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Abstrakt 
___________________________________________________________________________ 

 

 

Titel: Barns icke-verbala kommunikation i leken i en mångkulturell förskola 

 

Engelsk titel: Children's non-verbal communication in the game in a multicultural preschool 

 

Antal sidor: 36  

___________________________________________________________________________ 

 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur barn använder sig av icke-verbal kommunikation i 

leken när de inte delar ett gemensamt modersmål samt vilka variationer som finns i deras 

kommunikation i leken inomhus och utomhus. I litteraturgenomgången lyfts forskning kring 

lek och kommunikation fram som enskilda begrepp för att sedan sammanvävas för att visa 

sambandet mellan dessa. Studien är av kvalitativ karaktär där observationer av barn i 

förskolan används som metod. I resultatet av studien framkommer att barn kommunicerar i 

leken med stor variation och att den icke-verbala kommunikationen kompenseras med olika 

kroppsliga uttryck när barnen inte delar ett gemensamt modersmål. Studien kan bidra till att 

uppmärksamma betydelsen av den icke verbala kommunikationen i barns lek.  

 
Nyckelord: Lek, kommunikation, förskola, mångkulturell  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    3 

Innehåll 

Abstrakt ___________________________________________________________________ 2 

1 Inledning ________________________________________________________________ 4 

2 Syfte ____________________________________________________________________ 4 
2.1 Problemformulering _________________________________________________________________ 4 

3 Bakgrund ________________________________________________________________ 5 

4 Litteraturgenomgång ______________________________________________________ 6 
4.1 Leken _____________________________________________________________________________ 6 
4.2 Kommunikation _____________________________________________________________________ 7 
4.3 Lek och lärande _____________________________________________________________________ 9 
4.4 Lek och kommunikation _____________________________________________________________ 10 
4.5 Studier av barns icke-verbala kommunikation ____________________________________________ 11 
4.6 Fenomenografiskt perspektiv _________________________________________________________ 12 

5 Metod __________________________________________________________________ 14 
5.1 Val av metod ______________________________________________________________________ 14 
5.2 Metodkritik _______________________________________________________________________ 15 
5.3 Reliabilitet ________________________________________________________________________ 16 
5.4 Urval _____________________________________________________________________________ 17 
5.5 Genomförande _____________________________________________________________________ 17 
5.6 Forskningsetiska överväganden _______________________________________________________ 18 

6 Resultat ________________________________________________________________ 19 
6.1 Inomhus __________________________________________________________________________ 19 

6.1.1 Kommunikation genom ljud och kroppen ___________________________________________ 19 
6.1.2 Ansiktsuttryck _________________________________________________________________ 19 
6.1.3 Tecken som stöd _______________________________________________________________ 20 
6.1.4 Sammanfattningsvis _____________________________________________________________ 20 

6.2 Utomhus __________________________________________________________________________ 20 
6.2.1 Imitation ______________________________________________________________________ 20 
6.2.2 Kroppsspråk ___________________________________________________________________ 20 
6.2.3 Sandlådan _____________________________________________________________________ 20 
6.2.4 Sammanfattningsvis _____________________________________________________________ 21 

6.3 Variationer inomhus och utomhus _____________________________________________________ 21 

7 Analys och diskussion _____________________________________________________ 23 
7.1 Kommunikation genom ljud och kropp __________________________________________________ 23 
7.2 Ansiktsuttryck _____________________________________________________________________ 23 
7.3 Tecken som stöd ___________________________________________________________________ 24 
7.4 Imitation __________________________________________________________________________ 24 
7.5 Dramalek _________________________________________________________________________ 25 
7.6 Att svara på sitt eget modersmål ______________________________________________________ 25 
7.7 Variationer inomhus och utomhus _____________________________________________________ 26 
7.9 Lek och kommunikation _____________________________________________________________ 27 
7.10 Metoddiskussion __________________________________________________________________ 28 
7.11 Fortsatt forskning__________________________________________________________________ 29 

Referenser ________________________________________________________________ 30 

Bilagor ___________________________________________________________________ 32 
Bilaga 1: Missivbrev ____________________________________________________________________ 32 
Bilaga 2: Informationsbrev svenska _______________________________________________________ 33 
Bilaga 3: Informationsbrev arabiska _______________________________________________________ 34 
Bilaga 4: Observationsförberedelser _______________________________________________________ 35 



    4 

 

1 Inledning  
 

I förskolans värld förekommer ibland uttrycken ”idag har vi bara lekt”, eller ”på förskolan 

leker man bara”. De som uttrycker sig på detta sätt har förmodligen inte reflekterat över den 

faktiska betydelsen av vad leken i förskolan innebär och vilken stor betydelse den verkligen 

har. Men vad innebär egentligen begreppet lek? Johansson och Pramling Samuelsson (2007) 

menar att lek kännetecknas av fantasi, spänning, hängivenhet och engagemang samt att leken 

är symbolisk och kommunikativ. Lindqvist (1996) lyfter fram Fröbels teori om leken som 

handlar om att det är i leken som barnet utvecklas fysiskt, andligt och moraliskt samt att leken 

ger glädje, frihet, tillfredställelse och fred med världen. Vi upplever att leken är bland det 

största och viktigaste vi har i förskolan men att det som sker i leken bör synliggöras och 

reflekteras över så att kunskapen om den kan utvecklas ännu mera. 

När vi började reflektera över lek och lärande förde det oss in på hur språket utvecklas genom 

leken. Det området är oerhört brett och vi upplevde att det var svårt att hitta någonting 

avgränsat och unikt för oss att undersöka. Genom mer eftertanke och reflektion började vi mer 

och mer samtala om det icke-verbala språket och hur barn som inte har samma språk 

kommunicerar med varandra i leken. För att få en så bred uppfattning som möjligt vill vi se  

både inomhus och utomhus. Vår föreställning är att förskolans inomhusverksamhet är mer 

strukturerad och planerad medan utomhusvistelsen ofta är mer fri och oplanerad. Vilket gör 

att det är intressant att undersöka variationer i den icke-verbala kommunikationen i barnens 

lek. Läroplanen för förskolan (Lpfö 98 rev 2010) uttrycker att förskolans verksamhet ska ge 

möjlighet för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande både inomhus och 

utomhus. Kommunikation sker hela tiden runt omkring oss men kan uttryckas på olika sätt. Vi 

tänker oss därför att det icke verbala språket måste få väldigt stor betydelse i framförallt 

förskolor där alla barn inte delar ett och samma språk och vill därför studera 

kommunikationen i leken.  

 

2 Syfte  
 

Vi vill genom detta arbete öka kunskapen om och synliggöra barns olika sätt att kommunicera 

i leken i en mångkulturell förskola. 

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur barn använder icke-verbal kommunikation i leken 

när de inte delar ett gemensamt modersmål samt vilka variationer som kan uppmärksammas i 

den ickeverbala kommunikationen i leken inomhus och utomhus.  

 

2.1 Problemformulering  
 

 Hur använder barn icke-verbal kommunikation i leken?   

 Vilken variation kan uppmärksammas i icke verbal kommunikation mellan barn 

inomhus och utomhus? 
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3 Bakgrund 
 

I läroplanen för förskolan (Lpfö 98 rev 2010) under rubriken förskolans uppdrag, står att 

kunskap kommer till uttryck i olika former och att barn söker och erövrar kunskap genom lek, 

socialt samspel, utforskande och skapande. Samtidigt har förskolan i uppdrag att barnen ska 

ges möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera, söka ny kunskap och samarbeta 

vilket är nödvändigt i dagens samhälle. 

 

Alla människor är på olika sätt i behov av sociala sammanhang och av att kommunicera med 

andra människor. När det gäller barn tar de oftast kontakt med andra barn genom leken 

(Sundqvist 2010). Johansson och Pramling Samuelsson (2007) tar upp att vuxnas bild av 

leken i förskolan oftast ses som någonting roligt som är för de yngsta barnen och att lärandet 

därför skjuts över från leken i förskolan till skolans värld. Detta är intressant eftersom 

förskolans läroplan (Lpfö 98 reviderad 2010) lyfter fram att förskolan ska främja barnens lust 

att lära. Läroplanen för förskolan (Lpfö 98 rev 2010) belyser att förskolan ska lägga grunden 

för ett livslångt lärande samt att omsorg, fostran och lärande ska bilda en helhet. Om vi då 

belyser lek och kommunikation så menar Magnusson (2003) att de icke-verbala resurser vi 

använder oss av i kommunikation, som kroppsspråk och mimiken har stor betydelse för 

utveckling av det verbala språket och även som stöd vid deltagande i lärandeprocesser. 

Samtidigt är leken för många barn en inkörsport till samspel och kommunikation med andra 

(Skolverket 2013).  

 

Lpfö 98 (rev 2010) uttrycker att ”den växande rörligheten över nationsgränserna skapar en 

kulturell mångfald i förskolan, som ger barnen möjligheter att grundlägga respekt och aktning 

för varje människa oavsett bakgrund”. Detta tvingar barnen att i leken göra sig förstådda och 

kommunicera på andra sätt än genom det talade språket. Det finns lekar som är mindre 

beroende av ett talat språk. Dessa lekar brukar kallas icke-verbala lekar och i studier kring 

dessa lekar går det urskilja både struktur och innehållslig komplexitet. Vilket påpekar 

betydelsen av fler kommunikativa resurser än bara de verbala (Skolverket 2013).    
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4 Litteraturgenomgång 
 

I detta avsnitt kommer först några olika definitioner och synsätt på lek och kommunikation att 

tas upp för att sedan avslutas med en sammanvävning av lek och kommunikation samt lek och 

lärande. Strävan i studien är att uppmärksamma variationer av sätt att se på lek och 

kommunikation.  

 

4.1 Leken  
  

Lek kan definieras som ett typiskt sätt att vara och är förknippat med barn. Leken engagerar 

och styrs av en inre motivation som kan påverkas av det yttre runt omkring barnen. Leken är 

allsidig och kan ändra karaktär oerhört snabbt vilket gör att det inte finns bara en sorts lek 

med en funktion utan leken är livslång och variationsrik (Evenshaug & Hallen 2001 & 

Pramling Samuelsson 2003). Lek är någonting som fyller många olika funktioner så som 

utforskande, kreativitet, stimulans av den intellektuella, emotionella, sociala och motoriska 

utvecklingen och det är i leken som barnens färdigheter, kunskaper och kompetens utvecklas 

(Evenshaug & Hallen 2001 & Öhman 1996; Pramling Samuelsson & Sheridan 2006). Genom 

lek kan barn pröva olika roller och uppfattningar om normer och värden, öka sin 

självkännedom, förmåga att ta ansvar samt utveckla förmågan att fungera i en social 

gemenskap (Evenshaug & Hallen 2001; Lindqvist 1996). 

 

Leken är ett möte mellan inre känslor, tankar och den yttre verkligheten. I leken kan en 

låtsassituation skapas vilken gestaltas av handlingar och kan innebära att gömma sig på låtsas, 

låtsas dricka ur en kaffekopp eller prata i telefon (Lindqvist 1996 & Westerlund 2009). Det är 

i leken som barnen tolkar sina egna upplevelser och ger dem liv. Leken byggs ofta upp av det 

som sker runt omkring barnet i vuxenvärlden (Lindqvist 1996 & Westerlund 2009).  

Fantasilek erbjuder barnet möjligheter till rolltagande, att byta perspektiv och att inta en 

annans position. I rolleken få vara mamma, doktor eller lillebror tillåter barnet att för en stund 

leva sig in i en annan roll och pröva att ta omsorg och hänsyn till någon annan (Öhman 1996) 

 

Öhman (1996) tar upp olika teori om lek och lyfter fram Gregory Batesons teori som innebär 

att leken är ett sätt att förhålla sig till verkligheten och att barnen visar att det är lek genom 

signaler som glimten i ögat, tonfall och mimik. Öhman (1996) tar också upp Birgitta 

Knutsdotter Olofssons teori som innebär att leken rör sig mellan fantasi och verklighet där 

kommunikation sker genom så kallade oskrivna regler som signaleras genom tydliga signaler. 

