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Abstract 

The purpose of this study is to examine the newly arrived children's use of non -verbal 

communication when they are playing freely, and if there is any difference when a preschool 

teacher is present. It is also being studied in which characteristic games the newly arrived 

children use their non - verbal communication the most. The study is qualitative and the study 

is performed through observations. The observations have been conducted in a multicultural 

preschool where the focus has been at free play, the proximal development zone, educational 

atmospheres and non-verbal communication . The results show that the newly arrived children 

use non-verbal forms of communication when playing with each other , this is made clear in 

the four characteristic games described in the results section of this study. Furthermore , it 

appears from the study that there are differences in the children's communication strategies 

when there are educational support in children’s play compared to when they play and do not 

have educator’s support.  
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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att undersöka nyanlända barns användande av icke-verbal 

kommunikation när de leker fritt, samt om det är någon skillnad när en pedagog är 

närvarande. Det studeras också i vilka karaktäristiska lekar de nyanlända barnen använder sin 

icke-verbala kommunikation mest. Studien är kvalitativ och undersökningen är utförd genom 

observationer, som utfördes under två dagars tid. Observationerna har utförts på en 

mångkulturell förskola där fokus har varit på fri lek, den proximala utvecklingszonen, 

pedagogiska atmosfärer och icke-verbal kommunikation. Resultaten visar att de nyanlända 

barnen använder sig av icke-verbala kommunikationsformer när de leker med varandra, detta 

tydliggörs i fyra karaktäristiska lekar som beskrivs i resultatdelen. Vidare framgår det av 

studien att det finns skillnader i barnens kommunikationsstrategier när det finns pedagogiskt 

stöd i leken gentemot när barnen leker utan pedagogers stöd.  

 

Nyckelord 
 Fri lek, Förskola, Icke-verbal kommunikation, Nyanlända barn, Pedagogisk närvaro, 
Proximal utvecklingszon 
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1.Inledning 
 

Idag befinner sig över 50 miljoner människor i världen på flykt från sina hem och 50 000-100 

000 av dessa söker asyl i Sverige (Migrationsverket, 2015). Med andra ord, Sverige bär en del 

av det globala ansvaret och således en stor utmaning, även för ett rikt land som Sverige. 

Stefan Löfven, statsminister och Gustav Fridolin, Sveriges skolminister (2015-02-19) 

framhåller i en debattartikel, publicerad på regeringens hemsida (www.regeringen.se) att det 

kommer krävas stora resurser av svenska staten för att möjliggöra och därmed säkerställa en 

god vård och omsorg för de människor som anländer till Sverige. Utav dessa 50 000- 100 000 

är många barn, exakt antal framgår inte i artikeln. Dessa barn har lika stor rätt att gå i förskola 

som svenskfödda barn.  

 

Denna studie fokuseras mot förskolan, där nationaliteternas mångfald har ökat de senaste tio 

åren, vilket lett till att förskolan har blivit flerspråkig. Skolverkets (2015) statistik visar att 

antalet barn med annat modersmål än svenska har ökat från cirka 40 000 barn år 2001 till 

cirka 107 000 år 2013. Med detta som bakgrund ser jag att det nu ställer högre krav på 

pedagogerna i förskolan, i deras möten med varje enskilt barn oavsett vilket eller vilka språk 

barnen har med sig från sina hem. Enligt förskolans läroplan (Skolverket, 2010) spelar 

förskolan viktig roll i att hjälpa de barn som inte har svenska som modersmål att utveckla ett 

nytt språk, detta hävdas genom förskolans både kulturella och språkliga uppdrag (Skolverket 

2010). I och med de förändrade barngrupperna blir kraven högre på förskollärare och 

arbetssättet i förskolan förändras. Förskolans uppdrag enligt läroplanen är att arbeta för att 

motverka exkludering samt att utgå från varje barns enskilda behov, alla barn ska få möjlighet 

att utveckla sitt språk efter sina egna behov, oavsett vilket första språk eller bakgrund barnet 

har. 

 
Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling. Förskolan 

ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra och ta till vara på 

barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen. Barn med utländsk bakgrund som 

utvecklar sitt modersmål får bättre möjligheter att lära sig svenska och även utveckla kunskaper 

inom andra områden. Av skollagen framgår att förskolan ska medverka till att barn med annat 
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modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål. 

(Skolverket, s.7) 

 

I denna studie kommer de berörda barnen kallas för nyanlända, vilket är ett begrepp som kan 

definieras på olika sätt. Skolverket (2008) använder sig av begreppet nyanländ om alla barn 

och ungdomar som oavsett bakgrund kommer till Sverige under sin skoltid. En del av dessa 

barn och ungdomar har permanent eller tillfälligt uppehållstillstånd medan andra är 

asylsökande. I praktiken betyder det att alla barn inte har varit eller är på flykt och kommer 

inte heller växa upp i Sverige. Skolverket har därmed en bred definition av begreppet 

nyanländ medan Migrationsverkets (2015) definition gäller personer som har erhållit 

uppehållstillstånd i den mottagande kommunen.  

 

Under förskollärarutbildningens tidigare verksamhetsförlagda perioder (vfu) har jag varit på 

en avdelning för barn mellan tre till fem år, på en förskola med olika nationaliteter i sina 

barngrupper. Mitt intryck var att barn som inte hade svenska som modersmål verkade bli 

exkluderade i leken. Enligt pedagogerna kunde detta bero på att dessa barn inte har förmågan 

att kommunicera verbalt med de svensktalande barnen och att de därmed blev exkluderade ur 

leken. Jag blev därför intresserad av att undersöka närmare om barn med olika modersmål 

kunde kommunicera sinsemellan.  

Ervin-Tripp (1986) beskriver visserligen att barn enklare leker tillsammans om de har samma 

första språk, men under utbildningen till förskollärare har vi lärt oss att kommunikation kan 

ske på många olika sätt och att den är grundläggande för all språkutveckling (Svensson,1998). 

Således väcktes nyfikenhet och ett intresse hos mig: Hur gör barnen? Vilka icke-verbala 

strategier använder de för att göra sig förstådda sinsemellan och vilket stöd ger pedagogerna 

för att leken ska utvecklas mellan dessa barn? 

 

Med denna väckta nyfikenhet och med tanke på hur viktigt det är att, i min blivande 

profession, stötta barns kommunikativa och språkliga utveckling, så beslöt jag mig för att ha 

kommunikation som fokus i min studie. Jag hoppas kunna synliggöra hur de nyanlända 

barnen kommunicerar med varandra och vilka verktyg som används. Frågan har även 

aktualiserats på grund av den flyktingström under sensommaren/hösten 2015. Kanske kan 

studien ge idéer till att utveckla arbetssättet på förskolor där nyanlända barn finns? Kanske 
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kan den bidra till att öka kompetensen om kommunikation hos den berörda personalen? 

Därmed anser jag att det finns utrymme för vidare studier inom området.  

 

 

 

1.2 Syfte 
 

Studien har till uppgift att syftar till att undersöka hur nyanlända barn som inte har samma 

modersmål kommunicerar med varandra i den fria leken samt om barnens kommunikation blir 

mer framgångsrik när det finns pedagoger närvarande. Studien syftar också till att undersöka 

vilka strategier barnen använder och hur de gör sig förstådda tillsammans med andra barn. Jag 

kommer även att undersöka i vilka leksituationer de nyanlända barnen mestadels använder sig 

av icke-verbal kommunikation.    

 

1.3 Frågeställningar 
För att fördjupa och tydligare beskriva syftet med studien har följande frågeställningar valts 
 

ñ På vilket sätt kommunicerar nyanlända barn i fri lek när de inte har ett gemensamt 

verbalt språk?  

ñ Har barnen mer framgångsrik kommunikation vid pedagogisk närvaro?  

ñ I vilka leksituationer använder de nyanlända barnen mest sin icke-verbala 

kommunikation? 

 

1.4 Begreppsförklaring 
Icke-verbal kommunikation – Kommunikation utan verbalt språk, förklaras mer ingående i 

kapitel 2.2. 

