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Sammanfattning 

Denna studie belyser hur barn kommunicerar och samspelar med varandra i ateljén. I 

ateljén kan barnen använda sin kreativa sida i olika aktiviteter, men ateljén kan också ses 

som en social mötesplats där ett utbyte av erfarenheter med varandra sker. Även 

förskollärares didaktiska överväganden för ateljén belyses. Undersökningen berör även 

de didaktiska val som förskollärare gör i samband med ateljén. Syftet med denna studie 

är att se hur barn samspelar och kommunicerar med varandra med avgränsning till ateljén, 

dels för att ateljén på förskolan är en plats som barn oavsett ålder tycker om att vara i 

samt att ateljén är ett relativt outforskat pedagogiskt rum för barns kommunikation och 

samspel. Studien utgår ifrån det sociokulturella perspektivet, vilket innebär att det är 

samspelet och kommunikationen mellan barnen som är fokus och det är dessa 

sammanhang som ligger till grund för lärandet. Metoden som har använts i denna studie 

har varit videoobservationer i ateljén samt intervjuer med förskollärare på förskolan. 

Videoobservationerna är det centrala i studien och intervjuerna med förskollärarna är ett 

komplement som synliggör de didaktiska valen avseende ateljén. Resultatet visar att barn 

använder många olika uttrycksformer när de kommunicerar och samspelar med varandra 

i ateljén, samt att de didaktiska val gällande ateljén som förskolläraren gör är av betydelse 

för barnens kommunikation och samspel. Diskussionen binder samman resultatet med 

tidigare forskning. Slutsatsen av studien är att barnen behöver social kompetens, vilket 

utvecklas i kommunikation och samspel med andra i ateljén.  

 

 

 

Nyckelord: ateljé, didaktik, icke verbal kommunikation, interagera, samspel, 

sociokulturellt perspektiv, verbal kommunikation. 
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Summary 

This study will illustrate on how children communicate and interplay with each other in 

the studio. In the studio the children can use their creative side in different activities, but 

the studio can also be seen as a social venue where an exchange of experiences happens. 

The preschool teacher’s didactic considerations for the studio will also be illustrated. The 

study also concern the didactic choices made by the preschool teacher in connection to 

the studio. The purpose of this study is to see how children interplay and communicate 

with each other, we have defined it to the studio, partly because the studio at the preschool 

is a place the children regardless of age likes being in and the studio is a relatively 

unexplored educational room for children’s communication and interplay. The study is 

based on the socio-cultural perspective, which means that it is the interplay and the 

communication between the children that are in focus and that it is in these contexts which 

is the basis for learning. The methods that have been used for this study has been video 

observations in the studio and interviews with preschool teachers at the preschool. The 

video observations are central to the study and the interviews with the teachers are a 

complement which reveals the didactic choices in respect to the studio. The results show 

that children use a lot of different forms of expression when they communicate and 

interplay with each other in the studio, and that the didactic choices concerning the studio 

that the preschool teachers make is of great meaning for the children’s communication 

and interplay. The discussion binds the result and earlier research together. The 

conclusion from this is that the children needs social competens, which develops in 

communication and interplay with others in the studio. 

 

 

 

Keyword: didactics, interacting, interplay, non-verbal communication, sociocultural 

perspectives, studio, verbal communication. 
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Inledning 
 

Kommunikationen mellan barn har en viktig social funktion i deras liv. Många förskolor 

har idag en ateljé som inte bara ses som en plats där barn skapar utan även ett rum där 

kommunikation och samspel uppstår (Änggård, 2005). Detta examensarbete fokuserar på 

barns kommunikation och samspel med avgränsning till ateljén. Ateljén på förskolan är 

ett rum där barn använder sin kreativa sida i olika skapande aktiviteter men även en social 

mötesplats där barn byter erfarenheter med varandra. Anledningen till att vi har valt att 

avgränsa oss till ateljén var för att vi upptäckt att ateljén är ett relativt outforskat rum när 

det gäller kommunikation och samspel i olika aktiviteter samt även för att vi genom 

erfarenhet observerat att många barn använder ateljén både som ett skapande rum men 

också som en social mötesplats. Detta är något som Ivarsson (2003) belyser, hon menar 

att materialet i ateljén även kan ses som kulturella redskap. Materialet används då inte i 

det egentliga syftet utan blir ett redskap i barns sociala möten på förskolan. Änggård 

(2005) betonar också att samspelet mellan kamraterna är viktigare än själva innehållet i 

aktiviteterna. Nilsson och Waldemarson (2007) menar att oavsett var människor är eller 

vad de gör så kommer kommunikation och samspel att vara en del i av livet, från att hon 

föds tills hon dör. Kommunikation är inte något som går att välja bort, det är oundvikligt 

för alla människor att kommunicera.  

 

Förskollärare behöver vara medvetna och ha kunskap om de uttrycksformer som finns för 

att se hur och när barnen utvecklar den sociala kompetens som behövs för att fungera i 

samhället. Samspel och kommunikation är grunden till det livslånga lärandet för alla 

människor. Detta är även något som står skrivet i läroplanen för förskolan (Skolverket, 

2010), där går att läsa att förskolan ska sträva efter att varje barn får utveckla sin sociala 

och kommunikativa kompetens. Förskollärare ska utforma verksamheten så att den 

främjar barns uttrycksformer. Då är förskollärares didaktiska överväganden värdefulla 

(a.a.). Pramling Samuelsson och Pramling (2008) menar att när förskollärare utgår ifrån 

de didaktiska frågorna Vad, Varför och Hur kan de skapa förutsättningar för barn så att 

de i sin tur får intresse och lust att lära. De didaktiska grundfrågorna är redskap som 

förskollärare bör förhålla sig till. Dessa frågor stöder förskollärarna att forma 

verksamheten så att den gynnar barnen på förskolan (Skolverket, 2010). Det är även 

viktigt menar Pramling Samuelsson och Pramling att förhålla sig till barn ur 

barnperspektivet. Sommer, Pramling Samuelsson och Hundeide (2011) förklarar 

barnperspektivet som ett perspektiv som representerar de vuxnas försök till att förstå 

barns uppfattningar och tankar, om barns egna liv. Pramling Samuelsson och Pramling 

(2008) tycker också att barnen ska få bli delaktiga i kommunikativa möten och att 

förskollärare ska ha ett förhållningssätt som tillmötesgår barns kommunikativa samspel 

och lärande. 

 

Problemformulering 

Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) vilar på demokratiska grunder och den tar 

upp vad som ska genomsyra hela verksamheten, vilket bland annat betyder att förskolan 

ska främja alla barns lust och lärande, men också barns livslånga lärande. Förskolläraren 

och dennes förhållningssätt är viktig för barns utveckling och sociala förmågor (a.a.). 

Kopas-Vukašinović (2009) poängterar att det är viktigt att förskollärare är medvetna om 

de icke verbala uttryck som barn visar. För att kunna se barnens behov och uttryck samt 

att få en korrekt pedagogisk kommunikation med barnen måste denna medvetenhet 
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existera hos förskollärarna. Sommer et al. (2011) hävdar att förskollärare ofta använder 

ett förhållningsätt där de vuxna utifrån sina egna standardnormer avgör vad som är rätt 

och fel i ett barns handling. Om ett barns handling går utanför den vuxnes standardnorm 

ses det som en brist hos barnet och de vuxna kan ibland förklara barns handlingar som en 

avvikelse och en negativ egenskap hos barn. Detta är även något som Engdahl (2011) 

belyser i sin studie, hon förklarar att hon i sina observationer sett att förskollärare 

använder sig utav sina egna normer och värderingar på ett sätt som inte följer läroplanens 

värdegrund. I Engdahls (2011) studie framkommer det att förskollärare, utan att barn 

signalerat om vägledning i en lek eller aktivitet avbryter den utan att få barns uppfattning 

om vad som hänt.  

Utifrån ovanstående litteratur anser vi att trots att forskning och litteratur visar hur viktigt 

det är att ha ett professionellt förhållningssätt till barn, efterföljs inte det alla gånger. Detta 

gör att mer kunskap och forskning om vilken betydelse kommunikation och samspel har, 

desto bättre förutsättningar får barn. Om förskollärare får kunskap om vilka 

uttrycksformer barn kan använda och även använder sig utav i sin kommunikation, 

kommer också det att bidra till att i de situationer där ett barn kommunicerar eller lär sig 

att kommunicera inte blir misstolkat eller ses som avvikande utifrån den vuxnes 

standardnorm. Om förskollärarna får mer kunskap om de uttrycksformer som finns 

kommer förhoppningsvis inte barns beteende ses som avvikande utan det kommer att 

finnas en förståelse för det barnet gör. När förskollärarna får utökad professionell kunskap 

om barns kommunikation och samspel och vilka uttrycksformer de använder hoppas vi 

att det bidrar till att förskollärare får mer förståelse för varje barns handlingar.  

 

Litteraturgenomgång och teorianknytning  
 

I detta avsnitt presenteras den forskning och teori som vi anser belyser vårt valda område. 

De mest relevanta sökord som använts i databaserna ERIC, Libris och Discovery är: 

atelier/studio, communication, children, interaction, non-verbal samt preschool. 

Relevanta artiklar gällande ateljén var obefintliga, medan artiklar utifrån sökorden 

communication och non- verbal resulterade i många artiklar som utgick från barn med 

särskilda behov och funktionshinder. Utifrån sökorden har det varit komplicerat att finna 

relevanta och aktuella artiklar som belyser barns kommunikation och samspel i ateljén.  

Ateljén som en plats för kommunikation och samspel i förskolan 

 

Änggård (2005) menar att i ateljén finns materialet oftast tillgängligt för barn och i så stor 

omfattning att alla barn kan använda sig utav det utan att behöva vänta på sin tur, vilket 

kan ske i många andra aktiviteter på förskolan. Det medför att barn inte behöver gå in och 

förhandla om materialet eller med varandra, vilket annars ofta sker i den fria leken. I 

ateljén får barn använda sig utav ett konkret material, som i sin tur kan bli en utgångspunkt 

för både samtal och gemenskap mellan dem. När barn har ett konkret material att utgå 

ifrån ökar det möjligheten för dem att förstå vad de andra gör, samt att de kan hitta ett 

gemensamt fokus. Författaren menar även att det finns många olika faktorer på förskolan 

som är betydelsefulla för barns användande av ateljén. Dessa faktorer är främst hur miljön 

är utformad, om materialet finns tillgängligt för barn och hur mycket tid barn får till sitt 

skapande. Änggård (2005) poängterar att både barns och förskollärares föreställningar 

om exempelvis ateljén spelar en stor roll för intresset hos barn. Braxell (2010) menar att 

barn har stora utvecklingsmöjligheter i ateljén. Den sociala kompetensen, 

kommunikationen och språket är något som bland annat utvecklas i ateljén, både 
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självständigt och tillsammans med personal på förskolan men även tillsammans med 

andra barn. Braxell (2010) poängterar likt Änggård (2005) att materialet, materialets 

omfång samt placeringen av materialet i ateljén har en stor betydelse för möjligheterna 

att uttrycka sig. Braxell (2010) beskriver att utifrån en Reggio Emilia inspirerad filosofi 

kan miljön i ateljén fungera som ett stöd i barns lärande. Ateljén kan också ses som den 

”extra pedagogen”. Hon tar upp att förskollärare som metod för lärande hos barn kan 

använda ateljéarbete, det som bland annat kan utvecklas i det arbetet är sinnliga och 

motoriska förmågor. Richter (2014) menar att ett pedagogiskt rum bör innefatta tre 

kriterier, dessa kriterier är: Förskollärares syfte med rummet, att rummet ska underlätta 

för barns möten, samt även att det ska finnas utrymme för barns eget tänkande. Utifrån 

dessa kriterier kan ateljén tolkas som ett pedagogiskt rum. 