Leksignaler är uttryck för inställning, tolkning och förhållningssätt till verkligheten och kan 

ske genom kroppsliga uttryck så som skratt, ansiktsuttryck samt överdrivna och dramatiska 

ljud (Knutsdotter Olofsson 1992).  

 

Vilka möjligheter leken kan skapa utvecklas genom trygga relationer och ett ömsesidigt 

samspel (Öhman 1996). Tre viktiga faktorer för att lek ska uppstå och fortlöpa är samförstånd, 

ömsesidighet och turtagande. Samförstånd innebär att alla som deltar i leken ska ha förståelse 

för när det är lek och vad det är de leker. Ömsesidighet innefattar att alla deltagare är på 

samma nivå när de leker oberoende av ålder och styrka. Det gäller att anpassa sig efter 

varandra och samspela. Turtagning handlar om att alla som deltar i leken ska få vara med och 

bestämma och ta initiativ (Knutsdotter Olofsson 1992). Leken är på så vis inte maktfri 

eftersom när barn förhandlar om olika roller i leken förhandlar de samtidigt om positioner i 

leken. Den sociala strukturen i gruppen blir då aktuell och olika maktpositioner kan bli 

synliga i leken (Löfdahl 2004).   
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Öhman (1996) tar upp två olika lekstilar, realisten och dramatikern. Realisten är en lekstil 

som innebär att barnen helt plötsligt, mitt uppe i en lek kan fascineras och stanna upp för att 

undersöka någonting de just upptäckt. Det kan handla om att ställa frågor som – hur fungerar 

den här eller vad händer om jag gör såhär. Dramatikern i sin tur är en lekstil som innebär att 

man väver in allting i leken som händer runt omkring. Det handlar om människor och 

relationer som i leken intar olika roller. Genom att barn kan inta olika roller ges de möjlighet  

att utveckla kommunikativ kompetens, koncentrationsförmåga samt fantasi och kreativitet 

(a.a.).  

 

Avslutningsvis lyfter förskolans läroplan (Lpfö 98 rev 2010) fram att leken är viktig för barns 

utveckling och lärande samtidigt som Johansson och Pramling Samuelsson (2007) menar att 

ur barns perspektiv är lek någonting man gör för att det är kul.  

 

4.2 Kommunikation 
 

Kommunikation är en social process som bygger på gemenskap och ömsesidighet. Det kan 

vara en handling eller erfarenhet människor delar och gör till något gemensamt. Dessa 

handlingar kan vara medvetna eller omedvetna och uppfattas olika beroende på hur människor 

tolkar dem (Brodin 2008). Bjar & Liberg (2003:18) menar att ”vi kommunicerar med 

varandra för att skapa mening”, eftersom vi vill kunna göra oss förstådda och samtidigt förstå 

andra och den värld vi lever i. Själva processen kommunikation syftar till att överföra och ta 

emot information i en interaktion som kan sammanfoga människor från alla jordens hörn. 

 

”Det handlar om att rikta uppmärksamheten till någon eller något och utifrån detta är 

kommunikationen alltid internationell” (Brodin 2008:10). På så vis behöver 

kommunikationen alltså inte vara ett talat språk utan mera ett sätt uttrycka sig på. Bjar & 

Liberg (2003) menar att meningsskapandet sker med hjälp av både verbala och icke-verbala 

uttryck, och de icke-verbala språkuttrycken säger mycket mer om hur vi uppfattar och tolkar 

människor än vad många tror. Nilsson & Waldermarsson (2007) lyfter att kommunikation gör 

det möjligt för oss att möta och samspela med andra människor men även att möta oss själva. 

Därför är kommunikation i en väldigt bred definition att uttrycka sig verbalt eller icke-verbalt 

i sociala sammanhang menar (Brodin 2008).  

 

Den icke-verbala kommunikationen omfattar den kommunikation som sker utan talade eller 

skrivna ord. Den innefattar istället uttryck i form av beteende som till exempel kroppsspråk, 

mimik, rörelser och gester. Därför menar Brodin (2008) att alla icke-verbala beteenden som 

sker i närvaro av andra människor kan definieras som kommunikation. Nilsson & 

Waldermarsson (2007) säger samtidigt att den icke-verbala kommunikationen kan vara 

svårtolkad eftersom det inte går att dra slutsatser om människors känslor, tankar och avsikter 

utifrån endast ansiktsuttryck eller gester. Först när man ser till ett sammanhang går det tolka 

uttrycket i relation med andra budskap. Genom att bara iaktta det yttre får vi inte reda på 

orsaken, därför är sammanhang och kontext så otroligt viktigt ihop med den icke-verbala 

kommunikationen. Missförstånd kan därför uppstå då människor använder liknande uttryck 

men på olika sätt och med skilda avsikter. Samtidigt kan icke-verbala uttryck ibland tas till 

hjälp då orden inte räcker till (a.a.).    

 

Sedan långt tillbaka har det varit känt att både verbal och icke-verbal kommunikation 

förekommer samtidigt och att båda är viktiga delar i interaktion mellan människor. Leenden 

och gester är mycket viktiga komplement till det talade språket och det är oftast dessa faktorer 

som uppmuntrar det lilla barnet att kommunicera (Brodin 2008). Den icke-verbala 
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kommunikationen har fått större uppmärksamhet och benämns ibland som alternativ och 

kompletterande kommunikation. Med andra ord antingen som ett alternativ eller som ett 

tillägg eller stöd till det talade språket (a.a.).  

 

Den icke-verbala kommunikationen kan också beskrivas utifrån uttryck och intryck. Dels 

utifrån hur människor agerar (uttryck) men också hur man tolkar varandra (intryck). De flesta 

icke-verbala signaler uppfattas via synen, alltså det vi ser som till exempel leende och 

kroppsspråk. Men mycket uppfattas också av hörseln eftersom vi kan använda rösten till att 

uttrycka ljud som kan tolkas som signaler (Nilsson & Waldermarsson 2007).       

 

Brodin (2008) menar att turtagning är en central del i kommunikationen eftersom 

kommunikation handlar om att ge och ta. Samtidigt finns där en maktstruktur där en person 

räknas som den starke och på så vis dominerar kommunikationen (a.a.). Makt är något som 

uppstår mellan människor som vistas tillsammans och finns i alla sociala samspel. Vilket barn 

som har makten i en barngrupp kan förändras snabbt och från situation till situation (Tullgren 

2004). Turtagning och ledarskap kan kopplas samman i situationer där kommunikationen är 

ömsesidig, vilket är viktiga resurser i samspel med andra (Skolverket 2013).  

 

Förmågan att kommunicera utvecklas i samspel med den omgivning man befinner sig i och är 

alltså beroende av ett socialt samspel och sammanhang. Barnet är redan vid födseln förberett 

för kommunikation men för att utveckla denna kompetens krävs någon som uppmuntrar till 

kommunikation. Små barn lär sig fort att kommunicera medvetet med signalspråk, som består 

av kroppssignaler och ljudsignaler. Med naturliga reaktioner lär de sig signalera med ljud eller 

kroppen att de vill något speciellt eller kanske har ont någonstans och dessa signaler kan 

tolkas av omgivningen. Miljön och omgivningen har därför stor betydelse för barnets 

inlärning och utveckling i kommunikationsprocessen (Brodin 2008).  

 

Barn som kommer till Sverige och börjar förskolan brukar i början använda sig av det redan 

utvecklade modersmålet för att göra sig förstådd. Om det då inte finns någon i förskolan som 

talar samma språk brukar barnet tystna under en period och denna period brukar kallas den 

icke-verbala perioden. Barnet tar då till icke-verbala kommunikativa resurser för att få 

uppmärksamhet och uttrycka sig. Alla barn har sedan individuella strategier för att införliva 

det nya språket men det är i samspel med andra som språket utvecklas som mest. Det är också 

vanligt att när barnen börjat tala ytterligare ett språk sker det genom att använda flera språk i 

en och samma replik. Detta kallas kodväxling och har tidigare ansetts innebära en bristande 

språklig förmåga på något av språken. Idag diskuteras det som vanligast hos personer som har 

en god språkbehärskning på de inblandade språken (Skolverket 2013).    

 

Varje samhälle och socialgrupp har oftast egna regler för kommunikation och därför måste vi 

lära oss dessa för att bli accepterade i olika sammanhang. På så vis kan vi se kommunikation 

både som något kulturellt och något socialt (Brodin 2008). Kommunikationen har även olika 

funktion i olika sammanhang. Vilket innebär att man måste ha kunskap och färdigheter för att 

kunna kommunicera samt att veta hur man ska kommunicera i olika situationer och 

sammanhang (a.a.). Aktuellt blir då våra olika sociala ritualer som har stor betydelse för 

samvaron i vardagen och som i stor utsträckning utformas av den icke-verbala 

kommunikationen. Olika kulturer har olika normer och ritualer, som till exempel hur man 

hälsar i olika situationer, och för att komma in i gemenskapen kan det vara viktigt att göra rätt 

vid rätt tillfälle (Nilsson & Waldermarsson 2007). Vilket också visar att miljön är en del av 

kommunikationen och främst den icke-verbala. Rum och öppna platser sänder ut olika 

förväntningar och avsikter, samtidigt som de förmedlar stämningar och känslor. Sociala 
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mötesplatser och miljöer ger möjlighet till samspel vilket påverkar människors sätt att 

kommunicera och detta märks ofta på personerna i miljön och sättet de kommunicerar på 

(a.a.).    

 

4.3 Lek och lärande  
 
                   ”Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken för att främja varje  

                     barns utveckling och lärande ska prägla verksamheten i förskolan” (Lpfö 98 rev 2010:6)  

 

Leken är en viktig situation där barnen kan lära av varandra. Barnen kan i leken turas om att 

vara lärare och bilda sig kunskap om fantasi och att konstruera lekar samt att hjälpa varandra 

att skapa mening i tillvaron. I lek och kommunikation lär barnen sig att dela sin verklighet 

med varandra, bry sig om andra, kompromissa, känna empati och sympati samt lär sig var 

gränserna går (Pramling Samuelsson & Sheridan 2006 samt Williams 2006).  

 

Läroplanen för förskolan (Lpfö 98 rev 2010) lyfter fram att i leken stimuleras fantasi, 

inlevelse, kommunikation och förmågan till symboliskt tänkande samt förmågan att samarbeta 

och lösa problem. Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) menar att genom leken 

utvecklas den kommunikativa kompetensen och barnen lär sig att förstå signaler, rörelser, 

gester, tonlägen och röstlägen. I leken kan barnens språk utvecklas genom att 

begreppsuppfattningen stimuleras och symboler används. I leken lär sig barnen också att 

samarbeta, uttrycka sig och lösa problem. 

 

Johansson & Pramling Samuelsson (2007) menar att det centrala i både lek och lärande är att 

kunna förflytta sig från här och nu och förstå att någonting symboliserar eller representerar 

någonting annat. Barn lär på så många olika sätt, bland annat genom att iaktta, imitera, lyssna, 

delta, experimentera och kommunicera. Det som är av vikt är att lärandet sker i sociala 

samspel med andra oavsett vilket sätt barnen lär på (a.a.). Leken har ett socialt ursprung och 

bygger på samspel med andra och är ett verktyg för att kunna utveckla samverkan, i leken lär 

sig barnen turtagning, ömsesidighet och samförstånd (Pramling Samuelsson 2003 & 

Westerlund 2009; Öhman 1996). Nelson och Svensson (2005) lyfter fram Vygotskijs teori om 

lekens olika funktioner med betydelse för barns utveckling där Vygotskij menar att lek leder 

till att barnen utvecklar färdigheter och förmågor så som att lära sig relationer och utveckla 

social kompetens. 