Pedagogisk närvaro – Situationer då en eller fler pedagoger är närvarande i barnens lek, för 

att kunna stötta barnen vid behov. Beskrivs närmare i kapitel 3.2. 
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2. Forsknings- och litteraturgenomgång 
 
I min litteraturgenomgång lyfter jag tidigare forskning om icke-verbala kommunikation samt 

olika former av fri lek samt vilken innebörd den har.  

 

2.1 Språkutveckling  
Motivation är det som bygger ett tvåspråkigt lärande, motivationen innefattar att få känna sig 

delaktig och socialt accepterad i ett socialt sammanhang (Øzerk, 2006 i Skans 2011). Därmed 

menar Øzerk (2006) att motivationen bidrar till delaktigheten i ett sammanhang där språket 

övas. Øzerk (2006) beskriver även i sin teori angående språkarenor, samhället och 

hemmamiljön, där språkutvecklingen ständigt växer. Øzerk menar att barns språk används på 

olika sätt beroende på var de är, om de är hemma eller på förskolan. I förskolan och i 

samhället använder barn sig av sitt språk på ett kunskapsinriktat sätt, medan språket används 

mer i lek och umgänge när barn är hemma. För att barn ska kunna utveckla alla sina språk 

menar Øzerk (2006) att det har stor betydelse för barn att de vistas på alla arenor där de 

behöver använda de olika delarna av sitt språk. Därför är det viktigt för nyanlända barn att 

vistas på förskolan, som är en av barnens olika språkarenor. På förskolan menar han att de kan 

använda sitt språk på ett kunskapsinriktat sätt samt känna en större motivation till att bli 

delaktig i ett sammanhang och därmed öva såväl svenskan som sitt modersmål (ibid). 

Arnqvist (1993) skriver att barns språkutveckling kan delas in i en semantisk och en 

pragmatisk dimension. Den semantiska dimensionen innebär att barn behöver kunna förstå de 

ord och begrepp som de lär sig. Arnqvist menar att endast då klarar barn av att kommunicera, 

tolka och vara i samspel med andra personer. En annan del Arnqvist (1993) beskriver är 

pragmatisk språkutveckling. Med den pragmatiska dimensionen menas att barn utvecklar sitt 

språk genom att studera hur andra individer gör och därmed uppfatta grunderna i exempelvis 

en dialog. Barn lär sig både språkregler, att lyssna och koppla tillbaka till personen i samtalet 

samt även turtagning i dialogen. (ss. 45-59) 
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2.2 Kommunikation 
Kultti (2012) skriver om hur nyanlända barn kommunicerar i exempelvis musikstunder och i 

vardagssituationer på förskolan så som påklädning, matsituationer etc.  Kultti (2012) pekar på 

härmlekar som en del av nyanlända barns kommunikation, där de nyanlända barnen är med i 

leken genom att skugga eller härma andra barn. Även Berkhuizen (2014 ) menar att både 

genom verbal kommunikation och genom härmlekar stimuleras barns verbala 

kommunikationsförmågor. Berkhuizen (2014) lyfter Didow & Eckermans (2002) tankar kring 

att en icke-verbal härmlek har lika stor betydelse för barns verbala språkutveckling, som den 

icke-verbala kommunikationen. Kultti (2012) skriver om barns språkutveckling, där hon 

belyser teoretikern Vygotskijs (1978) teorier om hur ord blir till tecken och då får betydelse 

för barns språk. Det handlar om att kunna addera redan innehavd kunskap med ny kunskap 

och därmed bilda sig ny information. Skaremyr (2014) lägger sitt fokus på hur nyanlända barn 

deltar i de språkliga händelserna på förskolan, samt på vilket sätt barn kommunicerar med 

varandra när de inte talar samma första språk. Hon nämner Vygotskijs sociokulturella teori, 

där hon lyfter att barn använder sig av något Vygotskij kallade för kommunikativa redskap: 

kroppsspråk, verbal/icke verbal kommunikation och tecken/symboler. Skaremyr (2014) 

nämner också att det sociokulturella perspektivet tar upp hur barnen utvecklas genom att 

samspela med andra barn.  

Även Sheridan, Pramling Samuelsson & Johansson (2009) menar att språket är mycket mer 

än bara ord, den verbala kommunikationen vi människor använder oss av är en blandning av 

ljud och toner som kommer från oss, vilket i sin tur bildar ord och därmed blir något som 

författarna kallar för språkliga symboler för olika fenomen. För att barn ska kunna 

kommunicera med varandra genom det verbala språket menar Sheridan et.al (2009) att det är 

en förutsättning om barnen har samma kommunikationssätt och därmed förstår varandras 

språksymboler som bildar deras ord. Skolverket (2013) samt Ljunggren (2013) påpekar att 

den icke-verbala kommunikationen har ett stort värde för barn, speciellt för de barn som inte 

har samma första språk. Vidare hänvisar Ljunggren (2013) om Björk-Willéns (2006) studie 

som påvisar betydelsen av gester samt att använda leksaker som ett hjälpmedel i den icke-

verbala kommunikation mellan barn som inte har samma första språk. Björk-Willén (2006) 

lyfter sina tankar kring att förskolans aktiviteter samt pedagogik har en stor betydelse och 

vägledning för barns deltagande i de olika situationerna som involverar språk. Björk-Willén 

(2006) förklarar att barns sociala samspel tillsammans får en helt ny dimension när de 
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använder fler språk i vardagen.  

 

2.3 Lek 
Lindqvist (1999) utgår från Vygotskijs teorier om leken. Vygotskij beskriver leken som att 

barn har ett möte mellan sina inre känslor och tankar och det yttre som är runt om dem. Leken 

ger barn möjlighet att använda sig av sin fantasi och även utöva problemlösning, det är i leken 

de viktigaste förutsättningarna för språkutveckling finns. Detta innebär att de barn som har 

olika verbala språk använder sig av problemlösning för att kunna interagera tillsammans i 

leken. Vygotskij (1998) beskriver leken som en grund till utveckling.  

Knutsdotter Olofsson (2003, s.17) är lekforskare och hennes forskning visar att leken är en 

gåva som innefattar sin egen belöning, dock inte i form av beröm eller hejarop utan leken i sig 

är belöningen. Leken kan vara i en evighet, den är på allvar men också glädjefylld och kan 

vara både på låtsas och även på riktigt. Knutsdotter Olofsson menar att lek är människans sätt 

att förstå sin omvärld. Även Öhman (1996) menar att lek är ett komplext begrepp, där hon 

menar att det finns lika många betydelser för lek som det finns människor att fråga. Alla har vi 

olika erfarenheter av vad lek innebär. Genom lek utvecklas barn, det blir deras sätt att uttrycka 

sig på och det är även genom leken som barn hanterar både sin egen yttre och inre värld, men 

även den värld som vi alla delar. Öhman klargör att det är i förskolans verksamhet som leken 

får ta störst plats, därmed bär förskolan ett stort ansvar för att barn ska få möjlighet att prova 

på alla former av lek.  

 

2.3.1 Leksignaler 
I min studie kommer jag även ta upp leksignaler som ett sätt för nyanlända barn att 

kommunicera på en icke-verbal nivå. Askland & Sataøen (2009) skriver om Gregory Batesons 

artikel om kommunikationsteori, där de förklarar att barn sänder ut signaler mellan varandra 

när de integrerar. Detta kallar Bateson för leksignaler, det vill säga när barn signalerar till 

varandra genom blickar, mimik, kroppsspråk samt röstlägen. Dessa leksignaler hjälper barn i 

leken, så de förstår om det som händer är på låtsas eller om leken har gått över i något 

allvarligt. I artikeln framgår det att Bateson menar att leksignalerna ger en trygghetskänsla för 

barn när de är i leken, eftersom de hela tiden kan tolka var leken är påväg. Han menar även att 

kroppsspråket bara kan tolka det som faktiskt händer och det är som är där och då, men inte 
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det som inte är. Talspråket däremot, kan förklara både det som inte är men också det som är. 

Batesons teori går ut på att vi därför måste hålla isär de två språkformerna kroppsspråk och 

talspråk. (Bateson 1955, i Askland & Sataøen, 2009).  

