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Abstrakt

Studien förklarar hur kommunikation mellan barn som har olika språk och kulturell 
bakgrund sker på en förskola. Syfte var att observera barns interkulturella 
kommunikation och om kulturell bakgrund påverkar barnens sätt att kommunicera med 
varandra på förskolan. Studien utgår från följande frågor:
Hur gör sig barn förstådda när de inte har det talade språket som sitt första språk, alltså 
barn med kulturell bakgrund?
Hur väcker barnen varandras uppmärksamhet när de leker?
Studerande barn har olika kulturella bakgrund. Vissa barn har svenska som sitt första 
språk andra har svenska som sitt andra språk.  Mitt resultat visar att barn använder både 
tal och kroppsspråk för att göra sig förstådda. När barnen inte kan ordet eller inte kan 
benämna ordet använder barnen föremål för att göra sig förstådda. Resultaten visar även 
att barnen söker gemenskap och kommunicerar med det gemensamma språket. Jag har 
använt interkulturell teori i min studie som förklarar kommunikation mellan människor 
med kulturell bakgrund. I min studie förklarar jag tidigare forskning om hur barn lär 
svenska språket i flerspråkig miljö.
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1 Inledning

Under utbildningen har flera kurser betonat vikten av att göra sig förstådd är viktigt. Det 
väckte tankar hos mig eftersom svenska inte är mitt första språk som jag uttrycker och 
gör mig förstådd med. Jag har annan kulturell bakgrund och därmed är svenska språket 
mitt andra språk som jag uttrycker och kommunicerar med dagligen. 
I slutet av 1990-talet deklarerades att Sverige är mångkulturellt samhälle där 
mångfalden är en norm och invandring naturligt. Det innebär att många barn har sina 
rötter i andra länder. Detta har lett till nya krav och förväntningar i skolans värld som är 
mötesplats för de olika kulturerna. Forskarna intresserar sig för kulturell förändring, och 
det mångkulturella samhället. Genom detta diskuteras även förskolan som kulturell 
mötesplats. Förskolan ska vara en institution och mötesplats för alla oavsett kultur. 
Förskolans verksamhet ska möjliggöra kommunikation för barn i fri lek och styrda 
aktiviteter (Lpfö 98 rev 2010). 

Dagens samhälle har människor som av en eller annan orsak har svårt att kommunicera. 
Att komma till Sverige innebär att det kan vara svårt att göra sig förstådd, d.v.s. kunna 
kommunicera med någon. Att bli född i Sverige innebär att (omgivningen) lär ut hur 
kommunikation sker.  Kommunikation skiljer sig åt om den är verbalt eller icke verbalt 
uttryck och påverkar hur vi formulerar och tolkar det verbala och icke verbala uttrycket. 
Att kommunicera innebär att förstå, göra sig förstådd och förmedla sin upplevelse. 
Oavsett om vi har eller inte har det talade språket sker kommunikation främst med 
kroppen. Detta kallas icke- verbal kommunikation, kroppen (gester, pek, föremål).

Denna studie intresserar sig för flerspråkiga barns kommunikation i förskolan. Studien 
fokuserar på interaktion barn-barn.  I denna studie deltog äldre barn som har utvecklat 
svenska men inte har det språket som sitt första språk. 

Studien fokuserar på interkulturell kommunikation på förskolan. 
Interkulturell kommunikation innebär att människor med olika kulturell bakgrund 
använder sig av olika verbala uttryck, språk och icke-verbala uttryck, kroppen. Icke-
verbala uttryck är viktiga vid interkulturell kommunikation.  Oavsett om vi har eller 
inte har det talade språket kommunicerar vi med andra. Kommunikation och 
interkulturell kommunikation kommer att förklaras närmare.

2 Syfte

Syfte är att observera barns interkulturella kommunikation och om kulturell bakgrund 
påverkar barnens sätt att kommunicera med varandra på förskolan. Detta gör jag för att 
få ökad förståelse om interkulturell kommunikation mellan barn som har svenska som 
modersmål och barn som har svenska som sitt andra språk. 

Studien utgår från följande frågor:

Hur gör sig barn förstådda när de inte har det talade språket som sitt första språk, alltså 
barn med kulturell bakgrund?

Hur väcker barnen varandras uppmärksamhet när de leker?



3 Tidigare forskning

Nedan förklaras barns sätt att kommunicera på förskolan. Eftersom forskningen om 
interkulturell kommunikation på förskolan är begränsad förklaras forskning som 
beskriver vikten med leken där barnen i samspel lär och utvecklas. Språkliga handlingar 
kan vara språk (verbalt och icke verbalt) och fysiska handlingar exempelvis kroppen 
och föremål (gestaltning och leksaker). Barn kan använda sig av tal, sin kropp och 
föremålen för att göra sig förstådda på förskolan. Om barnen lyckas kommuniceras så 
stärker det deras utveckling och lärande. Flera avhandlingar visar på vilka olika sätt som 
barnen använder för att kommunicera, med tal och kropp – verbalt och icke -verbalt. 

3.1 Barnens sätt att kommunicera på förskolan

Kultti (2012) har skrivit om flerspråkiga barns språkutveckling. Fokus var yngre barns 
lärande av språk och kommunikation och hur barn samspelade med varandra. I studien 
ingick tio yngre barn från åtta förskolor. Barnen hade vistats på förskolan i cirka sex 
månader innan studien påbörjades. Detta var viktigt för då fanns det trygghet, rutiner, 
när studien genomfördes. Studien utgår från etnografi med deltagande observation och 
videoinspelning av aktiviteter som deltagande barn deltar i. Resultaten visar att språklig 
och fysisk handling förekommer. Språklig handling använde barnen när de inte kunde 
ordet, ex. gester, pek, upprepning. Fysisk handling använde barnen för att göra sig 
förstådda. De använde material som leksak, bild och föremål. Vidare lekte lärare med 
barnen som gjorde att barnen utmanades med varierat material och stöttades. Även 
uppdelning mellan olika rum där barnen antingen lekte själva eller med lärare gjordes. 
Barnen förhandlade i lek om innehåll och regler. Barnen använde förhandling för att 
påverka och skydda leken som de medverkade i. Som alternativ till att göra sig förstådd, 
pekade barnen. Barnen använde det gemensamma språket på förskolan. Förhandling 
uppmuntrade barnen att använda det gemensamma språket, språklig och fysisk 
handling. 

Björk-Willén (2006) har studerat socialt samspel och deltagande i flerspråkig förskola 
mellan en australiensisk och en svensk förskola. Metoden var videoinspelning för att få 
tillgång till sociala aktiviteter och socialt samspel. Detta gav möjlighet att fånga gester, 
blickar, kroppsligt samspel synliggörs, det gemensamma språket. Resultaten visade att 
deltagande skedde både i lek och lärarledda aktiviteter genom att barnen använde och 
kopplar olika förmågor i socialt samspel. Studien visade att icke-verbala resurser 
(blickar, gester, intonation och fysiska artefakter) kombinerades med verbal förmåga. 
Att barnen observerade kompisen och upprepade dennes handling genom både verbal 
och icke-verbal uttryckssätt gav barnen antingen ledande roll och eller inträde i den 
pågående aktiviteten. Barnen använde kroppsliga uttryck, d.v.s. blick för att göra sig 
förstådda. Samspel mellan barnen blev mer synligt och därmed stärks barnens 
kommunikativa förmåga. 