 

Pramling Samuelsson (2003) tar upp ett perspektiv på lek från Elizabeth Dau som menar att 

barnen själva skapar sin kunskap genom att de deltar och är engagerade i meningsfulla lekar. I 

leken möter barn nya situationer och ny information som gör att de tvingas hantera nya 

innehåll i relation till det som de redan vet vilket skapar processer som kan leda till lärande 

och kunskapsutveckling. I leken skapar barnen olika typer av lärande, såsom rättigheter och 

skyldigheter samt delaktighet och inflytande (a.a.).  

 

Öhman (1991) tar upp Fröbels syn på leken där han menar att leken ger barnen möjlighet att 

bearbeta känslor och tankar. Genom lek kan barnen bättre förstå omvärlden och samtidigt lära 

sig någonting om sig själv så som sina förhoppningar och önskningar. I leken utvecklas både 

det fysiska och kroppsliga men även det andliga och moraliska. Leken är det mest fria 

uttrycket som leder till lärande.  

Johansson & Pramling Samuelsson (2007) betonar variationens roll i både lek och lärande. De 

menar att olika sätt att tänka och göra bör synliggöras för att utveckling ska kunna ske. Barn 

är lekande, lärande individer som försöker erfara och förstå omvärlden. 



    10 

 

4.4 Lek och kommunikation 
 

Johansson & Pramling Samuelsson (2007) poängterar att i barnens livsvärld är lek och lärande 

en helhet och inget som man skiljer emellan samt att leken är en arena för barnen där de kan 

lära och utveckla kommunikativ kompetens. 

 

Barn leker för att det är roligt, och i lek med andra kan barnet dessutom utforska världen runt 

omkring. I lek med andra lär sig barnet utveckla sin kommunikativa kompetens (Öhman 

1996; Johansson & Pramling Samuelsson 2007). Öhman (1996) menar att dialogen i leken 

kan utveckla barnets kommunikativa kompetens ytterligare och genom kommunikationen i 

leken visar barnet att det är möjligt att uttrycka sig, inte enbart genom tal, men så att andra 

förstår och samtidigt förstå andras uttryck. Detta kräver dock att kommunikationen och leken 

bygger på ömsesidighet och turtagande.   

 

Begreppen lek och kommunikation har gemensamma aspekter, nämligen att de båda går att 

beskriva som spontan, lustfyllda och frivilliga (Brodin 2008). Författaren betonar att dessa 

båda begrepp kan betraktas som olika fenomen. Leken är för barn en förutsättning för dem att 

utvecklas, och förmågan att leka och kommunicera beror helt på barnets psykiska och sociala 

förutsättningar tillsammans med de erfarenheter barnet har i relation till omgivningen.   

 

Brodin (2008) menar att det finns aktiviteter som kan betraktas som enbart lek eller enbart 

kommunikation, samtidigt som det finns aktiviteter där dessa sammanfaller och nästan får 

samma innebörd. Leken anses ha stor betydelse för barns möjligheter att samspela med sin 

omgivning och på så vis kommunicera. Öhman (1996) menar att beteende också är 

kommunikation i barnens lekar. Barn leker ofta tidigare upplevelser och berättar dessa genom 

leken. Har barnet då svårt att göra sig förstådd genom språk får andra vägar tillämpas för att 

göra sig förstådd. Kommunikation som tas in via våra olika sinnen har stor betydelse för hur 

vi uppfattar budskap. Kroppsspråket och mimiken blir därför mycket aktuell. Men det blir 

såklart svårare att leka tillsammans med andra och få en mer avancerad lek när inte språket 

delas av båda parter. Pedagogerna måste därför stötta barnen så att det finns möjligheter att 

utveckla samspel i leken (a.a.). 

 

Lek och lekutveckling sker efter ett visst utvecklingsmönster och sträcker sig från parallellek 

då barnen är små till en mer avancerad och social lek när barnen blivit lite äldre. Den sociala 

leken kan se ut på många olika sätt men viktigt för att alla inblandade ska värna om leken är 

att de på något sätt kan förhandla i den. Språkliga resurser i denna typ av lek blir därför 

väldigt aktuella och betydelsefulla och påverkar även tillträde till leken (Skolverket 2013).    

 

Öhman (1996) belyser att barn tar kontakt i leken och startar sociala lekar på olika sätt. Oftast 

startar barn lekar genom att de delar samma intresse eller följer de helt enkelt med i varandras 

idéer. En del barn kan också ta kontakt i fel ände, kanske genom att sabotera. Det finns med 

andra ord många sätt att ta kontakt och kommunicera med varandra i leken. Brodin (2008) 

betonar också att en delad aktivitet och ett gemensamt intresse krävs för att kunna stimulera 

kommunikationen i leken. ”Förutom att man har upplevelser, som man kan kommunicera om, 

kan man ha ett objekt att samspela kring. I leken kan leksaken vara det objekt som man kan 

samspela kring och därför ses som ett redskap för kommunikation” (Brodin 2008:74). Leken 

är på så vis inte kommunikationen, men samspelet i leken utvecklar kommunikation (a.a.).  
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Leken kan fungera som en språklärande ingång och beroende på vilken sorts lek barnen leker 

kan barn som inte delar samma språk ha lättare för att leka. Så länge dessa barn delar tidigare 

erfarenheter av strukturen i leken så de kan föra den framåt, vilket ofta tenderar att vara 

fysiska lekar. För att leken ska kunna räknas som språkfrämjande krävs dock att åtminstone 

ett barn faktiskt talar det aktuella språket och använder det i meningsbyggnad och 

kommunikativa sammanhang (Skolverket 2013). 

 

4.5 Studier av barns icke-verbala kommunikation   
 

I detta avsnitt uppmärksammas tidigare forskning som gjorts kring lek och icke-verbal 

kommunikation. Den forskning som redovisats nedan utgör ett urval av tidigare forskning 

med relevans för denna studie. Fokus har varit att synliggöra variationerna i forskning snarare 

än sambanden mellan dessa.  

 

Mesch (1998) lyfter fram det taktila teckenspråket som används först och främst för döva som 

inte har ett verbalt språk där kroppsrörelser och kroppsdelar används för att kommunicera och 

förmedla information. Till exempel kan det handla om ansiktssignaler, pekningar, 

upprepningar och turtagning. Mesch (1998) tar även upp handalfabetet och tecken som stöd 

som kan vara en hjälp i kommunikationen. Handalfabetet och tecken som stöd skiljer sig mest 

i att vid tecken som stöd använder man ett tecken för ett helt ord istället för att teckna varje 

bokstav för sig. Tecken som stöd kan vara bättre i grupper där barn har olika språk eftersom 

gruppen då kan ha ett gemensamt tecken för exempelvis banan, använder man handalfabetet 

kan det blir problem att olika språk inte har samma alfabet och bokstäver.  

 

Kommunikation mellan människor sker ofta med hjälp av kroppsspråk. Det innebär att 

handlingar, tankar, känslor och attityder uttrycks med hjälp av kroppen. Kommunikationen 

mellan människor underlättas om man använder kroppsliga uttryck och kommunikation 

genom kroppsspråk är ett bra alternativ till verbal kommunikation (Magnusson 2003).  

 

Kommunikation är interaktion mellan människor och har alltid en kroppslig form som 

innefattar gester, mimik och andra fysiska handlingar. Både verbal och icke-verbal 

kommunikation är av stor vikt som stöd och vid deltagande i lärandeprocesser (Kultti 2012).  

 

Magnusson (2003) lyfter fram att forskare som DePaulo, Rosenthal och Eisenstat menar att 

kroppsspråkets betydelse som kommunikationsverktyg är viktigare än det verbala språket. 

Barn som inte har det verbala språket och istället använder kroppsspråk i kommunikationen 

använder olika uttryck och gester beroende på situation. Exempelvis är att gunga och vifta 

med händerna uttryck som uppkommer vid glädje och förtjusning. Magnusson (2003) menar 

vidare att barn som inte har det verbala språket även använder nickningar för ja och 

skakningar på huvudet för nej samt att ansiktsuttrycken hos barn är viktiga för att kunna 

avläsa deras känslor. Rörelse med händerna kan uttrycka en form och storlek på ett föremål 

och har en viktig kommunikativ och social innebörd.  

 

Reynolds m.fl. (2011) tar upp kopplingarna mellan lek och språk och menar att de är 

väletablerade och att undersökningar visar att barns låtsaslek inträffar tidigt i barndomen och 

är grunden till att kommunikationen och språket utvecklas. Reynolds (2011) menar också att 

undersökningar visar att barns låtsaslek leder till förbättringar i deras förståelse och egen 

produktion av berättelser och händelser. För att barn ska kunna utveckla social kompetens 

krävs att barnen har förmågan att inleda lekar med andra barn vilket visar att leken är av stor 

vikt (a.a.).  
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Kultti (2012) belyser att samspelet och interaktionen i förskolan är avgörande för 

språkutvecklingen hos barn med olika språkbakgrunder och att det i förskolan gäller att se till 

mångfalden och använda barnens erfarenheter som utgångspunkt för att skapa lärande 

tillfällen. Kultti (2012) poängterar att leken idag uppfattas som en arena för lärande och att 

leken bidrar till emotionell och kognitiv utveckling. Förskolan är på väg mot en mer 

skolinriktad pedagogik där leken hamnar i bakgrunden vilket gör att det är extra viktigt att 

möjliggöra tillfällen i förskolan där leken kan synliggöras och kopplas samman med lärande 

(a.a.).  

 

Kultti (2012) lyfter fram att när barnen samspelar med varandra så observerar de och läser av 

varandra och har sedan verbala eller icke-verbala dialoger som motiverar dem att delta. I 

leken följer barnen varandra och göra likadant som de ser att kompisarna gör. Det handlar om 

underförstådda regler eller så kallade oskrivna regler för och i lekarna (a.a.). Tellgren (2004) 

menar att leken ska ses som en process i interaktionen mellan barnen och att det är i leken 

som de sociala kunskaperna utvecklas. Lindsey m.fl. (2003) menar att barnens låtsaslek är 

oerhört viktig för utveckla sin förmåga att ta andras perspektiv och förstå andra människor 

känslor.  

 

Sundqvist (2010) belyser i sin studie alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) 

som innefattar all form av kommunikation, bortsett från det talade språket. Allt som vi 

uttrycker icke-verbalt som gester, miner och symboler tillhör AKK och används dagligen av 

människor för att skapa spännande och inlevelserika möten i samspel med varandra. 

Sundqvist (2010) menar att det är mycket viktigt för barn som har problem att göra sig 

förstådda genom språk, att använda AKK för att kunna tillfredsställa 

kommunikationsbehovet. Hon delar in barn som är i behov av denna typ av kommunikation i 

tre grupper. Den första gruppen kallar hon ”den expressiva gruppen” som behöver AKK 

permanent för att kunna kommunicera. Det innebär barn som inte kan göra sig förstådda via 

tal, det behöver dock inte betyda att de inte förstår tal. Den andra gruppen är den ”stödjande 

gruppen” som behöver AKK som tillägg till talet. Den tredje ”alternativa gruppen” behöver 

AKK som komplement för att kunna förstå tal som ett sätt att uttrycka sig på. 

 

Tellgren (2004) lyfter fram i sin studie att inom leken pågår hela tiden ett samtal mellan 

deltagarna men samtalen kan vara på olika nivåer och av olika karaktär. Det är av vikt att titta 

på hur barnen leker och kommunicerar istället för att lägga fokus på vad de leker eller 

samtalar om. Det innebär att man kan titta på hur barnen interagerar i leken på olika sätt och 

hur de för fram sina budskap genom kroppsrörelser, mimik och andra gester (a.a.).  