Kommunikationens innebörd 

 

Nilsson (2005) menar att kommunikation är ett redskap som innebär att vi kan överföra 

idéer, skapa kontakt och även påverka och utvecklas med och genom andra människor. 

Vi kan också genom kommunikation ”möta oss själva”. När vi kommunicerar med andra 

och får reaktioner på det vi säger blir vi medvetna om hur vi uttrycker oss. 

Kommunikation och samspel är en medfödd förmåga som alla människor har, vi kan från 

den allra första stunden i livet kommunicera med andra människor på ett eller annat vis. 

Heikkilä (2006) hävdar att alla kommunikationsformer, det vill säga det verbala språket 

och det icke verbala språket är beroende av varandra för att människor ska förstå varandra 

och det de kommunicerar kring. Hon menar också att det är när barn möts i sociala och 

kommunikativa sammanhang som ett lärande sker. Heikkilä (2006) har som utgångspunkt 

i sin avhandling ett multimodalt perspektiv och hon menar att kommunikation är en 

komposition av det verbala och icke verbala språket. Detta kan även återknytas till barn 

då de många gånger använder både sitt verbala och icke verbala språk i kontakten med 

andra.  

 

Nilsson och Waldemarson (2007) menar att kommunikation härstammar från latinets 

communicare, som i stora drag betyder att det genom en handling ska bli något 

gemensamt vilket avser både tankeinnehåll och avsikter. Genom att kommunicera delas 

bland annat upplevelser, handlingar, känslor och avsikter. Det är kommunikationen och 

språket som gör att människor kan göra sig förstådda och möta andra människor i 

samhället och förskolan är en plats där barn träffar många andra människor som är både 

i de yngre och i de äldre åldrarna. Magnusson (2008) understryker att barn kan 

kommunicera med andra på andra sätt än bara genom verbal kommunikation. Barn kan i 

kommunikationen med andra använda sig utav redskap av olika slag, exempelvis kan barn 

använda olika symboler för att förmedla kommunikationen. Nilsson och Waldemarson 

(2007) förklarar att all slags kommunikation utväxlas i både ett socialt, psykologiskt, 

fysiskt och kulturellt sammanhang. Om dessa sammanhang inte skulle vara en del i 

kommunikationen skulle vi feltolka eller dra slutsatser som kanske inte stämmer.  

 

Engdahl (2011) menar i sin tur att barn använder sig utav olika strategier när de söker 

kontakt och kommunicerar med andra barn och dessa strategier uttrycks både verbalt och 

icke verbalt. Många gånger använder barn leksaker eller andra föremål samtidigt som de 

använder högljudda läten för att skapa kontakt. Dahlkwist (2012) menar att människor i 

möten med andra både samspelar och kommunicerar och detta sker då ofta medvetet men 

kan också ske omedvetet. Genom kommunikation påverkar och uppfattar människor 
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andra men också sig själva, människor går igenom en process där de byter erfarenheter 

med andra. 

Den icke verbala kommunikationen 

Dahlkwist (2004) beskriver kroppsspråket som en icke verbal kommunikation mellan 

människor. Det finns många olika uttryck för det icke verbala språket, vilket bland annat 

kan vara kroppshållning, rörelser och ansiktsuttryck, och dessa uttryck kan även ha många 

olika budskap beroende på vilken kultur de uttrycks i. Dahlkwist understryker att under 

barnets lärande används barnets icke verbala språk mera än när de blir vuxna. I all 

kommunikation ryms det oftast ett budskap och det icke verbala språket kan vara 

svårtolkat. Nilsson och Waldemarson (2007) menar att det är av vikt att skaffa sig 

kunskap om icke verbala uttryck. Författarna anser att det är speciellt viktigt för personer 

som arbetar på förskola att lära sig att tolka det ickeverbala språket, förskollärare kan på 

så sätt upptäcka hur barn använder det icke verbala språket i sin kommunikation med 

andra. Aasebø och Melhuus (2007) tar upp vilken betydelse den icke verbala 

kommunikationen kan ha för barns utveckling vad gäller socialisationsprocessen. De 

menar att det icke verbala språket är en viktig del i barns socialisationsprocess, och att 

det är kroppens uttryck som ligger i fokus när barnet utvecklar en gemensam förståelse 

med andra barn. Aasebø och Melhuus (2007) poängterar likt Dahlkwist (2012) att barn 

använder sin kropp i kommunikationssyfte mycket mera än vad de vuxna gör. Kopas-

Vukašinović (2009) menar i sin tur att det icke verbala språket är ett betydande redskap 

för att komplettera det verbala språket. Engdahl (2011) förklarar att barn ofta använder 

kroppsspråket när de vill fånga andra barns uppmärksamhet och intresse. Genom 

exempelvis ögonkontakt och leenden bjuder barn in varandra i leksituationer. Björklund 

(2012) tar i sin avhandling upp att kroppsspråket också kan betraktas som ett språk, ett 

språk som hela tiden syns i det vardagliga livet. Det icke verbala språket och det verbala 

språket sänder ofta ut dubbla budskap då det verbala säger en sak och det icke verbala ett 

annat, vilket gör att dessa två många gånger motsäger varandra. Dahlkwist (2012) menar 

att det icke verbala språket förstärker det verbala språket, och menar även att det vore av 

vikt att lära oss mer om det icke verbala språket för att inte förmedla dubbla budskap. 

Med dubbla budskap menas att när exempelvis barn förmedlar någonting verbalt men det 

icke verbala visar en helt annan innebörd. Det är viktigt att sätta in kroppsuttryck i ett 

sammanhang för att förstå betydelsen.  

Barns sociala samspel 

 

Ivarsson (2003) poängterar att det är av betydelse att studera barns sociala interaktion för 

att få en förståelse för hur det går till då barn ingår och skapar gemenskap med andra barn. 

Williams (2006) menar att samspel mellan barn sker hela tiden, förutsatt att inte en vuxen 

på något sätt hindrar det. Hon menar även att det är i samspel mellan barn som det 

spontana lärandet sker. Björklund (2008) kommer in på det Ivarsson (2003) tidigare tagit 

upp att språket ingår i sociala sammanhang samtidigt som det är ett hjälpmedel för 

samspel mellan människor. Sheridan, Pramling Samuelsson och Johansson (2011) 

förklarar att barns samspel utvecklas i underförstådda överenskommelser och barn lär sig 

också hur de ska agera beroende på om de samspelar med vuxna eller andra barn. 

Dahlkwist (2012) menar att när två eller flera människor träffas startar automatiskt ett 

samspel mellan ”sändare” och ”mottagare” och samspelet mellan människor kan ske 

muntligt men också kroppsligt. Sheridan et al. (2011) hävdar att samspel är när barn är i 

en ömsesidig interaktion och uttrycker sig verbalt eller icke verbalt. Enligt forskning finns 

det olika möjligheter till samspel (a.a). Hur barn samspelar och agerar gentemot varandra 
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beror på hur situationen ser ut. Författarna menar också att barns samspel beror på vilken 

förskole kultur som råder. Konflikter, intresse och ömsesidighet bygger upp barns 

interaktioner och i detta sker hela tiden förhandlingar om position och makt. Sheridan et 

al. (2011) förklarar närmare att ömsesidighet är viktigt i en kamratkultur och andra sociala 

relationer och detta behövs för att kunna etablera och bevara dem, till grund för samspelet 

är barns intresse för varandra. Om inte ömsesidighet skulle finnas så skulle ingen form av 

kommunikation existera. Barn som har god moral har ofta hög status, och med dessa barn 

vill oftast andra barn samspela med. Dock är det inte alltid så, utan det varierar i vilket 

sammanhang barnen befinner sig i (a.a). Acar, Rudasill, Molfese, Torquati och Prokasky 

(2015) tar upp i sin studie att barn på förskolan som var kapabla att kontrollera sina 

negativa beteenden hade mer positiva interaktioner och bättre samspel med jämnåriga 

kamrater på förskolan, samt att de också hade färre antisociala beteenden med sina 

jämnåriga kamrater. Författarna menar att barn med negativa beteenden inte blir positivt 

mottagna i samspelet och interaktionen med jämnåriga kamrater. Sheridan et al. (2011) 

förklarar att för att förstå samspel behöver människor förstå sig på samspelens kategorier 

som utgår från internationalitet, intentioner, intersubjektivitet och meningsskapande. 

Författarna belyser vikten av tillräcklig kunskap för att kunna tolka barns agerande på ett 

korrekt sätt, och för att kunna tolka barns samspel behövs professionalitet och erfarenhet. 

Kommunikationen och samspelets betydelse för barns lärande 

 

Interaktion är en viktig del i barns liv. Det är genom samspel med andra barn som barnen 

lär sig att hantera social kompetens. Genom att barn lär sig av varandra förbättrar de inte 

bara sin sociala kompetens, utan de förbättrar även sitt sätt att kommunicera, vilket leder 

till att barnen kan utveckla sin känsla för empati samt lära sig att se saker ur andras 

perspektiv (Williams, 2001). Dysthe (2003) understryker även det Williams tar upp, och 

förklarar det med hjälp av de tre inlärningsteoretikerna Dewey, Mead och Vygotskij som 

alla har samma grundläggande uppfattning av vad som är utgångspunkten för allt lärande. 

Inlärningsteretikerna Dewey, Mead och Vygotskij menar alltså att det är i den sociala 

gruppen eller i den gemenskap som varje människa är delaktig i, som ligger till grund för 

lärandet.  

 

Dahlkwist (2004) tar också upp detta om social kompetens, han menar att, för att förstå 

en kommunikation behöver barn vara socialt kompetent, vilket innebär att de kan hantera 

konflikter och reda ut oklarheter i olika situationer med andra människor. Social 

kompetens innebär även att känna empati för andra människor samt att se saker ur andras 

perspektiv. Denna kunskap växer fram i samspelet mellan människor, och är något som 

kan utvecklas under lång tid. För barn skapas mening genom att delta kommunikativt i 

sociala sammanhang.  

 

Heikkilä (2006) menar att sociala sammanhang kan vara allt från lek till konkreta 

lärandesituationer. Hon menar att det inte behöver bli skillnader i lärandet i de olika 

situationerna som barn befinner sig i, eftersom barnet kan bygga på samma 

kommunikativa och sociala deltagande. Larsson (2008) poängterar att när barn lär sig att 

utveckla perspektivtagande så bidrar det samtidigt till utvecklingen av social kompetens. 

Ser man till vad barns lek kan göra för det sociala samspelet och den kommunikativa 

kompetensen uttrycker Johansson (2008) att barns lek bidrar till det. Genom leken kan 

barn gestalta sina erfarenheter tillsammans, då genom både det verbala språket och det 

icke verbala språket. Dahlkwist (2004) menar att vara socialt kompetent är minst lika 

viktigt som att vara exempelvis matematiskt begåvad eller verbalt begåvad. Sheridan et 



Gitte Styrman  

Lina Frisegård 

 

7 

 

al. (2011) belyser också vikten av social kompetens och de menar att när barn är i 

smågrupper och får diskutera tillsammans så utvecklar barnen social kompetens. 

Naerland och Martinsen (2011) påpekar också att barns sociala kompetens utvecklas i 

samspelet med andra barn och att barn även har ett stort inflytande på varandra. 