Löfdahl (2002) har studerat hur barnen leker på förskolan. Det var två avdelningar som 
ingick i undersökningen. En avdelning hade barn i åldrarna 1-6 år och den andra 3-6 år. 
Löfdahl (2002) använde etnografi som metod och videoobservationer genomfördes. 



Fokus var att observera lek mellan barnen och samtala med barnen utifrån 
videoinspelningar. Genom att observera barns gemensamma lekar och innehåll som 
finns i leken uppmärksammades relationen mellan barnen. Förutom observationer 
genomfördes gruppsamtal med barnen och pedagoger. Videoinspelningar användes 
vid samtal med barnen som stöd för dels minne dels kunna berätta om leken. 
Resultaten visar att leken ingick i barnens vardag. Barnen hittade lösningar som över 
stämde överens med deras förståelse. Barnen tolkade leken utifrån dels vad kompisar 
förstod dels vad kompisar gestaltade. Detta ledde till gemenskap där innehållet var 
betydelsefullt. Med gestaltning visade barnen förståelse över regler som ingick i leken. 
Det ledde till att om ett barn utelämnades försökte barnen hitta lösning och inkludera 
barnet i leken. Undersökningen visade att genom kommunikation med kulturell 
utgångspunkt kunde barnen förmedla sig genom innehållet i leken och förståelse skapas 
dels om vad som är viktigt dels om vilka frågor finner barnen inom andra kulturer. För 
att barnen skulle kunna utveckla kommunikativa situationer krävdes gemensamma 
förslag om lekens innehåll samt en tydlig ledare för att leken kan fortgå. Ledare fick 
möjlighet att tolka yttrade och därmed skapades dialog mellan barnen. Barnen visade 
förmåga att anpassa sig i leken och hitta lösningar. Vidare skriver Löfdahl (2002) att 
lekens kulturella tema gav tolkning genom gestaltning med möjligheter till förändring 
och deltagande under egna förutsättningar. Slutligen visar resultaten att lekens innehåll 
gav barnen förutsättning för att gestalta och uttrycka sig i leken. Barnen deltog i 
kommunikativa situationer utifrån status, identitet och maktrelationer. Det innebär att 
barn som har möjligheten att påverka kommunikation och innehåll i leken är medvetna 
om detta d.v.s. förhandling pågår. 

Heikkilä (2006) studie utgår från förskola, förskoleklass och förstaklass. Studien utgår 
från förskolan och skolan samt videoinspelningar i ett forskningsprojekt finansierat av 
Skolverket. Heikkilä (2006) använde sig av kommunikationsetnografi som metod, 
videoinspelningar, för att spela in barnens kommunikativa yttrande. Videoinspelningar 
gjorde det möjligt att se barns vardag, där verbala uttryck saknas. Studien utgick från att 
barn är sociala aktörer som ger varandra tillträde till verksamheten. Aktiviteter och 
sociala aspekter ur barnperspektiv, hur förutsättningar för lärande ser ut mellan de 
deltagande barnen studerades. De deltagande barnen var fem och sexåringar, d.v.s. barn 
som skulle börja förskoleklass nästa år, samt förskoleklass, årsklass ett. Resultaten 
förklarar vad studien har analyserat. Aktiviteter i studien förklarades som sekvenser av 
olika handlingar som förekommer under tiden barnen leker, spelar, kastar något, ritar, 
etc. Och dessa kopplas med kommunikationsformer som analyserades ur ett 
multimodalt perspektiv. Följande kommunikationsformer analyserades: blick, tal och 
gester. Blick kopplades med kroppsligt uttryck, på dels individ- dels gruppnivå.  Tal 
kopplades med samtal och tystnad. Gester kopplades till kroppsrörelse.  Resultaten 
fokuserade på tal, blick och gester. Resultaten visar hur barnen uttrycker sig med 
kroppen och hur barn använder och deltar i aktiviteter. Studien visade också hur barn 
positionerar sig i olika aktiviteter. Barnen varierade kommunikationsformer utifrån 
förutsättningar som fanns i verksamheten som gjorde det möjligt att vara i aktiviteten 
och synliggöras. Det framkom att kroppen och blick var lika viktiga som tal som 
används. 



4 Teori 

Teori jag använder mig av är interkulturell kommunikation. 

4.1 Kommunikation 

Det finns många sätt att definiera vad kommunikation är. Kommunikation är 
förutsättning för att människor kan tala och förstå varandra (Lorentz, 2013).
Allwood (2002) skriver att kommunikation är när en sändare och en mottagare delar ett 
innehåll/information med hjälp av ett visst uttryck genom ett visst medium i en miljö, 
med en viss avsikt eller funktion. (Jensen, 2012, s 12).
Mottagare och sändare är begrepp som pekar på att det rör sig om en överföring. 
Allwood (2002) påpekar att det också sker en tolkning (Jensen, 2012). Både mottagare 
och sändare formar kommunikationen. Både sändare och mottagare tolkar vad den 
andra säger eller på andra sätt uttrycker. Därför är sändare och mottagare missvisande 
som benämning på rollerna i en kommunikation (Jensen, 2012). Istället föreslår Jensen 
(2012) begreppet medkommunikatör. Både sändare och mottagare hjälps åt att tolka det 
som sägs. De signalerar på olika sätt hur de begriper det som meddelas. Vidare betonar 
Jensen (2012) att kommunikation pågår någonstans. Platsen eller kontexten ramar in hur 
och vad som kommuniceras. Vad kommunikation handlar om är således inte slumpartat. 
Det finns bakomliggande förväntningar på hur man kommunicerar i ett klassrum, på en 
samling i förskolan eller under leken. Barn har olika erfarenheter och kunskaper med sig 
in i kommunikationen. De tolkar varandras kommunikation och skapar mening. I 
förskolan så refererar oftast barns kommunikation till konkreta föremål. Barn pratar om 
dessa föremål och föremålen tillskrivs meningar som barnen förhandlar och gemensamt 
formar. Föremål som barn använder sig av kan och har oftast olika meningar för barnen 
(Säljö, 2005). De kan på detta sätt"skapa - återskapa, omskapa och/eller nyskapa -
mening i olika sammanhang” (Liberg, 2003, s 7).