Även Röthle (2009) menar att barns första erfarenheter av samspel genom lek och omsorg 

ligger kvar i deras minne, som erfarenheter, vilket gör att barnen har en tidigare kunskapsbank 

om hur lek går till. Ett uttryck Röthle (2012) använder sig av är tummellek, där hon menar att 

barnen signalerar till varandra att de leker. Genom att använda dessa signaler visar barn 

varandra vad de känner och vill, utan att använda sig av verbal kommunikation.   

 

 
2.3.2 Dimensioner 
Genom leken etablerar och utvecklar barn vänskapsrelationer, det är även i leken som barn 

blir osams menar Askland & Sataøen (2009). Vidare betonar författarna vikten av leken, de 

menar att för ett barn är leken en naturlig del i både deras motoriska men också språkliga 

utveckling. I lekens värld kan vi se hur barn slukas och blir ett med sin lek, de glömmer 

omgivning och tid när de är inne i sina lekvärldar. Askland & Sataøen (2009) beskriver Joseph 

Levys (1978) tre stadier i leken. Levy beskriver första dimensionen i leken som den inre 

motivationen, vilket innebär att barn leker för att de själva vill – vilket i sin tur även innebär 

att vi aldrig kan tvinga ett barn till att leka. Den andra dimensionen Levy tar upp är 

suspension av verkligheten, med dessa ord menar han att barnen kan glömma bort allt 

omkring sig och därmed alltså stänga ute omvärlden. Den tredje och sista dimensionen Levy 

benämner är inre bas av kontroll vilket innebär att barn har kontroll över sin egen lek och 

därmed själv bestämmer om det vill vara med i en lek eller inte (ibid).  

 

 
2.3.3 Projicerad och personlig & dramatisk lek 
Leken kan även delas upp i olika delar och former, två delar som Berggraf Sæbø (2010) tar 

upp är den projicerade leken samt den personliga leken. Berggraaf Sæbø (2010) menar att den 

projicerade leken uppenbarar sig när barnen är mellan 0-5 år gamla, vilket innebär att barnet 

projicerar över sin lek på exempelvis en leksak och då är ett med leksaken. När barnet blir 

äldre, mellan 5-7 år övergår detta i den personliga leken, en mer dominant lek som blir till en 
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slags verklighet för barnet. Från den personliga leken kan andra lekar utvecklas, som 

exempelvis dramatisk lek. I den dramatiska leken använder sig barnet av fantasin och genom 

den kan ett bord bli till ett sjörövarskepp och gosedjur blir till hajar (Berggraf Sæbø,2010).  

 
 
2.3.4 Övningslek och rollek 
Evenshaug & Hallen (2001) förklarar att det finns olika sorters lek. Författarna beskriver 

övningsleken som en lek där barnen övar och upprepar samma mönster för att då erövra ny 

kunskap. I denna lek ingår bland annat att springa, cykla samt alla slags lekar där barnen 

härmar varandra. I rolleken har barnen egna roller, som när de leker familj eller något 

liknande där barnen kan gå in i roller för att känna på hur det känns att vara någon annan 

(ibid).  
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3. Teoretiska utgångspunkter 
 
I detta kapitel redovisas centrala begrepp som jag senare använder i analys av studiens 

resultat.  

3.1 Proximal utvecklingszon 
En sociokulturell teori innebär att människan samlar på historia, att personen i fråga kan ta åt 

sig av andra människors erfarenheter och därmed genom kommunikation även öka sin egen 

historia och kunskap. I det sociokulturella perspektivet ingår proximal utvecklingszon, vilket 

kortfattat innebär att barn har två olika nivåer där de kan befinna sig. Ena nivån, aktuella 

utvecklingsnivån, är den zonen där barnet klarar av saker själv, som att exempelvis hitta ett 

gömställe i en kurragömmalek. När barnet löser detta självständigt och senare får hjälp av 

någon annan som visar ett nytt gömställe så har barnet i den situationen uppnått en mer 

självständig nivå av delen i den proximala utvecklingszonen där barnet befinner sig för 

tillfället (Vygotskij i Lindqvist, 1999). Det handlar om den utvecklingsnivån som barnet 

faktiskt har, och hur barnet erövrar ny kunskap genom hjälp av en vuxen eller en kompis 

menar Vygotskij (1998). Genom det sociala samspelet erövrar barnet alltså information och 

kunskap som denne kan använda vid senare tillfällen, alltså medierat lärande skriver 

Kroksmark (2003).  

 

3.2 Pedagogiska atmosfärer 
Johansson (2003) delar in de olika atmosfärerna på förskolan i tre varianter som hon kallar 

samspelande, instabil och kontrollerande atmosfär. I den kontrollerande atmosfären finns det 

en ständig maktkamp mellan pedagogerna och barnen, där fokuset i barngruppen ligger på att 

pedagogerna har makten över barnen och därmed också känner att det är ordning och reda på 

avdelningen. Här finns ingen pedagogisk närvaro i barnens värld och Johansson menar också 

att det inte finns något utrymme för barnens idéer och initiativ utan här bestämmer 

pedagogerna vilka som ska leka tillsammans och även vilka aktiviteter som barnen ska syssla 

med. Johansson beskriver den instabila atmosfären, som en miljö där pedagogerna utlyser ett 

påklistrat lugn som löper stor risk för utbrott från pedagogernas sida. Genom att se på en 

instabil atmosfär genom barnens perspektiv så förstår vi situationen som obehaglig och fylld 

av rädsla för att göra eller säga fel, vilket resulterar i en orolig barngrupp där barnen ofta 
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hamnar i konflikter. Det sker inte många samtal utöver de samtal där pedagogerna uppmanar 

barnen till att klä på sig, äta upp eller städa efter sig. Den samspelande atmosfären beskrivs 

som en miljö där pedagogerna är lyhörda för barnens åsikter och tankar samt där det finns en 

ömsesidig respekt mellan både pedagog-barn och vice versa men även barnen sinsemellan. 

Här kan barnen träda över de oskrivna gränserna i förskolans värld, så som att exempelvis 

plötsligt börja sjunga vid en matsituation, och i den här atmosfären ser pedagogerna det som 

ett sätt för barnen att uttrycka sig själva och pedagogerna ger sitt fulla stöd till det beteendet 

istället för att tillrättavisa barnen. Pedagogerna ser också det som deras uppgift att finnas för 

barnen och hjälpa dem med språket, som Johansson kallar för att vara ett språkrör. 

(Johansson, 2003)  

 

3.3 Kommunikation och språkformer 
Askland & Sataøen (2009) nämner hur viktigt det är med kommunikation i ett samspel, de 

menar också att samverkan alltid betyder kommunikation. Vidare beskriver Askland & 

Sataøen (2009) kommunikation som ett eget begrepp, vilket de menar innebär att man som 

människa delar sina erfarenheter och överför information till varandra, oavsett om det sker 

verbalt eller icke verbalt. Vi kan inte förstå en person förrän vi har sett den gemenskap hen är 

en del av, vilken historia samt vilket sammanhang individen befinner sig i. I leken 

kommunicerar barn även med varandra med de tidigare nämna leksignalerna. Bateson (1955) 

menade i sin artikel att människan behöver två språkformer; kroppsspråk och talspråk, då de 

kompletterar varandra för att vi ska kunna kommunicera så bra som möjligt. Barnet är en så 

kallad språkkonstruktör, skriver Askland & Sataøen (2009), de förklarar att att grunden till 

barns lärande är genom kommunikationen. Språket innebär inte bara konkreta namn på saker 

och ting, utan även de ord vi människor använder för att benämna känslor och tankar.  

 

 

 

 

 

 



 

11 
 

4. Metodologisk ansats och val av metod 
 
Syftet i studien var att undersöka hur nyanlända barn som inte hade samma modersmål 

kommunicerade med varandra i den fria leken och om barnens kommunikation blev mer 

framgångsrik när det fanns pedagoger närvarande. Studien hade även till uppgift att undersöka 

i vilka leksituationer de nyanlända barnen mestadels använde sig av icke-verbal 

kommunikation. I följande kapitel kommer jag beskriva mitt val av metod till studien, 

bearbetandet av material samt etiska överväganden.  