Författarna tar upp att de barn som har svårt att förstå och agera i enlighet med reglerna 

samt har någon form av kommunikationsproblem oftast får lägre status och får svårt att 

integreras i barngruppen. Förskolebarn blir mer intresserade av andra barn desto äldre de 

blir. Naerland och Martinsen (2011) menar att om barn är utvecklingsmässigt framåt 

påverkar det de sociala samspelet samt att ha en vänlig och tydlig kommunikation bidrar 

till hög status. Ett barn som är egocentriskt och har ett påträngande sätt bidrar till att 

samspelet blir negativt. Det är den sociala kompetensen och inte åldern på barnet som 

påverkar ett barns sociala status.  

Det sociokulturella perspektivet  

 

Säljö (2000) förklarar att grundsynen i ett sociokulturellt perspektiv är att alla mänskliga 

handlingar har en social inramning, och att interaktionen mellan människorna är det som 

står i fokus. På förskolan kan språket ses som ett redskap, och med hjälp av språket kan 

människor lära sig av varandra utifrån de erfarenheter de delat med varandra. Säljö (2000) 

uttrycker att alla människor är kommunikativa individer och han menar att samspel med 

andra människor är något som finns med redan från start. Barn börjar från att de föds att 

ta kontakt, då både genom verbal kommunikation men också genom ickeverbal 

kommunikation. Williams (2006) menar också att barn utifrån ett sociokulturellt 

perspektiv lär genom interaktion med andra. Hon menar även att utifrån ett sociokulturellt 

perspektiv så är det allmänna antagandet att det är den som kan mer som vägleder den 

som kan mindre. I förskolan är det ofta de yngre barnen som får hjälp av de äldre, eftersom 

de äldre barnen oftast har mer livserfarenhet och delger sig gärna utav det till de yngre. 

Det kan också vara tvärtom, att yngre eller jämnåriga barn hjälper varandra, det blir ett 

ömsesidigt samspel mellan barnen. Även Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) 

vilar på sociokulturella grunder och det framhålls att barn lär sig genom att samspela och 

kommunicera med andra (Sheridan et al., 2011). Säljö (2014) menar att kommunikation, 

samspel och lärande är centrala delar i det sociokulturella perspektivet. Förskolan är en 

viktig arena för just socialt samspel. På förskolan sker det vardagliga samspelet och det 

är det som bidrar till de sociokulturella färdigheterna som barnen utvecklar. Vilket 

betyder att barnen då kan ta andras perspektiv samt att de är socialt kompetenta. 

 

Sammanfattning 

 
Utifrån ovanstående så kommer vi i detta examensarbete att fokusera på hur barn 

kommunicerar, men även försöka tolka vad kommunikation och samspel har för betydelse 

för barns framtida lärande. Kommunikation och sampel kan hos barn uttryckas på många 

olika sätt, det sker inte bara genom verbal kommunikation utan kan också ske genom icke 

verbal kommunikation och då genom exempelvis kroppsspråk. Då ateljén som ett rum för 

barns kommunikation och samspel verkar vara ett relativt outforskat ämne vill vi 

synliggöra hur man kan se på ateljérelaterat arbete utifrån barns kommunikation och 

samspel. 
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Syfte  
 

Vårt syfte med detta arbete är undersöka hur barn kommunicerar och samspelar med 

varandra i ateljén. Utgår man ifrån de didaktiska frågorna Vad, Hur och Varför har 

förskollärarens roll en stor betydelse för planeringen av förskolans verksamhet. Därför 

kommer vi även att undersöka vad ett urval av förskollärares syfte med ateljén kan ha för 

betydelse för barnens kommunikation och samspel. 

 

Frågeställning 
 

 Vilket syfte har ett urval av förskollärare med ateljén för barns kommunikation 

och samspel?  

 

 Hur kommunicerar och samspelar barnen med varandra i ateljén?  
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Metod 
 

I detta avsnitt kommer tillvägagångssättet för detta examensarbete presenteras. Vi 

kommer att beskriva: urval och tillvägagångssätt, urval av deltagare, miljöbeskrivning, 

val av metod, genomförande av videoobservation och intervju samt bearbetning och 

analys av insamlat material. 

 

Val av metod 

Videoobservation  

Vår utgångspunkt i planeringen av vår studie var att vi med hjälp av videoobservationer 

ville undersöka samspelet och kommunikationen mellan barn – barn i icke-styrda 

aktiviteter i ateljén. Under observationstillfällena tillstötte problem i form av att det var 

få barn som visade intresse för ateljén vid tidpunkten för planerade observationer, att 

personalen på förskolan valde att gå ut med barnen samt att personal befann sig i ateljén 

tillsammans med barnen samt att de didaktiska valen inte kom fram. Det medförde att vi 

fick revidera planeringen och utveckla metodvalet. 

Intervju 

Intervjuer med förskollärare planerades in för att belysa de didaktiska valen avseende 

ateljén. Vi har i intervjuerna med förskollärarna använt oss utav färdigformulerade frågor 

och utifrån dessa frågor har sedan under intervjuns gång följdfrågor uppkommit. 

Intervjuer med en förskollärare per avdelning har gjorts, detta för att se vilket syfte 

avdelningens ateljé har för barns kommunikation och samspel ur ett didaktiskt perspektiv.  

 

Urval och tillvägagångssätt 
 

Denna studie har genomförts på en förskola i Sverige. Anledningen till att vi valde just 

denna förskola var bland annat på grund av att de har barn i ålder 1-5 år på varje 

avdelning, samt att de har en aktiv ateljé på varje avdelning, vilket vi sedan tidigare har 

kännedom om. Förskolan består av tre avdelningar där barnen på varje avdelning är 

blandade i åldrarna 1-5 år. Det är totalt 56 barn som går på förskolan. Arbetslaget på varje 

avdelning består av både förskollärare och barnskötare. 

 

Vi kontaktade personligen förskolechefen i kommunen för att få tillåtelse för vidare 

kontakt med förskolan. Information om det vi valt att undersöka i vår studie har muntligen 

framförts till förskolechefen. Förskolechefen gav sitt muntliga godkännande för vidare 

kontakt med personalen på förskolan. Personalen på förskolan fick först muntlig 

information om studien genom att vi besökte förskolan. Efter det muntliga godkännandet 

från samtliga i arbetslaget delades samtyckesblanketter (bilaga 1) ut till samtliga barns 

vårdnadshavare. Samtyckesblanketterna till alla vårdnadshavarna innehåller information 

om vår studie, vilka vi är som gör studien, vad som ska göras samt de etiska föreskrifterna, 

med detta menas att vårdnadshavarna fick information om att deras barn kan komma att 

delta i videoobservation om de samtycker till det. Att både barnen, personalen, förskolan 

och kommunen kommer att ges fingerade namn i studien, att barnen och/eller 

vårdnadshavarna när som helst kan avbryta barnets deltagandet samt att materialet inte 

kommer att visas för någon obehörig. Samtyckesblankett (bilaga 2) med liknande 

information som till vårdnadshavarna har även delats ut till hela arbetslaget på förskolan 

för påskrift. Denna samtyckesblankett innehåller information om studien och dess syfte, 

att arbetslaget kan komma att synas i videoobservationerna samt att det som observeras 
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kan komma att användas i studien. Samtyckesblanketterna (bilaga 3) till förskollärarna 

gällande intervjuerna delades ut, dessa samtyckesblanketter innehåller information om 

hur intervjuerna kommer att gå till, vad vi vill undersöka med vår studie samt de etiska 

föreskrifterna gällande deras anonymitet i studien. Att medverkan var frivillig och att 

deltagarna när som helt fick avbryta sin medverkan informerades även muntligt till 

arbetslaget (Vetenskapsrådet, 2011). 

 

 

Urval av deltagare 
 

Samtyckesblanketter (bilaga 1) distribuerades till barnens vårdnadshavare. Blanketterna 

placerades på barnens respektive hyllor i kapprummet. En plastficka med penna sattes 

upp på en väl synlig yta i kapprummet för att förenkla insamlingen av 

samtyckesblanketterna. Informationslapp om påskrift av samtyckesblanketterna sattes 

också upp vid plastfickan för att underlätta och påminna vårdnadshavarna då vi av 

erfarenhet vet att påskrift av samtyckesblanketter ofta uteblir. Alla barn utom två fick sina 

samtyckesblanketter påskrivna av sina vårdnadshavare, i och med detta gjordes inte några 

videoobservationer när de barnen var i ateljén. Barnen som har deltagit i studien är barn 

i åldrarna 1-5 år, och det är blandat både flickor och pojkar. Urvalet av deltagande barn 

har inte bestämts i förväg, utan har för varje observation förändrats då barngruppen som 

befunnit sig på förskolan och avdelningen vid varje observationstillfälle har varierat. 

Variationen av barn som videoobserverats har också bestämts av vilka barn som för 

stunden godkänt medverkande i videoobservationerna. 

 

Samtyckesblanketter för deltagande i intervju (bilaga 3) har delats ut till en förskollärare 

per avdelning. Inget annat urval än att de har en utbildning från förskollärarutbildningen 

har tagits i beaktning, totalt intervjuades tre förskollärare. Samtyckesblanketter till övriga 

i arbetslaget (bilaga 2) som kan komma att synas i videoobservationerna om de har 

befunnit sig i ateljén har även delats ut. 

 

Ateljéernas utformning 
 

Förskolan där videoobservationerna samt intervjuerna är utförda har tre ateljéer, en ateljé 

på varje avdelning.  

Ateljé 1 

Ateljén är placerad i ett rum som även är ett kök, det finns ett rektangulärt bord i rummet 

som också används som en matplats. Runt bordet får det plats en stol på vardera kortsida, 

vid den ena långsidan finns det en köksbänk som det går att sitta flera vid, cirka 3.5 barn 

samt tre stolar finns på den andra långsidan. I rummet finns köksskåp med luckor samt 

draglådor där det finns diverse skapande material. Det finns också ett stort skåp med stora 

dörrar som det förvaras material i. Materialet är väl synligt med genomskinliga lådor som 

materialet förvaras i. Det finns bland annat tyger, saxar, paljetter, pärlor och pärlplattor i 

skåpet. Flaskor med målarfärg finns i en kökslåda, denna låda är en draglåda i barnens 

höjd. In till rummet finns det två dörrar från olika rum. Av speciella skäl är dörrarna 

stängda in till ateljén. Av etiska skäl ges ingen vidare information om detta.  

Ateljé 2 

Denna ateljé är belägen centralt på avdelningen. Ateljén avgränsar till en annan 

avdelning. I rummet finns det ett rektangulärt bord med sex stolar. Bredvid det stora 
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bordet finns det ett halvmånformat bord vid en vägg där det är stora fönster så det går att 

se ut till stora allrummet på avdelningen. Vid bordet finns det lego, tre stolar får plats 

kring bordet. I ateljén finns även en diskbänk, där det går att rengöra penslar och liknande. 

Ovanför diskbänken finns hyll-plan där materialet är väl synligt. Det finns även flera 

öppna hyll-plan på kortsidan av rummet där det står genomskinliga backar så det lätt går 

att se vad det finns för material. Det finns mycket olika material, bland annat olika sorters 

pärlor och pärlplattor, saxar, lim, tidningarbarnen får klippa i, paljetter, 

återvinningsmaterial osv. Det finns ytterligare ett rum i ateljén som är ett våtrum. Där 

förvarar personalen material som barnen får be om. Rummet används enbart som ett 

skapanderum så ofärdigt alster går att lämna kvar.  

Ateljé 3 

I denna ateljé finns det ett stort bord som är ovalformat och runt det får det plats 6-8 barn. 