Kommunikation används för att kommunicera verbalt och icke- verbalt.  Verbal 
kommunikation överförs med talade ord, d.v.s. språk medan icke-verbal kommunikation 
är en viktig del av interkulturell kommunikation och består av gester, pek, föremål. 
Dessa kommunikationssätt kan liknas vid indirekta förmedlingssätt Lundgren (1991). 
Lorentz (2013) förklarar att kommunikation kommer från latinska communicaro och 
betyder ”att göra något tillsammans”. Att kommunicera med varandra innebär att talat 
och kroppsspråk kompletterar varandra. Det talade språket är kopplat till rösten, d.v.s. 
hur människa uttrycker sig och talar medan kroppsspråk utgår från gester, d.v.s. 
utseende och rörelse. Kommunikation delas mellan verbal och icke-verbal, alltså talat 
och kroppsspråk, d.v.s. språklig och icke-språklig kommunikation i verbal och icke-
verbal språk. Verbal kommunikation påverkar muntlig och icke-verbal påverkar icke-
muntlig kommunikation (2013). Exempel på verbal kommunikation är när barnen 
använder ord som kan förknippas med det barnet menar medan icke- verbal när barnen 
pekar, använder föremål för att göra sig förstådda.
Kunskap om hur kommunikation sker med människor som har olika kulturell bakgrund 
är en pedagogisk fråga (Lorentz, 2013).
Stier och Sandström Kjellin (2013) skriver om att kultur och kulturmöten påverkar 
kommunikation. Genom att kommunicera med verbala och icke-verbala uttryckssätt 
uttrycker sig människor och därmed samarbetar, informerar, skapar relationer mellan. 



Stensmo (2007) skriver att kultur påverkar kommunikation och kultur skapas när 
människor tolkar varandra. Grunden för kroppsspråket är gester, tecken och läten 
uppmärksammas av människor. Därefter uppkommer talspråket som förstärker 
budskapet mellan människor (2007). Lundberg (1991) beskriver ”olikartade kulturella 
miljöer”, och att det finns gränser mellan interkulturell kommunikation och 
kommunikation och att det gäller att vara medveten om likheter och skillnader. Enligt 
Lundberg (1991) sker interkulturell kommunikation mellan människor och indirekta 
förmedlingssätt. Interkulturell kommunikation belyser att ord kan ha olika betydelser 
beroende på kulturell bakgrund. Medvetenhet om olika kulturer ger att missförstånd och 
avstånd från personer med annan kulturell bakgrund blir mindre Exempel kan beskrivas 
när barnen leker rollekar (tematisk gestaltning). Barnen agerar när de vill förmedla och 
förklara men saknar språket. Pedagoger kan tolka och försöka förstå vad barnen vill 
förmedla och förklara utifrån agerandet. I studien har ordet borste används som har flera 
betydelse. Att borsta håret, borsta soppor, borste som föreställer en pensel. Genom att 
avlösa det som är omkring kan de inblandade förstå vad som förmedlas med det 
valda föremålet i den stunden.

4.2 Interkulturell kommunikation

Lundberg (1991) ) har skrivit om interkulturell kommunikation. Begreppet publicerades 
och började användas 1983 i Sverige och interkulturell undervisning infördes samma år. 
Därefter bildades det nordiska Nätverket för Interkulturell kommunikation (NIC) med 
syfte att främja interkulturell forskning och utbildning i de nordiska och baltiska 
länderna. Enligt Lundberg (1991) sker interkulturell kommunikation mellan människor 
och indirekta förmedlingssätt. Enligt Lahdenperä (2004) interkulturell beskriver 
kvalitativa aspekter i ett samhälle som formas av etnisk och kulturell mångfald. 
Interkulturell kommunikation är begrepp som ingår i interkulturell pedagogik. 
Pedagogiken är ämne som har med lärande, utveckling, vägledning, handledning, 
ledning, undervisning och fostran att göra. Interkulturell pedagogiken beaktar olika 
interkulturella aspekter, så som etnicitet, genus och klass där kultur formas. Kultur är 
begrepp som skapar mening att förstå traditioner, artefakter, normer och värderingar, 
språk och sätt att tänka och kommunicera. Att beskriva kulturell inverkan till individens 
utveckling och lärande ska pedagoger bygga sin egen kompetens och beskriva ett 
samhälle i förändring (2004).
Lorentz (2013) skriver att om interkulturell kommunikation mellan två människor från 
olika kulturer ska vara interkulturell ska följande beaktas: kunskap om språk och kultur, 
förståelse för normer och värderingar och medvetande om sig själv.

I denna studie undersöker jag hur barn kommunicerar på förskolan när de leker. Vilka 
sätt använder barnen för att göra sig förstådda? Hur möjliggör och/eller hindrar kulturell 
bakgrund barnen att kommunicera med varandra på förskolan? 

Interkulturell kommunikation är kommunikation mellan människor som kommer från 
olika kulturer. Det innebär att interkulturell kommunikation förekommer där flera 
kulturer är representerade. Begreppet används inte av pedagoger eftersom de inte är 
bekväma med det. Innebörden kan vara känslig på grund av utpekande. Denna studie 
vill visa om barnen använder ovan nämnda sätt att kommunicera, göra sig förstådda på 
förskolan.



4.3 Sammanfattning 

Kommunikation är en process och grunden för att kunna samspela och lära och leka. 
Förmåga att kommunicera utgår från samspel med någon. Kommunikation utgår från 
gemenskap med språklig och icke-språklig uttryck. Däremot är det inte möjligt att sätta 
gräns mellan interkulturell kommunikation och kommunikation. Begreppet 
interkulturell kommunikation utgår från kontakter mellan människor med språklig 
och/eller kulturell bakgrund medan kommunikation utgår från gemenskap med språklig 
och icke- språklig kommunikation. Kommunikation sker i kontakt med någon. Om det 
ska vara interkulturell kommunikation bör det innefatta kulturer. Däremot är det 
viktigt att veta att kommunikation sker både verbalt och icke-verbalt, d.v.s. med talat 
och kroppsspråk. Interkulturell kommunikation förmedlar det som inte kan uttryckas 
verbalt. Kommunikation och interkulturell kommunikation uttrycks genom att göra sig 
förstådd med förmedling, alltså tal, gester, pek, föremål.



5 Metod

Inledningsvis redogjorde jag för forskningen som har gjorts och vilka metoder som 
forskningen har använt. Denscombe (2016) skriver att kvalitativ data innebär att ord och 
visuella bilder används medan kvantitativ data använder siffror. Kvalitativ forskning 
strävar efter att följa det naturliga flödet av händelse i en observationsundersökning. 
Problemet kan vara att observatören kan påverka personer som observeras. Grunden är 
att skapa förtroende till de studerade, att visa förmåga att inte störa/påverka de som 
studeras, d.v.s. skapa balans mellan personlig närhet och professionell distans (2016). 
Jag arbetar på förskolan och vet hur jag kan observera barnen utan att påverka deras lek. 
Personlig närhet visar jag genom att förklara för barnen varför jag är hos dem och vad 
och varför behöver jag observera och närvara  på deras förskola. Professionell distans 
visar jag när jag observerar på avstånd utan att ifrågasätta deras handlingar. Jag agerar 
som forskare, observerar, tolkar, lyssnar, antecknar barnens uttryck och läser av det som 
barnen förmedlar.  
Studien är kvalitativ med empiri insamlad genom observationer som metod och tar sin 
utgångspunkt i barns interkulturella kommunikation på förskolan. Genom att använda 
kvalitativ metod har jag kunnat närma mig deltagarna, barnen och den miljö de befinner 
sig i, förskolan. Observationen jag gjorde utgick från ett etnografiskt perspektiv. Enligt 
Denscombe (2016) möjliggör etnografi att samla information om livsstilar, kulturer och 
övertygelse som finns i omgivningen.  Observation är en metod som enligt Fangen 
(2005) förklarar vilka aktiviteter som uppstår, vad som sägs, menas och finns utan att 
ställa frågor. Detta kopplas med datakällor för att undersöka om slutsatsen håller. 
Underlaget som användes i analysen var antingen deskriptivt (beskrivande) och/eller 
ingående (grundligt) (2005). 