4.1 Planering och metodval 
Backman (2008) förklarar att den kvalitativa metoden är passande för både intervjuer och 

observationer, han menar att det verbala uttryckssättet är det viktiga i denna metod. Min 

studie tar därför utgångspunkt i den kvalitativa metoden och därmed valde jag att göra 

observationer i barngrupp på den aktuella förskolan. Eftersom studien gick ut på att undersöka 

i vilken utsträckning de nyanlända barnen använder sig av icke-verbal kommunikation i den 

fria leken, om det är skillnad på framkomligheten i kommunikationen vid pedagogisk närvaro, 

samt även fastställa i vilka karakteristiska lekar barnen mestadels använde sig av den icke-

verbala kommunikationen, anser jag att en kvalitativ ansats är den bästa för studiens syfte. 

När jag utförde mina observationer valde jag att vara deltagande observatör, vilket enligt 

Bryman (2011) innebär att jag är känd av barnen men inte deltar aktivt i de aktiviteter som jag 

observerat. Under observationerna använde jag mig av ett observationsschema (se bilaga 2) 

med fokus på vad som hände, kommunikation samt egna reflektioner. Genom att ha ett 

observationsschema kunde fokus vara på de händelser i leken som innehåller studiens syfte – 

den icke-verbala kommunikationen mellan de nyanlända barnen i leksituationer, samt att 

tydliggöra i vilka specifika leksituationer som barnen mest använder sig av sin icke-verbala 

kommunikation och om kommunikationen har mer framgång när en pedagog är närvarande. 

Resultatet från observationerna användes sedan som grund för en kartläggning där det 

synliggörs på vilket sätt de nyanlända barnen använder sig av icke-verbal kommunikation 

samt i vilka specifika lekar den används mest i och om barnens kommunikation blir mer 

framgångsrik när de har pedagogiskt stöd. Genom att använda en kvalitativ metod under 

observationerna, var min förhoppning att kunna se icke-verbala kommunikationsformer som 

annars är lätta att se förbi i förskolans vardag.  
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4.2 Etiska överväganden 
Jag utgick från Vetenskapsrådets (2002) etiska regler och principer. De krav som nämns är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och till sist nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att innan observationerna äger rum informeras de berörda om 

studien, hur den kommer gå till, att deltagandet är frivilligt och det förklaras även att det när 

som helst går att avbryta deltagandet. 

Enligt samtyckeskravet behövs samtycke från berörda vårdnadshavare till de barn jag önskar 

observera. I detta fall har jag även översatt samtyckesblanketterna till varje aktuellt språk på 

respektive förskola, detta genom hjälp från flertalet modersmålsstödjare på den aktuella 

förskolan. Under förarbetet till observationerna kommer därför samtyckesblanketter på de 

olika språken som förekommer på den aktuella förskolan att delas ut till berörda 

vårdnadshavare. Det är även relevant att kontakta förskolechefen för att ta reda på vilka språk 

som vårdnadshavarna har, för att sedan översätta samtyckesblanketterna. När översättningen 

var gjord, delades blanketterna ut till vårdnadshavarna för de berörda barnen. När 

blanketterna hade samlats in komponerades det i samråd med arbetslagsledaren på 

avdelningen ihop grupper med de barn vars föräldrar hade samtyckt till observationerna.  

Konfidentialitetskravet innebär att de barn och pedagoger som är deltagare under de 

observationer jag utför, är anonyma. Jag lämnar inte ut några namn i studien, och heller inte 

några karakteristiska drag hos vare sig barn eller pedagoger. Informanterna blir således 

avidentifierade. Till sist finns även nyttjandekravet, vilket innebär att den data som samlas in 

genom observationer endast kommer att användas i vetenskapligt syfte. Varken pedagoger, 

barn eller vårdnadshavarna ska behöva oroa sig för att den insamlade informationen ska 

komma i fel händer. När forskningen är avslutad kommer all data och insamlat material att 

förstöras (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

 

4.3 Genomförande 
På avdelningen där observationerna utförts finns det 38 barn, med modersmålen somaliska, 

arabiska, albanska och italienska. Det finns även fyra barn på förskolan som är svenska och 

har svenska som modersmål, de har inte varit med i studien eftersom de inte är nyanlända. De 
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barn som medverkade i observationerna är 3-6 år gamla. Varje observation varade mellan 2-

15 minuter och det förekom totalt 19 observationer i mitt empiriska material. Observationerna 

delades upp i olika situationer under två dagars tid på en utvald avdelning, i en mångkulturell 

förskola i mellersta Sverige. Anledningen till att jag valde en specifik avdelning är antalet 

olika språk i barngruppen. Genom att det är en blandning av barnens nationaliteter, var 

förväntningen att kunna se fler tillfällen där de nyanlända barnen använde sig av icke-verbal 

kommunikation. 

4.4 Bearbetning av material 

Fokus för analysen var icke-verbal kommunikation, pedagogisk närvaro samt den proximala 

utvecklingszonen. Analysen samt den teoretiska delen i denna studie vilar på dessa tre 

begrepp i och med att de ligger till grund för studiens frågeställningar och syfte. Med de tre 

tidigare nämnda områden i fokus, har fyra observationstillfällen valts ut och analyserats efter 

studiens syfte. Under observationerna förde jag som tidigare nämnt anteckningar på ett 

observationsschema, där jag även antecknade egna tankar och reflektioner. Efter 

observationsfasen gick jag igenom anteckningarna noggrant, med studiens syfte i fokus, och 

valde därefter ut 4 situationer som kan tolkas präglades av detta.  

4.5 Reliabilitet och validitet 
Bryman (2011) skriver om tillförlitlighet, reliabilitet, på den information som samlas in under 

observationerna och måste granskas. Validitet förklarar Bryman (2011) som en studies 

giltighet, det vill säga i vilken utsträckning resultaten svarar mot studiens syfte. Om denna 

undersökning skulle genomföras ännu en gång, skulle jag inte få samma resultat eftersom 

barnen är oförutsägbara och inte agerar på samma sätt även om det skulle uppkomma en 

liknande situation som vid tidigare observation. Genom att ha strävat efter att hålla mig till 

studiens syfte har jag från det empiriska materialet valt ut de situationer som präglas av icke-

verbal kommunikation, proximal utvecklingszon samt framkomligheten i kommunikationen 

vid pedagogisk närvaro så uppnås validiteten i denna studie. När det gäller studiens reliabilitet 

har jag strävat efter noggrannhet och systematik i studiens genomförande. 
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5. Resultat  
Här kommer de situationer som observerats tas upp, där fokus har varit på leken och den icke-

verbala kommunikationen mellan de nyanlända barnen. Fokus har även legat på att undersöka 

under vilka specifika lekar barnen använder sig av icke-verbal kommunikation, samt om det 

är någon skillnad på barnens kommunikation när det finns pedagogiskt stöd i leken. Nedan 

redovisas de händelser som har valts ut efter studiens syfte. 

 

5.1  Ambulansen 
Den här situationen observerades inomhus i ett rörelserum där det finns många kuddar och 

tjockmattor. Det är inga pedagoger närvarande och det finns tio barn i rummet, sju flickor och 

tre pojkar. Av flickorna har två av dem arabiska som modersmål medan de övriga fem har 

somaliska som modersmål. Pojkarna har alla tre somaliska som modersmål. Fem av barnen, 

fyra somaliska och en arabisk flicka, börjar leka vid en stor kudde. En somalisk flicka lägger 

sig på kudden och pekar på kroppen, hon visar med gester att hon har ont i kroppen. De 

övriga fyra flickorna klappar försiktigt på henne, klappar henne på pannan och till slut säger 

en somalisk flicka ”sjuk!” på svenska och sedan även på somaliska1, varpå de andra 

instämmer i hennes ord. ”Sjuk!”, ”måste sjukhus!”, ”ambulans!” ropar de om vartannat. 

Flickorna börjar putta på kudden där flickan ligger, de drar och puttar kudden fram och 

tillbaka över rummet medan de alla tjuter som en ambulans gör. Flickan på kudden ojar sig 

och tar sig för pannan. En arabisk flicka av de övriga fem barnen i rummet studerar länge vad 

de andra gör, och när de kommer till stadiet då de låter som en ambulans så hoppar hon in i 

leken och tjuter hon med. När barnen har avslutat leken går det cirka tjugo minuter innan en 

arabisk flicka, som kom in sist vid den tidigare nämnda ambulans-leken, tar upp samma lek 

ännu en gång. Hon upprepar orden ”sjuk” och börjar tuta som en ambulans ännu en gång, men 

denna gång för sig själv. Flickan leker för sig själv i fem minuter innan hon avbryter leken 

och går iväg. 

