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Abstrakt 
 

Children´s communication, movement and action in a studio in a preschool 

in southern Sweden 
-Two observational studies 

 

Syftet med studien var att bidra med kunskap om hur den möblerade miljön i ateljén i en 

förskola kan inverka på barns kommunikation, rörelse och agerande. 

Studiens frågeställningar fokuserade på hur barnen kommunicerar i ateljémiljön, hur 

barnen rör sig i ateljémiljön och hur barnen kommunicerar i relation till hur de rör sig 

eller beter sig och ateljémiljöns inverkan på barns agerande. För att få svar på dessa 

frågor har kvalitativa observationsstudier på två barn i åldern 2-4 år genomförts i ateljén 

på en kommunal förskola i södra Sverige. Studiens resultat visar att ateljémiljön bidrog 

till barnens kreativitet då det ursprungliga arbetet med collage övergick till fri lek i 

rummet. En annan aspekt som iakktogs i studien var att miljön var anpassad efter 

barnens längd, vilket gjorde att miljön inverkade positivt på barnens kommunikation, 

rörelse och agerande då barnen nådde materialet på hyllorna (se kapitel 7.1. och 7.2.). 
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1 Inledning 
Johansson och Pramling Samuelsson (2009) skriver att leken är en del i barns vardag, i 

leken stimuleras lärande i samspel med andra människor i exempelvis förskolemiljön. 

De menar att den svenska förskolans möblerade miljö är formad utifrån barnen, det gör 

att den möblerade miljön tycks kunna inverka på barns kommunikation, rörelse och 

agerande. En studie om miljöns inverkan på barns lärande, visar att barnen lär sig 

genom att samspela och kommunicera med varandra. Studien visar också att samspel 

och lärande hänger ihop. I svenska förskolor är den pedagogiska miljön en viktig del för 

barnens lek och lärande (Jensen och Harvard 2009). Den här studien har en 

teorianknytning i det sociokulturella perspektivet som innefattar barns lärande genom 

samspel och kommunikation med andra människor (se kapitel 5.1). Säljö (2010b) lyfter 

fram att barnen lär i interaktion genom samspel och kommunikation med varandra. Det 

som framför allt lyfts fram i denna studie är att en svensk förskolas ateljémiljö tycks 

inverka på barns kommunikation, rörelse och agerande. Barnens lek och lärande är 

centrala begrepp för den här studien, därför är det intressant att studera hur den 

möblerade miljön i ateljén i förskolan kan inverka på barns kommunikation, rörelse och 

agerande samt hur ateljémiljön kan vara relevant för en förskoleverksamhet i svenska 

förskolor. Här kan begreppen (lek och lärande) ses utifrån hur barnen kommunicerar 

med varandra, hur de rör sig i rummet och barnens samspel. Och särskilt hur de 

kommunicerar när de rör sig eller beter sig. 

 

I kommande profession som förskollärare vill jag främja barnens lärande genom att 

forma den fysiska miljön så den är inbjudande, väcker barnens nyfikenhet och främjar 

kreativitet, självständighet och samspel på olika sätt. I den kommande professionen som 

förskollärare vill jag att det som görs i ateljémiljön ska kunna ses som både lek och 

lärande. Skolverket (2010) framhåller att ”barn söker och erövrar kunskap genom lek, 

socialt samspel, utforskande och skapande, men också genom att iaktta, samtala och 

reflektera” (2010:7). Studiens aktivitet kan i sig troligen vara en lek utifrån barnens 

perspektiv, samtidigt skulle det kunna vara ett lärande utifrån ett barnperspektiv om jag 

hade försökt att närma mig barnens perspektiv, det hade jag kunnat göra genom att 

intervjua barnen efter observationerna. 

 

Denna studie fokuserar på barns sätt att kommunicera (samspel), hur barnen rör sig i 

ateljén, barns agerande i ateljén och hur barnen kommunicerar i relation till hur de rör 

sig eller beter sig i ateljémiljön. Ateljémiljön sågs som inbjudande för barnen att 

använda sin kreativitet. Ateljémiljön (skapandematerial och möblerna) var anpassad 

efter barnens längd, det gjorde att det krävdes inte att en pedagog fanns med i rummet. 

Ateljémiljön främjade alltså barnens självständighet och lust att leka och lära. 

Skolverket (2010) nämner att förskolans verksamhet ska sträva efter att barnen 

utvecklar sin nyfikenhet, lust samt förmåga att leka och lära (ibid). 
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2 Syfte och frågeställningar 
 

2.1 Syfte 
 

Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur den möblerade miljön i ateljén i en 

förskola kan inverka på barns kommunikation, rörelse och agerande. 

 

2.2  Frågeställningar 
 

• Hur kommunicerar barnen i miljön? 

• Hur rör sig barnen i miljön? 

• Hur kommunicerar barnen i relation till hur de rör sig eller beter sig? 

• Hur tycks ateljéns möblerade miljö inverka på barns agerande? 

 

 

 

 

Frågeställningarna i den här studien kommer att besvaras utifrån två observationsstudier 

i en svensk förskolas ateljémiljö. Den här studien kan tänkas ses som inspiration för 

förskollärare, för att se hur den möblerade ateljémiljön kan inverka på barns 

kommunikation, rörelse och agerande. 
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3 Begreppsdefinitioner 

 

Ateljé 
Begreppet ateljé i förskolan är detsamma som pysselrum och målarrum. Det är alltså 

ett rum där barnen ges möjlighet att skapa saker av olika material, exempelvis halsband 

och armband av pärlor, teckningar, en bil av kartonger och papper m.m. Nordin- 

Hultman (2004) framhåller att skapande material, såsom pennor, färger, pärlor m.m, i 

en studie visade sig vara vanligast i de svenska förskolorna. Enligt Skolverket (2010) 

ska förskolans verksamhet sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga 

och skapa med hjälp av olika material. 

 

Ateljémiljön 
Ateljémiljön innefattar den fysiska miljön, alltså den möblerade miljön, i ateljén. I den 

här studien innefattar ateljémiljön hyllor, bord, stolar, brickhylla samt det material som 

finns i ateljén, såsom pysselmaterial, kottar, papper, färgpennor m.m. 

 

Barns lärande i ateljén 
Barns lärande i ateljén i förskolan kan definieras på olika sätt och är ett omfattande 

och komplicerat begrepp samt inte helt lätt att fånga.  

För att beskriva begreppet barns lärande i denna studie i syfte att kunna studera 

detsamma, så innefattar det i den här studien enbart barns lärande som hur de 

kommunicerar (samspelar), rör sig och agerar i rummet. Williams (2006) framhåller att 

enligt Vygotskijs teori så är miljö och samspel viktiga grundstenar för barns lärande 

och utveckling. Vygotskijs kulturhistoriska teori har lagt grunden till det som idag 

kallas det sociokulturella perspektivet som beskrivs under kapitel 5.1. 
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4 Tidigare forskning 
Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur den möblerade miljön i ateljén i 

förskolan tycks kunna inverka på barns kommunikation, rörelse och agerande. Tidigare 

forskning som nämns fokuserar därför på dessa områden, främst utifrån svenska 

synvinklar. 

Under detta kapitel redogörs miljöns betydelse och barns lärande som kommunikation, 

rörelse och agerande. 

 

4.1 Miljöns betydelse 
Björklid (2005) skriver att miljön omfattar både de fysiska, sociala och kulturella 

egenskaperna, de är som ett växelspel och är svåra att skilja på. Det kan ses som hur 

människor tilldelar sig den fysiska miljöns mening och betydelse, det vill säga hur 

känsloladdat det kan vara i ett visst rum eller i en närmiljö. 

 
Miljöbegreppet omfattar såväl fysiska och sociala som kulturella egenskaper. Dessa 

egenskaper är transaktionella, det vill säga i ett ständigt växelspel, integrerade och svåra 

att särskilja[...]Det handlar om hur vi tilldelar ett fysiskt rum mening och betydelse, hur 

det är laddat med känslor – en känsla för platsen eller sin närmiljö (Björklid 2005:29). 

  

Närmiljön kan vara familjen, hemmet eller förskolan (Ljubetic, Reic Ercegovac & 

Koludrovic 2015). 
     

Utifrån ett sociokulturellt perspektiv kan samspel och kommunikation mellan barnen ses 

som lärande. När barnen lär av varandra kan det ses som att de är trygga (Säljö 2010b). 

Barnens trygghet i miljön på förskolan kan också handla om pedagogens 

förhållningssätt till dem.  
 

Ett utgångsantagande i ett sociokulturellt perspektiv på utveckling och lärande är, som 

framgått, att människor handlar inom ramen för praktiska och kulturella sammanhang och 

direkt eller indirekt samspel med andra (Säljö 2010b:104).  
 

Pedagoger ska enligt Roberts (2008) i sitt förhållningssätt till barnen lyssna på vad de 

säger och vill, det kan vara känsloladdade situationer i ett visst rum eller närmiljö (ibid). 
Den fysiska miljön har betydelse för barns lek och lärande, den väcker minnen genom 

social, kulturell och en historisk dimension. Närmiljön fungerar som barns fysiska 

socialisation, det kan vara hemmet, förskolan eller lekmiljön ( i den här studien är 

lekmiljön inomhusmiljön) framhåller Sandberg och Vuorinen (2008). 

 
Den fysiska miljön har både en social, emotionell, kulturell och en historisk dimention 

gennom att den väcker minnen hos männniskor. Under de tidiga åren upptäcker barn 

världen. Individens erfarenheter från olika kontexter utökas under hela livet, från 

barndomen från ålderdomen. Av stor betydelse för barns fysiska socialisation är hemmet, 

förskola/skolan och lekområden utomhus (Sandberg och Vuorinen 2008:13). 

 

Johansson och Pramling Samuelsson (2009) nämner att den pedagogiska miljön är en 

viktig del av barns lek och lärande. Miljön bildar en helhet för barns lek och lärande. 

Den pedagogiska miljön är hemlik i de flesta förskolorna i Sverige, för att ”bygga 

broar” mellan hem och förskola (tryggheten). Synen på material och miljö har varit 

förankrad enligt Fröbels tradition och hans bärande idéer, där fokus ligger på intresse 

och klassificering. Den fysiska miljön är till för att utmana, inspirera samt väcka 

intresse för barns lek och lärande (ibid). Utifrån det sociokulturella perspektivet 

beskriver Säljö (2010a) att förmågor som hänger ihop med någons personlighet kan vara 
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lärande och utvecklande, det kan vara som att skriva, samtala, lösa problem och så 

vidare. Det handlar också om hur människor tar till sig vad som benämns medierande 

redskap (se kapitel 5.1). 

 

4.2 Barns lärande som kommunikation, rörelse och agerande 
Meningsskapande är ett centralt begrepp som Johansson och Pramling Samuelsson 

(2007) använder sig av för att belysa barns lek och lärande, de menar att barns lek och 

lärande är delar av barns livsvärldar, en livsvärld vi människor lever i och samlar våra 

erfarenheter i. De beskriver att människan erfar världen med kroppen. Det tas upp att 

kroppen består av två delar som inte kan skiljas, nämligen fysisk och psykisk. Enligt 

författarna är lek och lärande också kroppsliga fenomen, som inte kan skiljas från barns 

livsvärld, det vill säga att lek och lärande är en interaktiv helhet. I barns livsvärld är lek 

och lärande alltifrån begynnelsen en helhet, det är inget som barn skiljer på. Författarna 

hävdar att barn är situerade i världen, i leken och lärandet. Lek är inte något som barn 

bara gör utan det är något som händer med barnet också. Med den tanken så menar 

författarna att lärandet fungerar på samma vis, att lärandet inte endast handlar om vad 

barn lär sig utan även att det under lärandet händer något med barnet. Barn är beroende 

av att samspela med andra människor. Oavsett vilken form som barnets agerande har, så 

finns det inga begreppsliga eller instrumentella gränser i barns kommunikation, rörelse 

och agerande. Författarna menar att barns lekvärldar innebär att barn griper tag i 

varandras lekhandlingar, skapar mening samt bjuder in eller avvisar andra att delta. 