Denscombe (2016) skriver om svårigheter med observation eftersom tillförlitlighet 
bygger på forskarens fältanteckningar (minne). Dessutom förklarar Denscombe (2016) 
att människor reagerar annorlunda när de vet att de observeras. Utifrån omständigheter 
väljer forskaren en blandning av tillgänglighet och lämplighet där tillförlitlighet och 
generaliserbarhet är representativa (2016). Forskaren utgår från barnens agerande och 
närmar sig förståelsen av handlingar. Studien intresserar sig för hur barn kommunicerar, 
d.v.s. hur de vill göra sig förstådda på förskolan. Därför anser jag att kvalitativ metod
där ord och visuella bilder (föremål) har använts och med den kan barnens sätt att göra
sig förstådda rapporteras.

5.1 Urval 

Avdelningen jag gör min undersökning på har barn i åldrarna mellan fyra och sex år 
med olika kulturella bakgrund.  Några barn har bott i Sverige sedan födseln och några 
har flyttat hit och börjat på förskolan. Vissa barn har aldrig varit på förskolan utan deras 
första möte med förskolan är när de är mellan tre och fem år gamla. Två av de 
studerande barn har svenska som sitt första språk, resterande tre barn har annat språk 
som sitt första språk. Barnen kommunicerar och uttrycker sig verbalt och icke-verbalt 
och med föremål. Detta beror på dels om barnen kan benämna eller inte ord som behövs 
dels bekvämligheten. Det förekommer även koppling med det barnet kan, exempel 
barnet säger borste och menar pensel. 



Studien utgår från tre observationer av förskolebarn som kommunicerar med varandra i 
fri lek på förskolan. Observationerna har genomförts på ett äldre barns avdelning med 
barn fyra till sex år gamla. Sammanlagt har fem barn studerats.  Denscombe (2016) 
skriver om ”subjektivt urval”, d.v.s. platsen har valts avsiktligt av forskare. 
Observationer utgår från deltagarna (barnen) i sociala miljöer (förskolans miljö) genom 
att försöka förstå händelser som utspelar sig i den fria leken. 
Denna förskola valdes på grund av att det finns barn med annan kulturell bakgrund än 
svensk. Samtyckesblanketterna har delats ut, vårdnadshavare har fyllt i och lämnat in på 
avdelningen. Deltagande barn har fått samtycke från vårdnadshavare att medverka i 
denna studie. Barnen är tillfrågade och informerades likaså.

5.2 Genomförande

Jag kontaktade förskolechefen på en förskola och förklarade syfte med studien. 
Förskolechefen läste genom samtyckes brev, som sedan delades ut till vårdnadshavare, 
och gav sitt samtycke att observera barngruppen. Därefter besökte jag avdelningen där 
observationerna skulle ske. Arbetslaget fick den nödvändiga informationen och barnen 
blev informerade om att jag skulle komma att vara med under några tillfälle. Fangen 
(2005) förklarar att observation innebär att studera vilka aktiviteter som uppstår, vad 
som sägs och finns utan att ställa frågor. Fördelen med detta är att knyta samman 
datakällor och bakgrundsinformation. Observationens fokus tog sin utgångspunkt i 
syftet - att observera barns interkulturella kommunikation på förskolan. 

För min del handlade det först om att bli involverad i förskolans verksamhet, där barnen 
kommunicerar sinsemellan i den fria leken. Jag ville inte störa de rutiner som redan 
fanns på denna avdelning. Observationer gjordes inne på avdelningen och ägde rum 
efter frukosten eftersom barnen har fri lek. En pedagog var närvarande och  
observerades inte. Givetvis hade jag förklarat för barnen att jag går i skolan och vill se 
hur barn leker och pratar på förskolan. Likaså informerade jag dem att de fick fråga om 
det var någon av dem som undrade över något och om de vill närvara vid 
observationstillfällena.
Eftersom jag arbetade på förskolan hade jag lätt att skapa relation till barnen. 

5.3 Bearbetning av data

Studien bygger på observationer av barns interkulturella kommunikation. Denscombe 
(2016) skriver att det är väsentligt att skriva ner så snart som möjligt, detta för att 
relevanta iakttagelser inte får gå förlorade (2016). Jag har skrivit ner anteckningarna 
löpande under och efter observationer för att kunna förtydliga, minnas processen vid 
analys. Studien utgår från några grundläggande didaktiska frågor vad, hur och när 
kommunikation sker. Vad som kopplas med undersökningens frågeställning som styr 
vad som observeras. Detta kopplas till citat, tankar, idéer. Det kopplas även med 
iakttagelse. Det gäller att smälta in, för att de studerade inte ska påverkas.  Vid 
observationer har penna och block varit behjälpliga. Jag har antecknat barnens verbala 
och icke-verbala kommunikation under observationen. Efter observationer har jag 
skrivit ner det som har utspelats. Detta för att underlätta minnesprocessen vid analys. 



Sammanlagt har det blivit fyra timmars observation. Jag har deltagit i en del situationer 
som inte har fokus på mina forskningsfrågor, men har gett mig värdefull kunskap om 
vad barnen gör under sin tid i förskolan. 
Fokus var dock den fria leken, alltså observationer var efter frukost och fram tills 
planerade aktiviteter började äga rum. Insamlad data har analyserats och kopplats med 
mina forskningsfrågor därefter. 

5.4 Etiska övervägande

Hänsyn har tagits till de forskningsetiska principer som finns skrivna i Vetenskapsrådet 
(2012) inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. När en forskning görs är det 
fyra grundkrav som ställs. Dessa är informations-, samtyckes., konfidentialitets- och 
nyttjandekravet.

I min studie har pedagoger, förskolechefen, vårdnadshavare och barnen fått information 
om vad studien ska handla om. Alla inblandade blev tillfrågade om de ville medverka 
och att de kan avbryta sin medverkan i studien. Deltagarna har fått information om att 
studien beaktar sekretess. Det innebär att det som har framkommit skall ges största 
möjliga sekretess. Den insamlade informationen får endast användas för studiens syfte. 
Förskolans och barnens namn är fiktiva. Det innebär att förskolans riktiga namn inte är 
utskrivna, inte heller barnens namn, eftersom det är viktigt att utomstående inte ska 
kunna identifiera vilka som har medverkat.