  

 

                                                
1 Från andra situationer har jag förstått att ordet som används på somaliska översätts till 
svenskans ”sjuk”.  
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5.2 Fotboll 
Den här situationen observerades när barnen var utomhus och lekte. Sju pojkar med 

modersmålen somaliska, albanska och arabiska börjar sparka fotboll med varandra, på en stor 

gräsmatta. En arabisk pojke tar bollen och skriker ”Zlaaataaaan!” varpå han gör konster med 

bollen. De andra barnen applåderar och springer efter honom för att försöka ta bollen ifrån 

honom, någon skriker ”Zlataaan!” medan någon annan skriker ”Messi!”. Det märks tydligt på 

barnens förändrade kroppsspråk att de inte längre är barn utan de ÄR de fotbollsspelarna vars 

namn de ropar högt. Plötsligt ramlar pojken som har haft övertaget med bollen, och han 

skriker till och blir ledsen. Direkt avbryts leken och hans vänner går fram för att klappa och 

trösta, de gör detta dock helt utan att använda verbal kommunikation. Barnen visar med 

kroppsspråket att de vill ta hand om sin skadade vän, någon klappar på pojkens onda fot och 

ett annat barn larvar sig så pojken börjar skratta mitt i gråten.   

 

 

5.3 Elefanten 
Denna situation observerades inomhus, i ett rum med ca femton barn i åldrarna 3-6 år och 

som har modersmålen somaliska och arabiska. En somalisk pojke kommer in i rummet med 

ett gosedjur, en elefant. Han börjar dansa med elefanten, samtidigt som han sjunger på sången 

”en elefant balanserade..”. Två barn, med arabiskt modersmål, tittar på honom en stund och 

försöker sjunga lite på sången. När pojken ser att de andra barnen försöker göra som honom, 

går han fram till dem och visar hur de ska göra. De två barnen blir jätteglada och gör honom 

sällskap i både dansen och sången. De går på led och sjunger sången om och om igen, 

samtidigt som de ansluter sig fler barn i ledet. Till sist är det fem barn som går på led och 

sjunger sången, de gör liknande danssteg som pojken som började sjunga gör. Rörelserna går 

mer och mer över till att bli elefant-rörelser, vilket slutar i att de fem barnen låtsas vara 

sjungande elefanter. De blåser med sina snablar och kiknar av skratt. Barnen kommunicerar 

genom att sjunga sången gemensamt, men kommunicerar även med rörelser och dans.   
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5.4 Lyssna 
Det här är en lek som utspelade sig utomhus, i samverkan med två pedagoger. Fyra barn med 

somaliskt samt arabiskt modersmål började leka med ett stort böjbart plaströr, först var röret 

en orm som barnen skrämde varandra med men sedan började de ropa i ena änden av röret 

medan en kompis lyssnade i andra änden. De lyssnade och ropade om vartannat, med mycket 

skratt emellanåt. En pojke hämtar två pedagoger, han drar i dem för att få deras 

uppmärksamhet och får då med sig båda pedagogerna till platsen där leken utspelas. 

Pedagogerna förstår till slut, efter att barnen har visat och gestikulerat, att deras del i leken är 

att hålla röret åt barnen. En pedagog visar en bild på ett djur, exempelvis en ko, för en pojke 

som då får låta som en ko i röret. Barnet vid andra sidan röret lyssnar och gissar sedan vilket 

djur som har det lätet. Pojken säger då ”ko” på somaliska men pojkens vänner visar med sitt 

kroppsspråk samt mimik att de inte förstår honom. Pojken ser fundersam ut, och ser frågande 

på pedagogen som böjer sig ner till barnets nivå och hjälper barnet att långsamt ljuda ordet 

”ko”. Pojken upprepar och blir glad över att kunna säga ordet, direkt efter säger pojken det 

somaliska ordet för ko igen och det syns tydligt i pojkens kroppsspråk att han gjorde en 

koppling mellan vad ko heter på både somaliska2 och på svenska. Turen går över till nästa 

barn och leken fortsätter länge.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
2 En av de närvarande pedagogerna är modersmålsstödjare i somaliska och kunde därför 

berätta för de närvarande att ordet barnet sa var ”ko”. 
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6 Analys 
 
I följande kapitel analyseras de händelser som har observerats, efter de tre begrepp som 

omfattas i studien.  

6.1 Proximal utvecklingszon 
I situationen som har fått namnet Ambulansen tydliggörs det exempel där det kan tolkas som 

den proximala utvecklingszonen, detta genom att den ensamma flickan som anslöt sig sist till 

leken lite senare hittar på en liknande lek. I den nya leken kan det förstås som att flickan förde 

över kunskapen till det nya barnet, vilket överensstämmer med Vygotskijs (1998) teori om 

den proximala utvecklingszonen. Det kan tolkas som att flickan tog den nya kunskapen och la 

till den i sin redan erövrade kunskapsbank och valde att vid ett senare tillfälle ta upp den för 

henne nya leken. Därmed kan det förstås som att flickan la till ny information som i sin tur 

omvandlas till en ny kunskapsnivå för henne – en nivå där flickan som först studerat de andra 

sedan har lärt sig hur leken går till.  

En annan observation som går under namnet Elefanten synliggörs liknande exempel på den 

proximala utvecklingszonen, där de arabisktalande barnen först observerar den somaliska 

pojken som sjunger och dansar. Efter att ha studerat den somaliska pojken imiterar de arabiska 

barnen pojkens dans och sång, vilket kan förstås som att barnen tydliggör Vygotskijs (1998) 

teori om den proximala utvecklingszonen. Detta kan tydas som att barnen som observerat 

pojken för att sedan sluta upp i pojkens rörelser och sång, visar att de har erövrat ny kunskap 

som de sedan kunde lägga till i deras kunskapsbank från tidigare erfarenheter. De arabiska 

barnen behövde stöd för att klara av den nya dansen och sången, vilket de fick av den 

somaliska pojken som startade aktiviteten. Genom att leka härmlekar som Elefanten och 

därmed utvecklas i sin proximala utvecklingszon, blir resultatet att de arabiska pojkarna har 

använt sig av leken som en strategi i sin egen språkutveckling.  
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6.2 Icke-verbal kommunikation 

Den icke-verbala kommunikationen förekommer i tre av fyra observationer. I situationen 

Ambulansen visas det genom att den somaliska flickan i början av leken visar med sitt 

kroppsspråk att hon är sjuk, detta genom att hålla handen på pannan för att påvisa att hon har 

feber och inte alls mår bra. De andra barnen tar efter flickan och visar även de med sitt 

kroppsspråk att flickan är sjuk och måste till sjukhus, de upprepar även flickans ord ”sjuk”. 

Genom att upprepa orden som sägs övar barnen på sina individuella språkutvecklingar, där de 

får säga orden om igen för sig själva.  

Situationen som tidigare benämnts som Fotboll består till stor del av icke-verbal 

kommunikation i form av leksignaler. Barnen såg tydligt hur pojken som ena sekunden var 

Zlatan helt plötsligt blev sig själv igen när han ramlar omkull, genom att barnen här läser 

varandras leksignaler tydliggör de att de använder sig av en icke-verbal kommunikation som 

de alla förstår. När pojken skadade sig gick alla barn ur leken för att kunna hjälpa sin kompis, 

vilket kan tolkas som att barnen synliggör Batesons teorier om leksignaler och hur de används 

(i Askland & Sataøen, 2009). 

Under observationen som har fått namnet Lyssna kan det tolkas som att de nyanlända barnen 

kan använda leken som en strategi för sin språkutveckling. Genom att barnen lär varandra i en 

situation där övervägande del av händelsen sker utan att kommunicera verbalt och därmed 

bara använder leksignaler och kroppsspråk ökar deras samspel och barnen lär varandra nya 

ord och uttryck, vilket i sin tur gör att de övar sin egen språkutveckling genom att upprepa ord 

på såväl sitt eget modersmål som det svenska språket. I situationen Lyssna kommunicerar 

barnen utan att det nödvändigtvis är på en verbal nivå, men här förstås det som att barnen 

tydliggör sitt intresse för att förstå nya språk – som svenskan för pojken i denna situation.  