Detta beror på att barns lek och lärande kan förstås utifrån ett helhetsperspektiv, med 

det menas att barn kan ha en bild av hur leken ska vara (ibid).  
 

För att förstå barns lek och lärande utifrån ett helhetsperspektiv måste vi lämna den 

tudelning som utgår ifrån att barns lek eller språkhandlingar antingen representerar inre 

föreställningar eller står för förhållanden i den yttre världen (Johansson och Pramling 

Samuelsson 2007).  
 

Säljö (2010b) beskriver att det sociokulturella perspektivet innefattar kommunikation 

och samspel i olika situationer. Sociokulturellt perspektiv handlar också om att 

människor är beroende av varandra och att det behövs minst två personer som är 

delaktiga för att kunna samspela (ibid). 

 

Sheridan och Pramling Samuelsson (2013) skriver om fyra dimensioner, samhället, 

lärare, barn och inlärning. Dimensionerna utgör perspektiv som kan relateras till 

strukturer, processer, innehåll och resultat. Beroende på hur dimensionerna samverkar 

skapas olika kvalitet i dimensionerna. Helhetsbilden i den kvalitet i miljöerna som 

skapas ligger i samspelet mellan lärare och barn, det vill säga gör den pedagogiska 

kvaliteten. Helheten skapas inte utifrån den pedagogiska kvaliteten som finns, den tar 

form och utvecklas i pedagogiska processer genom samverkan och kommunikation som 

bildas mellan barn och lärare genom interaktion i förskolans sammanhang (ibid). 

 

När lärande upplevs som något positivt så är det lättare att lära sig och prestera bra 

menar Richter, Lehrl och Weinert (2016). Vidare skriver de att det finns två viktiga 

komponenter, som är det effektiva och motiverande beteendet till lärande, barns 

åtnjutande av lärande och lärande ansträngning. Lärmiljöer som barn träffar på innan 

den obligatoriska skolan har betydelse för deras syn på lärande. Det är av stor betydelse 

att kontrollera den nationella och internationella kvaliteten som finns. Barn som 

upplever kvaliteten i förskolan och hemmet som stimulerande har bättre förutsättningar 

i exempelvis matematik, skriftspråket samt sociala färdigheter från tidigare barndom 

visas i tidigare forskning (ibid). 
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Enligt Asebø och Melhuus (2007) lär sig barn bland annat genom att kommunicera och 

uttrycka sig med ord och handling samt med kroppen och det omgivande rummet, detta 

är något som sker vid barns så kallade socialisationsprocesser (ibid). Samverkan mellan 

förskola och hem kan inverka positivt på barns kognitiva och icke kognitiva utveckling, 

det vill säga barns intellektuella (kognitiva) och fysiska (icke kognitiva) utveckling 

(Hachfeld, Anders, Kuger & Smidt 2015). I den här studien definieras lärande som 

kommunikation, rörelse och agerande (se kapitel 3). 
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5 Teorianknytning 
Teoretiskt vilar denna studie på ett sociokulturellt perspektiv, vilket synliggörs här 

nedan. 

 

5.1 Sociokulturellt perspektiv 
Säljö (2010a) har lyft fram det sociokulturella perspektivet i Sverige, vilket bygger på 

Vygotskijs kulturhistoriska teori. I detta är den fysiska omvärlden, det vill säga 

samhället betydelsefullt. Grundtanken i det sociokulturella perspektivet är att samspel 

och kommunikation med andra människor betyder mycket. Vidare framhåller 

författaren att synen på ett sociokulturellt perspektiv kan ses (genom lärande och 

utveckling) hur människor utvecklar förmågor som kan kopplas till sin personlighet, det 

kan ses som att skriva, samtala, lösa problem och så vidare. Det handlar om hur 

människor tar till sig vad som benämns medierande redskap.  

 
Det sociokullturella perspektivet på lärande och utveckling handlar således om hur 

människor utvecklar förmågor som är kulturella till sin karaktär, som att läsa, skriva, 

räkna, resonera abstrakt, lösa problem och så vidare. Annorlunda uttryckt handlar detta 

om hur människor tar till sig – approprierar – vad man i denna tradition kallar 

medierande redskap (Säljö 2010a:185). 

 

I det medierande redskapet beskriver författaren hur redskapet kan användas och vad det 

innebär, såsom när människor ska förstå sin omvärld eller agera i den, det vill säga i den 

språkliga eller materiella kommunikationen.  

 
Ett språkligt eller mentalt redskap är en symbol, ett tecken eller ett teckensystem vi 

använder för att tänka och kommunicera med. Språkliga redskap är exempelvis 

bokstäver, siffror, räknesystem och begrepp (inflation, triangel, + och -, procent och så 

vidare). Språkliga redskap av detta slag har sitt ursprung i den kulturella utvecklingen och 

de har alltid en historia – en sociogenes. Ett exempel på detta är det metriska systemet för 

att mäta avstånd och andra storheter (Säljö 2010a:185). 

 

I medierande redskap finns något som kan tolkas som en triangel. Triangeln innefattar 

medierande redskap, stimulus och respons. Den visar på hur det finns en tydlig koppling 

mellan stimulus och respons.  

 
Vygotskijs berömda triangel som illustrerar medieringens princip. Människan reagerar 

inte direkt på omvärldens signaler (stimuli) utan hon tänker med hjälp av kulturella 

redskap (som finns i spetsen av triangeln (medierande redskap)) (Säljö 2010a:186).  

 

Säljö (2010a) menar att människor tänker ”i omvägar”, med det menas att de inte tänker 

direkt på saken utan finner den naturlig att använda eller som en hjälp till att förstå 

något, detta för att människor har olika erfarenheter med sig.  
 

Att tänka och kommunicera innebär såldes att männikor använder sig av kulturella 

redskap när de förstår och analyserar omvärlden. Vygotskij uttrycker detta som att 

människor inte upplever världen direkt, utan de tänker ”i omvägar” med hjälp av 

medierande redskap (Säljö 2010a:185). 
 

Det medierande redskapet kan vara både språkligt, kulturellt eller fysiska redskap. 
 

Men mediering sker också genom fysiska redskap. Vi använder spadar för att gräva med 

och tangentbord för att skriva på (Säljö 2010a:186). 
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Sträng och Persson (2003) framhåller att i ett sociokulturellt perspektiv beskrivs 

omvärlden på olika sätt i olika miljöer. Lärandemiljöer kan handla om den fysiska 

omvärlden, såsom den möblerade inomhusmiljön, geografiska miljön samt 

omgivningens utseende, som närheten till skog och mark, gator och torg. I det 

sociokulturella perspektivet ligger inte fokus bara på fysiska omständigheter, (ting, 

fenomen) utan också på företeelser utanför människors samspel och kommunikation. 

Människor befinner sig aldrig i en neutral erfarenhet av omvärlden utan förtolkning. Det 

sociokulturella perspektivet utgår ifrån delaktighet genom kommunikation och 

interaktion med andra människor (Säljö 2010b). 

 

Enligt Williams (2006) utgår perspektivet ifrån att människors och institutioners 

kunskap skapas och uppehålls i samspel som sker i specifika situationer. Barn tar till sig 

sätt att tänka, tala samt utföra handlingar i samspel. En person som kan mer i det 

sociokulturella perspektivet vägleder och stöttar den som är mindre kunnig i praktiken. 

Den lärande personen (mindre kunnige personen) är beroende av stöd och vägledning 

från den mer kunnige personen, men efterhand tar den mindre kunnige personen större 

ansvar och så småningom kan personen hantera tankegången och handlingen på egen 

hand (ibid). 

 
I ett sociokulturellt perspektiv sker lärande genom interaktion. Perspektivet utgår från att 

människors och institutioners kunskap skapas och upprätthålls genom interaktion som 

sker i specifika kulturella kontexter. I samspel tar barn (eller vuxna) till sig sätt att tänka, 

tala och utföra handlingar som de blir delaktiga i. Det generella antagandet är att den mer 

kunnige i ett sociokulturellt hänseende vägleder eller stöttar den som är mindre kunnig i 

den aktuella praktiken. Inledningsvis är den lärande beroende av stöd och handledning 

från den mer kunnige personen, men efterhand övertar hon eller han ett allt större ansvar 

och kan såsmånigom hantera tankegången eller handlingen på egen hand (Williams 

2006:47).   

 

Samspel och kommunikation är något som anses vara grundstenar för det 

sociokulturella perspektivet. Utifrån frågeställningarna i denna studien kan det 

sociokulturella perspektivet ses som relevant i relation till barns lärande som 

kommunikation, rörelse och agerande för att belysa den möblerade miljöns inverkan på 

barns kommunikation, rörelse och agerande i ateljén på en förskola.  

 
Interaktionen och kommunikationen är centrala eftersom dessa ses som länkar för 

lärandet (Williams 2006:48). 
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6 Metod och material 
Under detta kapitel kommer metodval, urval, genomförande, forskningsetiska 

överväganden samt metodkritik att redovisas. En beskrivning av ateljémiljön och 

observationstillfällenas utgångsläge kommer också kort att beskrivas. 

 

6.1 Metodval 

Kvalitativ ansats 

Denscombe (2009) skriver att en kvalitativ ansats handlar om skrivna och talade ord 

eller bilder. I studien har en kvalitativ ansats valts, vilket Løkken och Søbstad (1995) 

skriver om. De skriver att en kvalitativ ansats oftast är helhetsinriktad på hur man går 

till väga för att studera det objekt man är intresserad för. Författarna framhåller att 

observatören vill studera samma objekt (samma situation) från olika synvinklar och 

fånga helheten, det vill säga få ett holistiskt perspektiv. Holistiskt perspektiv betyder att 

observatören vill få en helhetsbild av objektet som säger mer än de enskilda delarna, 

detta vill säga att man ser hela människan och anser att det är olyckligt att splittra bilden 

i ”småbitar”, då man vill förstå varför människan kommunicerar, rör sig och agerar som 

den gör. Kvalitativ ansats är också induktivt inriktad, det innebär att slutsatser dras från 

det enskilda och specifika till det som ses vara allmänt. Insamlat material styr oftast 

slutsatser och teoribildning. I en kvalitativ ansats präglas studien inte av någon 

testsituation, för att inte beteendet ska kunna styras av observatören. Studien sker alltså 

direkt i den ”vanliga” miljön utan någon testsituation. Författarna tar upp att det bland 

annat är viktigt för observatören att vara ”öppen” i samspelet med det objekt som man 

vill veta mer om. Det viktigaste i en kvalitativ ansats är att det handlar mer om 

förståelse än om förklaring (ibid). Exempel på kvalitativa ansatser är intervju, 

observation och dokumentation (Denscombe 2009). Utifrån studiens syfte och 

frågeställningar valdes en kvalitativ ansats och observationsstudier för att studera 

barnens sätt att kommunicera, hur de rör sig och agerar. Och också hur de 

kommunicerar när de rör sig eller beter sig. 