På kortsidan av rummet finns det en diskbänk, ovanför diskbänken förvaras det färger 

penslar, lim, glitter, paljetter och liknande. På den ena långsidan finns en stor bokhylla i 

trä med diverse skapandematerial. Allt är väl synligt och lådorna är genomskinliga så att 

det lätt ska gå att se vad de innehåller. På den andra långsidan är det stora fönster och 

nedanför fönstret finns en skänk, där har barnen en varsin märkt låda som de kan förvara 

sådant de har skapat och inte gjort färdigt. På den andra kortsidan är det ett fönster som 

vetter ut mot avdelningens stora allrum.  

Innanför ateljén finns ytterligare ett litet rum där personalen förvarar material som inte är 

tillgängligt för barnen samt fungerar rummet som ett litet kontor för personalen.  

 

Genomförande 

Genomförande av videoobservationer 

Förberedelserna inför videoobservationerna var att först och främst gå igenom de 

samtyckesblanketter som skickats ut till alla vårdnadshavare (bilaga 1). Detta för att se 

vilka barn på förskolan som fick delta i videoobservationerna. Samtyckesblanketter till 

arbetslaget (bilaga 2) på varje avdelning lämnades också eftersom personalen ibland har 

befunnit sig i ateljén tillsammans med barnen när videoobservationer varit inplanerade. 

Videoobservationerna genomfördes med hjälp av mobiltelefonens kamera. Inför 

observationstillfället frågades varje enskilt barn som befann sig i ateljén om de godkände 

att bli videoobserverade, samt eventuell medverkande personal. När barnen blivit 

tillfrågande om medverkan i videoobservationerna har de vid varje tillfälle godkänt detta 

(Vetenskapsrådet, 2011). Vid ett par tillfällen under dessa observationstillfällen har inte 

något av barnen visat intresse för ateljén, vilket har lett till att ateljén har varit tom, det 

har i sin tur har resulterat i att videoobservationer varit omöjliga vid dessa tillfällen. De 

gånger då det bara varit ett barn i ateljén har observatören också valt att inte filma då det 

inte är av intresse för denna studie. Utifrån detta har många observationstillfällen fallit 

bort. Tanken från början var att endast videoobservera barnen under sammanslagningen. 

Sammanslagning innebär att barnen under vissa tider på dagen samlas på en avdelning på 

förskolan. På grund av bra väder har förskollärarna valt att ha sammanslagningarna ute 

på gården, detta medförde att många observationstillfällen föll bort, det har medfört att 

längden på det totala materialet minskat. För att få tillräckligt med observationsmaterial 

har samtliga tre avdelningars ateljéer observerats. Tiden för observationerna har varierat 

under dagen. Antalet barn som har observerats har varierat från två till sju barn per 

tillfälle. Totalt finns det 22 videoobservationer, längden på videoobservationerna har 

varierat från 0.22 minuter till 11.07 minuter. Total tidsåtgång för videoobservationerna 

blev 70 minuter och 64 sekunder, trots detta anser vi att materialet är tillräckligt för att få 
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ett tillförlitligt resultat då det i en videoobservation händer mycket på bara några 

sekunder. Videoobservationerna gjordes under 25 dagar.  

 

Genomförande av intervjuer 

Intervjuerna med förskollärarna genomfördes på samma förskola där observationerna 

utfördes. Ett lugnt och tyst rum i avskildhet från barngruppen har valts för att få en så bra 

ljudkvalité som möjligt. Innan intervjun gjordes en provintervju för att säkerställa 

ljudkvalitén. Förskollärarna fick även läsa de färdigformulerade frågorna innan intervjun. 

De har ännu en gång fått information om att de får avstå eller avbryta intervjun när som 

helst och information om att samtliga deltagare får fingerade namn förklarades återigen. 

För att förskollärarna som intervjuades inte skulle känna sig obekväm i situationen valde 

vi att endast en utav oss som gör studien genomförde intervjun. Vi har i detta arbete inte 

lagt några värderingar i det som intervjupersonerna har sagt eller resonerat kring. Vi har 

försökt att vara så objektiva som möjligt vid intervjuerna för att inte påverka 

intervjupersonerna (Vetenskapsrådet, 2011). 

 

Färdigformulerade frågor (bilaga 4) har tagits med till intervjutillfället men det har under 

intervjuernas gång uppkommit följdfrågor. Längden på intervjuerna varierade mellan 12 

och 31 minuter, detta beroende på hur utvecklade svaren blev och alla intervjupersoner 

fick samma färdigformulerade frågor. Följdfrågorna varierade däremot beroende på 

svaret på de färdigformulerade frågorna. Total tidsåtgång för intervjuerna blev 64 minuter 

och 51 sekunder. 

 

Bearbetning och analys av material 
 

Analysverktyg 

Denna studie analyseras utifrån ett sociokulturellt perspektiv, vilket innebär att vi ser 

samspelet och kommunikationen mellan barnen i deras lek, som att barn lär genom 

interaktion med andra. Kommunikation, samspel och lärande är centrala begrepp i det här 

examensarbetet. Utifrån vårt syfte och frågeställningar är det sociokulturella perspektivet 

ett lämpligt perspektiv att analysera studien utifrån. Läroplanen för förskolan (Skolverket, 

2010) vilar på sociokulturella grunder och där framhålls det att barn lär sig genom att 

samspela och kommunicera med andra. 

 

Videoobservationer 

Videoobservationerna har i första stadiet tittats igenom och reflektioner som uppkommit 

har diskuterats gemensamt. Därefter har samtliga videoobservationer renskrivits, antal 

ord för renskrivningarna av observationsmaterialet blev totalt 7708 ord. Relevanta delar 

ur videoobservationerna har sedan valts ut för vidare analys. Analysen av 

videoobservationerna har sedan bidragit till olika kategorier som sedan presenterats i 

resultatet. Alla de barn som deltagit i videoobservationerna har i resultatet fått fingerade 

namn (Vetenskapsrådet, 2011). Vi lägger inte in några egna värderingar i det barnen gör 

i videoobservationerna utan det som sker i videoobservationerna är det som framgår i 

resultatet. 

 

Alvehus (2013) och Löfdahl, Hjalmarsson och Franzén (2014) menar att det är viktigt 

vilken trovärdighet en studie har och hur tillförlitligt ett resultat är, det vill säga om man 

har samlat in korrekt och tillräckligt med data för att få svar på studiens syfte. Om någon 
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annan skulle göra samma sak skulle de alltså få samma eller liknande resultat. Utifrån vår 

studie och det vi vill undersöka anser vi att om någon annan skulle göra om denna 

undersökning skulle de få relativt lika resultat. Detta för att hur barn kommunicerar inte 

skiljer sig åt beroende på vilka barn som observeras.  

Intervjuer 

Intervjumaterialet har renskrivits för vidare analys. Utskrifterna har sedan kategoriserats 

för att tydligare kunna göra kopplingar till videoobservationerna samt för att underlätta 

då resultatet ska presenteras. Det som framkommit i analysen har sedan presenterats 

genom kategorier i resultatet. Av etiska skäl har vi ej använt namn på förskollärarna då 

resultatet av intervjuerna presenterats (Vetenskapsrådet, 2011). Vi ser analysen av 

intervjumaterialet som ett komplement till videoobservationerna samt att vi får en inblick 

över de didaktiska överväganden som förskollärarna använder sig utav i deras syfte med 

ateljén. Tiden för renskrivning tog totalt cirka sex timmar och antalet ord blev 7103 ord. 

Vi har gjort ett medvetet val att intervjua förskollärare istället för barnskötare och detta 

val gjorde vi för att de utifrån sin utbildning är väl förtrogna med läroplanen för förskolan 

(Skolverket, 2010).  
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Resultat 
 

I detta avsnitt kommer det resultat som framkommit och det som är relevant för vårt syfte 

och vår frågeställning att behandlas. Vi redovisar resultatet av våra analyser genom två 

teman: Förskollärares syfte med ateljén och barns uttrycksformer. 

Varje tema innehåller kategorier. Temat Förskollärares syfte med ateljén har tre 

kategorier och dessa är: Förskollärarnas didaktiska val i ateljén, förskollärarnas 

didaktiska val utifrån materialet samt förskollärarnas didaktiska val i syftet att barnen ska 

hjälpa och lära av varandra. Det andra temat Barns uttrycksformer innehåller fem 

kategorier: barns samspel och kommunikation, att använda föremål, verbalt och icke 

verbalt språk, att härma och förhandlingar i barns samspel. 

 

Vi har valt att presentera förskollärarnas didaktiska val för ateljén i början av vår 

resultatredovisning. Det är för att läsaren ska få en bredare förståelse för hur 

förskollärarna arbetar och tänker kring ateljén. Genom att presentera förskollärarnas syfte 

först kan läsaren även få en större förståelse för det som presenteras utifrån 

videoobservationerna. 

 

Kommunikation och sampel utifrån videoobservationerna kommer i resultatet att 

presenteras tillsammans. Detta för att samspel och kommunikation är väldigt svårt att 

särskilja och vi anser att resultatet inte kommer att bli korrekt eftersom att i ett samspel 

uppstår kommunikation och i kommunikation uppstår ett sampel. 

 

Förskollärarens syfte för ateljén  
 

De didaktiska val som förskollärarna gör gällande barnens kommunikation och samspel 

i ateljén är bland annat att de utformar miljön på så sätt att så många barn som möjligt 

kan nyttja ateljén och att materialet är av betydelse. Att uppmuntra barnen att hjälpa 

varandra är också ett didaktiskt val som de gjort för att främja kommunikation och 

samspel mellan barnen. 

Förskollärares didaktiska val i ateljén  

 

Samtliga respondenter anser att ateljén är ett rum för skapande aktiviteter. De menar 

också att ateljén är ett rum där barnen tillåts att använda många olika material samtidigt 

som de får utforska och utveckla sin fantasi och kreativitet. Det framkommer även från 

en respondent att ateljén ska vara en trygg miljö för barnen, så att de kan få utlopp för sin 

nyfikenhet. Respondenten förklarar detta på följande sätt: ”Jag kan känna, att känner 

man sig trygg med att man får göra saker så kanske man tycker om att vara där också. 

Lite så tänker jag”. (Respondent 2). Samtliga respondenter poängterar att hur miljön är 

utformad spelar roll för barnens kommunikation och samspel. De menar att 

kommunikationen mellan barnen bland annat uppstår runt borden i ateljén. 

Vi hade en period då vi tog bort bordet och provade att bara ha golvet, vi tänkte att de 

kunde sitta på golvet och skapa och hålla på. Men då avtog aktiviteterna och det blev inte 

alla samma aktiviteter trots att dörren var öppen och allt var tillgängligt, så vi har flyttat 

in bordet igen och de sitter gärna där (Respondent 1). 

En respondent använder ordet arena, hon menar att ateljén inte bara är ett skapanderum 

utan kan ses som en social arena för kommunikation och samspel, samma respondent 
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nämner också att hennes uppfattning är att barnen inte alla gånger går in i ateljén för att 

skapa utan att de går in för att umgås med sina kamrater.  

Fast ibland kan det även bli, har vi märkt att man ritar bara för att rita, och så ritar man 

bara några streck och så går man bara ut. Och där kan det kanske vara mycket för att 

kompisen går in i ateljén och då vill man kanske gärna umgås och då är det lätt att göra 

det om man säger att man vill rita (Respondent 2). 