 

4.6 Fenomenografiskt perspektiv       
 

Den fenomenografiska kunskapssynen innebär enligt Williams (2006) att lärande är att 

uppfatta, erfara och förstå något på ett nytt och annorlunda sätt än tidigare. I den 

fenomenografiska kunskapssynen ligger fokus på variationen av sätt att erfara. Det sättet som 

människor erfar världen är beroende av tidigare erfarenheter och vilket sammanhang man 

befinner sig i. Kunskap är socialt vilket innebär att barns erfarande alltid ingår i ett socialt 

sammanhang. För en lärare i en barngrupp innebär detta att försöka synliggöra variationerna i 

gruppen och ge förutsättningar att kunna upptäcka mångfalden av sätt att tänka och göra.  

Ett viktigt inslag i det fenomenografiska perspektivet är att se till mångfalden av sätt att tänka 

och att det handlar om att beskriva och karakterisera variationer samtidig som man måste 
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synliggöra olikheterna och ge barn förutsättningar för att kunna se variationer i sätt att tänka 

(Pramling Samuelsson 2003).  

 

Pramling Samuelsson (2003) sammanfattar förskolepedagogiken ur ett fenomenografiskt 

perspektiv genom följande principer vilka handlar om att skapa och fånga situationer där 

barnen kan tänka och tala, samt att få barnen att tänka, reflektera och uttrycka sig både verbalt 

och med andra uttryckssätt och slutligen att det är av stor vikt att ta tillvara mångfalden av 

barns olika idéer(vår kursivering).  

 

Det fenomenografiska perspektivet beskriver Dimenäs (2007) som en kvalitativ 

forskningsansats som har syftet att synliggöra variationer i människors erfarenheter av sin 

omvärld och olika fenomen. Det handlar om människors olika tankar om sin omvärld och hur 

de erfar, upplever och uppfattar den i olika situationer och sammanhang. Dimenäs (2007) 

poängterar att ett resultat som uppkommer vid en fenomenografisk forskning ska utgöra en 

beskrivning av olika uppfattningar och uttryck. 
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5 Metod  
 

I metodavsnittet kommer metodval, metodkritik, reliabilitet, urval, genomförande samt 

forskningsetiska övervägande presenteras och diskuteras.  

 

5.1 Val av metod 
 

Som metod för att undersöka våra problemformuleringar har vi valt att observera en 

barngrupp på en mångkulturell förskola. Dimenäs (2007) poängterar att genom att observera 

barn och sedan koppla observationerna till teori och forskning så ökar kunskapen om barns 

utveckling och lärande. Arvidsson (1982) definierar barnobservationer som en form av ett 

kontinuerligt informationsinsamlande om barnen där syftet är att närma sig dem, lära känna 

dem och förstå dem. Detta gör att observation är en bra metod som kan göra att barnen och 

deras agerande och beteende kan synliggöras och leda till att verksamheten kan utvecklas 

utifrån barnen. Vår tanke med att använda observation är att vi vill kunna hjälpa till att 

synliggöra hur barn kommunicerar i leken.  

 

Observation är en typ av kvalitativ metod där man som forskare vill få mer förståelse och 

ökad kunskap om ett specifikt område/fenomen. Det innebär att som observatör har en 

utmaning framför sig att vara flexible och tänka om när man möter verkligheten i 

observationen som kanske inte stämmer överens med tankarna och planen man som 

observatör har med sig till observationen. (Torhell 2012). Det är av stor vikt att tänka på och 

reflektera över när vid genomförande av observationer.  

 

  ”Observationer handlar om att se med nya ögon på något redan bekant”  

                                                                                      (Dimenäs 2007:31) 

 

Torhell (2012) lyfter fram olika slags roller en observatör kan ha där en av rollerna beskrivs 

som fullständig observatör vilket innebär att observatören är utanför situationen som 

observeras och har överblick och befinner sig hela tiden i bakgrunden utan att delta eller störa 

de aktörerna som observeras. I detta arbete är strävan att vara fullständiga observatörer och 

därmed inte delta i det som sker utan endast vara i bakgrunden och observera för att försöka 

fånga det som sker i barnens lek utan att störa eller påverka dem.  

 

I detta arbete dokumenteras observationerna genom fältanteckningar där det som händer i 

barnens lek skrivs ned plus egna tankar och reflektioner som kan vara av vikt vid analys av 

resultatet. Fältanteckningar passar som dokumentationsmetod av observationen eftersom 

barnens beteende och uttryck fångas just i den stunden det sker. Arvidsson (1982) lyfter fram 

bland annat metoderna som han kallar iakttagelser i samband med dagsmoment och löpande 

protokoll. Iakttagelser i samband med dagsmoment menar Arvidsson passar en observatör 

som ska möta en barngrupp han eller hon inte känner och att det handlar om att snabbt kunna 

skapa sig en bild av barngruppen samtidigt som observatören ska lära sig att känna och se ur 

barnens perspektiv. Löpande protokoll som observationsmetod är den mest använda metoden 

för skolarbeten och innebär att som observatör koncentrera sig på barns beteende eller en viss 

del i deras beteende under en stund samtidigt som det förs fältanteckningar av det som 

uppmärksammas (a.a.)  

 

Dimenäs (2007) menar att observationer kan göras på många olika sätt men det vanligaste 

sättet är att dokumentera observationen i ett löpande protokoll som innebär att man skriver 

korta och beskrivande kommentarer av det man ser. Denna dokumentationsmetod har vi valt i 
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vår observation. Dimenäs (2007) lyfter fram ett antal olika punkter som kan följas för att få 

med så mycket som möjligt i sin observation. Det kan handla om att först beskriva rummet, 

alltså den fysiska platsen sedan beskriva aktörerna så som deras kön och ålder samt att 

beskriva handlingen som sker. Detta ser vi som viktigt vid observationen i och med att en 

bakgrund om den fysiska platsen och miljön runt omkring är bra för att kunna få en bild av 

förutsättningar och faktorer som kan påverka det man möter och kan komma att se i 

observationen.  

 

Vi har valt leken som specifik situation att observera för vi är intresserade av det som sker när 

barnen kommunicerar i leken när de inte talar samma språk. Arvidsson (1989) tar upp 

platsobservation och beskriver att det handlar om att som observatör rikta sin uppmärksamhet 

mot en särskild situation i verksamheten så som matsituation, vilostund och lek. Som 

observatör tittar man då på hur barnet beter sig eller fungerar i den utvalda situationen och 

reflekterar samtidigt kritiskt över hur den aktuella situationen skulle kunna utvecklas eller 

förbättras. Detta stödjer vårt val om att det kan vara bra att observera en specifik situation som 

leken.  

 

Torhell (2012) lyfter fram att observation handlar om att studera det människor gör och att det 

ger möjlighet att som observatör få tillgång till och kunskap om verkligheten. En förutsättning 

för att kunna få in observationsmaterial som sedan kan analyseras är att som observatör ha 

klart för sig vad det är man vill få kunskap om och vad fokus ska ligga innan observationen 

startar (a.a.). Detta har vi tagit hänsyn till då vi valt vår metod eftersom vi reflekterat över och 

kommit fram till att det är just den icke-verbala kommunikationen i leken som vi är 

intresserade av att uppmärksamma.  

 

Torhell (2012) poängterar att tid, plats och vilken form av observation som ska genomföras 

måste vara anpassningsbart och flexibelt gentemot arenan och aktörerna som observationen 

ska genomföras på annars kan observationen bli ett störningsmoment. Detta har vi tagit 

hänsyn till då vi bestämt tid, plats och hur det ska gå till i samråd med förskolan. Det som är 

viktigt är också att vi som observatörer anpassar oss efter barnen som vi ska observera just i 

observationstillfället så det inte blir ett störningsmoment utan att vi avbryter observationen 

om det inte passar att genomföra den just för tillfället.  

 

5.2 Metodkritik 
 

Vi menar att en kvalitativ studie är det mest lämpade för vårt arbete eftersom vi vill få 

förståelse och kunskap om ett specifikt område i en speciell situation det vill säga hur barnen 

kommunicerar i leken på ett icke-verbalt sätt. Svenning (2003) definierar en kvalitativ studie 

som en studie som är inriktad på ord och förståelse, det handlar om att arbeta kreativt och 

varierat. En kvalitativ studie inriktas på djupa fenomen och syftar till att få kunskap om ett 

specifikt tema. Detta gör att vi ser en möjlighet med att använda en kvalitativ metod för att få 

fram bästa möjliga resultat.  

 

Torhell (2012) poängterar att en kvalitativ studie handlar om tolkning och att fokus ofta ligger 

på upplevelser, betydelser och konsekvenser. En kvalitativ studie innehåller en mångfald som 

innebär att den kan vara kreativ och komma fram genom ett samspel mellan teori och empiri. 

Vi ser det som en möjlighet att en kvalitativ studie innehåller en mångfald där kreativiteten 

kan komma fram men det kan också vara ett hinder att den kvalitativa studien ger möjlighet 

till tolkning eftersom forskaren då tolkar i relation till egna uppfattningar, förväntningar och 

värderingar. Det kan göra att vi i observationen tittar på och letar efter det vi förväntar oss att 
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se och upptäcka vilket gör att studien och dess resultat riskerar att bli väldigt subjektiv. 

Dimenäs (2007) poängterar också att det är av vikt att tänka på att observatörens egna känslor, 

värderingar och förväntningar påverkar vilket resultat som redovisas.  

 

Att genomföra en kvalitativ studie medför inte en generell bild eller ett generellt resultat av 

hur barnens icke-verbala kommunikation är i leken utan bara ett resultat utifrån den barngrupp 

och förskola som studien genomförts på. Observationer i denna studie genomförs vid ett 

tillfälle, vilket kommer att ge resultat endast utifrån den aktuella barngruppen och det aktuella 

tillfället. Ett hinder kan också vara att forskaren riskerar att välja bort sådant som inte ses som 

relevant för studien men som kanske kunde ha haft betydelse.   

 

Arvidsson (1982) lyfter fram ett antal olika hinder som kan finnas vid observationer. Redan 

innan observationen startar finns det faktorer som påverkar mötet med de personer som 

observeras. Det handlar bland annat om den så kallade Halo-effekten som innebär att 

observatören redan vid första mötet med de som ska observeras skapas en bild av dem vilken 

sedan påverkar bedömningen och fokus i observationen. Även observatörernas tidigare 

erfarenheter och attityder påverkar observationen (a.a.). Detta kan bli ett hinder och kräver 

uppmärksammhet på den egna rollen så att inte personliga bedömningar påverkar 

observationerna utan det handlar om att. agera på ett så objektivt sätt som möjligt.  

 

Ett hinder som man kan vara kritisk till när man som observatör använder sig av löpande 

protokoll eller så kallade fältanteckningar är att observatören inte alltid hinner skriva ned så 

utförliga anteckningar om beteendet som man önskar. Arvidsson (1989) menar att detta hinder 

kan förbättras om observatören använder sig av förkortningssystem men att det är viktigt att 

välja förkortningar som inte kan förväxlas med varandra och som är lätta att komma ihåg.  

 

5.3 Reliabilitet  
 

Torhell (2012) tar upp begreppet reliabilitet som är ett annat ord för tillförlitlighet och 

förklarar att det innebär att man som forskare kan granska sitt arbete utifrån reflektioner kring 

sin egen påverkan. Det innebär att som forskare reflektera över och granska vilken 

information i arbetet som är insamlad data och vilken som är forskarens egna analyser och 

tankar. Det som kan vara av vikt för tillförlitligheten är hur informationen valts ut, relationen 

mellan forskaren och aktörerna, samt att diskutera om resultaten hade blivit det samma om en 

annan forskare genomfört studien.   