5.5 Metoddiskussion

Valet av metod, observation och anteckningar, visades fungera. Det var lämpligt att 
använda observation eftersom jag ville se om och hur barnen kommunicerar på 
förskolan. Det har varit givande att använda anteckningar men svårt att få med alla 
detaljer.  Om video- och ljudinspelningar hade gjorts kanske hade det synligörts vissa 
detaljer som inte syns och hörs under ovanstående val av metod. Diskussioner har förts 
om forskningsetiska principer. Därför har jag använt mitt minne och anteckningar under 
observationer. När analysarbetet av anteckningar genomfördes saknades dock barnens 
kroppsspråk och vissa gånger var det svårt att skriva barnens exakta uttryck. Deltagande 
barn har inte förflyttat sig från rum till rum. Detta gav mig möjlighet att observera från 
lite längre avstånd för att inte påverka barnens diskussioner, handlande allt för mycket.



6 Resultat 

Nedan följer det som har framkommit under observationer. Jag har fokuserat hur barn 
gör sig förstådda och vilka kommunikativa uttryck de använder när de saknar ord. I 
teoridelen förklarade jag begreppen kommunikation och interkulturell kommunikation. 
Kommunikation utgår från gemenskap, att göra något tillsammans med någon medan 
interkulturell kommunikation utgår mellan människor som kommer från olika kulturer. 
Dessa perspektiv använder jag i min analys. 

6.1 Beskrivning av förskolemiljön

I hallen har varje barn ett foto och namn på sin hylla. Det finns också namn på barnets 
mamma och pappa samt syskon och flagga som visar från vilket land barnet förknippas 
med. Från hallen kommer man in genom dörren i det första rummet som är väldigt stort. 
På vänster sida finns en soffa mot väggen samt en hylla på andra väggen med böcker 
som barnen kan lätt nå till. Fortsätter man framåt finns en delning i mitten av rummet 
som har diverse kläder, skor, väskor med tanke för att barnen som så vill kan klä ut sig. 
I vissa hyllor finns små lådor placerade som är fyllda med diverse leksaker. Lådorna är i 
olika storlekar och färger dels underlätta för barnen att hitta de leksaker de vill leka med 
dels lära sig färg och form.  Sista delen av rummet finns barnens kök med tillhörande 
redskap. Det finns tillgång till tre rum, bygg rum, skapande rum och ateljén. Väl inne på 
avdelningen är det tydligt att barn från olika kulturer är representerade. På väggen är 
världskartan och barnets bild med snöre som pekar från vilket land barnet kommer 
alternativ att förknippas med. 

6.2 Observation 1. Hur barn väcker varandras uppmärksamhet

Denna avdelning ger barnen möjlighet till fri lek efter frukosten. Barnen är medvetna att 
efter frukosten kan de leka antingen själva eller med någon kompis. De får välja i vilket 
rum de vill vara, med vem och vad de ska leka med och tar fram leksaker och annat som 
behövs. Observationerna visar att barnen gör sig förstådda med tal och med kroppen. 
Observation 1 utgår från två barn, Klara (fem år) och Amy (sex år) som visar med 
kroppen, gester och några enstaka ord att de väntar på något. Klara har ett annat språk 
som sitt första språk och bosnisk bakgrund alltså annan kulturell bakgrund medan Amy 
har svenska som sitt första språk och svensk bakgrund. De är på avdelningen och 
påbörjar inte heller leken i väntan på att det tredje barnet (Maria, sex år), som de väntar 
på, ska komma. Observation visar att det behövs inga ord  eftersom barnen kommer 
fram och tittar ut mot hallen. Under tiden småpratar och uttrycker de sig med 
kroppen. De skrattar, pekar och snurrar.

Det är tydligt att barnen väntar på någon. Det visar sig stämma eftersom när Maria 
kommer in i hallen visar barnen glädje. Maria som kom in i hallen har ett annat språk än 
svenska som sitt första språk, och har alltså en annan bakgrund än Klara och Amy.  
Allt eftersom jag observerar hur barnen agerar blir det tydligt att dessa tre barn vill leka 
tillsammans. Barnen visar att de inte bryr sig om vilken bakgrund de har. Det viktiga för 
dem är att leka tillsammans, gemenskapen skapas mellan dem. 



Som det skrevs ovan Amy har svensk härkomst och Klara har annat härkomst. När 
Maria kommer visar det sig att barnen kommer från olika länder. De söker gemenskap 
och använder både verbal och icke-verbal kommunikation samt uttrycker sig med 
kroppen och föremål. Barnen använder de ord de kan, visar med kroppen vad och hur 
kommunikation sker mellan dem. Vilket sätt väljer barnen att använda sig av under 
observation synliggör hur de vill göra sig förstådda. De uttrycker sig med talade och 
kroppsspråk samt med verbala och icke-verbala uttryck. 

6.3 Observation 2. Hur barnen samspelar i leken

Observation 2 var det svårare att avläsa vad barnen gör. Observationer utgår från att två
barn, Adam (fyra år) och Elton (fem år) gick till bygg rummet. De kommunicerar lite 
och bygger med olika material. De har tagit fram tågbana och stora legoklossar. Det de 
använder kroppsspråket och föremålet för att dels göra sig förstådda dels utveckla både 
leken och byggande. Emellanåt använder de deras blickar och gester, alltså pek och 
kropp för att avlösa det muntliga talet. Det förekommer korta ord, som det, den, där, vi 
kan, vi ska, etc. Adam har svenska som sitt första språk medan Elton har spansk 
bakgrund. Det är svårt för mig att förstå deras lek men genom att observera barnen kan 
jag skapa förståelse för deras kommunikation. De har byggt en tågbana som leder mot 
stora lego, samt några träd. Adam säger här snurra medan Elton hämtar stora lego. Det
kommer fram till att de ska till Liseberg. Min tolkning är att språket inte behövs så 
länge barnen kompletterar varandra med olika sätt att uttrycka sig och att de vet var för 
sig vad som behöver göras föra att gemenskap ska kunna skapas. 

6.4 Observation 3. Hur barn använder icke verbala uttryck för att fråga 
och svara

Observation 3 pågår mellan tre flickor, Klara och Maria som har annan kulturell 
bakgrund och Amy som har svensk bakgrund.
Barnen kommunicerar och använder icke- verbala uttryck för att göra sig förstådda.  
Några exempel: Klara pekar mot ateljén och Maria frågar: Ska vi gå dit? 
Klara nickar med huvudet. Amy säger: vad ska vi göra i ateljén? Barnen fyller i 
avsaknaden av ord med hjälp av pek och det visuella och därmed förstår de varandra 
och vilket rum som är aktuellt. Barnen behöver inte fråga pedagogen om tillstånd utan 
går till ateljén och tar fram materialet. De tar fram förkläde, papper, underlägg och 
ställer på bordet. De hjälps åt att ta på förkläde. Maria sätter sig vid bordet och frågar: 
Kan jag få borste? och pekar med handen mot hyllan. Amy tittar frågande och följer 
Marias hand. Du menar pensel? undrar Amy. Maria nickar med huvudet. Barnen målar 
en stund och kommunicerar emellan med tal, kroppen och föremål. Under 
observationerna framkommer att barnen ger sig förstådda med pek, koppling, 
upprepning, turtagning, etc. allt utifrån deras dels språkfärdigheter dels 
kroppsavlösning. Observationen har pågått under tiden barnen varit i ateljén. Slutsatsen 
blir att barnen visar tydligt med vad och vem de vill leka med. Vilken härkomst och 
språkkunnighet som de berörda barnen har, har ingen betydelse vid denna observation. 



