggio Emilia påverkar förskolornas arbete med estetik. Detta kan i stället bli föremål 

för vidare forskningsstudier.  
 

Det vi har kunnat yttra oss om är ateljéernas organisering i form av miljö och material i relation till 

pedagogers utsagor om hur man arbetar ateljén. Detta innebär att vi främst har ett vuxenperspektiv på 
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ateljéer och inte direkt information kring hur barnen agerar i ateljén. I en vidare forskningsstudie 

skulle dessa aspekter kunna kompletteras av observationer utifrån hur barnen använder ateljén.  

Referenser  

Ahrne, Göran & Svensson, Peter (2015). Kvalitativa metoder i samhällsvetenskapen. I Ahrne, Göran & 

Svensson, Peter (red.) Handbok i kvalitativa metoder. Stockholm: Liber. ss. 8-16. 

 

Aylward, Kim, Hartley, Scott, Field, Tiffany, Greer, Jean & Vega‐Lahr, Nitza (1993). An art appreciation 

curriculum for preschool children. Early Child Development and Care, 96(1), 

 ss. 35 - 48. doi:10 1080/0300443930960105 

 

Bale, Kjersti (2010). Estetik: en introduktion. Göteborg: Daidalos 

 

Barad, Karen (2007). Meeting the Universe Halfway: Quantum physics and the entanglement of matter and 

meaning. Durham & London:  Duke University Press  

 

Barad, Karen (2003). Posthumanist Performativity: Toward an Understanding of How Matter Comes to Matter. 

The University of Chicago Press Journals, 28(3), ss. 801-831. doi:10.1086/345321  

 

Bentley, Dana Frantz (2010). “I Smile With My Mind”: Reconceptualizing Artistic Practice in Early Childhood. 

Journal of Research in Childhood Education, 25(2), ss. 160-176. 

doi:10.1080/02568543.2011.555494 

 

Borgersen, Terje & Ellingsen, Hein (1994). Bildanalys: didaktik och metod. Lund: Studentlitteratur 

Danko-Mcghee, Katherina (2006). Nurturing Aesthetic Awareness in Young Children: Developmentally 

Appropriate Art Viewing Experiences. Art Education, 59(3), ss. 20 - 35. doi:10.1080/00043125.2006.11651591 

 

Eriksson-Zetterquist, Ulla & Ahrne, Göran (2015). Intervjuer. I Ahrne, Göran & Svensson, Peter (red.) Handbok 

i kvalitativa metoder. Stockholm: Liber. ss. 34-54. 

 

Fejes, Andreas & Thornberg, Robert (2015). Kvalitativ forskning och kvalitativ analys. I Fejes, Andreas & 

Thornberg, Robert (red.). Handbok i kvalitativ analys. Stockholm: Liber. ss. 16-43. 

 

Fägerborg, Eva (2011). Intervjuer. I Kaijser, Lars & Öhlander, Mats. (red.). Etnologiskt fältarbete. 2.uppl. Lund: 

Studentlitteratur, ss. 85-112. 

 

Gradén, Lizette & Kaijser, Lars (2011). Fotografier och Film. I Kaijser, Lars & Öhlander, Mats. (red.). 

Etnologiskt fältarbete. 2.uppl. Lund: Studentlitteratur, ss. 175-204. 

 

Häikiö, Karlsson Tarja (2012). Att vara vid sina sinnen. Kultur, estetik och lärande. I Klerfelt, Anna & Qvarsell, 

Birgitta (red.). Kultur, estetik och barns rätt i pedagogiken. Malmö: Gleerups, ss. 101-127. 

 

Lenz Taguchi, Hillevi (2012). Pedagogisk dokumentation som aktiv agent. Introduktion till intra-aktiv 

pedagogik. Malmö: Gleerups Utbildning AB. 

 

Levin, Annika (2012). Knack, knack! Finns det några skapande barn här? I Klerfelt, Anna & Qvarsell, Birgitta 

(red.). Kultur, estetik och barns rätt i pedagogiken. Malmö: Gleerups, ss. 77-100. 

 

Löfdahl, Annica (2014). God forskningssed – regelverk och etiska förhållningssätt. I Löfdahl, Annica, Franzén, 

Karin & Hjalmarsson, Maria (red.) Förskollärarens metod och vetenskapsteori. Stockholm: Liber, ss. 32-43 

 

Nordin-Hultman, Elisabeth (2004). Pedagogiska miljöer och barns subjektskapande. Liber: Stockholm.  