Respondenterna förklarar också att de många gånger uppmuntrar barnen på ett lustfyllt 

sätt för att skapa intresse för ateljén. Respondenterna förklarar att vissa barn behöver mer 

utmaningar, detta för att stärka barnens självkänsla och nyfikenhet utifrån deras egna 

förutsättningar. Respondent 1 beskriver ovanstående på följande sätt. ”Är det ett barn 

som man är glad att det överhuvudtaget sitter där och att det vill göra något och alldeles 

nyss sa att det var roligt att rita eller så, då är man ju nöjd om de gör två streck på 

papperet” medan Respondent 2 beskriver det på följande sätt: ”Och ju tryggare de blir i 

det desto mer tror jag att de kan utveckla sitt eget tänk. Att de ser att de kanske kan göra 

så här, med sin egen fantasi. Att skapa något eget”.  

Utifrån ovanstående går det att tolka att ett av de syften och de didaktiska val som 

förskolläraren utgår ifrån i ateljéarbetet är att barnens självkänsla ska stärkas.  

På frågan om hur respondenterna gör om barnen inte visar intresse för ateljén blev svaren 

blandade men ändå med liknande resultat. Respondent 1 svarar: ”De barnen vi har nu 

visar inte ett jätteintresse för eget skapande, däremot är de jätte på hugget när vi initierar 

det”. Respondent 2 uttrycker att: ”Och det vi gör är att vi aldrig tvingat in någon där, det 

kan ju bara bli fel, det lär ju vara ett eget val”. Respondent 3 menar: ”Då kan man ju ofta 

sitta med, och puffa och hjälpa till, för att de ska få se, ibland kan det ju vara så att ”jag 

kan inte”, och då vill man ju inte”. En respondent förklarar att de begränsat antal barn i 

ateljén, detta för att ljudnivån blev för hög och barnen blev ofokuserade. Efter att 

begränsningen infördes är kommunikationen mellan barnen av annan karaktär.  

Förskollärares didaktiska val utifrån materialet 

De material som respondenterna nämner i intervjuerna är inte bara ”ateljérelaterat” 

material. Det materialet som finns tillgängligt för barnen är bland annat: Lego, mecano, 

papper, pennor, målarfärg och pärlor. En respondent nämner att anledningen till att ateljén 

innehåller ett lite annorlunda material är för att materialet ska finnas tillgängligt hela tiden 

för de barn som vill nyttja det. Respondenten förklarar att det vid vissa tider under dagen 

inte gått att använda rummet där exempelvis legot varit placerat, därför flyttades legot till 

ateljén. Alla respondenter nämner materialet och betydelsen av det. Dock förklarar en av 

respondenterna mer tydligt att hon tror att materialets tillgänglighet och mängd främjar 

kommunikationen mellan barnen. Materialet blir då ett ämne att diskutera om för barnen. 

Respondent 2 förklarar vad hon menar om hur hon tror att materialet främjar 

kommunikationen mellan barnen.  

Och sen tror jag med det här, att finns det mycket material framme främjar det 

kommunikationen, de pratar om materialet som de använder och så. Det tycker jag, i och 

för sig vet jag inte hur det skulle vara om materialet inte var framme.  

Det framkommer dock av samtliga respondenter att material som på något sätt anses vara 

farligt för de yngre barnen är placerade högre upp. Respondent 1 och 2 uttrycker sig på 
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liknande sätt, de beskriver att de har hyllor där materialet ligger i genomskinliga 

plastlådor. Detta för att barnen lättare ska se materialet. ”Där har vi ju ett skåp med dörrar 

som är öppna och så har vi plastlådor som är genomskinliga så de ska se allt material”, 

samt ”i och med att vi har hyllor och de genomskinliga lådorna så kan man ju välja farligt 

material”. Respondent 3 uttrycker sig på följande sätt: ”Ja, det är det, till viss del. Men 

det är ju material som de får ha, men i kontrollerade former”.  

Förskollärares didaktiska val i syftet att barnen ska hjälpa och lära av varandra 

Resultatet visar även utifrån respondenternas svar att barnen i många situationer hjälper 

varandra. Detta sker många gånger efter att barnen frågat en vuxen om hjälp. 

Respondenterna beskriver då att de uppmuntrar barnen att ta hjälp av en kamrat, de anser 

att detta leder till samarbete samt att det uppstår ett samspel mellan barnen i dessa 

situationer. Respondent 3 uttrycker: ”Ja det är ju mycket att de vill hjälpa varandra, att 

de ber varandra om hjälp, tittar vad den andra gör, tar idéer. Det är ju en del barn som 

har mer idéer än andra, då tittar de och ber om hjälp”. Genom att barnen tar hjälp av 

varandra i ateljén öppnar det upp för kommunikation och samspel mellan barnen. I ateljén 

uppstår samarbete i många olika situationer där barnen på olika sätt kan hjälpa varandra.  

Barns uttrycksformer  
 

Med uttrycksformer menar vi de olika sätt som barnen använder när de kommunicerar 

och samspelar med varandra i ateljén. Med hjälp av dessa uttrycksformer söker barnen 

kontakt med andra. Det är svårt att helt kategorisera barns uttrycksformer då de i de flesta 

fall går in i varandra. Däremot kunde vi vissa situationer se barns uttrycksformer tydligare 

än i andra. 

Barns samspel och kommunikation 

 

Resultatet som framkommit utifrån videoobservationerna är att barn kommunicerar och 

samspelar med varandra hela tiden och de använder olika strategier för att söka och få 

kontakt med sina kamrater i ateljén. Strategierna som barnen använder för att söka och få 

kontakt är att de bland annat använder föremål, ljud och kroppsspråk. Följande exempel 

utspelar sig i ateljén där tre barn befinner sig.  

 
Olle, Nils och Viktor befinner sig vid bordet och bygger med lego i ateljén, Olle och Nils 

sitter vända mot varandra och bygger tillsammans. Viktor står bredvid Nils och försöker 

fånga deras uppmärksamhet. Viktor försöker med både sitt verbala och icke verbala språk 

samt med föremål att få kontakt. Olle och Nils samspelar hela tiden med varandra genom 

gester skratt, pratar, ögonkontakt och genom att härma varandra. Viktor börjar sjunga 

och säga lustiga saker. Nils kommenterar de lustiga orden och skrattar, men är fortfarande 

vänd mot Olle. Detta fortlöper under några minuter. När Viktor inte får den respons han 

är ute efter fortsätter han att upprepa sången och de lustiga orden. Tillslut reser sig Olle 

upp på stolen och lyfter upp armarna och gör dansrörelser till Viktors sång. Olle och Nils 

härmar det Viktor sjunger. Viktor börjar då att sjunga på en ny sång vilket leder till att 

Viktor får bådas uppmärksamhet för en kort stund. Därefter återgår Nils och Olle till 

tidigare samspel. Viktor gör då ett försöka att använda ett föremål som han byggt av lego. 

Föremålet kan tolkas utifrån hans gester till ett flygplan. Viktor flyger mot Nils med 

flygplanet i luften samtidigt som han sjunger högt: Nils vänder sig hastigt mot Viktor för 

att sedan återgå till Olle. Detta gör att Viktor slutligen försöker få kontakt rent kroppsligt, 
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Viktor försöker då gå emellan Nils och Olles samspel. Vilket inte lyckas (Utdrag ur 

videoobservation 5). 

 

Exemplet ovan visar att Viktor genom många olika strategier försöker söka och få kontakt 

med både Olle och Nils. Det går att se att han ibland lyckas, dock bara i korta sekvenser. 

Viktor försöker gång på gång få kontakt med Olle och Nils, men de släpper inte in Viktor 

i deras gemensamma samspel till fullo. Däremot går det att se att de trots allt bekräftar 

och uppmärksammar det Viktor gör genom att skratta, sjunga med och upprepa de lustiga 

orden som Viktor säger.  
 

Vi tolkar att barns samspel sker både medvetet och omedvetet, och vi har tolkat att det 

omedvetna samspelet sker när ett eller flera barn hamnar i ett ofrivilligt samspel med 

någon som de i den situationen inte vill samspela med. Samspelet mellan barnen visar sig 

inte alltid vara positivt, i en del fall kan den som söker kontakt få en negativ respons. 

Följande händelse ur en annan videoobservation visar på negativ respons vid försök till 

kontakt, ”Pang, Pang, PANG”, säger Anna och riktar ett föremål som utifrån vår tolkning 

ska symbolisera en pistol mot magen på Pelle. Pelle visar tydligt med en negativ respons 

genom att gå därifrån samtidigt som han säger: ”SLUTA Anna”.  

 

Att använda föremål 

 

Resultatet visar att barnen använder olika föremål som en strategi för att samspela och 

kommunicera med varandra. Ovanstående exempel visar också på hur barn kan använda 

föremål för att samspela och kommunicera med varandra. Barnen använder i många fall 

också föremålen som en hjälp och föremålet blir för barnen ett redskap för att 

kommunicera och samspela på ett mer avslappnat sätt.  

 

Klara och Rasmus sitter vid det stora bordet i ateljén och ritar med färgpennor, de samsas 

om pennorna som finns i den genomskinliga lådan. De diskuterar tillsammans både färger 

och pennor. ”Rosa”, säger Rasmus och tittar på Klara. Klara säger: ”Jag såg en rosa”, 

och börjar leta i lådan. ”Menar du den här?” säger Rasmus och håller upp en penna mot 

Klara. ”Den här är rosa,” säger Klara och håller upp en annan penna. Rasmus tar sedan 

upp en annan penna och säger: ”Menar du den här?” (Utdrag ut videoobservation 7). 

Ovanstående exempel visar det som respondent 2 säger i intervjun. Respondenten menar 

att hon tror att om det finns mycket material framme så kommer det att främja 

kommunikationen hos barnen. Att barnen då kommer att prata om det material som de 

använder och sådant som handlar om materialet.  

Föremålen kan ibland bli ett redskap för barnen till att umgås med sina kamrater där syftet 

då är att umgås och inte för att använda föremålen i det egentliga syftet. 

Tre barn, varav två lite äldre lägger pärlplattor i ateljén. Gabriel som är det yngre barnet 

har inte fullt ut den motoriska färdigheten eller det verbala språket. Gabriel är trots allt 

väldigt intresserad av det de äldre barnen gör och vill gärna göra lika. Gabriel försöker 

lägga pärlor på sin pärlplatta likt de andra. När det inte går som han vill byter han ut 

pärlplattan mot en annan och gör ett nytt försök. Gabriel hänger över hela bordet, både 

för att se vad de andra gör men också för att nå pärlorna. Gabriel tar en näve pärlor och 

häller ut på bordet framför sig. Gabriel stoppar under denna tid även in sina fingrar i 

munnen och betraktar de äldre barnen och på pärlorna. Gabriel tar sedan ut händerna ur 

munnen och plockar upp ytterligare en näve pärlor som han lägger på bordet. Han tar en 
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pärla och försöker ännu en gång lägga den på sin pärlplatta. När detta inte går reser 

Gabriel upp och ställer sig på köksbänken bakom en av de äldre killarna (Utdrag ur 

videoobservation 13). 

Gabriel använder sig utav pärlorna och pärlplattorna som ett redskap för att söka kontakt 

med sina äldre kamrater. Pärlplattan blir för Gabriel ett kulturellt redskap, det vill säga 

att föremålen inte används i det egentliga syftet utan används för att vara med i den sociala 

gemenskapen.  

Detta är även något som respondent 2 tar upp i sin intervju. Respondenten menar att en 

del barn ibland bara går in i ateljén för att en kamrat gör det, och att det då är lätt att säga 

att de exempelvis vill rita eller liknande, fast de egentligen vill umgås med sin kamrat. 