6.5 Sammanfattning 

Under observationen som jag gjorde visade barnen sina verbala och icke verbala 
uttryckssätt. Barnen har pekat, kopplat med dem ord som de kan. När de saknade ord 
som behövdes har de antingen sagt liknande och eller använts sig av föremål och 
kroppen i det sammanhang. Barnen har även använt andra nya ord när de inte kunde 
benämna föremålet. Slutsatsen blir att barnen gör sig förstådda på flera olika sätt när de 
leker med varandra oavsett vilken kulturell bakgrund barnen har. När Klara saknar ord 
pekar hon mot föremålet. Amy följer med blicken var Klara pekar och benämner. Klara 
får ordet som hon saknade. Barnen använder blickar, gester, de frågar varandra och 
pekar på föremål. De nickar och använder blicken för att svara. De gissar vad den andre 
menar och listar ut vad det kan vara genom att peka på olika föremål och fråga vilket 
föremål det är som kompisen menar. Förskolans rutiner för aktiviteter verkar också vara 
ett stöd. Pedagogerna är i barngruppen och började med de planerade aktiviteterna efter 
att de flesta barnen har kommit på avdelningen. Barnen vet på förhand vad man kan 
göra tillsammans i ateljén exempelvis. Att barnen är kreativa och inte ger upp är kopplat 
till deras drivkraft att vilja vara tillsammans och leka med varandra. Gemenskap skapas 
mellan barnen som gör att barn lär av och med varandra.



7 Analys

Studiens syfte var att observera barns interkulturella kommunikation och om kulturell 
bakgrund påverkar hur barnen kommunicerar med varandra på förskolan. Jag har 
undersökt hur barn gör för att göra sig förstådda och vilka kommunikativa uttryck som 
används när ord saknas på förskolan. 

7.1 Observation 1. Hur barn väcker varandras uppmärksamhet

Observationen 1 visar på hur Klara och Amy väntar på Maria att komma. Genom att 
observera barnens verbala och icke – verbala kroppsspråk blir det synligt att de väntar 
på någon. När Maria kom till hallen visade det sig att barnet inte hade svenska som sitt
första språk medan de barn som väntade Klara hade svenska som sitt andra språk men 
inte Amy. Barnen kommunicerade tillsammans ändå. Kultti (2012) skriver att barnen 
blir medvetna om vilket språk ska pratas för att gemenskap ska ske. Detta påpekar även 
Björk-Willén (2006) som skriver i sin avhandling att deltagarna i flerspråkig miljö 
strävar efter gemenskap trots svårigheter. Detta blir synligt vid dessa observationer 
eftersom barnen kommunicerar med varandra oavsett kulturell bakgrund och huruvida 
de har det talade språket eller inte. 

7.2 Observation 2. Hur barnen samspelar i leken

Observation 2 visar hur Adam och Elton kommunicerar mellan. Även här har Adam 
svenska som sitt första språk och Elton har svenska som sitt andra språk. Barnen bygger 
och kommunicerar emellan. Löfdahl (2002) skriver om hur barn skapar berättelse av 
leken de närvarar i. Vidare förklarar Löfdahl (2002) att kamratkulturer utgår från barns 
erfarenhet, vilka sätt barnen använder för att leken utvecklas. Barn använder också 
material som finns. Vid min observation var det byggklossar och tågbana.  

7.3 Observation 3. Hur barn använder icke verbala uttryck för att fråga 
och svara

Observation 3 visade hur Klara och Maria som har svenska som sitt andra språk och 
Amy med svenska som sitt första språk kommunicerade och gjorde sig förstådda. Här 
förekom språkliga och fysiska handlingar som Kultti (2012) förklarar i sin avhandling. 
Språkliga handlingar utgår från bl.a. ord, uttryck, förhandlingar medan fysiska 
handlingar utgår från gester och kroppen. Barnen kommunicerade med varandra genom 
dessa olika sätt. Genom att använda enstaka ord, peka, kunde leken fortsätta och 
utvecklas och kommunikation uppkom. Löfdahl (2002) skriver om lekens betydelse 
med fokus på erfarenheter och kompetenser och lekens kulturella och sociala förmågor. 
Detta möjliggör att barnen hittar sätt att uttrycka sig genom verbala och kroppsliga 
handlingar. När barnen leker använder de dels språket för att kommunicera dels kroppen 
för att förstärka sin vilja, göra sig förstådda. 



Heikkilä (2006) förklarar att kommunikationsmönster tar sig uttryck i blick, tal och 
gester. Barnen i min observation kompletterar varandra för att synliggöra vilka 
möjligheter finns till förfogande. 
När Maria inte kan benämna ordet som efterfrågas säger hon liknande ord och pekar. 
Om Amy följer pekande kan hon kanske avlösa vad Maria pekar och dels få pensel, dels 
få ordet som saknades. Här förekommer språket av andra ordningen som Heiberg Solem 
och Kirsti Lie Reikerås (2012) skriver om. Barnen utvecklar nyfikenhet och strävar efter 
att kommunicera, göra sig förstådda. När barnet pekar eller säger liknande behöver 
andra barnet följa handen för att kunna avlösa alternativt gissa vad som efterfrågas. 
Detta förstår barnen emellan och leken kan fortsätta.  Vidare har barnen möjlighet att 
delta och uttrycka sig dels utifrån sin nyfikenhet dels genom att använda leksaker som 
indirekta förmedlingssätt som Lundberg (1991) skriver om. 

7.4 Barnens sätt att kommunicera på förskolan

Barnen som har observerats har olika förutsättningar utifrån ålder och språk. Barnen 
utnyttjar olika sätt att kommunicera med varandra, leka tillsammans oavsett kulturell 
bakgrund och språk.