 

Observation som datainsamlingsmetod 

Observationer genomfördes genom skrivna och talade ord samt bilder. Metoden valdes 

för att svara upp till studiens syfte och frågeställningar. Observationer valdes också för 

att kunna studera hur barnen agerade och rörde sig i ateljemiljön. Ljudupptagning 

användes som ett verktyg vid observationerna för att kunna studera barnens 

kommunikation i ateljemiljön. 

 

Olika observationsmetoder 

Det finns en mängd observationsmetoder och jag vill enbart inledningsvis peka på några 

olika sätt att lägga upp observationsstudier på. 

 

Osystematisk observation innefattar att man i stunden registrerar vad som sker, det vill 

säga att observationen inte kan planeras i förväg. Det gör att observationen också får en 

anekdotisk karaktär. Anekdotisk karaktär kan vara en loggbok, det vill säga nedskrivna 

och tillfälliga observationer. Det kan också innefatta enskilda episoder eller beskriva 

vad som skett under loppet av exempelvis en dag (dagbok) eller en vecka (Løkken och 

Søbstad 1995). 

 

Fältanalys- deltagande observation innebär att observatören själv är instrumentet, där 

går observatören in och medverkar aktivt tillsammans med de berörda personerna, 

samtidigt som man är den som ska analysera observationen och situationen efter 
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observationstillfället. I denna observationsmetod kan det vara av betydelse att vara klar 

över sin egen subjektivitet, samt att observatören är medveten om sitt förhållnngssätt till 

den. Det kan också vara av betydelse att som observatör vara medveten om att 

fältanalys egentligen innebär att ett ”fält”/område delas upp även om observatören 

egentligen är ute efter att se helheten i observationen. I en fältanalys finns det egentligen 

flera saker som observatören behöver vara vaksam över, exempel på det är att när 

observatören är aktiv i observationen kan det vara av betydelse att vara medveten om 

vilka kritiska område som kan uppstå vid analyseringen av observationen och 

situationen. Miljöval kan vara ett av de kritiska områderna som kan göra att 

observatören stöter på problem vid analysarbetet av observationen. Det kan vara svårt 

som observatör att se de kritiska områderna innan observationstillfället (Løkken och 

Søbstad 1995). 

 

Jag har valt vad som kallas Naturalistisk- respektive systematisk observationsmetod för 

att jag som observatör ville vara passiv observatör, för att se hur barnen 

kommunicerade, rörde sig och agerade i ateljémiljön. Och särskilt hur de 

kommunicerade i relation hur de betedde sig eller rörde sig när de gavs möjlighet till att 

forma leken själva, utan ledning av mig som observatör. Under min utbildning till 

förskollärare har jag stött på författare (bland annat Johansson och Pramling 

Samuelsson) som framhållt betydelsen av att pedagogen låter barnen använda flera 

leksaker från olika rum i en och samma lek. Utifrån min roll som observatör fanns 

visionen om att leken kunde formas till en lek för att sen gå över till en annan lek, därför 

valdes naturalistisk- och systematisk observationsmetod (se kapitel 7.2 och 7.3). I 

följande avsnitt beskriver jag detta lite utförligare. 

 

Val av observationsmetoder för den här studien 

Naturalistisk observation innebär skriver Løkken och Søbstad (1995) att observatören 

är ”osynlig” (observatören är passiv) vid observationstillfället. Det innebär också att 

observationen sträva efter att göras utan invändningar eller påverkan från observatören. 

Systematisk observation utgår ifrån att det är förutbestämt vad som ska observeras. 

Systematisk observation innebär att observatören vet vad den vill observera innan 

observationstillfället och tror sig veta vad som kommer att hända vid 

observationstillfället. Systematisk observation innebär också att observatören redan 

innan observationen har antecknat olika rubriker eller kryssrutor (ibid). 

 

Denscombe (2009) belyser att systematisk observation innebär att observatören är så 

”osynlig” som möjligt under observationstillfällena. Systematisk observation är en 

undersökningsmetod som vanligtvis används när interaktionen i exempelvis miljöer ska 

studeras. Som i andra undersökningsmetodiska sammanhang innebär det att 

observatören försöker vara så objektiv som möjligt (ibid). I studien utgick 

observationerna ifrån en ”mall” (se förklaring av ”mall” nedan) som innebär att 

observationerna omfattar: dagens tidpunkt, datum, observationens tidsomfattning, 

observationsplats, deltagare, deltagarnas ålder och kön, beskrivning av 

händelseförloppet i observationer samt sammanfattning och tolkning av det insamlade 

materialet (Løkken och Søbstad 1995). Eftersom en systematisk observation utgår ifrån 

att objektet (miljön/möbler) och subjektet (barnen) som ska observeras är förutbestämt 

formades därför en ”mall” som användes vid observationstillfällena. ”Mallen” som 

användes var en slags spaltobservation (löpande protokoll) och traditionell 

kartläggningsobservation. Som nämnts ovan utformades ”mallen”  med ramar för 

uppgifter om den aktuella dagens datum, tidpunkt, observationens tidsuppfattning, 

observationsplats, deltagare, deltagarnas ålder och kön, beskrivning av 
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händelseförloppet av observationen samt sammanfattning och tolkning av observation 

och ljudupptag av det insamlade materialet. 

 

6.2 Urval 
Studien genomfördes i en ateljé på en väl etablerad (erfaren) och kommunal 

(kommunägd) förskola i södra Sverige. Studien genomfördes på en avdelning där det 

fanns barn i åldern 2-4 år. Två flickor medverkade, 2,8 år respektive 4 år, i 

observationerna. Flickorna valdes för att det var åldersskillnad mellan dem, de båda kan 

kommunicera med det verbala språket och kroppsspråket samt att flickorna inte brukade 

leka tillsammans i vanliga fall. Namnen i studien är fingerade och nämns som Barn 1 

och Barn 2. Barn 1 är 4 år och Barn 2 är 2,8 år. Barnen gavs möjlighet att välja aktivitet 

för att öppna upp till samspel, utforskande och samtal mellan dem. 

 

6.3 Genomförande 
Det första som gjordes var att läsa in tidigare forskning om det valda området och 

tillvägagångssättet, för att få en förförståelse för om och hur ateljémiljön kan inverka på 

barns kommunikation, rörelse och agerande. Under observationstillfällena användes 

spaltobservation och ljudupptagning. Ljudupptagningen användes som ett komplement 

till anteckningar som fördes, för att kunna lyssna om igen och för att kunna iaktta på 

vilket sätt barnen kommunicerade i ateljémiljön. Observationstillfällena försökte jag 

(enligt den naturalistiska observationsmetoden) hålla så objektiva som möjligt i den 

mån det gick (det vill säga att jag som observatör var) i bakgrunden för att behålla en 

naturlig miljö för barnen. Efter varje observationstillfälle transkriberades och tolkades 

observationerna för att lättare läsa av helheten i observationerna, det vill säga 

ljudinspelningarna transkriberades så de blev skriftliga. Det är bra att transkribera det 

aktuella materialet, på så sätt kommer forskaren nära materialet (Denscombe 2009). 

 

En praktisk del av denna studie var att via telefon kontakta, en förskolechef för att få 

kontakt med förskollärare på en förskola, för att möjliggöra observation av barnen. 

Förskolechefen är den förskolechef som ansvarar för det skolområde som jag arbetar i, 

därför var valet självklart att kontakta den förskolechefen. Därefter skrevs 

informationsbrev om studien och samtyckeskrav till föräldrarna (se bilaga A). Första 

kontakten med förskollärarna via telefon, var att informera om det tänkta 

tillvägagångssättet, studieområdet samt för att lämna informationsbrev med 

samtyckesblankett till vårdnadshavarna. Informationsbrevet lämnades till en 

förskollärare som hängde informationsbrevet på barnens hyllor på förskolan. 

Vårdnadshavarna fick i informationsbrevet ett datum för när samtycket skulle lämnas 

tillbaka till förskollärarna. Vid första fysiska träffen med förskollärarna bestämdes 

datum och tid för första observationstillfället. Andra fysiska träffen på förskolan var vid 

första observationstillfället. En rundvisning på avdelningen av en pedagog och ”bekanta 

mig med barnen stund” gjordes en stund innan observationen ett genomfördes. 

 

Efter första observationstillfället bestämdes ytterligare ett observationstillfälle. Därefter 

gjordes transkribering av observation ett. Observationstillfälle två genomfördes och 

transkribering av observation två gjordes därefter. Vid observationstillfälle två gav 

insamlat material tillräckligt med material för studiens underlag, för att insamlat 

material kunde jämföras och ett resultat kunde framställas. Vid båda 

observationstillfällena var det samma barn som medverkade och de valde vad de ville 

göra i ateljén. Innan observation ett genomfördes gjordes en provinspelning och 

provlyssning av diktafonen, för att barnen skulle få vetskap om att diktafonen spelar in 
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vad som sägs under observationerna. Berörda barn var med och bestämde att diktafonen 

fick användas vid observationstillfällena. Hade barnen sagt nej till att diktafonen 

användes, så hade den inte använts. Barnen tillfrågades angående diktafonen för att 

svara upp till forskningsetiska överväganden. Barnen gavs möjlighet att vistas i hela 

ateljémiljön, dock använde de enbart en del i ateljémiljön under observationerna. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Information om undersökningen gavs till förskollärarna, för att de skulle få kännedom 

om mitt tillvägagångssätt. Berörda föräldrar fick ett informationsbrev om studien, för att 

ge dem möjlighet att samtycka om att deras barn fick delta i studien. Barnen tillfrågades 

också för godkännande om att delta. Dimenäs (2007) belyser att forskaren ska ha 

samtycke från alla respondenter vid en studie. Det finns fyra begrepp som har betydelse 

för forskningsstudier, sekretess, tystnadsplikt, anonymitet samt konfidentialitet. De fyra 

begreppen som Hermerén (2011) talar om är bland annat det som studien har tagit 

hänsyn till. Grundprincipen är att handlingar är allmänna och offentliga. Sekretess 

innebär att material som kan skada någon annan människa inte får lämnas ut utan att en 

specifik myndighet gör en bedömning av materialet. Det finns hemligstämplade 

handlingar som absolut inte får lämna den berörda myndigheten. Sekretessen kan vara 

tidsbegränsad, vilket innebär att alla handlingar inom händelsen måste förstöras efter 

tidens utgång. Tystnadsplikt gäller inom en viss verksamhet, forskning får göras i 

verksamheten och forskaren behöver inte anmäla om känslig information upptäcks hos 

respondenter under ett pågående projekt. Anmälningsplikten kan vägas in om den väger 

tyngre än offentlighets- och sekretesslagen. Tystnadsplikten och anmälningsplikten är 

lika men det finns skillnader, en av dem är att tystnadsplikten inte är högre än Sveriges 

lag. Anonymitet innebär att respondentens identitet är skyddad, vilket innebär att 

obehöriga inte kan hitta eller lista ut vem personen i fråga är. Konfidentialitet är ett 

skydd för att obehöriga inte ska kunna ta del av handlingar som kan komma till skada. 