Verbalt och icke verbalt språk 

 

Resultatet utifrån videoobservationerna har visat att barn många gånger använder sig utav 

höga läten, det vill säga antingen att de pratar högt, sjunger högt eller bara låter när de 

söker kontakt med sina kamrater. Barnen använder sitt verbala språk både genom att 

kommunicera med andra men också för att söka kontakt genom att försöka få de andras 

uppmärksamhet. Många gånger förstärker barnen sin kommunikation med andra ljud. De 

använder ljud som barnen många gånger är bekanta med. Resultatet visar att barnen 

många gånger använder sitt verbala språk tills de får en respons av något slag från sina 

kamrater. Denna respons är inte alltid positiv utan kan ibland också vara negativ, och 

ibland sker det både positiv och negativ respons i en och samma situation.  

 

Exemplet nedan visar hur både negativ och positiv respons kan uttryckas i samma 

situation mellan kamraterna på förskolan.  
 

Emil sjunger bredvid några kamrater som bygger med mekano. Linus som bygger med 

mekano tycker att det låter illa och ber Emil att sluta. Tillslut blir Linus irriterad och 

säger: ”Sluta! Äckel päckel Emil”. Niklas som står bredvid börjar sjunga lite svagt och 

Emil påbörjar en annan sång som framförs högt samtidigt som Emil trummar med 

händerna mot bordet. Niklas som bygger med mekano och sjunger tar efter Emils sång 

och nu sjunger även han ganska högt. ”Sluta”,  säger Linus som bygger med mekano, 

som även sagt till tidigare men Emil och Niklas slutar inte utan fortsätter att sjunga högt. 

Linus sjunger en del av samma låt men förställer rösten lite och låter högt. De båda 

sjunger och låter om vartannat en stund medan de håller på med sitt. Linus som sagt till 

om tystnad tidigare säger inget mera utan lyssnar bara, och när Niklas bredvid honom 

sjunger ett lustigt ord härmar Linus ordet och skrattar (Utdrag ur videoobservation 20). 

 

I ovanstående exempel kan man se att Emil i denna situation både får negativ och positiv 

respons av Linus och Niklas. Linus uppskattar inte Emils sång vilket gör honom irriterad. 

Däremot verkar det som att Niklas ser Emils uttrycksätt som positivt. Detta visar han 

genom att stämma med i sången samt härma det Emil gör. 

 

Negativ respons har i videoobservationerna visat sig genom att barn med negativt tonfall 

kan uttrycka sig på olika sätt, bland annat genom att påtala att barnet ska sluta men också 

genom gester och sitt kroppsspråk visa sitt missnöje.  

 
Simon kliver av stolen och går fram till Gabriel som sitter och bygger med lego vid ett 

annat bord. Simon har en leksakshammare i handen som han använder för att dra ner 

Gabriels legobygge på golvet. Gabriel svarar med att halvt vända sig emot Simon och dra 
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honom i luggen samtidigt som han med sitt ansiktsuttryck visar sitt missnöje. Simon visar 

även han visar sitt missnöje genom att gnälla och hans ansiktsuttryck visar på ogillande 

över Gabriels handling (Utdrag ut videoobservation 20). 

 

Simon och Gabriel använder sig i denna situation av sitt icke verbala språk när de 

kommunicerar med varandra. Båda barnen visar en negativ respons på handlingen trots 

att Simon helt oprovocerat går fram och förstör Gabriels bygge.  

 

Videoobservationerna har visat att när ett barn uppfattar samspelet och kommunikationen 

som positiv så stämmer de exempelvis med i sången eller tar vid när barnet slutat sjunga. 

De bekräftar många gånger varandra med positiva uttryck så som exempelvis skratt, 

blickar och leenden. 

 

Resultatet visar även att barnen i videoobservationerna använder sig utav både verbal 

kommunikation samt icke verbal kommunikation. Ofta är det de yngre barnen som inte 

har det verbala språket som tydligt visar vad de vill och menar med sitt kroppsspråk. 

Exempel ur videoobservation 7 visar tydligt hur yngre barn använder sitt ickeverbala 

språk:  

 
Emma plockar upp massor av pennor ur den genomskinliga lådan för att sedan sträcka 

sig över bordet för att ge pennor till Hugo. Hugo tar emot pennorna som Emma skickar. 

Varje gång Emma skickar en penna som Hugo tagit emot ler han och hon tittar på honom. 

 

Dock kan vi se att även de äldre barnen som har det verbala språket också använder sig 

utav sitt kroppsspråk för att förstärka sitt verbala språk. Följande exempel är ett utdrag ut 

videoobservation 3 som visar hur äldre barn använder sitt kroppsspråk för att förstärka 

sitt verbala språk: Pelle sträcker ut sin blåa målade hand mot sina kamrater och pekar med 

lillfingret och pekfingret och säger: ”Jag är Spiderman, Johan”, samtidigt som han 

använder ett läte som ska symbolisera Spindelmannens läte när han skjuter ut spindelnät 

ut handen.  

Att härma 

 

En annan strategi som barnen använder för att samspela och kommunicera med varandra 

är att de härmar varandra, både i sitt skapande och i sitt verbala språk. Att härma har vi 

uppmärksammat utifrån videoobservationerna förekommer i flera av fall där barnen 

kommunicerar och samspelar med varandra. Barnen härmar varandra verbalt, då genom 

att upprepa ord, sjunga samma sång eller att de upprepar samma ljud. När barnen härmar 

sina kamrater i sitt skapande visar det sig genom att de använder samma färger eller 

kopierar varandras teckningar. Utdrag ur videoobservation 15: ”Jag ska rita ett mönster, 

gör lika som jag”, säger Gustav till Per, och Per tittar på Gustavs teckning och försöker 

rita likadant.  

 

När ett barn kommer på en idé så följer ofta flera kamrater med på det och vill göra samma 

sak. Följande exempel visar två olika situationer i samma videoobservation 

(videoobservation 11) där man kan se att barn härmar det kamraterna gör. Första 

exemplet:  

 
Moa talar om för Stina att hon skrivit mamma, pappa, sitt eget och sin brors namn på sin 

teckning, Stina säger då att hon också skrivit pappa och mamma och pekar på sin 
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teckning. (Moa har använt bokstäver när hon skrivit, medan Stina har använt sig utav 

klotter).  

 

Det andra exemplet utspelar sig på följande sätt:  
 

Andreas uttrycker en önskan till en i personalen om att få göra en bok, Moa talar då om 

att hon också vill göra en bok. Barnen får då välja färgat papper att ha som omslag till 

boken. När barnen får välja färg på papperet säger även Stina att hon vill ha samma färg 

som Moa (Utdrag ur videoobservation 11). 

 

Situationerna i denna videoobservation visar tydligt att barn ofta vill göra som andra. Vi 

tolkar att göra lika eller härma är en uttrycksform som barn använder för att bekräfta 

samspelet mellan varandra.  

 

Många gånger har vi sett att de yngre barnen betraktar och observerar de äldre för att 

sedan göra lika, och då efter sin egen förmåga. Det har även framkommit att genom att 

härma varandra kan det uppstå ett lärande och en kommunikation barnen emellan (se 

exempel nedan). Barnen diskuterar och reflekterar tillsammans när de skapar eller 

upptäcker skriftspråket. Utifrån videoobservationerna tolkar vi att barnen härmar det 

andra barn gör, i några fall härmar barnen inte exakt vad den andra gör utan härmar och 

tar hjälp av varandras erfarenheter. 

 

Exemplet nedan visar hur barn kan härma utan att göra exakt lika som sin kamrat: 

Fredrik tar en penna och säger: ”Jag ska skriva mitt namn”. Anders säger: ”Och jag ska 

skriva mitt namn”, varpå Fredrik säger: ”Jag skriver det”. Anders förklarar sedan sina 

bokstäver för Fredrik som försöker skriva Anders namn. När Fredrik inte förstår 

bokstaven tittar de på papperet som namnet står på. Ena bokstaven på papperet ser ut som 

en annan bokstav och Fredrik förstår inte. Med vägledning från Anders som skrivit sitt 

namn övervakar han grundligt när Fredrik skriver namnet. De båda ljudar bokstäverna, 

och när Fredrik skrivit klart börjar Anders skriva igen. Anders ljudar och skriver en 

bokstav som han vet att en annan kompis börjar på, men han vet inte hur resten av namnet 

stavas. Anders springer in på den avdelningen där andra kompisens namn står för att se 

efter hur det skrivs (Utdrag ur videoobservation 6). 

I ovanstående exempel tar barnen hjälp av varandras erfarenheter gällande skriftspråket. 

Barnen diskuterar namn och bokstäver samtidigt som de ljudar och skriver bokstäverna. 

I början av exemplet skriver båda barnen samma namn, men det utvecklas till fortsatt 

skrivande av andra namn. Under tiden barnen skriver samspelar och kommunicerar de 

med varandra. 

Respondent tre uttrycker också detta med att barn tar hjälp av varandra i olika situationer. 

Respondenten uttrycker att barnen många gånger vill hjälpa varandra och att de då ber 

varandra om hjälp, tar idéer eller bara tittar vad de andra barnen gör. En del barn har fler 

idéer än andra vilket gör att många barn tittar för att sedan be om hjälp.  

Förhandlingar i barns samspel 

 

Resultatet visar även att barnen förhandlar om position och makt i samspelet med andra 

barn. Barnen försöker då visa vem som bestämmer och vem som ska ha sista ordet.  

Många gånger sker förhandlingarna i situationer där äldre och yngre barn är tillsammans.  
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Exemplet nedan visar en situation hur det kan se ut när ett äldre och ett yngre barn 

förhandlar med varandra.  

 
Robin sitter med sin något yngre kamrat Sandra och lägger pärlplatta, framför dem har 

de ett stort fat med småpärlor. ”Rosa och gul och blå” säger Sandra. Robin kommenterar 

inte Sandras försök till samspel utan fortsätter med sitt ”pärlande”. Då säger Sandra: 

”Rosa, det här är rosa” och tittar på Robin. Robin bekräftar nu Sandra genom att luta 

huvudet på sned och snegla på Sandras pärlplatta samt nicka. ”Blå det här, och det här 

är orange”, säger Sandra. Robin tittar på hennes pärlplatta och säger: ”Den är inte 

orange”. Sandra tittar inte på Robin utan fortsätter titta på sin pärlplatta samtidigt som 

hon säger: ”Det här är rätt”. Robin tittar på Sandra och säger med låg röst: ”Blå är det”. 

”Nej, det är inte blått” säger Sandra och tittar upp mot Robin. Robin säger då ”Jo”, 

medan Sandra fortsätter säga: ”nä”. Detta fortsätter under några minuter, Sandra tar 

sedan upp en pärla som hon visar Robin och säger: ”Den här är rosa”. Robin tar då upp 

en annan pärla och visar Sandra och säger: ”Nej, den här är rosa”. Sandra lägger då 

huvudet på sned och ler (Utdrag ur videoobservation 12). 

 

Ovanstående situation visar hur Robin och Sandra förhandlar om makt. Detta gör de 

genom att diskutera färger på pärlorna. Vi tolkar att båda barnen i videoobservationen vill 

ha rätt gällande färg på pärlorna. Robin som är den äldre av barnen, och som också har 

mer erfarenhet än Sandra tillrättavisar genom att visa upp rätt färg på pärlan. Sandra 

motsätter sig detta och försöker trots det att förhandla om att det är hon som har rätt. Vi 

tolkar att Sandra genom hennes icke verbala och verbala språk ger upp förhandlingen.  
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Diskussion 
 

I detta avsnitt kommer vi att diskutera val av metod, förskollärarens didaktiska val för 

ateljén samt barns uttrycksformer. 