 

 
 

6.3 Pedagogisk närvaro 

Den sista situationen som tas upp i studien är den som har fått namnet Lyssna. Detta är en 

situation som kan tydas speglar den pedagogiska närvaron, där pedagogerna ger barnen stöd i 

deras nyfikenhet över nya ord. Genom att pedagogerna är tillåtande och litar på barnens egen 
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förmåga, samt överför det förtroendet till barnen i fråga, kan det förstås att denna situation är 

präglad av en samspelande atmosfär (Johansson, 2003). Ingen av de tidigare nämnda 

atmosfärerna, kontrollerande samt instabil, tolkas in i denna eller någon tidigare nämnd 

situation. Detta på grund av att i de andra tre situationer som finns med i studiens resultat 

innefattar situationer där pedagoger inte är närvarande, endast exemplet Lyssna innefattar 

pedagogisk närvaro. I Lyssna visade pedagogen respekt för barnet och barnets modersmål 

samt var lyhörd inför barnets behov och kunde då även se att barnet visade stort intresse för 

att upprepa ordet även på svenska, vilket kan tolkas som en samspelande atmosfär. 

För att barnen ska öka sin nyfikenhet för andra språk men också sitt eget, är det även viktigt 

med engagerade pedagoger. Den samspelande atmosfären kan förstås när pedagogerna 

uppmuntrade den somaliska pojken till att öva sitt modersmål genom att upprepa det han sa. 

När pedagogerna sedan hjälpte pojken att även säga ordet ”ko” på svenska understryks deras 

vilja att lära pojken det svenska språket såväl som att stärka pojkens modersmål. 
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7 Diskussion 
 
I denna del används studiens frågeställningar som rubriker och därmed underlag till 

diskussion, där resultaten som analyserats i tidigare kapitel kopplas till de utgångspunkterna, 

tidigare forskning. Dessutom presenteras egna tankar kring det utvalda ämnet. I slutet av detta 

kapitel görs även en kritisk granskning av studien, samt förslag på vidare forskning.  

  

7.1.1 På vilket sätt kommunicerar nyanlända barn i fri lek när de 
inte har ett gemensamt verbalt språk?  

Genom att studera resultaten av de observationer som gjorts synliggörs det att de nyanlända 

barnen mestadels har använt sig av kroppsspråket när de kommunicerar. Mycket av 

kommunikationen som syntes var icke-verbal, där barnen visar tydligt vad de vill och känner 

genom gester, mimik och andra rörelser. Barnen visar när de är glada, arga, ledsna, busiga 

eller nyfikna. Genom att använda kroppen när de kommunicerar använder de ett icke-verbalt 

språk som alla förstår. Barnen har studerat varandra när någon leker en lek som de andra inte 

är bekanta med, efter en stund närmar barnen sig leken och med hjälp av sina kompisar så lär 

de sig lekens regler och därmed har de erövrat ny kunskap genom att använda sig av det 

Vygotskij kallar för den proximala utvecklingszonen. Genom att observera barnen i både den 

fria leken men också i en lek där pedagoger finns med som stöd synliggörs både atmosfärer 

och leksignaler. Pojken som spelade fotboll visade med sina leksignaler att det inte längre var 

en lek när han ramlade, han kom direkt ur lekens värld och var inte längre Zlatan när han 

ramlade omkull. Barnen som var med i leken tolkade pojkens leksignaler snabbt och gick ur 

leken de med, för att kunna trösta sin vän. 

 Tidigare forskning (Skaremyr 2014, Kultti 2012) skiljer sig något från denna studie då de 

syftar till att enbart undersöka hur nyanlända barn kommunicerar i språkliga situationer, vilket 

innebär alla aktiviteter under en dag i förskolans verksamhet. I min studie belyser 

observationerna leken mer ingående, hur de nyanlända barnen genom leken använder sig av 

sin icke-verbala kommunikation och därmed kommunicerar med varandra utan att ha samma 
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verbala språk. Under de observationer som utförts framkom det att de nyanlända barnen 

använder sig av olika kommunikationsstrategier i leken, framför allt i form av sitt 

kroppsspråk. Observationerna visar även det som Lindqvist (1999) belyser om Vygotskijs 

lekteorier, vilket är ett möte mellan de nyanlända barnen och övriga barn, ett möte mellan 

deras inre tankar och även den miljön som utspelar sig omkring dem. I mötet mellan de 

nyanlända barnen och de andra barnen i leken på förskolan tydliggörs även den proximala 

utvecklingszonen, där Vygotskij (1998) menar att barnet tar tidigare erfaren kunskap och gör 

till sin egen. Genom observationer i barngruppen har det påvisats att barnen erfarit mycket ny 

kunskap genom de olika leksituationerna, som till exempel i övningslekarna och rollekarna 

där barnen har lekt tillsammans genom att härmas och studerat varandra innan de går in 

helhjärtat i leken. Studien visar även att de nyanlända barnen observerar den aktuella leken 

innan de går in i den, vilket också är en del av övningslekarna. 

Som nämnt i tidigare kapitel beskriver Øzerk (2006) att barn har två olika språkarenor, en 

arena hemma där barnet använder sitt språk i lek och umgänge och den andra arenan är i 

samhället/förskolan. På den sistnämnda arenan förklarar Øzerk (2006) att barnen använder sitt 

verbala språk på ett kunskapsinriktat sätt. Genom att barnen övar sitt verbala språk ökar 

språkutvecklingen såväl hemma som på förskolan. När barnen vistas på förskolans arena, där 

de använder sitt verbala språk för att erövra kunskap, menar Øzerk (2006) att barnen även blir 

motiverade till att använda sitt verbala språk för att bli inkluderade i samhället. Detta 

tydliggörs i både Lyssna och i Ambulansen, där de nyanlända barnen först iakttar de andra 

barnen för att sedan använda sitt verbala språk till fullo. Barnen visar att de söker efter nya 

ord, som ger dem ny kunskap och därmed bidrar till deras språkutveckling. Även om denna 

studie fokuserar på den icke-verbala kommunikationen, anser jag att det finns ett samband 

mellan det icke-verbala och verbala. När barnen lär sig fler ord i det verbala språket är min 

tanke att de bli mer motiverade av att fortsätta sin verbala utveckling, då i den språkarenan 

som utspelar sig på förskolan. Observationerna kan tolkas som att barnen befinner sig i det 

som Arnqvist (1993) kallar för semantisk språkutveckling, vilket kan förstås som att barnen 

försöker förstå innebörden av de ord de lär sig. I exemplet Lyssna synliggörs det att pojken 

som lär sig vad ko heter på svenska tar till sig informationen lättare när han får höra hur djuret 

låter, vilket överensstämmer med Arnqvists (1993) beskrivning om den semantiska 

dimensionen av språkutvecklingen. Resultatet i studien visar att genom att barnen använder 
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sig av lekar som rollek, övningslek, dramatisk samt projicerad lek ökar deras språkutveckling. 

När de nyanlända barnen härmar varandra och andra barn i både verbala ord och kroppsspråk, 

visar de en tydlig förståelse för vad de andra barnen menar – detta genom att till stor del 

härma varandras ljud samt genom att läsa varandras leksignaler som förtydligas med hjälp av 

kroppsspråket. Denna studie överensstämmer därmed med Batesons (1955) tidigare nämnda 

ord om att barnen behöver två språkformer, det vill säga både kroppsspråket och talspråket 

behövs för att barnen ska kunna kommunicera så bra som möjligt. Däremot vill jag påpeka att 

barnen under observationerna har kommunicerat mycket bra med varandra, oavsett om de har 

använt sig av sitt verbala språk eller inte. Därmed känner jag att studien överensstämmer med 

Batesons (1955) tankar om de två språkformerna, men att jag inte ser det som fullt nödvändigt 

för barnen att använda sig av det verbala språket för att kunna förstå varandra. Detta påvisas 

på ett tydligt sätt framför allt i lekarna Lyssna och Elefanten. Genom att observera de 

nyanlända barnen i leksituationer synliggörs det om de använder språkregler och då även om 

det fungerar som en strategi till att interagera med andra barn på förskolan. Att vara medveten 

om dessa delar i barns språkutveckling skapar en förförståelse hos oss vuxna, och därmed kan 

förskoleverksamheten på bästa sätt stötta barnen i såväl det verbala planet som i deras sociala 

interaktioner (Arnqvist, 1993). Resultatet i studien uppmärksammar att nyanlända barn 

använder sig av leken som ett språkutvecklande medel, mycket genom icke-verbal 

kommunikation. Detta synliggörs genom observationer där barnen leker övningslekar, så som 

Lyssna-leken där barnen upprepar för dem nya ord och därmed tränar sin egen 

språkutveckling.  