 

För att få med bådas syn på samma händelser valdes att endast observera den fria leken för att 

få en bild av barnens vardagliga kommunikation när inte vuxna styr eller påverkar leken och 

kommunikationens ramar. Vi planerade att besöka förskolan under en dag så att vi skulle 

hinna observera barngruppen i både inne- och uteleken. Efter en dags observation bestämde vi 

i samråd med pedagogerna på avdelningen att vi inte skulle komma tillbaka för fler 

observationer utan utgå från det som vi samlat in under dagen.  
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5.4 Urval   
 

Vår studie genomförs på en mångkulturell förskola i en förort i en mellanstor svensk 

kommun. I området där förskolan ligger bor många människor med olika kulturella 

bakgrunder. Vår tanke och önskan var att observera barn i åldern 3-4 år som har olika 

språkliga bakgrunder för att se hur de kommunicerar med varandra i leken. Förskolan och 

avdelningen var ett medvetet val då vi var intresserade av att se hur barnen med olika 

kulturella bakgrunder och olika språk kommunicerar i leken när de inte har samma verbala 

modersmål. Vi valde att endast observera barnen och kände att ett pedagogperspektiv inte var 

nödvändigt för vår studie. Dagen vi var ute och observerade på förskolan närvarade 11 barn i 

gruppen där majoriteten var flickor och alla 4 år.     

 

5.5 Genomförande 
 

När vi hade bestämt vårt forskningsområde och formulerat syftet med studien skrev vi ett 

missivbrev (se bilaga 1) med information kring vår tänkta studie. Missivbrevet och 

ansökningsblanketter för etikprövning skickades till etikkommittén sydost för att få ett 

utlåtande om vår tänkta studie. Under tiden vi väntade på utlåtande från etiknämnden tog vi 

kontakt med förskolechefen för tänkt förskola. Vi informerade förskolechefen om studiens 

syfte. Förskolechefen tog sedan beslut om vilken förskoleavdelning som skulle passa denna 

studie efter de önskemål som framförts samt delgav kontaktuppgifter till aktuell avdelning. 

När kommentarer och tips från etiknämnden inkommit skickades missivbrevet vidare till 

förskolechefen för godkännande. 

 

När förskolechefen godkänt missivbrevet lämnades ett förenklat missivbrev (se bilaga 2) till 

alla vårdnadshavare för att få samtycke till att deras barn kunde förekomma i observationen. 

Informationsbrevet gav en lättläst information om vår studie. Eftersom förskolan är en 

mångkulturell förskola och vi var osäkra på om alla vårdnadshavare förstår svenska språket 

översattes informationsbrevet, efter samråd med förskolechefen, till arabiska (se bilaga 3) 

vilket var det mest förekommande språket tillsammans med svenska i förskolan. Vi tog därför 

kontakt med en bekant som talade både arabiska och svenska och som kunde tänka sig att 

hjälpa till med översättningen. När vår bekant hade översatt informationsbrevet till arabiska 

vidarebefordrades breven både på svenska och arabiska till den aktuella avdelningen där 

personalen hjälpte till att dela ut breven till respektive vårdnadshavare för att få deras 

samtycke till observationen.  

 

Under väntan på vårdnadshavarnas godkännande planerades tänkta observationer och hur de 

skulle gå till (se bilaga 4).  Fokus för observationerna skulle ligga på hur barnen 

kommunicerar i leken vilket innebar att titta på hur barnen gör sig förstådda i leken, hur de 

använder sin kropp som hjälpmedel samt om barnen anpassar sitt icke-verbala uttryck 

beroende på vem de kommunicerar med i leken. Stödanteckningar noterades för att säkerställa 

att båda skulle ha samma fokus och vara samspelta vid observationen. Beslut fattades att båda 

skulle delta vid samma observation. 

 

Vid observationsdagen på förskolan samtalades först med pedagogerna för att gå igenom 

informationslapparna som vårdnadshavarna lämnat in. Alla vårdnadshavare hade skrivit på 

och godkänt att deras barn deltog i observationen vilket gjorde att observationerna kunde 

påbörjas direkt. Barnen lekte inomhus vilket gjorde att det blev naturligt att börja observera 

inomhus. Vi höll oss i bakgrunden och tittade, lyssnade och tog in vad som hände samtidigt 
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som vi gjorde fältanteckningar. Efter någon timmes observation skulle barnen gå ut på gården 

och vi följde då med ut för att fortsätta vår observation.  

 

5.6 Forskningsetiska överväganden 
 

Eftersom det krävs etiska överväganden för att genomföra observationer av barn i förskolan 

skickades ansökning till etiknämnden sydost där vi förklarade studien syfte och hur den skulle 

genomföras för att få synpunkter och tips om vad vi bör tänka på och ta hänsyn till vid 

genomförande av observation i förskolan.  

 

Vi skrev ett missivbrev till förskolechefen som fick godkänna att vi genomförde vår studie på 

förskolan.  

 

De som sedan blev aktuella i själva observationerna var barnen och eftersom de var under 15 

år kunde de inte själva ta beslutet om tillåtelse till observationer. Därför skrevs ytterligare ett 

brev som skickades till vårdnadshavarna med information om denna studie och bad om 

samtycke till att vi observerade deras barn i leken på förskolan. Eftersom studien skulle 

genomföras på en mångkulturell förskola översättes brevet till arabiska då det var modersmål 

för de flesta barnen på den aktuella avdelningen. I brevet berättades även om de etiska 

ställningstaganden utifrån vetenskapsrådets forskningsetiska principer. I dessa framträder 4 

huvudkrav att ta hänsyn till i forskningssammanhang och de övervägande vi gjorde var: 

 

 Informationskravet: Vi informerade de inblandade om att vi under våra observationer 

inte skulle filma eller ta några bilder av barnen och att all delaktighet var frivillig. 

 

 Samtyckeskravet: I brevet till vårdnadshavarna bad vi om samtycke till att observera 

deras barn i förskolan.    

 

 Konfidentialitetskravet: Att som forskningsledare, eventuellt även handledare, var de 

enda som kom att ta del av insamlad data. Förskola eller personuppgifter som namn 

och personnummer var inte av intresse eller kommer att redovisas i resultatet.  

 

 Nyttjandekravet: Resultatet som kunde tänkas framkomma vid observationen skulle 

endast användas i forskningsändamål.  
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6 Resultat 
 

I vår studie har vi utgått från ett fenomenografiskt perspektiv som innebär att vi ser till 

mångfalden av sätt att tänka och göra. Det handlar om att beskriva olika slags uttryck som 

sker i en grupp. Efter genomförda observationer redogörs för våra iakttagelser och fokus 

ligger på barnens olika sätt att kommunicerade.  

 

6.1 Inomhus 
 

6.1.1 Kommunikation genom ljud och kropp 

Barnen kommunicerade mycket genom ljud och kroppsrörelser vilket visade sig genom att de 

visade konkret med händer, pekade och gestikulerade när de ville instruera något. 

Kroppsrörelser användes också genom att vid frustration knuffas, slå, riva ner eller kasta 

saker. För att ta kontakt användes ibland händerna för att klappa på ett annat barns huvud eller 

kind. Vi kunde också urskilja många gester som de gjorde med hela kroppen.  

Som stöd till kroppsspråket använde de även ljud för att uttrycka sig och i vissa fall förekom 

det även korta verbala ord som till exempel ”titta”, ”här” och ”nej”. En del barn uttryckte sig 

även genom låtsasspråk som kunde låta som ”dada”, ”vava” och ”pojj”. Nedan framkommer 

tre exempel på hur barnen använde sig av ljud och kroppsrörelser för att kommunicera i leken.   

 

En pojke använder ljud för att kommunicera. Han leker med bilar och gör ljud 

som ”Brumm brumm”, när han pekar på någonting han vill ha så gör han ljudet 

”öhh, öhh”. Han lyser upp med hela ansiktet och säger ”åhh åhhh” vilket vi 

tolkar som att han blir glad. Vid ett annat tillfälle skriker han ut ordet ”däääär” 

vilket av oss tolkas som att han blir frustrerad och arg när ingen verkar förstå 

honom. 

 

Ett annat exempel på ljud och kroppsrörelser som kommunikation; 

Två flickor lekte mycket tillsammans, exempelvis ritade, körde dockvagnar och 

satt vid datorn. Den ena flickan gjorde ljud och pekade för att göra sig förstådd 

och uttrycka sig. Den andra flickan som hade det verbala språket tolkade då vad 

den första flickan ville och berättade sen det för de andra barnen och 

pedagogerna.   

 

Ett tredje exempel på ljud och kroppsrörelser som kommunikation; 

En pojke i barngruppen använde sig mycket utav kroppsspråket. Han klappade 

barnen försiktigt på deras huvuden och i samband med detta lyser hela hans 

ansikte upp och vi tolkar det som att han ville ta kontakt och vara snäll. Vid ett 

annat tillfälle river pojken ner eller kastar saker som finns omkring honom. 

Vilket vi tolkar som att han blir frustrerad eller arg. 

 

6.1.2 Ansiktsuttryck 

Barnen använde sig kontinuerligt av ansiktsuttryck i olika former. Det vi kunde urskilja var att 

de nickade och skakade på huvudet för ja och nej samtidigt som de kunde dra ihop ögon och 

kinder för att enligt oss visa ilska. Barn som inte var aktiva i leken utan agerade åskådare 

använde sig mycket av ansiktsuttryck, främst ögonen genom att titta stort med fäst blick. För 

att visa glädje och intresse i leken bytte barnen blickar med varandra och ögonen lyste. Även 

munnen användes för att visa känslor i form av öppen, glad och ihopdragen mun. Ett exempel 

på hur ansiktsuttryck användes i kommunikationen:  

 



    20 

En flicka som sitter vid ett bord och ritar med några andra flickor får verbala 

frågor från de andra flickorna. Hon besvarar dem genom att nicka, skaka på 

huvudet eller göra ansiktsuttryck som att le, dra ihop kinderna och fästa blicken 

med stora öppna ögon. 

 

6.1.3 Tecken som stöd 

En pojke på avdelningen hade en funktionsnedsättning och med pojken i fråga använde 

pedagogerna tecken som stöd vid kommunikationen. Pedagogerna använde exempelvis 

tecknet för ”tack” samtidigt som de verbalt sa ordet tack och pojken imiterade då de vuxna 

och försökte också säga ordet. Det framträder inte att pedagogerna använder tecken som stöd 

med övriga barngruppen.  

 

6.1.4 Sammanfattningsvis 

Vid observationen såg vi att oavsett vilket modersmål eller språk barnen talade så använder de 

samma slags ljud och ansiktsuttryck. Ljud som ”tut” och ”brum” vid lek med bilar använde 

samtliga och ansiktsuttryck som stora ögon och öppen mun vid förvåning, och ledsna ögon 

samt ordet ”aj” när någon slog sig förekom kontinuerligt. Barnens uttryckssätt kom fram 

mycket mer när musik sattes på i bakgrunden. Många barn använde då hela kroppen, 

ansiktsuttrycken blev tydligare och de använde armarna för att visa saker på ett tydligare sätt.  

 

Imitation och att följa efter varandra samt tydliga kroppsspråk var någonting som vi 

kontinuerligt kunde se i barnens lek. Vi såg också att pedagogerna försökte delta i barnens lek 

genom att sätta ord på och benämna de ljud, ansiktsuttryck och kroppsspråk som barnen 

kommunicerade igenom. Observationen visar också att barnen inte lekte tillsammans under 

någon längre tid där den verbala kommunikationen var nödvändig. Vi upplever det som att de 

sitter tillsammans men leker själva.  

 

6.2 Utomhus 
 

6.2.1 Imitation 

Ute splittrades gruppen och barnen började springa omkring på olika håll. En flicka började 

springa omkring, hon hoppade runt och gjorde olika rörelser med armarna och de andra 

barnen började följa efter henne och imiterade det hon gjorde.  

  

6.2.2 Kroppsspråk 

Kroppsspråk kunde vi tydligt urskilja genom att barnen nickade, skakade på huvudet, använde 

armarna och pekade för att instruera och visa. Även ansiktsuttryck kunde urskiljas i 

kombination med användningen av ljud. Exemplet nedan visar på kombinationen mellan de 

olika uttrycken. 