Barnen väljer var de vill vara, vad och med vem de ska leka. Oavsett om barnet har det 
talade språket eller inte kommunicerar barnen, gör sig förstådda emellan. Barnen 
uttrycker sig med icke – verbal, d.v.s. icke – språklig aspekt där möjligheter så som 
kroppens rörelse och förmedlar det som de inte kan producera verbalt. Att väcka 
uppmärksamhet och be om att få förekommer när det uppstår problem och barnet förstår 
att ”problemet” kan lösas. Björk – Willén (2006) skriver att vardagligt samspel kan 
behövas repareras. Maria använder fingret, genom att peka, och inser att delaktighet 
sker eftersom föremålet identifieras genom att Amy avlöser pekande. Samspel mellan 
barnen utvecklas och nya ord förekommer. Detta kan innebära att ordet kan övergå till 
språk av första ordningen. Heikkilä (2006) förklarar hur deltagande skapas och görs 
tillgängligt. Genom att barnet benämner det saknade ordet, lär sig barnet nya ord, 
föremålet identifieras. Detta förstår de mellan och både benämner föremålet och hämtar. 
Amy har det verbala språket och kan kommunicera därmed sker gemenskap mellan 
barnen. Däremot finns begränsningar då det förekommer ord som barnet inte kan. 
Barnet löser detta genom att kommunicera med kroppen, peka med fingret istället. 
Observationen utgår från att barnen får möjlighet att göra sig förstådda med de ord 
barnet kan, verbal och kroppsliga handlingar. Barnen använder olika uttryckssätt för att 
dels förstå varandra dels göra något tillsammans. Dem har även använt sig av olika rum 
och material som denna avdelning har till förfogande.
Heiberg Solem och Kirsti Lie Reikerås (2012) förklarar språk av första och andra 
ordningen samt översättningsled. Språk av första ordningen är det språk som barnet kan 
använda och förstår. Språk av den andra ordningen är ord som barnet behöver hjälp för 
att förstå dem. Detta kallas översättningsled och synliggörs med föremål, visas med 
kroppen, förklaras med ord, bilder osv. som liknar för att barnet kan ta till sig 
innebörden mellan barnets första och andra ordnings språk. Eftersom barnet inte känner 
till det rätta ordet benämner och kopplar barnet med något som barnet kan, föremål som 
barnet känner till. Detta kallas för begreppsuttryck (2012). Detta synliggörs under 
observationer när barnen finner ordet pensel främmande. 



I mina observationer ser jag exempelvis hur barnet säger borste och pekar mot penslar. 
Barnets kunskap kommer fram i samspel med andra barn. Detta leder till att barn 
utvecklar olika sätt att kommunicera, göra sig förstådda på förskolan. Barnen 
kommunicerar med tal (språk som barnen förstår), och kropp (uttryck och föremål). 

Björk-Willén (2006) skriver att deltagarna strävar efter gemenskap trots 
språkförbistringar. När barnen inte kan benämna ordet, repareras detta genom att 
identifiera föremålet med pekande och eller säger liknande. Resultatet i min 
undersökning visar att barnen söker efter gemenskap i den fria leken som pågår efter 
frukosten. Barnens vilja att kommunicera bygger på nyfikenhet och viljan att leka 
tillsammans. På avdelningen jag gjorde mina undersökningar hade barnen ett eller flera 
språk att kommunicera med. Min undersökning visar att språket och kulturell bakgrund 
inte är något hinder. 
Björk-Willén (2006) använder och förklarar begreppet ”fri lek”. Detta möjliggör för 
barnen att skapa gemenskap och samtidigt följa regler och rutiner som finns (2006).  
Resultatet i min studie visar att det är en tillåtande miljö, pedagoger låter barnen själva 
ansvara i den fria leken som pågår efter frukosten. Förutsättning är att barnen väljer vad 
och med vem dem vill leka med. Denna process leder till att samspel och lärande 
utvecklas eftersom barnen ansvarar över vad och med vem dem leker med, samspel 
utifrån barnens villkor. 
Lundberg (1991) skriver i sin avhandling att interkulturell kommunikation förekommer 
mellan människor med språklig och eller kulturell bakgrund samt med indirekta 
förmedlingssätt. Det innebär att verbala och icke-verbala uttryck förmedlar 
interkulturell kommunikation samt människans språkliga och/eller kulturella bakgrund. 
Indirekta förmedlingssätt förklaras där verbala och icke-verbala uttryck förekommer 
istället (1991). Den medverkande förskolan har barn från olika kulturer men även barn 
som har svenska som sitt enda språk. 

Studiens resultat visar att barnen oavsett kulturell bakgrund kommunicerar med 
varandra utifrån deras förutsättningar. Det barnen leker är det ingen som stoppar eller 
begränsar. Barnen väljer vad och med vem de vill leka med därmed utgår leken från 
barnens villkor. 

Observationer visar att barnen använder föremål och liknande ord för att göra sig 
förstådda när de saknar ord. Löfdahl (2008) skriver om lekens innehåll där gemenskap 
skapas i leken. Genom att använda föremål som finns på förskolan kan barn uttrycka sig 
och förstå varandra. Dessa föremål förknippas med aktiviteter och vilja att göra något 
gemensamt. 

7.5 Sammanfattning 

Att kommunicera innebär att göra sig förstådd som är grunden i kommunikation.  Barn 
gör sig förstådda genom verbal, d.v.s. språklig aspekt där barnen uttrycker sig med 
talade ord. Det förekommer även en icke-språklig aspekt, d.v.s. det som barnet inte kan 
producera verbalt och då använder exempelvis kroppens rörelse, skratt, tystnad. I min 
analys ser jag att alla dessa aspekter förekommer. Barnen deltar i spontana aktiviteter 
eftersom de är nyfikna och vill leka tillsammans. Gemenskap mellan barnen skapas som 
flera avhandlingar skriver om. Eftersom det fanns flera kulturer på avdelningen pågick 
interkulturell kommunikation mellan barnen utan att de var medvetna om det.



8 Diskussion  

Förskolan ska underlätta kommunikation och förståelse mellan barnen på förskolan. 
Studiens resultat visar att barnen bli förstådda utifrån deras förutsättningar oavsett deras 
kulturella bakgrund. Detta innebär att verbal och icke – verbalt språk används och 
tolkas. Heikkilä (2006) förklarar hur deltagande skapas och görs tillgängligt i de miljöer 
där barnen är, d.v.s. förskolan. Barnen använder olika rum och visar nyfikenhet i den 
fria leken. Kultti (2012) skriver att barnen blir tidigt medvetna vilket språk används. 
Resultaten visar olika sätt som barnen använder vid språkbrist, för att nämna några 
exempel: barnet pekar, säger liknande, visar med kroppen, etc.  Respekt och 
medvetenhet om skillnader och likheter synliggörs för att undvika felaktiga slutsatser. 
Löfdahl (2006) skriver om kommunikation i leken med gemenskap till kulturella 
betydelsen. Barnen anpassar kommunikation i leken. Att ifrågasätta, förhandla och 
acceptera är förutsättningar för att vara med i leken. Kultti (2012) skriver om 
förutsättningar som krävs för att deltagarna ska kommunicera mellan. Det är det 
gemensamma språket och tillägger att barn blir tidigt medvetna om vilket språk ska 
användas (2012). Vidare använder barnen föremål, leksaker som stöd, när de saknar 
ordet. Björk-Willén (2006) resultat av studien visar hur barnen använder och kopplar 
olika förmågor i socialt samspel. Detta sker genom upprepning och kroppsligt uttryck 
där barns kommunikativa förmåga stärks.