 

Metoddiskussion 
 

Utgångspunkten i vår studie var att se hur barn kommunicerar och samspelar med 

varandra i ateljén. För att få en större förståelse har vi valt att se till de didaktiska valen 

som förskollärarna på förskolan har gällande ateljén. Vi valde att videoobservera barnen 

med hjälp av mobiltelefonens kamera för att lättare kunna följa med i barnens rörelser. 

Med en fast kamera tror vi att många barn hade hamnat utanför bild, vilket hade resulterat 

i förlorat material. Att vi observerade barnen i tre olika ateljéer hade också en betydelse 

för att vi använde oss av mobiltelefonens kamera då vi på så sätt kunde vara mer flexibla 

och lättare befinna oss där det pågick aktiviteter. Vi valde just videoobservation då vi 

anser att det är lätt att missa det barnen gör då det händer oerhört mycket på bara några 

sekunder i ett barns liv. Däremot blev många av barnen intresserade av mobiltelefonen 

vilket gjorde att mobiltelefonen ibland fick mer fokus än aktiviteten. Om vi hade använt 

oss av exempelvis fältanteckningar eller löpande protokoll hade vi förmodligen missat 

mycket av barnens handlingar. Speciellt med tanke på att barnen många gånger använder 

sig utav det ickeverbala språket. Däremot hade nog medvetenheten om mobiltelefonen 

hos barnen minskat om vi hade använt oss av löpande protokoll. Med videoobservationer 

och de etiska aspekterna om tillåtelse att filma gjorde att barnen ibland visade att de var 

medvetna om kameran och dess betydelse. Löfdahl, Hjalmarsson och Franzén (2014) 

menar att validitet innebär att det man gör för att få svar enbart ska utgå ifrån studiens 

syfte och inte utifrån något annat. Vi valde att filma vid de tillfällen som var av betydelse 

för vår studie.  

 

För att ta reda på vilka didaktiska val som ligger till grund för ateljén intervjuade vi en 

förskollärare på varje avdelning. Vi använde semistrukturerad intervjumetod, i och med 

detta har vi haft färdigformulerade frågor utifrån vårt syfte men under intervjuns gång 

uppkom följdfrågor som är av betydelse för resultatet. Bryman (2011) förklarar att man i 

semistrukturerad intervju först använder sig utan färdigformulerade frågor för att sedan 

ställa uppföljningsfrågor om det behövs. 

Vi anser att detta sätt att intervjua funderade bra, i och med att vi intervjuade 

förskollärarna var för sig fick de möjlighet att uttrycka det de ville, vilket kanske inte 

hade fungerat lika bra i en gruppdiskussion då både tiden och hur mycket plats var och 

en tar i en grupp spelar stor roll. På detta sätt fick varje förskollärare lika mycket tid att 

uttrycka sig. Vi anser att när intervjuerna var enskilda underlättade det vår bearbetning 

av det insamlande materialet, vilket vi tror har gett ett mer tillförlitligt resultat.  

 

Kommunikation, samspel och lärande är centrala begrepp i det sociokulturella 

perspektivet, vilket är det perspektiv som vi analyserat materialet utifrån. Då våra 

frågeställningar syftar till att se hur barn kommunicerar och samspelar med varandra i 

ateljén samt förskollärarnas didaktiska val för ateljén anser vi att detta perspektiv har varit 

lämpligt att använda.  

 

Förskollärares didaktiska val för ateljén 
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Studiens resultat visar att ateljén är ett skapande rum där barnen får utforska sin kreativitet 

och nyfikenhet med hjälp många olika material, där materialet också finns tillgängligt för 

barnen. Förskollärarnas didaktiska val i relation till materialet är i enighet med det som 

Änggård (2005) tar upp om materialets betydelse för hur barns möjligheter att uttrycka 

sig kommer fram. Vi kan se att förskollärarnas val bidrar till att barnen får möjlighet att 

använda många olika uttrycksformer i sin kommunikation. Resultatet visar också att för 

att barnen ska få ett större intresse för ateljén blir barnen uppmuntrade av förskollärarna 

på ett lustfyllt sätt. Ateljén ses inte bara som ett skapande rum utan också som en social 

arena där kommunikation och samspel uppstår. I läroplanen för förskolan (Skolverket, 

2010) står det skrivet att barnen ska få utveckla sin sociala och kommunikativa kompetens 

samt att detta ska ske på ett lustfyllt sätt. Enligt Richter (2014) finns det vissa kriterier för 

ett pedagogiskt rum. I vårt resultat har vi sett alla dessa kriterier, detta då förskollärarna 

har planerat verksamheten för att den ska underlätta för barns kommunikation och 

samspel, det genom att utformningen av ateljén är uppbyggd så att barnen själva kan välja 

om de vill sitta många tillsammans eller om de vill sitta få. Att ateljén är utformad och 

placerad på ett sätt som låter barnen utforska sin kreativitet samt att det finns didaktiska 

val som förskollärarna har utgått ifrån. Att verksamheten ska vara utformad så att det 

främjar barns uttrycksformer är också något som står skrivet i läroplanen för förskolan 

(Skolverket, 2010) och detta är även något som vi uppmärksammat i vår studie. Utifrån 

de didaktiska val som förskollärarna har gjort och gör hela tiden visar resultatet att när 

barnen på ett lustfyllt och tillåtande sätt får använda ateljén till sitt skapande och 

utforskande bidrar det till att barnen känner sig trygga och vill vistas i ateljén. Att ateljén 

också kan ses som en social mötesplats är något som tidigare framkommit, förskollärarna 

menar att barnen ibland inte använder materialet i ateljén i det egentliga syftet utan de 

använder det för att samspela med sina kamrater. Ivarsson (2003) lyfter även detta med 

materialet i ateljén, hon menar att det kan ses som ett kulturellt redskap, vilket innebär att 

materialet blir ett substitut till socialt umgänge. Eftersom att förskollärarna tillåter barnen 

att vara i ateljén och använda materialet på annat sätt än det är tänkt eller inte alls tolkar 

vi det som att de har gjort ett didaktiskt val för att de vill främja samspelet och 

kommunikationen bland barnen.  

 

Förskolans verksamhet vilar på demokratiska grunder där förskollärares förhållningssätt 

har en stor betydelse för barnens handlingar (Skolverket, 2010). Utifrån det resultat som 

framkommit kan vi konstatera att barnen har ett stort inflytande på sin egna kreativa 

utveckling. Förskollärarna låter barnen vara med utifrån sina egna förutsättningar. Barnen 

tillåts att själva få utforska materialet i ateljén men om barnen vill ha hjälp eller 

vägledning så finns förskollärarna där och utmanar barnens lärande. Den syn på 

förskollärarnas förhållningssätt som vi har upptäckt utifrån resultatet är att de vill 

uppmuntra barnen till samarbete. Förskollärarna uppmuntrar då barnen att de ska fråga 

varandra om hjälp i situationer där de kan hjälpa varandra. Förskollärarnas syfte med 

detta är inte bara att barnen ska utveckla sitt samarbete utan att det ska leda vidare till 

samspel och kommunikation mellan barnen. Braxell (2010) uttrycker att barnen har stora 

utvecklingsmöjligheter i just ateljén. Både kommunikationen, språket och den sociala 

kompetensen utvecklas hos barnen i ateljén. Detta sker både tillsammans med andra, men 

kan också ske självständigt. Om vi utgår från det Braxell menar och vårt resultat ser vi att 

ateljén kan och är en viktig plats för barns lärande vad gäller kommunikationen och den 

sociala kompetensen.  

 

Barns uttrycksformer 
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Syftet i denna studie är bland annat att undersöka hur barn kommunicerar och samspelar 

med varandra i ateljén, det som framkommit i vårt resultat är att barnen använder sig utav 

verbalt och icke verbalt språk och i detta kan vi se att de använder sig utav många olika 

strategier för att kommunicera och samspela med varandra. Resultatet har visat att 

samspelet mellan barnen sker hela tiden, oavsett om barnen, som vi tolkar det är medvetna 

om det eller inte. Williams (2006) poängterar även detta, hon menar att samspel sker hela 

tiden och att det är en medfödd förmåga. Dahlkwist (2012) håller även han med om detta 

och säger att samspel sker automatiskt när flera barn möts, medan Sheridan et al. (2011) 

däremot menar att ett samspel uppstår när barn är i en ömsesidig relation med varandra. 

Ser vi till det resultat som vi fått fram och det Williams (2006) och Dahlkwist (2012) tar 

upp kan vi konstatera att vi har samma uppfattning om barns samspel. Samspelet mellan 

barnen är inte alla gånger positivt utan kan i många fall även vara negativt, det har också 

visat sig att det kan vara medvetet och omedvetet, Dahlkwist (2012) belyser ovanstående 

och menar att kommunikation och samspel kan ske både medvetet och omedvetet. 

Oavsett om samspelet är medvetet eller omedvetet så sker ett byte av erfarenheter mellan 

barnen. Därför anser vi att det är av vikt att ta upp hur vi tolkar att medveten och 

omedveten kommunikation kan se ut för att förstå hur barnen samspelar med varandra, 

det vill säga, att omedvetet samspel är när barnen trots att de inte vill hamnar i ett samspel 

med någon annan. Medan medvetet samspel är när de gör ett medvetet val att gå in i ett 

samspel med en kamrat. Sheridan et al. (2011) menar att förskollärare behöver kunskap 

för att förstå hur barn samspelar och vilka strategier de använder sig av i sin 

kommunikation. Finns inte den kunskapen kommer förmodligen förskollärarna inte agera 

korrekt alla gånger när de ska försöka tolka barnen sätt att uttrycka sig. 

 

De strategier barnen använder sig av för att kommunicera och samspela med varandra 

som vi har kunnat urskilja i videoobservationerna är verbalt språk, icke verbalt språk, 

härma varandra, använda föremål samt förhandlingar 

 

Resultatet visar att i ateljén använder barnen till stor del sitt verbala språk för att söka 

kontakt med andra barn, i många fall förstärker de sin kommunikation med sitt 

ickeverbala språk. Dahlkwist (2012) belyser just detta, att det verbala språket förstärks av 

det ickeverbala språket. Detta är något som vi mer eller mindre har sett igenom hela 

resultatet att barnen gör. Fast å andra sidan förklarar både Dahlkwist (2012) och Aasebø 

och Melhuus (2007) att barn använder sitt ickeverbala språk i mycket större utsträckning 

än vad vuxna gör. Utifrån resultatet kan vi se att barnen i flera fall kommunicerar med 

höga läten, även om barnen sitter och småpratar med varandra har vi fått uppfattningen 

om att det är viktigt för barnen att låta högst, barnens tonfall blir högre när de inte blir 

bekräftade. Detta tolkar vi som att barnen känner att ”hörs jag inte så finns jag inte”. Detta 

är även något som Engdahl (2011) belyser, hon menar att barn i många fall använder 

högljudda läten som en strategi för att skapa kontakt. Eftersom att ateljén är begränsad 

till ett rum så blir ljudnivån lätt för hög för många barn, vilket kan bidra till att barnen 

inte vill vistas i ateljén. Utifrån ovanstående har förskolläraren en viktig roll för att 

tillgodose barnens behov. Eftersom att förskollärarna har begränsat antalet barn i ateljén 

bidrar det till att alla barn kan vistas i ateljén utifrån sin egen förmåga. Trots 

förskollärarnas didaktiska val att begränsa antalet barn så blir ljudnivån ändå hög, detta 

är något som förskollärarna arbetar aktivt med så att alla barn kan känna sig trygga och 

säkra med att vistas i ateljén. I en del fall tänker även barnen på att det är högljutt och 

säger till vilket även synliggörs i vårt resultat. Det icke verbala språk som barnen 

använder i ateljén är en förstärkning av det verbala språket, materialet i ateljén blir även 

ett redskap i barnen sätt att samspela och kommunicera. Braxell (2010) menar att både 
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omfånget och placeringen av materialet har en stor betydelse för hur barnen kan uttrycka 

sig. Vi tolkar det som att när barnen använder det material som finns tillgängligt i ateljén 

bidrar det till att barnen med hjälp av materialet kan göra sig förstådda eller förstärka det 

de menar. I exemplet med Spindelmannen tolkar vi det som att färgen då blev en 

förstärkning av det Pelle ville förmedla samtidigt som barnen är i samförstånd med 

varandra i sitt samspel. Ögonkontakt och leenden är en central del i det ickeverbala 

språket vilket kan ses i resultatet då Emma och Hugo skickar pennor till varandra. Utifrån 

det vi kan se uppstår en lek i ateljén där barnen trots att de bara har det icke verbala språket 

är i samförstånd med varandra i sitt samspel. Detta stämmer överens med det Engdahl 

(2011) tar upp, hon menar att när barnen använder sig utav exempelvis ögonkontakt och 

leenden bjuder barnen in till lek.  