 

En pedagog hämtar en flickas vantar och ger dem till henne och säger ”åh har du 

nya vantar” och flickan svarar genom att kommunicera med kroppsrörelse och 

ansiktsuttryck. Flickan ler stort och håller upp båda vantarna högt upp i luften, 

hon sträcker sedan fram vantarna mot oss så att vi ska titta på dem och så nickar 

hon med hela huvudet.  

 

6.2.3 Sandlådan 

Sandlådan var det främsta stället utomhus där barnen kommunicerade. Kommunikation vi 

kunde urskilja var att de pekade och lyfte i saker för att instruera, kastade sand vid ilska och 

svarade med nickningar och leenden.  
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När leken var slut visade de det genom att gå där ifrån. Nedan kommer ett exempel på 

kommunikation vi kunde urskilja i barnens lek i sandlådan.  

  

En kort stund leker en pojke och en flicka vid en gammal diskbänk som är 

utställd i sandlådan, de låtsas laga mat och instruerar varandra genom att peka 

och lyfta varandras saker. Flickan vill inte göra som pojken försöker visa, han 

blir då arg och kastar sand omkring sig för att visa sin frustration. Det slutar med 

att flickan går därifrån och leker tar slut.  

  

6.2.4 Sammanfattningsvis 

Direkt när barnen befinner sig utomhus infinner sig en helt annan ljudnivå än vi kunde 

uppfatta inomhus. Barnen skriker i höga tonlägen och börjar som vi uppfattar det irra omkring 

på utegården. Det förekommer att barnen får en fråga på svenska och svarar på sitt verbala 

modersmål men mestadels sker ingen verbal kommunikation verken mellan barn och barn 

eller barn och pedagog. Barnen pratade ibland för sig själva och använde även låtsasspråk för 

att uttrycka sig och få uppmärksamhet.    

 

Barnen springer omkring för sig själva hit och dit och verkar mest vara förvirrade. 

Pedagogerna försöker inte delta i någon lek utomhus, de står mest för sig själva eller går 

omkring ett litet varv och tittar. Någon kommunikation mellan pedagoger och barn blir inte 

synlig utomhus, till stor del saknas också kommunikation mellan barn och barn. Det vi kan 

urskilja och se i barnens kommunikation i leken utomhus är framförallt imitation, att göra lika 

som någon annan.  

 

6.3 Variationer inomhus och utomhus  
 

Variationer vi kan urskilja i barnens kommunikation i leken inomhus och utomhus är att 

barnen imiterar varandra och tar efter det som någon börjar göra. Att använda puttar och att 

kasta sand för att visa sin ilska kunde urskiljas även inne där barnen ibland rev ner eller 

kastade saker omkring sig. Både inomhus och utomhus använde barnen kroppsrörelser för att 

kommunicera med händer, armar och pekningar, dock framkom detta ännu mer inomhus. 

Både inomhus och utomhus kunde vi ibland höra barnen få en fråga på svenska språket men 

sedan svara på sitt eget modersmål.  

 

Vi såg dock variationer i kommunikationen i leken inomhus och utomhus, framförallt var 

leken mer tydlig inomhus eftersom barnen när de befann sig utomhus ur vårt perspektiv mest 

sprang omkring och inte gjorde någonting speciellt. Pedagogerna var mer engagerade 

inomhus där de deltog i barnens lek och försökte benämna ord och händelser för barnen samt 

använde tecken som stöd i vissa fall. Utomhus deltog pedagogerna inte i barnens lek eller 

kommunicerade med dem. Inomhus använde sig barnen mycket utav ljud i sin 

kommunikation och även en del enstaka ord samt att de hela tiden visade med kroppsrörelse 

och ansiktsuttryck vad deras vilja var, medan det utomhus inte framkom alls lika tydligt. 

Inomhus samspelade barnen mer och instruerade varandra, imiterade och tolkade åt varandra 

medan de utomhus knappt samspelade alls.  

 

Avslutningsvis vill vi lyfta fram några saker som vi kunde urskilja vid observationen och det 

är att en av pedagogerna som jobbar på avdelningen inte själv kunde tala korrekt svenska 

vilket gör att hon pratade med barnen i fel ordföljder och icke-korrekta prepositioner. Hon 

delade däremot samma språk som några av barnen vilket innebar att de kunde samtala på sitt 

modersmål med varandra.  



    22 

 

Vi observerade också att pedagogerna endast använde tecken som stöd med ett barn. Att 

barnen bytte aktivitet och lek hela tiden inomhus gjorde att de aldrig riktigt kom till ro och 

kunde kommunicera med varandra en längre stund. 
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7 Analys och diskussion 
 

I det här avsnittet ställer vi resultaten som framkommit i relation till teori och tidigare 

forskning samt diskuterar och problematiserar resultaten utifrån studiens syfte och 

problemformuleringar. Vår utgångspunkt i den fenomenografiska forskningen gör att vi i 

detta avsnitt analyserar och diskuterar mångfalden av sätt att uttrycka kommunikationen i 

leken.  

 

7.1 Kommunikation genom ljud och kroppsrörelser  
 

Resultatet visar att barnen i sin kommunikation använde en kombination av ljud och 

kroppsrörelser för att göra sig förstådda. Det visade sig också att oavsett modersmål så hade 

barnen samma ljud för exempelvis bil och tut, tut när de möttes. Brodin (2008) menar att 

kommunikationen är internationell och att det handlar om att rikta uppmärksamheten mot 

något eller någon därför behöver kommunikationen inte alltid vara ett talat språk utan mer ett 

sätt att uttrycka sig på. I barnens lek förstod de varandra genom att de delade samma ljud. 

Brodin (2008) och Skolverket (2013) lyfter fram att kommunikation är en social process där 

gemenskap skapas genom att en handling eller erfarenheter delas samt att leken kan föras 

framåt då barnen delar erfarenheter kring lekens struktur. Barnen hade förmodligen samma 

erfarenheter kring hur föremål låter och kunde därför använda dessa ljud i kommunikation 

med varandra. Olika leksignaler som exempelvis överdrivna och dramatiska ljud är ett uttryck 

för inställning, tolkning och förhållningssätt (Knutsdotter Olofsson 1992). Vilket tyder på att 

barnen använde ljuden i kommunikationen för att uttrycka sin inställning och tolkning i leken. 

Att barnen använde ljud och kroppsrörelser istället för det verbala språket kan ha sin 

förklaring i att de förstår mer än vad de kan uttrycka. Alla barnen på avdelningen var 4 år och 

i behov av den icke-verbala kommunikationen som komplement för att göra sig förstådda. 

Förståelsen för vad som händer och vad de vill finns där men vi uppfattar det som att 

kommunikationen blir begränsad när de inte kan uttrycka sig med ett gemensamt verbalt 

språk.  

 

Några av barnen använde sin kropp kontinuerligt för att uttrycka sina känslor och sin vilja. 

Kroppen användes för att ta kontakt med andra barn, säga ifrån och för att påvisa saker. 

Magnusson (2003) menar att kommunikationen mellan människor ofta sker med hjälp av 

kroppsspråk och att det innebär att känslor, tankar och handlingar uttrycks med hjälp av 

kroppsrörelser som ett alternativ till den verbala kommunikationen. Detta visade sig tydligt i 

resultatet av vår studie då barnen ofta tog till kroppsliga uttryck när deras ord inte fanns eller 

räckte till. Barnen sa ibland ifrån genom att sabotera för varandra vilket också skulle kunna 

vara ett sätt för dem att ta kontakt med varandra i leken. Öhman (1996) belyser olika sätt att ta 

kontakt i leken och menar att ett av sätten är att sabotera. Vilket styrker resultatet som 

framkommit. Vår tolkning är att barnen använde kroppsrörelser för att uttrycka sina känslor 

eftersom kroppen är lätt att ta till och gör det möjligt att på ett tydligt sätt visa för varandra 

vad det är man vill påvisa. 

 

7.2 Ansiktsuttryck  
 

Ansiktsuttryck i kommunikationen framkom kontinuerligt i barnens lek. Ögon, mun och hela 

huvudet användes för att uttrycka det vi tolkar som känslor, viljor och intressen. Barn som 

inte har det verbala språket använder nickningar och skakningar på huvudet samt 

ansiktsuttryck för att uttrycka sig och visa sina känslor (Magnusson 2003). Detta framkom 

tydligt i resultatet då barnen bland annat kommunicerade med varandra genom att nicka för 
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”ja” och le för att visa glädje. Nilsson och Waldermarsson (2007) menar dock att 

ansiktsuttryck kan vara svårtolkade eftersom det är svårt att veta säkert vilka känslor, tankar 

och avsikter människor har genom endast ansiktsuttryck. Författarna poängterar också att 

sammanhang och kontext är viktig i relation till den icke-verbala kommunikationen för att den 

ska bli förstålig. I vår studie såg vi att det var lätt att förstå när ett barn menade ja eller nej 

genom nickningar och skakningar på huvudet men att det var svårt att förstå djupare känslor 

och tankar hos barnen genom deras ansiktsuttryck. Vid vissa tillfällen satt barnen tysta och 

bara log och eftersom vi inte kunde förstå i vilket sammanhang de log när de inte uttryckte sig 

verbalt så vet vi inte heller med säkerhet vad barnen kände eller ville. Vilket visar på vikten 

av att se och förstå sammanhang och kontext för att barnens känslor och viljor inte ska bli 

feltolkade. 

 

7.3 Tecken som stöd   
 

I resultatet framkommer att pedagogerna använde tecken som stöd när de kommunicerade 

med en pojke med funktionsnedsättning men inte när de kommunicerade med övriga barn i 

guppen. Pojken i fråga använda inte heller tecken som stöd när han lekte med de andra barnen 

utan endast i samvaro med pedagogerna. Vi tolkar detta som att tecken som stöd möjliggjorde 

kommunikation mellan pedagogerna och pojken eftersom tecken som stöd till den verbala 

kommunikationen gjorde att pojken hade förståelse för vad pedagogerna menar. På så sätt 

kunde pojken använda samma tecken tillbaka för att göra sig förstådd och vara delaktig i 

kommunikationen. Mesch (1998) menar att tecken som stöd kan ses som en stor hjälp för att 

kunna kommunicera, vilket också stödjer vår tolkning. Att använda sina kroppsrörelser 

tillsammans med det verbala språket för att kommunicera kan vara ett bra sätt för att förmedla 

information (a.a.).  Vilket blev tydligt då pedagogerna gav information genom just rörelser i 

kombination med talade ord.  

 

Pojken använde inte tecken som stöd i leken med de andra barnen vilket skulle kunna bero på 

att pojken inte hade full förståelse för tecknen eller hur de används för att han ska kunna 

förmedla vad han vill. Pojken hade lärt sig tecken när pedagogerna tog initiativ till att 

komplettera kommunikationen med tecken. Pedagogerna verkar inte ha reflekterat över att 

tecken som stöd vore ett bra komplement i kommunikationen med alla barn i gruppen utan ser 

det troligen bara som ett stöd för att kunna göra pojken med funktionsnedsättning delaktig. 

Samtidigt som han troligtvis inte blir mer delaktig i barngruppen om tecken inte används som 

stöd för hela gruppen och blir till ett gemensamt kommunikationsmedel.   