Min förhoppning är att min studie om interkulturell kommunikation uppmuntrar till 
medvetenhet och förändringsprocesser i pedagogers förhållningssätt till barn med olika 
kulturell bakgrund och språk. Barns första skola är förskolan och pedagoger ska vara 
medvetna om interkulturell kommunikation. Observationer visar att barn leker oavsett 
kultur och språk. De är inte medvetna om olikheter och skillnader förrän detta påpekas. 
Att medvetandegöra pedagoger om barns interkulturella kommunikation kan hjälpa 
barn. Pedagoger behöver inte vara oroliga över att barn använder andra sätt att uttrycka 
sig. Olika uttryckssätt är naturliga steg i att utveckla ett gemensamt språk. Barn gör sig 
förstådda med indirekt förmedlingssätt, d.v.s. peka och koppla föremålet med det de 
kan. Smidt (2013) skriver om ”peka på något”, är att väcka uppmärksamhet och 
tillägger att ”be om hjälp att göra något” förekommer när det uppstår problem och 
barnet förstår att med en hjälpande hand kan problemet lösas (2013). Barnet använder 
fingret och förstår att delaktighet sker genom att både barnet och föremålet är
identifierade. Det är upp till deltagarna att försöka förstå och eller vilja att förstå. 
Barnen lär sig samspel med varandra, utvecklar sin självständighet och får möjlighet att 
uttrycka sig själva, bli hörda och lyssnade på. Barnen hade roligt tillsammans och det 
omedvetna lärande tillkom. Barnen kommunicerar på det gemensamma språket, alltså 
verbalt och icke verbalt kommunikation med muntlig och icke-muntlig innehåll. 

Det gäller att hitta det gemensamma språket som deltagarna kan använda för att 
kommunikation ska ske. Barn kan om de får möjlighet, tiden att vänta in. Pedagoger bör 
agera utifrån ”barnens bästa”, ha förmåga att förklara, hitta andra förslag. Förskolans 
uppdrag är bl.a. att synliggöra didaktiska frågor för att utmana barnen. Öppna frågor ger 
barnen möjlighet att reflektera över möjligheter. En lyhörd pedagog lyssnar in barnens 
tankar och finns för förfogande mot barnet. Att bemöta barnet med respekt, lära känna 
barnet innan några slutsatser dras. Barnens kulturella bakgrund bör vara tillgång i 
verksamheten.  Barnen utvecklas och lär tillsammans. 



Lorentz (2013) förklarar interkulturell kommunikation och kommunikation. Att förstå 
och uppfatta omgivningen, d.v.s. att förstå vad ingår i verbal och icke-verbal 
kommunikation och hur kompletteras med det outtalade är förutsättning för 
interkulturell kommunikation.

Interkulturell kommunikation är kommunikation mellan olika kulturer. Pedagoger bör 
erövra kommunikativ kompetens där förmåga att lyssna och samtala gemensamt om 
vilket lärande ska ske i verksamheten. Pedagoger ska inta förhållningssätt där olikheter 
berikar och pedagogisk miljö skapar möjligheter till möte. Förskolan är institution där 
pedagogisk verksamhet bedrivs. Genom att pedagoger visar förståelse för varje barns 
bakgrund kan de tillsammans erövra kunskap och förståelse i det samhället de lever i. 
Pedagoger skall kunna utveckla en förståelse och se olika kulturer ur olika perspektiv. 
Därmed blir pedagoger uppmärksamma på att se var och ett barn utifrån sina 
förutsättningar.  När pedagoger reflekterar och ser både likheter och skillnader som 
tillgång kan det vara lättare att förstå varför vissa barn agerar som de gör. Normer och 
värderingar följer genom hela uppväxt och beroende var individen är född, uppvuxen är 
samhället som individen befinner sig i som formar hur individen kommer att vara. Att 
bemöta och anpassa verksamheten utifrån barngruppen är förskolans strävan.
Pedagogisk miljö bör vara utformad för att synliggöra barns kulturella bakgrund. 
Pedagoger bör visa förtroende till barnen, låta barnen ansvara själva i det fria leken. 
Detta ger barnen möjlighet att stärka sin självkänsla och erövra lärande samtidigt förstår 
barnen vikten av att utforska den pedagogiska miljön utifrån sina förutsättningar. 
Därmed tar barnen ansvar över sina handlingar. Tillåtande pedagog låter och lyssnar på 
barnen samt väntar på att barnen visar vad och hur de tänker. Lustfyllt lärande ger 
barnen möjlighet att utifrån deras förutsättningar göra sig hörda och förstådda och 
utforska tillsammans. Barnen ska vara nyfikna att utforska, leka och lära sig språket, 
regler, etc.
Forskning visar att lek inte är alltid lek utan även livets allvar. Lek inträdde kräver 
ömsesidighet som leder till att andra barn måste öppna upp för en annan deltagare. Detta 
kopplas med dels önskan att delta dels önskan att skydda sin lek. För att utveckla 
kommunikation i flerspråkiga och mångkulturella miljöer visar min studie att pedagoger 
behöver ge förutsättningar för lek. Forskning påpekar lekens sociala funktion och leken 
som meningsskapande. Min studie visar hur barnen vid olika situationer och genom 
barnens olika sätt i den fria leken väcker varandras uppmärksamhet och samspelar i 
leken. 



9 Vidare forskning

Förutsättning för att interkulturell kommunikation ska uppstå är att skapa 
förutsättningar för kommunikation. Forskning visar att vi kommunicerar med tal och 
kropp. När ordet saknas används kroppsspråk och gester. Att möta barnen på förskola 
innebär att se barnet utifrån dess egna förmågor. Barnen behöver få stöd i att bli 
förstådda, accepterade för det barnet är. Pedagoger på förskolan tillhör en profession 
som innebär att de ska ha kompetens att möta alla barn oavsett deras kulturella 
bakgrund. Det finns inte någon omfattande forskning om interkulturell kommunikation 
på förskolan. Min studie visar att kommunikation sker på olika sätt. Barnen använder 
pek, föremål och liknande ord för att göra sig förstådda. Det framkommer att om 
kommunikation ska vara interkulturell ska det innefatta flera kulturer. På förskolan 
finns barn med kulturell bakgrund. En del barn föds i Sverige en del kommit till Sverige 
nyligen. Dessa barn kommunicerar med varandra när gemenskap skapas. Det innebär att 
om barn hittar lek där de kan leka tillsammans gör de det utan att tänka på vilken 
bakgrund barnet har.
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Bilaga A

Brev till vårdnadshavare

Hej förälder på XXXX förskolan; avdelning XXXX !

Mitt namn är Blazenka. Jag läser till förskollärare vid Linnéuniversitetet och ska skriva 
mitt examensarbete som ska handla om hur barn kommunicerar med varandra när de 
inte kan förstå varandras språk. Att barn kommunicerar råder det inget tvivel om. 
Frågan är alltså hur denna kommunikation går till. Jag undrar om Du som förälder på 
XXXX förskolan; avdelning XXXXX ger ditt samtycke till att jag, genom observation, 
får undersöka detta på ditt barns avdelning. Medverkande barn kommer vara anonyma i 
studien och är heller inte relevanta för de frågor jag önskar få svar på. För mer 
information fråga gärna pedagoger på avdelningen.

Med vänlig hälsning Blazenka

BARNETS NAMN _______________________________________

SAMTYCKER

JA NEJ

VÅRDNADSHAVARENS UNDERSKRIFT
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