 



34 

 

Läroplan för förskolan Lpfö 98 (2016). Stockholm: Skolverket.  

http://www.skolverket.se/publikationer?id=2442 

 

Sotiropoulou-Zormpala, Marina (2016). Seeking a higher level of arts integration across the curriculum. Arts 

Education Policy Review, 117(1), ss. 43-54.  

doi:10.1080/10632913.2014.966288 

 

Sverrisson, Árni (2015). Visuell metodik. I Ahrne, Göran & Svensson, Peter (red.) Handbok i kvalitativa 

metoder. Stockholm: Liber. ss. 191-205.   

 

Vetenskapsrådet (2017). God forskningssed. Stockholm: Vetenskapsrådet. 

 

Åsberg, Cecilia, Hultman, Martin och Lee, Francis (2012).  Möt den posthumanistiska utmaningen. I Åsberg, 

Cecilia, Hultman, Martin och Lee, Francis (red.) Posthumanistiska nyckeltexter. Lund: Studentlitteratur A B. ss. 

29-45. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.skolverket.se/publikationer?id=2442


35 

 

Bilagor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 

 

Bilaga 1, Informations- och samtyckesbrev 

 

 
Stockholm 2017-11-07 

 

Hej förskollärare! 

Vi är studenter på Barn- och Ungdomsvetenskapliga Institutionen, avdelningen för förskollärarutbildning 
och förskoleforskning vid Stockholms universitet. Inom ramen för vår sista och avslutande kurs på 
förskollärarutbildningen ska vi skriva ett examensarbete. Vår studie kommer handla om förskoleateljéers 
miljö och användning, dels genom att titta på hur miljön ser ut i ateljén och dels genom intervjuer med 
pedagoger om deras erfarenheter kring att arbeta med estetik i ateljén.  

För att samla in material till arbetet skulle vi vilja närvara i verksamheten vid förskolan under tiden XXXX-
XX-XX. Vid dessa tillfällen vill vi gärna fotografera miljön (dock inte på barn eller pedagoger) samt 
intervjua några pedagoger som skulle vara intresserade av att delta i studien. Vid intervjuerna kommer vi 
behöva spela in samtalet, för att göra en korrekt transkribering. Detta material kommer att publiceras i 
skriftlig digital form, med andra ord, inga bilder eller fotografier på barn och pedagoger kommer att 
publiceras. 
 
Ett självständigt arbete är reglerat av regler om tystnadsplikt, personuppgiftslagen (1998:204) samt 
Vetenskapsrådets skrift om God Forskningssed. Detta innebär exempelvis att barnets, familjens, 
personalens och förskolans identitet inte får avslöjas och att fullständig konfidentialitet gäller. Allt 
insamlat material kommer därmed att avidentifieras och inga listor/register över personuppgifter 
kommer att upprättas. Det dokumenterade materialet får endast användas för vår egen bearbetning och 
analys samt sammanställas i en uppsats. Materialet kommer att förstöras efter att uppsatsen är godkänd. 
Uppsatsen kommer att publiceras digitalt.  
 
Med detta brev vill vi be om ert medgivande för att vi ska få möjlighet att närvara och genomföra studien i 
verksamheten. All medverkan är frivillig och kan när som helst avbrytas. Samtycker ni till studien så 
skriver ni under bifogad blankett. Om ni tackar ja till medverkan, men ändrar er under processens så 
kommer detta beslut att respekteras.  
 
Önskar ni ytterligare information är ni välkomna att kontakta oss studenter eller vår handledare vid 
Stockholms universitet. 
 
 
  

Vänliga hälsningar Linette & Oskar 
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Förfrågan om samtycke till medverkan i studie. Om du/ni inte samtycker till medverkan är det 
bara att bortse från detta brev.  

 

 

 

Jag MEDGER mitt deltagande i studien. 

 

 

 

Förskollärares Underskrift……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

Namnförtydligande…………………………………………………………………………………………………………………………………



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 2, Intervjufrågor till förskollärare. 

 

 

Intervjufrågor 

 

 

1. Vad är ert syfte med estetisk verksamhet för barn? Vi tänker mer konkret på hur ni vill att barn ska 

kunna använda ateljén? 

 

2. Hur organiserar ni för aktiviteter i ateljén? 

 

3. Hur upplever ni att barnen använder ateljén? / Vilka aktiviteter är vanligast förekommande? 

 

4. Hur arbetar ni med barns inflytande och delaktighet i ateljén? 

 

5. I vilken utsträckning organiserar ni för att barnen har tillgång till material i ateljén? 

 

6. Finns det något som har påverkat hur ni har utformat ateljén? 

 

 

Stockholms universitet/Stockholm University 

SE-106 91 Stockholm 

Telefon/Phone: 08 – 16 20 00 

www.su.se 