  

7.4 Imitation  
 

Både inomhus men framförallt utomhus visade det sig att barnen imiterar varandra genom att 

följa efter, ta efter och härma beteenden, ljud och rörelser. När barn samspelar observerar och 

läser de av varandra för att sedan följa efter och göra lika som de ser att kompisarna gör. Det 

handlar ofta om underförstådda regler så kallade oskrivna regler för och i lekarna (Kultti 

2012). När vi såg barnen imitera och följa efter varandra utomhus tolkade vi det som att 

barnen inte lekte någon djupare lek utan bara sprang omkring och följde efter ett av barnen 

som verkade vara ledare för de andra barnen. I relation till det Kultti (2012) lyfter fram kan vi 

dock se att vi som åskådare kanske inte förstod att barnens lek kan ha innehållt underförstådda 

regler och avsikter som inte var tydliga för oss. Löfdahl (2004) menar att leken inte är maktfri 

då barnen i leken förhandlar om roller och positioner och genom det kan den sociala 

strukturen i barngruppen bli synlig. Även Brodin (2008) lyfter fram att det ofta finns en 

maktstruktur i kommunikationen där en person ofta ses som den starka och dominanta.  
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Denna makt som Löfdahl (2004) och Brodin (2008)tar upp såg vi tydligt i barnens 

kommunikation i leken framförallt utomhus. En flicka i barngruppen var den som styrde leken 

genom att de andra barnen imiterade och följde efter det hon gjorde och vi frågar oss är vad 

som gjorde att just den flickan var styrande och fick de andra barnen med sig. En förklaring vi 

ser är att flickan var den som hade en väl utvecklad verbal svenska och utvecklat verbalt 

modersmål och därför fick makt genom att hon kunde uttrycka sig både verbalt på två språk 

samt kroppsligt. Hon kommunicerade till de andra barnen genom att tala verbalt och samtidigt 

göra rörelser så som att vifta med armarna och peka. På sås vis hade hon en bredare 

kommunikation än de flesta i barngruppen vilket kan ha medfört att barnen har lätt för att 

förstå och se upp till henne. Tullgren (2004) betonar turtagning och ömsesidighet som viktiga 

delar i kommunikation och ledarskap vilket vi inte kunde urskilja i barnens imitationslek 

utomhus. Leken hade en tydlig ledare och alla barn verkade acceptera det och följde glatt efter 

flickan.   

 

7.5 Dramalek  
 

I resultatet framkommer att låtsaslek sker utomhus och att barnen med varandra och ibland 

även med en pedagog låtsas laga mat eller äta. Lindqvist (1996), Westerlund (2009) samt 

Öhman (1996) lyfter fram att det i lek skapas låtsassituationer som kan handla om att man 

dricker kaffe ur en kaffekopp, pratar i telefon eller agerar doktor, lillebror eller mamma på 

låtsas. Att leka på låtsas innebär att egna upplevelser tolkas och får liv. Olika roller kan 

prövas och barnet får chansen att ta omsorg och hänsyn till någon annan. Författarna menar 

att egna upplevelser tolkas genom låtsaslek och i vår studie lekte barnen att de lagade mat 

vilket vi tolkar som att barnen har egna upplevelser av att laga mat och hur det kan göras 

eftersom de kunde leka det på låtsas.  

 

Barns lek är en viktig förutsättning för att de ska utvecklas och förmågan att leka är beroende 

av barnets sociala förutsättningar och erfarenheter (Brodin 2008). Alla barn har olika sociala 

förutsättningar, en del barn kanske exempelvis har mycket erfarenhet av att laga mat 

tillsammans med sina föräldrar och kan därför leka hur man lagar mat. Medan ett annat barn 

kanske inte får vara med och laga mat hemma och därför bara vet hur man äter mat och kan 

då leka att man äter men inte hur man lagar. När det verbala språket tillkommer i leken kan 

man även utbyta erfarenheter och på så sätt mötas i leken och lära av varandras erfarenheter. 

Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) samt Williams (2006) betonar att leken är en viktig 

situation där barnen lär av varandra. Barnen får i leken turas om att vara lärare och bilda sig 

en kunskap om fantasi och att konstruera lekar samt att hjälpa varandra att skapa mening i 

tillvaron. Vilket styrker att barnen genom sina egna erfarenheter kan mötas och lära varandra. 

I studien framkom att de barn som inte förstod det verbala språket ibland fick hjälp utav ett 

annat barn som förklarade på ett annat språk eller instruerade med händerna vad som skulle 

göras. Det framkom även i studien att barnen iakttog och tittade på varandra för att sedan ta 

efter och göra likadant vilket också styrker att de lär av varandra.  

 

7.6 Att svara på sitt eget modersmål  
 

I resultatet kan urskiljas att vid vissa tillfällen när barnen pratade med varandra blandade de 

svenska ord med sitt eget modersmål, vilket skolverket (2013) menar är vanligt för barn som 

håller på att utveckla ett nytt språk. Det framkommer också av resultatet att två av barnen som 

var helt nya på avdelningen och inte kunde några svenska ord agerade genom att hålla sig 

tysta och iaktta de andra barnen. Skolverket (2013) lyfter fram att barn som kommer till 
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Sverige och börjar förskolan ibland tystnar under en period innan de kan använda sig av det 

verbala språket. De två barnen som höll sig tysta ändrade dock sitt beteende när de lekte med 

andra barn som de tydde sig till och började då kommunicera genom ljud och kroppsrörelser. 

Att barnen började kommunicera när de var med barnen de tydde sig till kan ha sin förklaring 

i att de kände trygghet och gemenskap med just de barnen. Alla har individuella strategier för 

att införliva det nya språket men det är i samspel med andra som språket utvecklas som mest 

(Skolverket 2013) Vilket visar att det är viktigt att barnen samspelar och är med varandra för 

att utveckla sitt språk.  

 

7.7 Variationer inomhus och utomhus  
 

I resultatet kan urskiljas att det fanns variationer i barnens kommunikation i leken inomhus 

och utomhus vilket kan ha flera olika förklaringar och orsaker. Barnen kommunicerade mer 

med varandra inomhus än utomhus vilket vi tror kan ha sin förklaring i miljön som barnen 

vistades i. Inomhus hade barnen mindre yta att röra sig på och blev på så vis tvingade att 

samspela och samarbeta om både material och utrymme vid sina lekar vilket gjorde att det 

blev naturligt för dem att kommunicera med varandra. Utomhus var utrymmet att röra sig 

betydligt större vilket gjorde att barnen inte behövde vara så tätt in på varandra och samspela 

om utrymmet. I inomhusmiljön hade barnen tillgång till många olika leksaker och material att 

leka med och kommunicera om. Medan det i utomhusmiljön inte fanns så mycket leksaker 

som lek och kommunikation kunde kretsa kring utan det handlade istället om mer utrymme 

för fantasi och kreativitet med det naturliga materialet så som stenar, sand, grenar och blad.  

Brodin (2008) tar upp att ibland kan det krävas ett objekt så som leksaker att samspela om för 

att stimulera kommunikationen, framförallt när barnen inte har ett utvecklat gemensamt språk 

att kommunicera genom. Detta kan vara en förklaring till varför kommunikationen i barnens 

lek blev tydligare i inomhusmiljön med leksaker än i utomhusmiljön. Även Evenshaug & 

Hallen (2001) menar att leken och kommunikationen styrs av inre motivation som i sin tur 

påverkas av det yttre runt omkring barnen. Vilket tyder på att någonting i miljön inomhus 

påverkade barnens motivation till att leka och kommunicera mer än vad miljön utomhus 

påverkade dem. Tänker vi på detta i verksamheten blir det viktigt att reflektera över hur 

miljöer skapas för att stimulera barns språk. 

 

Pedagogernas delaktighet i barnens kommunikation och lek inomhus var tydlig då de var 

engagerade och benämnde begrepp, händelser och barnens uttryck. När barngruppen vistades 

utomhus blev pedagogernas roll annorlunda då de inte alls deltog i barnens lek utan höll sig i 

bakgrunden. Detta tolkar vi som en möjlig förklaring till att barnen kommunicerade och lekte 

mindre med varandra utomhus då de inte fick uppmuntran och stöd i kommunikationen från 

pedagogerna. Inom det fenomenografiska perspektivet lyfts fram att pedagogerna bör skapa 

och fånga situationer där barn kan tänka och tala, reflektera och uttrycka sig både verbalt och 

icke-verbalt samt att pedagogerna bör ta tillvara mångfalden av barns olika idéer (Pramling 

Samuelsson 2003). Detta blev synligt inomhus när pedagogerna deltog i barnens lek och 

kommunicerade med dem på olika sätt med både verbala och kroppsliga uttryck. Utomhus i 

sin tur intog pedagogerna en passiv roll där de inte skapade situationer för barnen att tänka 

och tala eller tog tillvara på barnens idéer vilket kan ha bidragit till att barnen inte kände att 

miljön inbjöd till gemensamma lekar att kommunicera i. Pedagogernas ökade engagemang i 

barnens lek inomhus tror vi har sin förklaring i att miljön inomhus automatiskt blir mer 

uppstyrd när utrymmet är mindre och alla ska samspela om leksaker och utrymme. Medan 

pedagogerna kan känna att det utomhus ska ges mer möjlighet för barnen att vara fria utan 

lika stor styrning.  
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Avslutningsvis tror vi också att pedagogerna vistades utomhus med barngruppen vid detta 

tillfälle endast för att vi skulle få med det i vår studie och inte för att de själva planerat en 

utomhusvistelse vilket kan ha påverkat deras agerande.  

 

 

7.9 Lek och kommunikation 
 

Observationen visar att barnen inte lekte några djupa långvariga lekar utan de bytte aktivitet 

ofta. Vi upplever det som att de sitter tillsammans men leker själva. Vår tolkning är att det kan 

bero på att barnen inte kunde uttrycka sig fullt ut på det svenska språket och därför inte har ett 

utvecklat gemensamt språk att använda när de ska leka och kommunicera med varandra. 

Skolverket (2013) tar upp att den sociala leken är viktig för barn men för att barnen ska kunna 

delta i den krävs språkliga resurser. Vilket kan kopplas samman med barnen vi observerade 

som till stor del inte lekte sociala lekar utan satt tillsammans men lekte själva. På så vis hade 

de ingen gemensam lek att värna om och bytte därmed aktiviteter ofta. Detta kan bero på att 

pedagogerna inte var aktiva och deltagare i barnens lek och fanns därför inte till hands för att 

skapa inbjudande miljöer eller aktiviteter för barnen.  

 

Ur vår synvinkel som observatörer verkade det som att det inte uppstod någon djupare lek för 

att alla barn inte förstod vad det var för lek eller vad den gick ut på, då de inte hade den 

verbala kommunikationen att förklara och instruera med. Det var inte heller så många barn 

som tog initiativ till gemensamma lekar utan alla lekte mestadels för sig själva. Knutsdotter 

Olofsson (1992) menar att för att lek ska kunna uppstå krävs tre viktiga faktorer, samförstånd, 

ömsesidighet och turtagning. Samförstånd innebär att alla som deltar i leken ska ha förståelse 

för när det är lek och vad det är de leker. Ömsesidighet innefattar att alla deltagare är på 

samma nivå när de leker oberoende av ålder och styrka. Det gäller att anpassa sig efter 

varandra och samspela. Turtagning handlar om att alla som deltar i leken ska få vara med och 

bestämma och ta initiativ. Dessa faktorer, som Knutsdotter Olofsson (1992) lyfter fram, kan 

vi inte urskilja i vårt resultat av barnens lek. En förklaring till att samförstånd inte uppstod kan 

vara som nämnt ovan att barnen inte förstod varandra när de inte hade ett gemensamt verbalt 

språk. Några få barn i gruppen hade det verbala språket och genom det fick de fördelen att de 

kunde göra sig förstådda på mer än ett sätt gentemot de andra barnen som bara kunde uttrycka 

sin vilja och känslor genom icke-verbal kommunikation. Alla barn var därför inte på samma 

nivå i leken vilket gjorde att ömsesidighet inte kunde urskiljas mellan barnen. Turtagning 

bland barnen var också svår att urskilja eftersom barnen var på olika nivå och det ofta var 

barnen som hade både verbala och icke-verbala kommunikation som blev styrande i gruppen 

medan de andra barnen hamnade i bakgrunden. Eftersom de flesta barnen lekte en och i vissa 

fall i par men aldrig flera tillsammans ställer vi oss frågan hur viktiga delar som turtagning, 

samspel och ömsesidighet ska kunna utvecklas i leken utan ett verbalt gemensamt språk?  