Forskargruppen kan med fingerade namn föra vidare handlingar till enskilda personer, 

för att de oftast är för studier eller för att kunna kontrollera forskning. Handlingarna i 

forskningen kan kommas att etikprövas (ibid). 

 

Andra etiska aspekter som jag tagit del av är Vetenskapsrådets (2011) forskningsetiska 

principer. Principerna innebär att observatören måste ta hänsyn till informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet 

innebär att observatören är skyldig att informera respondenterna om studiens syfte, vad 

som kommer att ske och vilken uppgift respondenterna har under studien. Observatören 

är också skyldig att informera att deltagandet är frivilligt och om respondenten får 

avbryta deltagande i studien. Vårdnadshavare och förskollärare gavs möjlighet att ta del 

av information om studien och hade valmöjlighet att ge eller inte ge samtycke av 

deltagande för sitt/sina barn. Samtyckeskravet innebär att respondenterna själva får 

bestämma om deltagande i studien. Detta krav genomfördes genom vårdnadshavarnas 

och barnens samtycke via informationsbrevet (se bilaga A), barnen tillfrågades även vid 

observationstillfällena. Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter som framgår i 

insamlat material ska förvaras på så sätt att obehöriga inte kommer åt dem. Under 

studien fingerades namnen och ljudinspelningen kommer att raderas efter avslutad 

studie vilket framgick i informationsbrevet som förskollärare och vårdnadshavare hade 

möjlighet att ta del av. Nyttjandekravet innebär att insamlat material endast får användas 

för studiens syfte, alltså det insamlade materialet får endast användas för denna studie 

(ibid). 
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6.4 Beskrivning av ateljémiljön 
Ateljén var belägen i en hörna av ett kvadratiskt rum. I ateljén fanns olika material som 

ett rektangulärt bord med tio stolar runt om, på bordet låg en vit blommig vaxduk. Vid 

sidan av (på höger sida) bordet stod en ikeahylla med åtta fack. På hyllan och i facken 

fanns material såsom saxar, lim, pärlor, tyg, papper, färg och pennor av olika slag som 

barnen kunde nå själva. Ovanför hyllan hängde två ”väggskåp”, i dem fanns ytterligare 

material. Framför bordet fanns ett ställ med brickor. På brickorna låg teckningar, 

målade kottar och andra saker som barnen gjort. Uppe på stället fanns en målad 

trästubbe och några andra saker. Vid andra sidan av bordet (på vänster sida) stod en 

ikeahylla med fyra fack. I facken fanns tygremsor, träbrickor samt andra material som 

barnen kunde nå själva. På hyllan låg papper i olika storlekar som barnen hade 

möjlighet att använda. I taket (ovanför bordet) hängde en rockringsmobil med pennor, 

saxar, penslar, fjädrar, sugrör & pärlor. Det hängande materialet var upphängt med 

sidenband i rockringen. Miljön i ateljén var anpassad efter barnens längd. 

 

Observationernas utgångsläge 

Både observation 1 och observation 2 hade samma utgångsläge: 

Innan observationernas början var det påklädning i avdelningens hall för att gå ut på 

förskolans utegård. Detta gällde de barn som inte skulle medverka i studien. Efter 

observationerna var det påklädning och utgång för de två barnen som medverkade. 

Vid observationernas början fanns på bordet: A3 papper i en hög mitt på bordet, snöre, 

flätor, klisterlappar, klister, färgpennor, lim, ”glasspinnar”, fjädrar, penslar, sugrör, 

saxar och pärlor. 

 

6.5 Metodkritik 

Fördelar och nackdelar med observation 

Det finns både fördelar och nackdelar med den observationsmetod som valts. 

Fördelar med naturalistisk observationsmetod: Resultatet blir i bästa fall naturligt utan 

observatörens invändningar och påverkan. Det kan också vara en fördel att 

respondenterna (i detta fall barnen) själva ges möjlighet att styra situationen utifrån sin 

vilja. 

Nackdelar med observationssättet: Observationstillfället kan bli konstlat och 

respondenterna (i detta fall barnen) kan bli förvirrade eftersom det inte finns någon 

tydlig ledare för situationen. För att en fullständig naturlighet i icke- deltagande 

observation (som var målsättningen i detta fall) skall kunna nås, behöver observatören 

befinna sig i barnens naturliga miljö under lång tid. Under sådana förhållanden kan 

barnen ”glömma” observatören så att säga. 

 

Angående fördelar med systematisk observation poängterar Denscombe (2009) 

följande: Direkt datainsamling, det innebär att observatören kan registrera direkt vad 

som händer, till skillnad från vad respondenterna (i detta fall barnen) säger och gör. 

Systematik och noggrannhet, det innebär ett observationsschema som löser problem 

som sitter ihop med observatörens selektiva perception samt de objektiva 

observationerna, det vill säga att schemat bortser från observatörens personliga 

bakgrund. Effektivitet, ger möjlighet att samla in omfattande material under en kort tid. 

Förkodade data kan finnas i en systematisk observation, vilket ger data som är klara för 

bearbetning. Tillförlitligheten, (observationssättet) blir högre när insamlat material 

samlas in av två eller fler observatörer. Om det finns två observatörer gör det att det 

insamlade materialet kan granskas utifrån hur lika det blir. I studien används direkt 

datainsamling, systematik och noggrannhet samt effektivitet genom att observationerna 
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bortser från observatörens egna åsikter och att observationerna görs under korta stunder 

vid två olika tillfällen. Direkt datainsamling används genom att observatören är med 

under observationerna och skriver, lyssnar och använder ljudinspelning som hjälp för att 

få med vad barnen säger. Nackdelar med systematisk observation: Man fokuserar 

beteende, inte avsikter, det vill säga har fokus på det synliga beteendet, det vill säga det 

som händer men det fokuserar inte på varför det händer. Man förenklar alltför mycket, 

det vill säga förväntningar som finns gör att ett vidgat beteende kan mätas av enkla och 

oproblematiska kategorier. Den kräver också att observatören och respondenterna (i 

detta fall barnen) delar förståelse av det beteendet och att det inte finns några dubbla 

innebörder, innebörder som inte syns, associeras med andra komplikationer, det vill 

säga att förbigå eller förvanska subtiliteterna i situationen. Man bortser från kontextuell 

information, vilket betyder att observationsschemat kan missa kontextuell information 

som kan vara av vikt för att belysa beteendet i situationen. Den naturliga miljön, 

innefattar den erfarenhet som framkommit i studien och observatörens sätt att smälta in 

i den naturliga miljön som finns i förskolan där studien genomfördes. I den här studien 

är det tveeggat att tala om den naturliga miljön. Då observatören (för att leva upp till att 

ha utfört observationerna i den naturliga miljön) i så fall skulle bekantat sig mer med 

barnens naturliga miljö. Det vill säga att observatören skulle i så fall bekantat sig med 

barnens ”vardagliga” ateljémiljö på förskolan och flera observationstillfällen hade 

behövts göras, för att få mer erfarenhet av hur barnen kommunicerar, rör sig och agerar 

i ateljémiljön i ”vanliga” fall (se stycket nedan) (ibid). 

 

Nackdelar som kan ses i den här studien är att beteende, inte avsikter, förenklar alltför 

mycket samt att den naturliga miljön, för att barnen gavs möjlighet att styra över vad de 

ville göra i ateljémiljön. Observatören försökte vara så ”osynlig” som möjligt och 

”smälta in” i ateljémiljön vid observationstillfällerna, för att observationstillfällena inte 

skulle bli konstlade för barnen (Denscombe 2009). Det kan också ses som nackdelar i 

den här studien att enklare öppna upp för kommunikation och samspel för barnen. Men 

också för att barnen skulle getts möjlighet till en tydlig bild av vad de fick göra vid 

observationstillfällerna. Barnen gavs inga instruktioner utan de gavs möjlighet att styra 

skapandet av collaget och den fria leken själva, vilket kan leda till förvirring för barnen 

om de inte är vana vid att få styra skapande projekt och leken själva. 
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7 Resultat och analys 
Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur miljön i ateljén i förskolan kan 

inverka på barns kommunikation, rörelse och agerande. Frågeställningarna fokuserar 

därför på hur den möblerade miljön i ateljén kan inverka på barns kommunikation, 

rörelse och agerande samt särskilt hur de kommunicera i relation till hur de rör sig eller 

beter sig. 

 

Hur redovisas resultatet 

Resultatet redovisas genom två observationer som är indelade i två rubriker Observation 

1: Ateljémiljöns inverkan på barns agerande och observation 2: Ateljémiljöns inverkan 

på barns agerande. Under respektive kapitel följer barnens sätt att kommunicera, hur 

barnen rör sig i ateljén, hur barnen kommunicerar i relation till hur de rör sig eller beter 

sig i ateljémiljön och barns agerande i ateljén. Resultatet är indelade utifrån det 

insamlade materialet, syftet och frågeställningarna. Citat och barnens agerande från det 

insamlade materialet används för att styrka de slutsatser som framkommer i studien. 

Descombe (2009) tar upp att citat är ett sätt att styrka det resultat som observatören fått 

fram utifrån insamlat material. 

 

Resultatet är en sammanställning av vad som iakttogs utifrån insamlat material från 

genomförda observationer. Resultatet är indelat i två observationer (observation 1 och 

observation 2) med utgångspunkt från insamlat material. Under respektive observation 

följer fyra teman: barnens sätt att kommunicera, hur barnen rör sig i ateljén, hur barnen 

kommunicerar i relation till hur de rör sig eller beter sig i ateljémiljön och barns 

agerande i ateljén. En kort analys avslutar varje resultatdel under respektive 

underrubrik, för att besvara studiens syfte och frågeställningar. För beskrivning av 

observationerna se kapitel 7.2 och 7.3 och observationernas utgångsläge se kapitel 6.4. 

 

För att ta hänsyn till de forskningsetiska principerna har respondenterna fingerade namn 

och de benämns som ”Barn 1” och ”Barn 2”, detta för att citat från barnen och barnens 

agerande och kommunikation används i redovisningen av resultatet. Andra namn som 

nämns under observationerna är även de fingerade. Namnen på den här studiens 

förskola och avdelning har även dem fignerade namn. 

 

7.1 Observation 1: Ateljémiljöns inverkan på barns agerande 
Under detta kapitel redovisas Barns sätt att kommunicera (samspel), Hur barnen rör sig 

i ateljén, Hur barnen kommunicerar i relation till hur de rör sig eller beter sig i 

ateljémiljön och Barns agerande i ateljén. 

 

Beskrivning av observation 1 
Observation 1 utspelar sig vid bordet och barnen sitter mitt emot varandra på 

långsidorna. De gör olika figurer med likadant material på samma A3 papper som ligger 

mitt på bordet. Det blir ett collage. När barnen är nöjda med collaget så övergår ritandet 

och pysslandet till fri lek i rummet. Den fria leken formas (av barnen) till att åka buss 

och tåg (Buss- och tågleken är en och samma lek, samtidigt som det är två olika lekar. 

Se i texten här nedan). Bussen och tåget bygger de av stolarna som finns i ateljén. 

Bussen och tåget är samma fordon i barnens lek. Buss- och tågresan går till ett kalas på 

Apans lekland, med i bussen och tåget är Barn 1, Barn 2, storasyster, Andy och Dave. 