 

7.1.2 Har barnen mer framgångsrik kommunikation vid 

pedagogisk närvaro? 

I leken där barnen lyssnar efter ljud redogörs barnens och pedagogernas tillit till varandra, 

samt respekt för varandras verbala språk. Genom att situationen var präglad av en 

samspelande atmosfär så fanns där en ömsesidig respekt mellan såväl barn som vuxna. Min 

uppfattning är att atmosfären på ett tydligare sätt visade sig som samspelande när det var 

pedagoger med i leken, genom att pedagogerna kunde synliggöra hur de förhöll sig till barnen 

och barnens önskemål. Genom att observera barngruppen både med och utan pedagogers 
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deltagande i lekarna, påvisas det i likhet med Johanssons (2003) tankar om den samspelande 

miljön en atmosfär där alla åsikter och tankar har samma värde - oavsett om det är från ett 

barn eller en pedagog. Pedagogerna visar att de är lyhörda för barnen, vilket framkom tydligt i 

exemplet Lyssna där pedagogerna lyssnar in barnens önskemål och därmed bidrar till de 

nyanlända barnens språkutveckling. Johansson (2003) beskriver att vuxna betonar att alla barn 

behöver öva på sitt språk, en strategi som nämns är att pedagogerna skapar specifika tillfällen 

då barnen ska öva sitt språk i den kommunikation som hela tiden är aktiv i vardagen. Det är 

språkets färdigheter som tyngden läggs på menar Johansson (2003), istället för hur barnen kan 

utveckla sina kommunikationsfärdigheter. Det blir tydligt att barnen får hjälp av pedagogen i 

sin kommunikation, eftersom pedagogen hjälper barnet att uttrycka ord som till en början är 

obekanta för barnet. Genom att ha pedagogiskt stöd i leken tror jag att språkutvecklingen för 

barnen kan utvecklas på ett mer konkret sätt än när barnen är i en lek som inte har 

pedagogiskt stöd. Däremot tänker jag att det även är viktigt för barnen att kunna vara 

ensamma i en lek eller aktivitet, och därmed lära sig att lita på sin egen förmåga samt hjälpa 

varandra. Det är bra med pedagogiskt stöd i lekar, men pedagogerna får inte glömma bort att 

se hur kompetenta barnen är och därmed ta över deras egen lärandeprocess. 

 
 

7.1.3 I vilka leksituationer använder de nyanlända barnen mest sin 
icke-verbala kommunikation?  

Under observationerna i denna studie synliggörs fyra olika slags lekar. I exemplet 

Ambulansen framkom det att barnen utövade en rollek, där en flicka gick in i en roll som sjukt 

barn medan de andra barnen gick in i roller där de var omhändertagande och ansvarsfulla 

kompisar som tog hand om den sjuka flickan. När barnen senare förvandlas till en ambulans 

blir leken en projicerad lek, där barnen då projicerar sig själva till det objektet de har 

förvandlats till – en ambulans i detta fall. I leken där pojkarna spelar fotboll framkom det 

tydligt att det var en rollek, där barnen var de fotbollsspelarna vars namn de högt ropade ut. 

Genom att de var så inne i sina roller tydliggjordes det att detta även var en personlig lek, 

alltså en dramatisk lek där barnen fick känna på hur det var att vara Zlatan eller Messi. Under 

observationen Elefanten klargjordes det att det var en projicerad lek för den första pojken som 

drog igång leken, han synliggjorde detta med hela sitt kroppsspråk när han balanserade med 

klumpiga fötter i takt till sången han sjöng. Detta kan förstås som att pojken projicerade sig 
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själv till gosedjuret och blev då ett med elefanten. När de andra barnen anlände i leken, 

utvecklades den till en övningslek för deras del. Barnen studerade först pojken i hans sång och 

rörelser, sedan upprepade de gemensamt både text och dans tillsammans med pojken. Den 

observation som fått namnet Lyssna påvisar även där en tydlig övningslek, där barnen övar sig 

på att lyssna efter ljudet för att sedan upprepa det. När pedagogen upprepar ordet för ko på 

både somaliska och svenska, stödjer även hon barnen i deras övning av de nya orden. I 

lekarna Ambulansen, Fotboll och Elefanten stärks Askland & Sataøen (2009) ord om hur 

viktigt kommunikationen i samspelet är, det synliggörs upprepade gånger hur barnen 

integrerar bättre tillsammans när de använder sig av sina kommunikativa redskap. Precis som 

Kultti (2012) har uppmärksammat, så använder de nyanlända barnen sig av att skugga, det vill 

säga härma, de andra barnen i leken. Däremot påvisades det genom denna undersökning att de 

nyanlända barnen använder sig av skuggandet när de befann sig i de leksituationer som 

uppmärksammandes och därmed inte bara innan de går in i en lek som Kultti (2012) påstår. 

Av mina observationer framgår snarare att när de nyanlända barnen leker en så kallad 

övningslek där de härmar varandra, använder de sig främst även av en icke-verbal härmlek 

som Didow & Eckerman (2002) menar är minst lika viktig som en verbal härmlek för barnens 

verbala språkutveckling. I leksituationen Fotboll använder sig barnen kroppsspråket och 

leksignalerna som två av sina kommunikativa redskap. Genom att de använder sig av sina 

kroppar för att visa lekens utformning, så kommunicerar barnen med varandra utan att 

använda sig av sitt verbala språk. Studiens resultat belyser det Ljunggren (2013) beskriver, att 

den icke-verbala kommunikationens värde är väldigt högt för de barn som inte har samma 

språk. Detta påvisas tydligt i observationerna som har gjorts, där barnen kommunicerar med 

många icke-verbala redskap. I exemplet Elefanten tydliggörs även det som Björk-Willén 

(2006) har kommit fram till i sin studie, nämligen att det ligger en stor vikt i att använda sig 

av exempelvis leksaker som hjälpmedel i den icke-verbala kommunikationen mellan barn som 

inte har samma första språk. Under observationerna i leksituationen Ambulansen tydliggörs 

det hur barnen använder sig av rollek samt projicerad lek, där barnen går in i sina roller och 

låtsas vara en ambulans. Under denna lek använder sig barnen av sina kroppsspråk men också 

av sin förmåga att härma varandra. När barnen genomför leken Lyssna använder de sig även 

här av sitt kroppsspråk, sin auditiva förmåga samt leksignaler. Det tydliggörs genom barnens 

leksignaler att de först är uppspelta över att få höra ett ljud i röret, sedan går exalteringen i 

leken över till djup koncentration för att kunna höra och identifiera ljudet som hörs i röret. 
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Genom undersökningen påvisas att i de tidigare nämnda lekarna (rollek, övningslek, 

projicerad lek och personlig lek/dramatisk lek) använder sig de nyanlända barnen av icke-

verbala redskap i sin kommunikation. Barnen använder sig av såväl sitt kroppsspråk som sina 

leksignaler när de kommunicerar med varandra i lekens värld. När de nyanlända barnen 

använder sig av dessa redskap i sin kommunikation ökar deras integrering med de andra 

barnen och de blir då delaktiga i gemenskapen.  