 

I resultatet framkommer att barnen följde efter, tog efter och därmed imiterade varandra i lek 

och kommunikation. Johansson och Pramling Samuelsson (2007) samt Pramling Samuelsson 

och Sheridan (2006) menar att barn lär på många olika sätt bland annat genom att iaktta, 

imitera, lyssna och kommunicera samt genom att i leken lära sig förstå signaler, rörelser, 

gester, tonlägen och röstlägen. I vårt resultat kan vi inte urskilja något konkret lärande och det 

var inte heller vårt syfte med studien men vi kan dock se att barnen som nämnts ovan 

imiterade varandra vilket, enligt Johansson och Pramling Samuelsson (2007) samt Pramling 

Samuelsson och Sheridan (2006), kan vara ett sätt för barnen att lära av varandra. Vi tänker då 

att de kan lära sig socialt samspel, empati och olika sätt att uttrycka känslor genom att iaktta 

och imitera varandra. Vår tolkning av resultatet är att barnen kommunicerade på många olika 
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sätt bland annat genom kroppsspråk, ljud, ansiktsuttryck och rörelser samt till viss del med 

verbalt språk. Författarna menar att det är i leken som barn lär sig förstå dessa icke verbala 

signaler vilket visar på vikten av lek för att lära sig kommunicera och samspela med andra.  

 

En iakttagelse vi gjort under observationen är att en av pedagogerna hade ett annat språk än 

svenska som modersmål. Det förekom att pedagogen använde fel ordföljder och prepositioner 

i det svenska språket och det vi reflekterar över är om detta påverkar barnens språkutveckling. 

Ska barnen kunna utveckla ett verbalt svenskt språk är vår föreställning att man som barn 

behöver få höra korrekt språk i förskolan eftersom barn ofta tar efter och lär sig av det som de 

hör och ser. Johansson och Pramling Samuelsson (2007) lyfter fram att barn lär på många 

olika sätt bland annat genom att iaktta, imitera och lyssna. Vilket visar att det kan vara av vikt 

att som pedagog reflektera över att barnen lyssnar och sedan tar efter och imiterar det vi 

förmedlar. En fördel med att pedagogen inte hade svenska som modersmål är att hon kunde 

agera tolk i vissa situationer där hon talade samma språk som en del av vårdnadshavarna. Vi 

frågar oss också om det skulle kunna vara språkutvecklande för barnen hon delar språk med 

att hon talade sitt modersmål med dem så de blir tvåspråkiga.  

 

I vår studie har barns olika sätt att kommunicera synliggjorts och lyfts fram. För att kunna 

använda resultatet av studien i den fortsatta praktiken krävs att som pedagog i förskolan 

reflekterar över alla de olika sätt barnen kommunicerar på för att se variationer och kunna låta 

något gemensamt växa fram. Vi ställer oss därför frågan om det är av stor vikt att använda 

tecken som stöd för en mångkulturell grupp. Som vi ser det kan tecken som stöd vara en bra 

hjälp i språkutveckling genom att förstärka ord och begrepps betydelse för alla barn som lär 

sig ett verbalt språk. Vår upplevelse är att med den delvis nya kunskap vi hade med oss när vi 

observerade barnens kommunikation kunde vi se verksamheten med andra ögon. Genom våra 

observationer kunde vi synliggöra mångfalden av kommunikationssätt. Vi såg inte bara 

barnens agerande utan också pedagogernas vilket visade bland annat att pedagogerna agerade 

annorlunda utomhus än inomhus vilket vi undrar hur det kommer sig. Genom denna studie 

vill vi visa på barnens olika sätt att kommunicera och medvetandegöra pedagoger den 

mångfald och variation som kommunikation innebär för att på så sätt skapa reflektion över 

hur förskolan ska kunna möta alla barn och deras möjlighet att utveckla sina språkliga 

förmågor. 

 

Avslutningsvis vill vi lyfta fram att syftet med studien var att undersöka hur barn 

kommunicerar i leken när de inte talar samma språk. Vi menar att vi har synliggjort det 

genom att visa på variationen av sätt att uttrycka sig. Vidare var syftet att undersöka 

variationer i kommunikationen i leken inomhus och utomhus. Vi har därför diskuterat och 

synliggjort dessa variationer. Genom vårt arbete har vi bidragit till att uppmärksamma 

variationerna i barns kommunikation i leken.   

 

7.10 Metoddiskussion 
 

Genom att vi genomförde observationerna på en förskola som vi inte hade någon tidigare 

relation till kunde vi se på verksamheten med helt nya ögon. Samtidigt kunde vi genom 

observation få inblick i förskolans verksamhet utan att påverka deltagarna i en viss riktning då 

vi endast observerade dem i bakgrunden i deras vardagliga aktiviteter. Vi är medvetna om att 

våra observationer leder till tolkning och att våra förväntningar och föreställningar påverkar 

vårt resultat. Hade vi kompletterat observationerna med att intervjua pedagogerna kunde vi 

även ha fått deras tolkning och erfarenhet av barnens kommunikation i leken. Detta kunde ha 

bidragit till att stärka bilden vi fick av barnen vid det tillfälle vi observerade dem.  
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Vi gick till förskolan med egna föreställningar och förväntningar eftersom vi hade tagit del av 

litteratur och tidigare forskning om kommunikation och lek. Vi var därför inlästa på området 

och visste vad vi skulle ha för utgångspunkter vilket var en fördel då vi kunde ha fokus på det 

som vi verkligen var ute efter att se. Risken med att vara påläst och ha föreställningar är att 

man förväntar sig se vissa saker och omedvetet letar efter dessa och därmed ökar risken att 

missa andra viktiga detaljer. Vi ser ett stort värde i att vi var två personer som observerade 

samma situationer eftersom vi då fick dubbel bild av olika situationer. Även om vi observerat 

samma saker kan vi ha sett olika detaljer och uppfattat situationer på olika sätt. Detta leder till 

att vi i efterhand fått möjligheter till diskussion och reflektion kring det vi sett.     

 

Vi valde att inte videofilma eller ta kort under observationen framförallt eftersom vi 

observerade mindre barn och ville att alla vårdnadshavare skulle känna sig bekväma och 

trygga med att deras barn observerades men inte lämnades ut i film eller bild. Vi var också 

rädda för att det skulle bli mycket fokus på filmkameran och att vi inte skulle kunna hålla oss 

lika mycket i bakgrunden, vilket också bidrog till beslutet att inte filma. Innan observationen 

hade vi fått information av pedagogerna om att vissa barn inte fick förekomma på bild eller 

film. Detta bidrog till att vi tyckte det var bekvämare och enklare att utesluta film eller bilder 

helt för att det kunde underlätta vårdnadshavarnas godkännande till observationen.  

 

7.11 Fortsatt forskning  
 

Det finns mycket forskning om lek och kommunikation som självständiga begrepp dock har 

inte vi funnit lika mycket forskning kring sambandet mellan dessa och hur kommunikationen i 

leken ser ut i en mångkulturell förskola. Vi har genom vår studie försökt synliggöra på hur 

många olika sätt barns icke verbala kommunikation i leken kan uttryckas. Genom studien har 

vi visat variationen av barnens kommunikation i leken inomhus och utomhus och märkte då 

också att pedagogernas agerande skiljde sig en hel del, vilket är intressant och gör att fortsatt 

forskning skulle kunna vara att titta på de vuxnas agerande och delaktighet i barngruppens 

kommunikation i leken. Fortsatt forskning skulle också kunna beröra att observera vilka 

maktstrukturer som kan urskiljas i kommunikationen och leken i förskolan.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1: Missivbrev 
 

Till Dig som är förskolechef i … kommun 

- Förfrågan om en observation i barngruppen.  

 

Vi är två studenter på Linneuniversitetet i Växjö som studerar till förskollärare och tar 

examen i januari 2014. Vi går nu vår sista termin på universitetet och ska därför skriva vårt 

examensarbete. Vi är intresserade av barns icke verbala kommunikation i leken i en 

mångkulturell förskola.  

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur barnen kommunicerar i leken när de inte talar 

samma språk samt att reflektera över vilket lärande som kan urskiljas i barnens lek. Vi har 

tagit del av litteratur och tidigare forskning och vill nu själva studera barnens lek för att se hur 

barnen gör när de leker med varandra utan ett gemensamt talat språk. Vi kommer att 

observera barn i grupp när de leker med varandra både inomhus och utomhus för att urskilja 

på vilket sätt kommunikationen går till. Vi planerar att besöka verksamheten under en till två 

dagar beroende på hur observationerna fortlöper. Vi önskar besöka två olika avdelningar men 

deltagandet är självklart frivilligt. 

 

Vid våra observationer av barngruppen kommer vi att ta hänsyn till vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer. Detta innebär att vi kommer lämna att brev till alla vårdnadshavare 

med information om varför vi är på förskolan och vad vi ska göra. Vi kommer inte att lämna 

ut några personuppgifter i vår observation eller ta några bilder eller filma. Observationen 

dokumenteras bara som fältanteckningar för vår egen del och alla namn kommer att vara 

fiktiva. Resultatet som kan tänkas framkomma vid observationen ska endas användas för 

forskningsändamål.  

 

Vi har diskuterat våra tankar med vår handledare Birgitta Lundbäck. 

Vid frågor och funderingar får ni gärna kontakta oss för mer information.  

 

Med vänliga hälsningar  

 

Elin Andersson  

Mail: elin_91andersson@hotmail.com 

Tel: 073-0458650 

 

Emma Andersson 

Mail: emmaand91@gmail.com 

Tel: 073-0484420 

 

 

        Jag godkänner att observationen genomförs på förskolan:  

 

                           __________________________  

 

                                       (Förskolechef)  

 

mailto:elin_91andersson@hotmail.com
mailto:emmaand91@gmail.com
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Bilaga 2: Informationsbrev svenska 
 

- Förfrågan om en observation i barngruppen 
 

Hej! 

Vi är två studenter på Linneuniversitetet i Växjö som studerar till förskollärare. Vi går nu vår 

sista termin och ska därför skriva ett examensarbete. Vi ska skriva om barns icke verbala 

kommunikation i leken i en mångkulturell förskola.  

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka möjligheter det finns för barnen att kommunicera 

i leken när man inte talar samma språk samt hur kommunikationen skiljer sig inomhus och 

utomhus. Vi kommer därför att observera barngruppen när barnen leker både inomhus och 

utomhus. 

 

Vi vill gärna ha ert samtycke till att vi under en eller två dagar kommer att observera 

barngruppen i leken.  

 

Vi kommer inte att lämna ut några personuppgifter, ta några bilder eller filma under 

observationerna. Observationerna dokumenteras bara som fältanteckningar för vår egen del 

och alla namn kommer att vara fiktiva i redovisningen. Resultatet som kan tänkas framkomma 

vid observationen ska endas användas för forskningsändamål.   

 

 

Med vänliga hälsningar Elin Andersson och Emma Andersson  

 

 

Jag godkänner att mitt barn kan förekomma i observationen.  
 

 

Vårdnadshavare 1                                                          Vårdnadshavare 2  

 

               

_______________________                                  ________________________  
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Bilaga 3: Informationsbrev arabiska 
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Bilaga 4: Observationsförberedelser  
 

När vi planerade vår tänkta observation och hur den skulle gå till diskuterade vi och lyfte fram 

våra egna tankar i relation till den litteratur vi läst om observationer. Vi reflekterade över var 

fokus skulle ligga i observationen och var överens om att ha fokus på hur barnen 

kommunicerar i leken. Det innebar att vi ville titta på hur barnen gör sig förstådda i leken, hur 

de använder sin kropp som hjälpmedel samt om barnen anpassar sitt icke verbala uttryck 

beroende på vem de kommunicerar med i leken. Vi gjorde stödanteckningar för att vara säkra 

på att vi båda skulle ha samma fokus och vara samspelta i vad vi ville få ut av observationen. 

Vi beslutade även att vi båda två skulle delta vid samma observation för att försäkra oss om 

det vi ser. 