Skapande material från det ursprungliga arbetet med collage är passagerare. ”Tuffetåget 

går nu” (Barn 2) kommer ifrån att flickorna är i två olika lekar samtidigt som de är i 

samma lek. Barn 2 är i en buss och barn 1 är i ett tåg, därför är det en buss- och tåglek. 
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Buss- och tågleken ser jag som observatör som fri lek i rummet, för att instruktioner till 

barnen för aktiviteten gjordes inte. Det var en aktivitet som barnen själva konstruerade 

tillsammans.  

 
7.1.1 Barnens sätt att kommunicera (samspel) 

Barnen kommunicerar, samspelar och är bestämda på vad de vill göra. Nedan följer fyra 

exempel: 

 

Barnen berättar vad de vill göra på pappret som finns på bordet. De säger att de vill göra 

en fågel. Och ett av barnen vill utöver fågeln göra en rosett. 

 
Exempel på att barnen samspelar, kommunicerar och är bestämda på vad de vill 

göra, kan jag se genom att barnen svarar på frågan Vad vill ni göra här på detta 

pappret? 

Barn 1: ”Jag vill göra en fågel” 

Barn 2: ”En fågel” 

Barn 1: ”Åå, en rosett”.  

 

Barnen hjälps åt att klippa snöret med kulorna och ta fram ytterligare material från 

hyllan med åtta fack. Barnen samspelar, hjälper varandra och använder olika 

kommunikationssätt, det vill säga att de använder både sagda ord och kroppsspråk när 

de kommunicerar med varandra. 

 
Exempel på detta kan jag se genom: 

Barn 2: ”Kan du hjälpa mig?” 

Barn 1: Tittar på Barn 2 och hjälper sen henne att klippa av snöret med kulorna 

på. 

 

Barnen övergår från att göra collaget till att forma en buss- och tåglek som de åker med 

till ”Apans lekland”. De kommunicerar genom att bestämma vem som får följa med i 

bussen och tåget samt på vilken stol ”personerna” (materialet) får sitta. Exempel på det 

är: 
 

Barn 1: Sätter fram stolar. 

Barn 2: Har varit och tvättat sig och kommer tillbaka in i ateljén och hjälper till 

med att bygga en buss av stolarna.  

Barnen plockar tillsammans i olika material som dockor, troll, my little pony och 

andra material som finns i ateljén. De hjälps åt att sätta pysselmaterialet i bussen 

och för därefter en dialog med varandra.  

Barn 2: ”Nu åker vi två buss”  

Barn 1: ”Nu ska vi åka buss” 

Barn 1: ”Nej dom ska med sitta på”, ”Andy och Dave kommer där”  

Barn 2: ”Och den får sitta där” 

Barn 1: ”Och den ska ju inte vara där” 

Barn 2: ”Trollen, dom ska inte följa med” 

Barn 1: ”Nae” 

Barn 2: ”Dom får va hemma, sen kommer bussen och hämtar dom. Kommer 

Dave?” 

Barn 1: ”Där träffade vi en häst” 

Barn 2: ”Hej hej, vi ska åka jättelångt till imorgon”, ”Tuffetåget går nu” 

Barn 1: ”Dom är ju där”, ”Kom den kan sitta där”, ”Nu åker vi” 

 

Barnen samspelar, hjälper varandra och kommunicerar med varandra genom att plocka i 

olika saker i bussen. De kommunicerar och samspelar genom att använda det verbala 
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språket, det kan ses genom att barnen frågar varandra om bebisen är storasyster i buss- 

och tågleken. Barnen stannar vid olika busshållplatser där olika ”personer” (material) 

stiger på bussen och tåget. Under hela resan till Apans lekland förekommer en 

kommunikation och ett samspel mellan barnen, det vill säga att barnen bekräftar och 

tilltalar varandra. 
 

Barn 2: ”Bebisen?” ”Är det storasyster?” 

Barn 1: ”Mm” 

Barn 2: ”Hej bebisen. Vi ska åka till lek..till Apans lekland. Vi ska åka till Apans 

lekland” 

Barn 1: ”Vi ska åka till Apans lekland” 

Barn 2: ”Oj, vi glömde denna” 

Barn 1: ”Ojdå, vi måste hämta”, ”Vi måste, vi har jättebråttom” 

Barn 2: ”Vi måste” 

Barn 1: ”Vi måste ha allt som vi ska ta med” (De ändrade om i bussen). 

Barn 2: ”Ingen får åka med” 

Barn 1: ”Här har vi my little pony” 

Barn 2: ”Kolla, den måste finnas” 

Barn 1: ”[Barn 2], här har du en plats” 

Barn 2: ”Allting där” 

Barn 1: ”Nu ska vi ha den” 

Barn 2: ”Okej, då kan du titta” 

Barn 1: ”Vänta lite, nu kan kalaset börja” 

 

7.1.1.1 Analys 

I studien framkommer det att barnen har en kommunikation mellan varandra, det kan 

ses genom att de pratar genom sagda ord och kroppsspråket. Detta kan också ses genom 

att barn 2 säger: ”Nu åker vi två buss” och barn 1 gensvarar genom att säga: ”Nu ska vi 

åka buss”. Det kan ses genom att barnen visar en vilja, att de kan, att det är roligt och 

verkar vara nöjda med situationen i sin helhet. Att barnen verkar vara nöjda visas tydligt 

under detta tema genom att Barn 2 säger: ”Kolla, jag kan!” och barn 1 tittar på barn 2 

och ler.  

 

Sträng och Persson (2003) framhåller att utifrån ett sociokulturellt perspektiv så kan 

lärandemiljöer handla om den fysiska omvärlden, som den möblerade miljön och 

material av olika slag. Kommunikation och samspel är en viktig grundsten för det 

sociala samspelet (ibid). Barnen som deltog i studien hade möjlighet att välja vad de 

ville göra i ateljen. De valde själva vad de ville rita och forma på pappret, det kan ses 

som att de ges möjlighet att vara delaktiga, de hjälpte varandra (samspel) och hade en 

tydlig kommunikation genom kroppsspråket och sagda ord, även detta kan ses som 

delaktighet och ett socialt samspel mellan barnen, vilket Asebø och Melhuus (2007) 

skriver om. 

 
7.1.2 Hur barnen rör sig i ateljén 

Till en början sitter de stilla på stolarna vid bordet. 

Barn 1: Sitter ner på stolen vid bordet och rör armar och händer, sträcker sig över bordet 

för att ta till sig materialet. 

Barn 2: Går runt bordet för att nå och ta till sig materialet.  

Barn 1 sträcker sig över bordet och tar det material som hon vill använda. 

Barn 1 går till hyllan med åtta fack och hittar pinnar som hon vill limma på collaget 

men upptäcker att det är flera pinnar som sitter fast i varandra och lägger tillbaka dem 

där de låg. Barn 2 går till hyllan och löser ”problemet”. Exempel på ”problemet” är när 

barn 1 vill ha pinnar, går och hämtar pinnar, men la tillbaka dem där de låg för att de 
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satt fast i varandra. Barn 2 går och tar pinnarna och bryter isär dem. Hon gav sen barn 1 

en pinne och tog två själv. 
 

Barn 1: ”Jag ska ha lite pinnar” ”Jahapp, doma satt fast” 

Barn 2: ”Kolla jag”, ”Jag ska ta pinnar. Hehehe, denna..” 

Barnen viskade till varandra: 

Barn 2: ”Jag ska ta lite lim” 

Barn 1: ”Jag limmar på pinnen” ”Kolla. Och sen sätter jag fast dem som ett träd” 

Barn 2: ”Jag ska också måla på pinnen. Jag målar vitt här uppe på pinnen” 

Barn 1: ”Jordgubben, allting ska bli vitt tycker jag” 

 
7.1.2.1 Analys 

I studien kan ses att barnen rör sig olika när de behöver materialet som finns på bordet, 

det vill säga att de har olika strategier för att nå materialet som är tillgängligt för dem. 

Det kan ses genom att det ena barnet går runt bordet medan det andra barnet sträcker sig 

över bordet för att nå och ta till sig de olika materialen. Barnen kommunicera och 

hjälper varandra, de delar med sig och det gör barn 2 genom att ge barn 1 en pinne. 

Williams (2006) tar upp att utifrån ett sociokulturellt perspektiv vägleder och stöttar den 

som är mer kunnig i teorin den som är mindre kunnig i praktiken (ibid). Detta kan ses 

som att barn 1 lägger tillbaka pinnen eftersom hon ser att de sitter ihop. Barn 2 stöttar 

barn 1 genom att gå och hämta pinnarna och ge barn 1 en pinne. Barn 2 stöttar barn 1 

för att hon ser att barn 1 vill ha pinnar och barn 2 ordnar pinnar till barn 1.  

 

Det framkommer i studien att barnen är trygga i situationen, det kan ses genom att de 

vågar kommunicerar med varandra och ta det material som de vill använda. Enligt 

Sandberg och Vuorinen (2008) beror det troligen på att barnen är trygga i sin närmiljö, 

vilket vill säga förskolans miljö och lekmiljön som de för tillfället befinner sig i. 

 
7.1.3 Hur barnen kommunicerar i relation till hur de rör sig eller beter sig i 
ateljémiljön 

Barnen berättar för varandra vad som finns på bordet i ateljén. De benämner materialets 

namn och förklarar vad materialet kan användas till. Exempel på det är: Jag 

(observatör): ”Vad heter det?” ”Vad heter det som finns på bordet?” Jag går in och 

agerar för att starta en dialog mellan barnen och att de ska ges möjlighet att få vetskap 

om vad det är för material som finns på bordet i ateljén. 
 

Barn 1: ”Snöre”, ”Flätor”, ”Klisterlappar”. 

 Barn 2: ”Klister”, ”Pennor”. 

 Barn 1: ”Tändstickor”. 

 Barn 2: ”Saxar”, ”Lim”. 

 Jag: ”Och paljetter va?”, ”Och vad är det som ligger i mitten av bordet?” 

Barn 1: ”Papper”. 

 

Barnen kommunicerar till varandra, genom att de använder det verbala språket och 

kroppsspråket. De svarar och tittar på varandra när de behöver hjälp. Det är tyst under 

hela situationen när de hjälper varandra. Nedan kan ses ett exempel på hur barnen 

bemöter varandra. Under kommunikationen mellan dem byter barnen den figur som de 

vill forma, en pannkaka till ett ägg och en fjäril. Ett exempel är: 
  

Barn 1: ”Jag ska göra en pannkaka”. 

 Barn 2: ”O jag ska göra ett slott, ska du göra en pannkaka?” 

Barn 1: ”Ja, jag ska göra en pannkaka”, ”Då ska jag ha gul”, ”Eller jag ska göra 

ett ägg istället, ett ägg”. 
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Barn 2: ”Jag ska göra en fjäril”. 

Barn 1: ”Jag gör ett ägg”. 

Barn 2: ”Ett ägg”, ”Varför har man sånt?”, ”Jag vill ha en sax”.  

 Barn 1: ”Sådär, ägget är färdigt”. 

 Barn 2: ”Kolla”. 

 Jag: ”Vad kan du mer göra för någonting [barn 1]? 

 Barn 2: ”Kan du hjälpa mig?”, ”Kolla”. 

 Barn 2: ”Kan du hjälpa mig?”, ”Jag kan inte kan du hjälpa mig?”. 

Barn 2 tittar på barn 1. 

Barn 1: ”Mmhmm”. 

Barn 2 går runt bordet till barn 1. 

Barn 1 hjälper barn 2 att klippa av ”bolltråden”. 