 

När vi ser på de resultat som framkommit kan vi se att de strategier som barnen använder 

för att samspela och kommunicera ingår i det verbala och ickeverbala språket. Det vi tog 

upp tidigare om att materialet kan ses som ett redskap, är även det en strategi som barnen 

använder för att kommunicera med andra. Föremålen som barnen använder i ateljén blir 

en hjälp för barnen att söka kontakt. Kanske kan föremålen som barnen använder vara en 

hjälp när barnen inte riktigt vågar ta kontakt. Ser vi tillbaka till Olle, Nils och Viktor 

skulle det kunna vara så att eftersom att Viktor använder flygplanet som hjälp för att söka 

kontakt så blir det inte lika uppenbart för honom att han egentligen blir utesluten ur leken. 

Det kanske gjorde att Viktor försöker att ta kontakt fler gånger än om han inte haft 

flygplanet till hjälp. Som vi tidigare nämnde så kan föremålen eller materialet i ateljén 

också ses som kulturella redskap, vilket innebär att föremålen eller materialet som barnen 

använder inte används i det egentliga syftet. Detta är något som vi också uppmärksammat 

från videoobservationerna, vilket innebär att det förskollärarna säger och det 

videoobservationerna visar stämmer överens med varandra.  

 

Vi har i vårt resultat uppmärksammat att härma varandra är en central strategi som barnen 

använder när de samspelar och kommunicerar, att härma är en kommunikationsform som 

barnen använder i sin kommunikation med andra barn. Vi kan se att barnen härmar 

varandra i ateljén genom att de kopierar varandras teckningar, detta sker genom att de gör 

lika varandra, använder samma färger eller skriver lika skrift, barnen härmar varandras 

verbala språk vilket innebär att de uttrycker samma ord, läte eller sång och tar efter 

varandras idéer. När barnen härmar varandra så blir det inte alla gånger lika utan barnen 

tar idén och använder den efter sin egen förmåga, även om idén då är någon annans blir 

slutresultatet inte exakt lika hos barnen. Många av de barn som vill göra lika som någon 

annan har vi uppmärksammat att de ofta har iakttagit sin kamrat innan för att sedan härma. 

Att visa nyfikenhet och att iaktta är något som läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) 

lyfter, utifrån detta tolkar vi det som att när ett barn iakttar skapas en nyfikenhet hos 

barnet som i sin tur leder till att barnen söker och erövrar ny kunskap, denna kunskap 

uppstår efter att barnen diskuterar och reflekterar över det de gör. Eftersom att det är barn 

i olika åldrar som befunnit sig i ateljén vid observationstillfällena har detta bidragit till att 

de yngre barnen många gånger härmat de äldre, vilket har lett till att de yngre barnen fått 

nya erfarenheter som de sedan kan föra vidare till någon annan. Gällande de förhandlingar 

som sker bland barnen kan vi se att det många gånger är de yngre och de äldre barnen 

som hamnar i förhandlingar och maktpositioner. Vi tolkar det som att de äldre många 

gånger vill ha makten eftersom att de är äldre och anser sig ha mer erfarenheter, Sheridan 

et al. (2011) menar att det är i barnens interaktion som dessa förhandlingar sker. Även om 

förhandlingar och maktpositioner kan uppfattas som något dåligt är det något som alla 
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barn går igenom när de är i ett samspel med varandra. I detta samspel sker även ett lärande 

hos barnen.  

 

Sammanfattande diskussion  
 

Ser vi till det resultat som vi har kommit fram till och det som bland annat Sheridan et al. 

(2011), Säljö (2014), och Nearland och Martinsen (2011) tar upp om social kompetens 

kan vi konstatera att det är i samspelet som barnen utvecklar den sociala kompetensen 

som de behöver för att fungera i samhället. Att vara socialt kompetent är minst lika viktigt 

som att vara verbalt begåvad menar Dahlkwist (2004). Han förklarar även att genom att 

vara socialt kompetent innebär att kunna se saker ur andras perspektiv, hantera konflikter 

samt att barnen även utvecklar sin empatiska förmåga. I alla våra videoobservationer har 

vi sett ett samspel. Vilket i sin tur innebär att under denna studie så har barnen utvecklat 

sin sociala kompetens vilket också ingår i vår teoretiska ram.  

 

Utifrån resultatet, både i videoobservationerna och i intervjuerna kan vi konstatera att 

ateljén som ett pedagogiskt rum är betydelsefullt för alla barns kommunikation och 

samspel. Vi kan utifrån resultatet se att fler borde använda ateljéarbete som ett sätt att 

främja kommunikationen och samspelet mellan barnen på förskolan. Eftersom att ateljén 

som ett rum för kommunikation och samspel inte finns forskat på i så stor utsträckning 

anser vi att detta är en start där vi synliggör den betydelse som ateljén kan ha.  

 

Didaktiska implikationer 

 

De vi kommit fram till är att de didaktiska överväganden som förskollärarna gör i ateljén 

är av stor betydelse för barnens kommunikation och samspel. Genom att förskollärarna 

har ett syfte med både materialet, miljön och tillgängligheten både vad gäller materialet 

och rummet bidrar det till att främja kommunikationen och samspelet mellan barnen. 
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Förslag på fortsatt forskning 

 
Ateljén som en plats för barnens kommunikation och samspel har visat sig vara ett relativt 

outforskat ämne. Det som finns forskat om gällande ateljén är mest om pedagogernas roll 

samt om materialets betydelse.  

 

Eftersom att ateljén har visat sig vara ett bra pedagogiskt rum där barnen kan utvecklas 

tycker vi att det vore intressant att göra en längre studie där man går in på djupet när det 

gäller barns uttrycksformer. Detta skulle då kanske bidra till att förståelsen för barns 

handlingar blir större. Samt att ateljén även synliggörs som ett rum som inte bara kan 

användas till skapande aktiviteter.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1 
Till vårdnadshavare! 

Förfrågan om tillstånd för ert barn att delta i videoobservationer. 

 

Vi är två studenter från högskolan i Gävle som nu läser vår sista termin på 

förskollärarprogrammet.  

 

Vi ska under hösten skriva vårt examensarbete där vi kommer fokusera på barns samspel 

och kommunikation. Vi vill undersöka hur och på vilka sätt barn samspelar och 

kommunicerar med varandra. Vi har valt att avgränsa oss till ateljén, detta för att ateljén 

ofta ses som en mötespunkt på förskolan. Detta ska vi försöka ta reda på genom att 

videobservera barnen i ateljén. 

 

Barnet, personalen, förskolan och kommunen kommer att ges fingerade namn och vi 

kommer endast att videoobservera de barn där vi fått vårdnadshavarens godkännande. 

Det insamlade materialet kommer inte visas för någon obehörig person. Barnen eller ni 

får när som helst under tiden avbryta barnets deltagande.  

 

Med vänliga hälsningar:  

Gitte Styrman 

 070-XXX XX XX 

 XXX@student.hig.se 

Lina Frisegård 

 070-XXX XX XX 

 XXX@student.hig.se  

 

Handledare: Kerstin Bäckman 

Högskolan i Gävle, akademin för utbildning och ekonomi  

 026-64 85 00 

 kbn@hig.se 

……………………………………………………………………………………………. 

 

(   ) Ja. Jag ger tillstånd att mitt barn får delta i observationer med hjälp av videokamera 

 

(  ) Nej. Jag ger inte tillstånd att mitt barn får delta i observationer med hjälp av 

videokamera 

 

INLÄMNAS SENAST: 

 

Vårdnadshavare………………………………………………………………………… 

 

 

Vårdnadshavare…………………………………………………………………………. 

mailto:kbn@hig.se
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Bilaga 2 

 
Till personalen på förskolan! 

 

Vi är två studenter från högskolan i Gävle som nu läser vår sista termin på 

förskollärarprogrammet.  

 

I vårt examensarbete i didaktik genomför vi en undersökning på Er förskola med fokus 

riktad mot barns samspel och kommunikation i ateljén. I anslutning till observationerna 

kan personalen på avdelningen komma att synas på video. Personalens kommunikation 

och samspel med barnen kan komma att vara med i undersökningen. 

 

 

Med vänlig hälsning 

Gitte Styrman  

 XXX@student.hig.se 

 070- XXX XX XX 

 

Lina Frisegård  

 XXX@student.hig.se  

 070- XXX XX XX 

 

Handledare: Kerstin Bäckman 

 

Högskolan i Gävle, akademin för utbildning och ekonomi  

 

 026-64 85 00 

 kbn@hig.se 

 

 

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

 

 

(  ) Jag godkänner medverkan till videoobservation 

 

(  ) Jag godkänner inte till medverkan i videoobservation 

 

 

 

Namn: 
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Bilaga 3 

 
Till förskollärare på förskolan! 

 

 

Vi är två studenter från högskolan i Gävle som nu läser vår sista termin på 

förskollärarprogrammet.  

I vårt examensarbete i didaktik genomför vi en undersökning på Er förskola med fokus 

riktad mot barns samspel och kommunikation i ateljén. I anslutning till observationerna 

vill vi gärna intervjua Dig/Er. Vi kommer i intervjun att använda oss av röstinspelning . 

Ni kommer i undersökningen att få fingerade namn.  

 

 

Med vänlig hälsning 

 

Gitte Styrman  

 XXX@student.hig.se 

 070- XXX XX XX 

 

Lina Frisegård  

 XXX@student.hig.se  

 070- XXX XX XX 

 

Handledare: Kerstin Bäckman 

 

Högskolan i Gävle, akademin för utbildning och ekonomi  

 

 026-64 85 00 

 kbn@hig.se 

 

 

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

 

 

(  ) Jag vill delta i intervjun 

 

 

(  ) Jag vill inte delta i intervjun 

 

 

 

Namn: 
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Bilaga 4 

 

Intervjuguide: 

 
 

Varför har ni en ateljé?  

 

 

Vad är syftet med er ateljé?  

 

 

Finner barnen ateljén intressant?  

 

 

- Om ja, hur ser ni att det finns intresse för att vistas i ateljén?  

 

 

Är materialet tillgängligt för barnen? 

 

 

När har barnen tillgång till ateljén?  

 

 

Hur är ateljén utformad för att främja barn kommunikation och samspel? 

 

 

Hur ser du på din roll i ateljérelaterade aktiviteter?  

 

 

Vad gör du om barnen inte visar intresse för ateljén?  

 

 

Vad gör du om barnen inte kommunicerar med varandra i ateljén?  

 

 

Brukar du planera aktiviteter i ateljén? 
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