 

7.2 Kritisk granskning av det egna arbetet 
 

Undersökningen i denna studie blev tyvärr begränsad då kommunen där observationerna 

utfördes inte har många förskolor där det går nyanlända barn. Jag är medveten om att 

begränsningen påverkar studiens validitet, då urvalet förskolor var få men resultatet har ändå 

givit mig mycket ny lärdom om icke-verbala kommunikationsformer. Att välja ett annat 

område på grund av begränsad tillgång till förskolor var aldrig ett alternativ då min nyfikenhet 

och mitt intresse för ämnet var så pass stort. I det stora hela innehåller studien intressanta och 

framför allt aktuella frågeställningar som känns aktuella i mitt kommande yrke som 

förskollärare. Brister i studien är att det skulle behövas röster från pedagogerna på den utvalda 

förskolan, om det hade förekommit intervjuer med frågor som utformats efter 

observationerna, skulle resultatet kunna bli mer detaljerat och ge en större helhetsbild av 

syftet i studien. En annan svaghet är att det endast utfördes observationer under två dagar, 

vilket är under en väldigt kort period och jag anser då att resultatet inte ger validitet i studien. 

 

7.3 Vidare forskning 
 
Det går att skapa mycket nya frågor och funderingar efter denna studie, inriktningarna är 

många. Att göra denna studie har varit väldigt krävande på många sätt, men också väldigt 

intressant och spännande. Genom att få träffa underbara barn och pedagoger har denna studie 

öppnat en helt ny värld för mig. Mitt intresse stannar kvar i leken, och då i leken mellan barn 

på mångkulturella förskolor. Det behöver dock inte vara endast nyanlända barn, däremot barn 

med olika kulturella bakgrunder samt olika första språk. Förslag till fortsatt forskning är att 
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undersöka hur pedagogerna kan bidra till att leken är språkutvecklande för barnen eller om det 

finns skillnader i nyanländas språkutveckling på förskolor med många andra nyanlända i 

jämförelse med att komma som nyanländ till en förskola med etniskt svenska barn. Det finns 

även ett intresse för att studera barnens handlande kring genus och om handlandet då 

tillämpas på olika sätt beroende på kulturer i familjen och omgivningen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

27 
 

Referenser 
 
 

Arnqvist, A. (1993) Barns språkutveckling.  Lund: Studentlitteratur AB 

Askland, L & Sataøen S-O. (2009) Utvecklingspsykologiska perspektiv på barns uppväxt. 

           Nacka: Repro 8 AB 

Backman, J. (2008) Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur  

Berggraf Sæbø, A. (2010) Drama i barnehagen. 3e utgåvan. Norge: Universitetsförlaget 

Berkhuizen, C. (2014) De yngsta barnens möjligheter till samspel på förskolegården. Malmö: 

            Holmbergs 

Björk-Willén P. (2006) Lära och leka med flera språk- Socialt samspel i flerspråkig förskola. 

            Linköping: Linköpings Universitet 

Bryman, A. (2011) Samhällsvetenskapliga metoder. Stockholm: Liber   

Didow, Sharon M. & Eckerman, Carol O. (2001). Toddler Peers: From Nonverbal 

            Coordinated Action to Verbal Discourse. Social Development 10(2) 

Ervin-Tripp, Susan M. (1986) Activity structure as scaffolding for children’s second language  

            learning. I J. Cook-Gumpertz; W. Corsaro & J. Streeck(red), Children’s world and  

            children’s language. Amsterdam: Mouton de Gruyter 

Evenshaug, O & Hallen, D. (2001) Barn och ungdomspsykologi. Lund: Studentlitteratur 

Hollsten, G. (1998) Vygotskij och pedagogiken. Lund: Studentlitteratur AB 

Johansson, E. (2003) Möten för lärande – pedagogisk verksamhet för de yngsta barnen i 

            förskolan. Stockholm: Fritzes 

Knutsdotter Olofsson, B. (2003) I lekens värld. Stockholm: Liber 

Kroksmark, T. (2003). Den tidlösa pedagogiken. Lund: Studentlitteratur AB 

Kultti, A. (2012) Villkor för deltagande och lärande. Göteborg: Ineko AB 

Levy, Joseph (1978). Play behavior. New York: Wiley and Sons 

Lindqvist, G (red.) (1999). Vygotskij och skolan. Texter ur Lev Vygotskijs pedagogisk 

          psykologi kommenterade som historia och aktualitet. Lund: Studentlitteratur 

Lokken, G, Haugen, S, Röthle, M. (2009) Småbarnspedagogik – Fenomenologiska och 

          estetiska förhållningssätt. Stockholm: Liber AB 

 



 

28 
 

Löfdahl, A, Hjalmarsson M & Franzén K. (2014) Förskollärarens metod och vetenskapsteori. 

         Stockholm: Liber AB 

Migrationsverket. Hämtad från: http://www.migrationsverket.se/info/7326.htm  

Regeringen (2015-02-19) Nyanländas etablering i Sverige ska reformeras. 

http://www.regeringen.se/sb/d/19844/a/254483 

Sheridan, S, Pramling Samuelsson I, Johansson, E. (2009) Barns tidiga lärande – En 

         tvärsnittsstudie om förskolan som miljö för barns lärande. Göteborg: Göteborg 

         Universitet  

Skans, A. (2011) En flerspråkig förskolas didaktik i praktiken. Malmö: Holmbergs 

Skaremyr, E. (2014) Nyanlända barns deltagande i språkliga händelser i förskolan. Karlstad: 

         Karlstad universitet (Licentiatuppsats) 

Skolverket (2008) Allmänna råd för utbildning av nyanlända elever. Stockholm: Fritzes 

Skolverket. (2010) Läroplan för förskolan Lpfö 98. Stockholm: Skolverket 

Skolverket (2013) Barn och grupper i förskolan. Hämtad från: 

http://www.skolverket.se/statistik-och-utvardering/statistik-i-tabeller/forskola/barn-och-

grupper/barn-och-grupper-i-forskolan-15-oktober-2013-1.215853  

Skolverket (2013). Barn pragmatiska i sin språkanvändning. Hämtad från: 

http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/forskolan/relationer-larande/barn-

pragmatiska-i-sin-sprakanvandning-1.189589 

Svensson, A-K (1998). Barnet, språket och miljön. Lund: Studentlitteratur 

Utbildningsdepartementet (2014/15:45) Utbildning för nyanlända elever – mottagandet och 

skolgång. http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/251923 

Vetenskapsrådet (2011). Forskningsetiska principer inom humanistisk- samhällsvetenskaplig 

            forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet  

Vygotskij, L (1998). Tänkande och språk. Göteborg: Diadalos 

Öhman, M. (1996) Empati genom lek och språk. Stockholm: Liber  

Øzerk, Kamil Z. (2006). Tospråklig opplæring: utdanningspolitiske 
           og pedagogiske perspektiver. Vallset: Oplandske bokforlag 



 

29 
 

Bilaga 1 
Informationsbrev 
Hej! 
Jag heter XXX och studerar sjätte terminen på förskollärarprogrammet vid Karlstad 
Universitet. Jag ska göra en kvalitativ studie kring den icke-verbala kommunikationen mellan 
nyanlända barn och då studera detta när barnen leker tillsammans.  
Studien gör på Förskolan XXX , på avdelningen XXX.  
Jag kommer att följa Vetenskapsrådets etiska regler (www.vr.se) under min studie. Inga namn 
kommer nämnas i studien, varken barnens, pedagogernas eller förskolans.  
För att barnen ska få delta i studien krävs vårdnadshavarens samtycke. 
 
Har ni frågor kring studien, vänligen kontakta mig på telefon: XXXXXX, eller mail: xxxxx. 
 
Med vänlig hälsning, 
XXX 
 

Samtyckesblankett 
Jag/vi har fått information om Examensarbete om ”På vilket sätt använder sig nyanlända barn 
den icke-verbala kommunikationen i leken”.  
 
 

o Jag	tillåter	att	mitt/mina	barn	deltar	i	studien	och	observeras	under	sin	tid	på	försko-
lan		

 
o Jag	tillåter	inte	att	mitt/mina	barn	deltar	i	studien	och	observeras	under	sin	tid	på	

förskolan	
 
 
Barnets namn__________________________________________________________ 
 
 
Samtliga vårdnadshavares underskrift ______________________________________ 
 
 
Datum och ort 
__________________________________________________________________ 
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Bilaga 2 
Observationsschema 
 

Förskola: _______________ 
Datum:___________________ 

 
Vad händer?                Kommunikation                    Reflektioner 