Barn 2 går tillbaka till sin plats och limmar på ”bolltråden” på pappret.  

 Barn 1: ”Oj”.  

 

Barnens beteende i relation hur barnen rör sig i ateljémiljön kan ses genom att barnen 

inte visar något intresse för att hjälpa varandra. 

Barn 2 säger: ”kolla”, ”kan du hjälpa mig?” 

Barn 1: Tittar på barn 2 och säger inget.  

 
7.1.3.1 Analys 

I studien framkommer det att barnen kommunicerar med varandra både genom 

kroppsspråket och sagda ord. Kommunikationen som sker med sagda ord mellan barnen 

kan ses genom att de frågar varandra om hjälp och de berättar för varandra vad som 

finns på bordet. Ett av barnen tittar på det andra barnet och svarar ”Mmhmm” och visar 

genom kroppsspråket att egentligen vill jag inte men jag gör det. Barnen kommunicerar 

genom kroppsspråket, det kan ses som att de går runt bordet när de hjälper varandra och 

att de kommunicerar genom att titta på varandra. 

 

Barnens bemötande (beteende) mot varandra kan ses genom att kommunikationen 

mellan dem handlar om vad för figurer de vill forma på pappret. Studien visar att ett av 

barnen vill göra en gul pannkaka som ändrades till ett ägg och det andra barnet vill göra 

en fjäril. Barnen skapade ett ägg och en fjäril, det kan tolkas som att de drar likheter/ 

skillnader mellan pannkakans och äggets form och färg. Fjärilen framkommer inte 

varifrån den kommer. Beteende i relation till hur barnen kommunicerar och rör sig i 

ateljémiljön kan ses utifrån att det sker ett samspel mellan barnen. Det sociokulturella 

perspektivet innebär att lärande sker genom samspel där människors och institutioners 

kunskap skapas och uppehålls i samspel som sker i specifika situationer (Williams 

2006). 

 
7.1.4 Barns agerande i ateljén 

Barnen gör olika figurer på samma papper. Barnen härmar varandra, vilket kan ses som 

samspel och viljan att lära av varandra. Båda barnen klipper i de olika materialen och 

använder sig av klisterlappar, tändstickor, färgpennor, snöre med kulor, garn och pinnar. 

Exempel på det är: 
 

Barn 1: Gör en fågel, en rosett, en båt, en vinge till fågeln som blev en flagga och 

ett ägg. 

Barn 1: Tar två klisterlappar och några tändstickor och formar ett ägg. 

Barn 2: Gör en fjäril, kungen, en hund, en pannkaka och en gubbe i en buss.  

Barn 2: Härmar barn 1 genom att ta klisterlapparna och formar dem till en kung. 

Tar sen tändstickor och limmar dit på kungen. 
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Barn 2: Har en ”flirtkula” i handen och rullar den i limmet som hon tagit på 

pappret och sätter fast den.  

Barn 1: Tar ”flirtkulan” och färglägger den med röd färgpenna. Hon sätter den på 

limmet för att sen sätta den på pappret. 

 
7.1.4.1 Analys 

Det framkommer i studien att barnen visar en vilja att pyssla, de gör olika figurer på 

samma papper. Det kan ses genom att de tar ”flirtkulan” från varandra och färglägger 

den. Studien visar att barnen använder sin kreativitet och tidigare erfarenheter. Barnen 

använder olika material som finns tillgängligt, det kan ses genom att de gör olika figurer 

av olika material (se bild nedan). Studien visar att barnen stundvis använder samma 

material, det kan ses genom att de härmar varandra och tar klisterlappar och formar dem 

till olika figurer som ett ägg och en kung. Det framkommer också att ”flirtkulan” är ett 

material som båda barnen använder sig av, det kan ses genom att barn 1 tar ”flirtkulan” 

när barn 2 har satt fast den där hon vill ha den.  

 

Det sociokulturella perspektivet kan kopplas till att barnen rör sig i den fysiska miljön 

(ateljén), vilket Säljö (2010b) belyser som den fysiska omvärlden. Han tar upp att 

kommunikation och samspel är två viktiga grundstenar för det sociokulturella 

perspektivet (ibid). I denna studien kan det tolkas som att lärande och samspel hänger 

ihop och är svåra att skilja på, vilket Johansson och Pramling Samuelsson (2007) 

skriver om. 

 

 

   
Bild 1: Collaget som barnen skapade. Bild 2: Bussen som barnen 

lastade med olika material och 

”personer”, bland annat Andy och 

Dave. 
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7.2 Observation 2: Ateljémiljöns inverkan på barns agerande 
Under detta kapitel redovisas Barns sätt att kommunicera (samspel), Hur barnen rör sig 

i ateljén, Hur barnen kommunicerar i relation till hur de rör sig eller beter sig i 

ateljémiljön och Barns agerande i ateljén. 

 

Beskrivning av observation 2 
Observation 2 i ateljén med liknande material som beskrivs under kapitel 7.2. Barn och 

pedagoger på avdelningen klär på sig för att gå ut på förskolans gård. Vid 

observationens början är barnen på två olika ställen på avdelningen. Barn 2 har satt sig 

och är redo vid bordet i ateljén. Barn 1 är i hallen. Barn 2 börjar att rita i mitt 

anteckningsblock och klippa i pappret som ligger på bordet. Barn 1 kommer till bordet i 

ateljén och ritar en måne på pappret som ligger på bordet. Barn 2 börjar bygga ett tåg 

som sen övergår till ett hus till trollen som sen återgår till tåget som blev en buss. Efter 

barn 1 har ritat en stund övergår hon till buss- och tågleken. I buss- och tågleken är 

”storasyster” med. 

 
7.2.1 Barnens sätt att kommunicera (samspel) 

Barnen kommunicerar och leker i tåget och i bussen under hela observationen. Barn 2 

leker med ”storasyster” och frågar om vi (barn 1 och jag) kan hjälpa henne att sätta på 

tröjan på storasyster (dockan). Medan hon frågar om hjälp tittar hon på barn 1. Barn 1 

som inte vill hjälpa och tittar på barn 2. Hon vänder sig om till bordet igen, för att rita 

vidare. Exempel: 
 

Barn 1: Vänder sig om, tittar på barn 2, säger inget och ritar vidare med 

tuschpennorna (ritar med tre olika färger). 

Barn 2: ”Storasyster, höö, hmm, efter leksaker”, ”Kan ni hjälpa mig? Kan ni 

hjälpa mig och sätta på den?” 

Barn 1: Tittar på barn 2 men ritar vidare.  

Barn 2: ”Kan ni hjälpa mig att sätta på treöjar..tröjan?” 

Barn 1: Hittar en gosedjurs-hund som tillhör barn 2. 

Barn 2: ”Den min. Den är min. Joo” 

Barn 1: ”Nej, den är Klaras” 

Barn 2: ”Nej, den är inte Klaras. Den är min” 

Barn 1: ”Hon har en sånhär” 

Barn 2: ”Du har ingen sån. Den är min” 

 
7.2.1.1 Analys 

Här använder sig barnen både av kroppsspråket, sagda ord och gester.  

Kroppsspråket kan iakttas genom att barn 1 vänder sig om och tittar på barn 2 och 

fortsätter sen att rita. Barnen har en dialog om vems hunden är, om den är barn 2:s eller 

om den är Klaras. Detta kan förstås som lärande genom kommunikation. Lärande för att 

det barnen gör kan vara att de har en dialog om ditt och mitt. Vems var gosedjurshunden 

egentligen? Williams (2006) nämner att tala, tänka och agerande är samspel och 

kommunikation utifrån en sociokulturell synvinkel (ibid). Detta kan ses utifrån barnens 

beteende och agerande samt hur de kommunicerar med varandra. 

Johansson och Pramling Samuelsson (2007) belyser att barn är skapade för att samspela 

med andra människor. Detta är precis det barnen gör under observationen, de samspelar 

genom kommunikation, rörelse och agerande. Det sociokulturella perspektivets 

grundstenar är samspel och kommunikation (Säljö 2010b). 
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7.2.2 Hur barnen rör sig i ateljén 

Barnen går från sittande och stående runt bordet till att bygga tåg och hus till trollen 

som övergår till en busslek. Ett troll visade sig vara argt. Att det är en trollek och att 

trollet var argt kan ses genom att exempel: 
 

Barn 2: Går från sittande vid bordet till att bygga ett tåg av stolar som finns i 

ateljén. Hon städar undan tåget och bygger ett hus till trollen av stolar och ett runt 

bord som finns i det kvadratiska rummet (inte bara ateljén). Hon springer bort till 

bordet i ateljén och ställer sig bakom det och sa: Barn 2: ”Han var jättearg”. 

Barn 2: Går över från trolleken till att bygga en buss. Hon sätter sig lägst fram 

och kör bussen. 

Barn 1: Går från hallen och ställer sig och ritar en måne på pappret som finns på 

bordet i ateljén. Barn 1: ”En måne”. 

Barn 1: Hjälper samtidigt barn 2 att bygga bussen. Barn 1 vänder sig om och 

sätter sig på en stol vid bordet och fortsätter att rita på pappret. Efter en stund 

lämnar hon bordet och går ut i hallen igen och kommer sen tillbaka in i ateljén. 

Hon tar fram tuschpennorna och återgår till att rita på teckningen.  

Barn 2: Leker i bussen och går och tittar på barn 1 under hela observationen. 

 

7.2.2.1 Analys 

I studien framkommer det att barnen sitter och står runt bordet som finns i ateljén. De 

rör sig i hela det kvadratiska rummet och inte bara ateljén. Barnen hoppar mellan 

lekarna från att rita till att leka tåg, bygga hus till trollen och köra buss. Barnen lyfter 

och hjälps åt med stolarna till de olika fordonen och huset. Säljö (2010a) nämner att 

medierande redskap kan användas när människor försöker förstå och agera i sin 

omvärld, detta vill säga i den materiella och i den språkliga kommunikationen (ibid). 

Detta kan ses genom att barnen använder sig av kroppsspråket och rör sig runt i rummet. 

De har byggt en buss med stolar och material som finns i ateljén. De förstår varandra 

genom sagda ord och agerar utifrån det. Det sociokulturella perspektivet kommer till 

uttryck i barnens interaktion mellan varandra, vilket Säljö (2010b) nämner kan bero på 

barnens närmiljö, det innefattar barnens trygghet i förskolans miljö eller hem miljö.  

 
7.2.3 Hur barnen kommunicerar i relation till hur de rör sig eller beter sig i 
ateljémiljön 

Barnen diskuterar om vems en gosedjurshund är och kommer in på att flytta bussen. 

Barn 1 börjar att flytta om stolarna som barn 2 har byggt en buss av. Kommunikationen 

i relation till hur barnen rör sig eller beter sig i denna situation framkommer tydligt i 

studien, då barnen på olika sätt uttrycker frustation om vems gosedjurshunden är och att 

bussen ska vara som den är. Det kan ses genom en suck, ögonkontakt, pekningar, 

huvudskakningar och sagda ord. Exempel på det är: 
 

Barn 2: ”Nu blir jag ledsen, om du flyttar min buss”. 

Barn 1: Suckar högt och tittar på barn 2. 

Barn 2: Ändrar om stolarna som föreställer en buss. 

Jag: ”Kan inte ni komma till bordet och kolla lite här?” 

Barn 1: Skakar på huvudet. 

Barn 2: ”Jag fick inte ha min hund så jag kan inte göra en sån” (pekar på 

föremålet som är en ”sån” (se nedest i analysen här under rubrik 7.3.3.1)). 

Barnen sitter i bussen och kommunicerar med kroppsspråket genom ögonkontakt 

och pekar på varandra. 
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7.2.3.1 Analys 

Det ursprungliga ämnet för diskussionen är gosedjurshunden. Det blir till en frustation 

som fortsätter med att ett av barnen visar tydligt att det inte är ok att flytta om stolarna. 

Barnen kommunicerar genom att använda kroppsspråket på olika sätt, både genom 

suckar, huvudskakningar, pekningar på varandra och ögonkontakt. 

Sociokulturellt perspektiv står för att samspel kan uttryckas på olika sätt (Säljö 2010b), 

däremot är situationen i denna studie inte hållbar då samspelet i situationen kan ses både 

utifrån att barnen kommunicerar och pekar på varandra. Situationen kan också ses som 

att barnen inte samspelar, eftersom barnen är i två ”världar” av diskussionen genom att 

barn 1 suckar högt och skakar på huvudet och barn 2 är inne i diskussionen och 

beskriver att hon blir ledsen, om barn 2 flyttar bussen. Barn 2 beskriver även att 

eftersom hon inte får ha sin hund så kan hon inte göra en ”sån” som hon pekar på. En 

”Sån” är något som fanns i Barn 2:s tankar och jag vet inte vad en ”sån” innebar, därför 

har jag skrivit ”sån” inom citationstecken.  

 
7.2.4 Barns agerande i ateljén 

I denna observation kan agerande iakttas som att barnen övar på rumsuppfattning, 

hjälpsamhet och samspel genom att kommunicera på olika sätt, exempelvis genom 

kroppsspråk och sagda ord. Barnen rör sig runt i rummet (inte bara i ateljén) under hela 

observationen. Barn 2 vill ha hjälp av barn 1 att sätta på tröjan på dockan. Barn 1 vill 

inte hjälpa barn 2, då tar hon ögonkontakt med mig och jag hjälper henne. Tågleken 

återgår och dockan är storasyster. Jag visar barn 1 genom ögonkontakt att det var okej 

att inte vilja hjälpa barn 2 att klä på tröjan på dockan. Exempel: 
 

Barn 1: Vänder sig om och tittar flera gånger på barn 2. 

Barn 2: Vill ha hjälp att klä på dockan tröjan och tittar på barn 1. 

Barn 2 säger: ”Kan ni hjälpa mig att sätta på treöjan..tröjan?” 

Barn 1 visar tydligt att hon inte vill hjälpa barn 2 att klä på storasyster (dockan).  

Barn 2 tittar på mig och jag hjälper henne och hon återgår till leken i tåget. 

Barn 1 tittar på mig och jag visar att det var okej att inte vilja hjälpa till. 
 
7.2.4.1 Analys 

Här kan samspel iakttas genom att barnen visar varandra tydligt att de inte vill göra vad 

de ber varandra om. Williams (2006) framhåller att det sociokulturella perspektivet 

utgår ifrån människors och institutioners kunskap skapas och underhålls i lärande 

(samspel och kommunikation) som sker i vissa situationer (ibid). Det kan ses genom att 

barnen inte vill hjälpa varandra, men också genom att de använder ögonkontakt och 

kroppsspråket. De kommunicerar med kroppsspråket genom ögonkontakt, både med 

varandra och mig, för att lösa problemet som uppstår med dockans tröja. Det 

sociokulturella perspektivet står för samspel, kommunikation med andra människor, 

lärande och utveckling (hur barnen utvecklar förmågor som hänger ihop med deras 

personlighet), det vill bland annat säga att lösa problem, skriva, samtala och så vidare 

(Säljö 2010b). 
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  Bild 3: Tåget som barnen byggde. 

 

 

 

7.3 Sammanfattning av resultatet 
Resultatet i studien visar på några olika sätt som ateljémiljön tycks ha inverkan på barns 

kommunikation, rörelse och agerande. Miljön tycks inverka genom att barnen kan 

använda sin kreativitet för att konstruera och forma olika lekar i ateljémiljön. Att miljön 

inverkar på barns kommunikation, rörelse och agerande i ateljémiljön visas när barnen 

går från arbetet med collage till fri lek i rummet (buss- och tågleken). Ateljémiljön 

inverkar också på barnens lärande genom barnens kommunikation, rörelse, agerande 

och särskilt hur de kommunicera i relation till hur de rör sig eller beter sig i ateljémiljön. 

Resultatet visar också att ateljémiljöns material spelar roll för barnens lärande, genom 

att materialet som barnen använder vid arbetet med collage blir kompisar i den fria 

leken, det vill säga buss- och tågleken. En annan aspekt som iakttogs i den här studien 

var att det inte alltid behöver vara en docka eller ett barn som är kompisen, det kan vara 

skapande material av olika slag. Studien visar att de viktiga grundstenarna i det 

sociokulturella perspektivet genomlyser hela resultatet, eftersom samspel och 

kommunikation är något som återkommer under respektive tema (Säljö 2010b). 
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8 Diskussion 
Under detta kapitel kommer resultatdiskussion, metoddiskussion och slutsats 

presenteras. 

 

8.1 Resultatdiskussion 
Resultatet i studien visar att den möblerade miljön i ateljén i förskolan tycks ha inverkan 

på barns kommunikation, rörelse och agerande. Studiens teorianknytning utgår ifrån ett 

sociokulturellt perspektiv, vilket kan kopplas till analysarbetet i resultatdelen. 

 

Barns samspel, barns agerande, barns beteende, barns rörelse och barnens 

kommunikation är något som återkommer genom hela den här studiens resultat. Detta är 

något som Johansson och Pramling Samuelsson (2007) tar upp i sin studie om barns lek 

och lärande som de menar är delar av barns livsvärldar. Interaktionen mellan barnen är 

något som återkommer i resultatet (se kapitel 7.2). Här framgår barnens interaktion som 

samspel, kommunikation och hur barnen är mot varandra (agerande). Säljö (2010b) 

nämner att agerande, samspel och kommunikation är något som Vygotskij förespråkar i 

det sociokulturella perspektivet. Det är något som kan ses genom hela resultatet, då 

barnen samspelar genom verbalt språk och kroppsspråk samt att de hjälper varandra. 

Det syns också genom att de rör sig på olika sätt. I resultatet framkommer även hur 

barnen kommunicerar i relation till hur de rör sig eller beter sig mot varandra i 

ateljémiljön, genom att de hjälper varandra och på det sätt som de tilltalar och språkar 

med varandra. 

 
I den här studiens resultat framkommer det att barnen rör sig och är aktiva i ateljén 

under båda observationerna, de är kreativa då de går från att göra ett collage till att 

bygga en buss och ett tåg av stolar. Att bygga en buss som också var ett tåg kan utifrån 

den här studien ses som att barnen verkade se det som något positivt, det vill säga att 

barnen såg glada ut och de verkade se byggandet som något roligt. Att byggandet 

verkade vara positivt och roligt för barnen gör att lärandet genom kommunikationen, 

rörelsen och agerandet blir lättare för barnen att ta till sig och prestationen som barnen 

gör blir bra (Richter, Lehrl & Weinert 2016). Barnens agerande i byggandet av en buss 

som också var ett tåg kan ske med stöd av motorik (både grov- och finmotoriken 

används när barnen lyfter stolarna, kommunikation, samspel, matematik och teknik (se 

kapitel 7.1). I Skolverket (2010) tar man upp att barnen ska erbjudas att konstruera med 

olika material och aktiviteterna ska vara varierande under vistelsen på förskolan. I 

studiens resultat visas det att barnen ges möjlighet att konstruera genom skapandet i 

arbetet med collage och att bygga en buss och ett tåg av stolar. Det kan också ses som 

att barnen gavs möjlighet att använda sin kreativitet i ateljémiljön men också delar av 

den andra miljön i det kvadratiska rummet, det vill säga att barnen konstruerade olika 

lekar i ateljémiljön med hjälp av den resterande fysiska miljö som fanns i rummet. 

 

Resultatet skulle kunna tänkas blivit annorlunda om annat material och en annan fysisk 

miljö på förskolan hade valts, detta dels för att en annan fysisk miljö hade skapat andra 

utgångspunkter, möjligheter och förutsättningar för barnen. Om exempelvis bygg- och 

konstruktionsrummet hade valts så hade aktiviteten kunnat utspelat sig i form av 

kaplastavar, kartongrör, bilar, dinosaurier m.m. Den fysiska miljön är betydelsefull för 

barns lek och lärande, vilket Sandberg och Vuorinen (2008) skriver. Något som iakttogs 

var att ateljémiljön hade betydelse för barnens kommunikation, rörelse, agerande och 

val av aktivitet, för att arbetet med collage övergick till fri lek i rummet (buss- och 

tågleken), detta kan också handla om vilket intresse barnen har för olika aktiviteter. I 
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denna studie iakttogs det att barnen inte var intresserade av arbetet med collage vid 

andra observationstillfället. De hittade en lösning genom att bygga och konstruera en 

buss som också var ett tåg. 

 

Konsekvenser utifrån resultatet för professionen som förskollärare: Miljöns inverkan 

kan påverka barnens samspel, barnens kommunikation, barnens rörelse i ateljén, 

barnens sätt att kommunicera i relation till hur de rör sig i ateljémiljön samt barnens 

agerande, Om förskolans avdelnings fysiska miljö haft förutsättningar till att ateljén 

hade funnits i ett enskilt rum så hade kanske barnens kreativitet och aktivitet visats sig 

ännu mer än vad den gjorde utifrån studiens resultat. Med det menas att barnen kanske 

hade byggt en längre buss och tåg samt använt sig av hela ateljémiljön. Barnen använde 

sig av en del i ateljémiljön när de byggde och konstruerade buss- och tågleken. Säljö 

(2010a) beskriver samspel och kommunikation med andra människor som lärande, för 

att de kan ses som de viktigaste grundstenarna för ett sociokulturellt perspektiv. I 

resultatet kan detta ses genom att barnen samspelar, kommunicerar, är delaktiga och ges 

möjlighet att välja vad de vill göra, aktiviteten som visas i ateljémiljön blir till fri lek i 

rummet. 

 

Ateljémiljön främjar att barnens lek formas utifrån det material som finns. Den kan 

upplevas som att barnens kreativitet och sätt att leka och lära utmanas. Att ateljémiljön 

främjar barnens lek kan också ses utifrån att leken skapades utifrån de material som 

barnen gavs möjlighet att använda. Barnen gavs möjlighet att konstruera och forma 

olika lekar i rummet. Jag som observatör hade baktanken att det kunde bli flera lekar i 

ateljémiljön redan från studiens början. Som tidigare nämnts gick det ursprungliga 

arbetet med collage över till fri lek i rummet, det vill säga till buss- och tåglek. Vid 

studiens början var det en spekulation att en passiv observatör kunde främja barnens 

kommunikation (samspel), rörelse och agerande i ateljémiljön, det visas konkret i denna 

studiens resultat att nämnda läroområden kan bidra till att främja barnens kreativitet i 

förskolans ateljémiljö. Det kan också ses i det sociokulturella perspektivet (se kapitel 

5.1) genom att ateljémiljöns material och den fysiska miljön kan användas till något mer 

än vad som egentligen är tänkt. Ateljémiljöns färdiga material kan användas från att 

vara skapande material (”collageskapande material”) till att vara kompisar i bussen och 

tåget, detta gör att barnen ges möjlighet till att skapa utifrån sin kreativitet (ibid).  

 

Hur hade barnen agerat i en annan lekmiljö? Om en helt annan fysisk miljö på förskolan 

hade valts, som att vara i ett enskilt rum där andra förutsättningar hade erbjudits till 

barnen. Exempelvis att ha en ”målarvägg” där barnen hade kunnat stå och måla, pyssla 

och rita, som tidigare nämnts så hade detta varit en lösning på problemet att barnen i 

observationerna inte nådde materialet som fanns på bordet när de satt vid det. Det hade 

också kunnat vara så att det hade blivit mer lek på ett annat sätt än vad som framgår av i 

denna studiens resultat, detta hade troligvis berott på att barnen rört sig mer om det hade 

blivit en mer avslappnad och tillåtande miljö för barnen. Jag var en ny person för dem 

(hade inte träffat dem mer än en stund innan observation 1), vilket också kan ha bidragit 

till hur aktiviteterna blev i observationerna.  

 

Under studien har det väckts många tankar kring barns samspel och det hade varit 

intressant att få veta barnens uppfattningar om miljöns inverkan på sitt lärande i den 

mån de kan prata om sitt lärande. Det hade också varit intressant att få förskollärares 

uppfattningar om miljöns inverkan på barns lärande och hur de tänkt när de utformat 

miljön som de gjort. En annan sak som hade varit intressant att göra är att studera två 
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eller fler förskolors miljö, för att se om resultatet hade kunnat jämföras och kanske gett 

fler synvinklar kring miljön i sin helhet. 

 

Koppling till yrkesprofessionen 

Utifrån denna studie har min förståelse för barns användning av olika material och att 

det går att leka olika saker i ett och samma rum utvecklats. I ateljén behöver inte barnen 

rita, måla eller pyssla, de kan även leka med stolarna och bordet samt använda 

ateljématerialet till, som i detta fall var barn (personer) som åker med bussen och tåget. 

En annan sak som jag tar med mig är att låta barnen använda sin kreativitet, alltså låta 

dem konstruera och bygga fast det kanske inte är i ”rätt” rum. 

 

8.2 Metoddiskussion 
Utifrån det Denscombe (2009) skriver, kom jag utifrån frågeställningar och syfte fram 

till att kvalitativ observationsstudie var relevant för denna studie. Om en annan 

observationsteknik (varit aktiv observatör) än naturalistisk använts, så hade tekniken 

kunnat benämnas genom att prata om vilken teknik som användes när barnen lyfte 

lådorna och burkarna med materialet i som de la i bussen och tåget, begreppen och 

kommunikation med barnen kunde inte göras eftersom observationsmetoden innebar att 

vara passiv observatör. 

 

Möjligheten finns att resultatet hade kunnat se annorlunda ut om kvalitativ 

intervjustudie hade valts som metod. I syftet belyses miljöns inverkan på barns lärande. 

Om intervju som metod hade gjorts så hade barnens uppfattningar om ateljéns miljö och 

hur de upplever att miljön inverkar på deras lärande kunnat framgå. Intervju som metod 

hade kunna säga mer om barnens agerande i ateljémiljön (varför barnen gjorde som de 

gjorde och varför barnen gjorde de val av aktivitet som de gjorde) (Løkken & Søbstad 

1995). 

 

8.3 Slutsats 
Studien har bidragit med kunskap om hur den möblerade ateljémiljön i en svensk 

förskola tycks kunna inverka på barns kommunikation, rörelse och agerande. Som 

förskollärare kan det vara bra att vara medveten om att, miljöns inverkan på barns 

kommunikation, rörelse och agerande skulle kunna bero på hur den möblerade 

ateljémiljön är formad. Förskollärarens roll blir att anpassa den möblerade miljön och 

material efter barnens längd. Tidigare forskning visar att den möblerade miljön har 

betydelse för barnens trygghet, lek, samspel, kommunikation, rörelse och agerande på 

olika sätt, det kan också ses i denna studiens resultat genom att kommunikation, rörelse, 

samspel, agerande och lek är något som återkommer. Det är viktigt att förskollärare är 

medvetna om hur de utformar den möblerade miljön i förskolan, för att främja barnens 

kommunikation, rörelse och agerande. 

 

Andra slutsatser som kan dras utifrån denna studie är att pedagoger som arbetar i 

förskolans verksamhet bör vara tillåtande och avvaktande genom att låta barnen forma 

och konstruera leken utifrån sitt intresse. Exempelvis kan det vara att pedagoger bör låta 

barnen prova att bygga och konstruera av stolar som finns i ateljémiljön. I denna studien 

blev materialet som användes vid arbetet med collage passagerare i buss- och tågleken 

som övergick till fri lek i rummet. En annan aspekt som kan vara betydande för barnens 

lärande genom kommunikation, rörelse och agerande, är att barnen ges möjlighet att 

använda sin kreativitet för att skapa nya lekar i samma fysiska miljö som ateljémiljön. 

 



  
 

28 
 

Referenser 
Aasebø, Turid Skarre & Melhuus, E. Cathrine (2007). Rum för barn - rum för kunskap: 

kropp, kön, vänskap och medier som pedagogiska utmaningar. 1. uppl. Stockholm: 

Liber 

 

Björklid, Pia (2005). Lärande och fysisk miljö: en kunskapsöversikt om samspelet 

mellan lärande och fysisk miljö i förskola och skola. Stockholm: Myndigheten för 

skolutveckling 

 

Denscombe, Martyn (2009). Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt 

inom samhällsvetenskaperna. 2. uppl. Lund: Studentlitteratur 

 

Dimenäs, Jörgen (2007). Lära till lärare: att utveckla läraryrket - vetenskapligt 

förhållningssätt och vetenskaplig metodik. 1. uppl. Stockholm: Liber 

 

Hermerén, Göran (red.) (2011). God forskningsed. Stockholm: Vetenskapsrådet. 

 

Hachfeld Axinja, Anders Yvonne, Kuger Susanne & Smidt Wilfried (2015). Triggering 

parental involvement for parents of different language backgrounds: the role of types of 

partnership activities and preschool characteristics. Early Child Development & Care 

Journal. Jan2016, Vol. 186 Issue 1, p190-211. 22p. 

 

Jensen, Mikael & Harvard, Åsa (red.) (2009). Leka för att lära: utveckling, kognition 

och kultur. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur 

 

Johansson, Eva & Pramling Samuelsson, Ingrid (2007). "Att lära är nästan som att 

leka": lek och lärande i förskola och skola. 1. uppl. Stockholm: Liber 

 

Johansson, Eva & Pramling Samuelsson, Ingrid (2009). Kreativa lek- och 

lärandemiljöer i pedagogisk verksamhet. I: Jensen, Mikael & Harvard, Åsa (red.) 

(2009). Leka för att lära: utveckling, kognition och kultur. 1. uppl. Lund: 

Studentlitteratur 

 

Ljubetic Maja, Ercegovac Reic, Ina & Morana Koludrovic, Morana (2015). Quality 

Partnership as a Contextual Prerequisite of Successful Learning of Young and 

Preschool-Aged Children. Journal of Education and Learning. Vol. 5, No. 1; 2016.  

 

Løkken, Gunvor & Søbstad, Frode (1995). Observation och intervju i förskolan. Lund: 

Studentlitteratur 

 

Nordin-Hultman, Elisabeth (2004). Pedagogiska miljöer och barns subjektskapande. 

Avhandling. Stockholm: Univ., 2004 

 

Richter David, Lehrl Simone & Weinert Sabine (2016). Enjoyment of learning 

and learning effort in primary school: the significance of child individual characteristics 

and stimulation at home and at preschool. Early Child Development and Care Journal, 

Vol. 186:1, p96-116. 

 

Roberts, Helen (2008). Listening to children: and Hearing Them. I: Christensen, Pia & 

James, Allison (red.) (2008). Research with children: perspectives and practices. 2. ed. 

London: Routledge 

javascript:__doLinkPostBack('','mdb~~aph%7C%7Cjdb~~aphjnh%7C%7Css~~JN%20%22Early%20Child%20Development%20%26%20Care%22%7C%7Csl~~jh','');


  
 

29 

Sandberg, Anette & Vuorinen, Tuula (2008). Barndomens lekmiljöer- förr och nu. 

I: Brodin, Jane & Sandberg, Anette (2008). Miljöer för lek, lärande och samspel. 1. 

uppl. Lund: Studentlitteratur 

 

Sheridan Sonja & Pramling Samuelsson Ingrid (2013). Preschool a source for young 

children’s learning and well-being. International Journal of Early Years Education, Vol. 

21, Nos. 2–3, 207–222. 

 

Skolverket, (2010). Läroplan för förskolan Lpfö 98 (Lpfö98). [Ny, rev. utg.] (2010). 

Stockholm: Skolverket 

Tillgänglig på Internet: http://www.skolverket.se/publikationer?id=2442 

 

Sträng, Monica H. & Persson, Siv (2003). Små barns stigar i omvärlden: om lärande i 

sociokulturella samspel. Lund: Studentlitteratur 

 

Säljö, Roger (2010a). Den lärande människan- teoretiska traditioner. I: Lundgren, Ulf 

P., Säljö, Roger & Liberg, Caroline (red.) (2010). Lärande, skola, bildning: [grundbok 

för lärare]. 1. utg. Stockholm: Natur & kultur 

 

Säljö, Roger (2010b). Lärande i praktiken: ett sociokulturellt perspektiv. 2. uppl. 

Stockholm: Norstedts 

 

Vetenskapsrådet (2011). Forskningsetiska principer inom 

humanistisksamhällsvetenskaplig forskning. (2002). Stockholm: Vetenskapsrådet 

 

Williams, Pia (2006). När barn lär av varandra: samlärande i praktiken. 1. uppl. 

Stockholm: Liber  

http://www.skolverket.se/publikationer?id=2442


  
 

I 
 

Bilagor 

Bilaga A Informationsbrev om studie 
 

Till alla vårdnadshavare och barn på Regnbågen (namnet på förskolan är fingerat). 

Under v.41 och v.42 kommer några av barnen på Regnbågen att medverka i en studie 

som genomförs av mig Sarah Lilja. Jag studerar till förskollärare vid Linnéuniversitetet 

i Växjö. I mitt examensarbete undersöker jag vilken betydelse den möblerade miljön i 

ateljén har för barns lärande. Jag behöver därför några barn som vill medverka vid 

observationer. 

Jag kommer att observera barn för att redogöra ett barnperspektiv. Observationer 

kommer att användas för att få fram ett resultat i examensarbetet. Observationer 

kommer att spelas in på en diktafon. Materialet som samlas in kommer att vara anonymt 

och raderas efter avslutad studie. Det innebär att förskolans eller barnens namn INTE 

kommer att nämnas någonstans i examensarbetet. 

 

Förhoppningsvis kommer Ni att tillåta att Ert barn medverkar i studien. 

Med vänlig hälsning 

Sarah Lilja 

 

 

 

 

 

 

 

Lämnas till Förskollärarna på Regnbågen senast Torsdag den 29/9-16. 

 

Jag/vi tillåter att _________________________ medverkar i undersökningen. 

        

______________________________________________________________________ 

Vårdnadshavares namnteckning   Ort Datum 

 


