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Abstract 
The purpose of the study is to examine communication between preschool teacher and 

children while exploring properties of different kind of materials. The study is based on 

observations of structured nature. It is a planned activity at a preschool. In small groups the 

children are testing how different materials behaves in water. 

In the result the teachers are often asking questions to pay attention to the children’s activity. 

They are often using productive questions to encourage continues exploring. The preschool 

teacher follows up the response by confirming the children. With the purpose of not asking for 

the right answer but leading them to find it themselves. The response is sometimes followed 

by the preschool teachers own answers to the question, when they had a thought about what 

the children should experience. The study shows that children are curious to examine how 

different materials behaves in water. Questions from the preschool teachers help the children 

to pay attention to their exploration. Children who are guided to express their reflections in 

terms and words are challenged and included to participate in their learning process. The 

children get feedback on their questions and research continue. 

  

Keywords 
Preschool teacher, questions, float, sink, chemistry, preschool 

 



 

Sammanfattning 
Syftet med studien är att undersöka hur kommunikationen ser ut mellan pedagog och barn när 

barn undersöker materials egenskaper i vatten. Studien bygger på observationer av 

strukturerad karaktär. Den genomförs som en planerad aktivitet på en förskola, där barnen i 

små grupper fritt undersöker några materials egenskaper i vatten.  

Resultatet visar på att förskollärarna ställer frågor för att uppmärksamma barnens handlande. 

De ställer ofta produktiva frågor för att få barnen att fortsätta undersöka det de upplever. 

Förskollärarna följer upp responsen från barnen genom att bekräfta dem. Svaret är inte det 

viktiga, utan vägen dit. Responsen följs ibland av förskollärarens egna svar på frågan, då de 

haft en tanke med vad barnen ska erfara. Studien visar på att barn är nyfikna på att undersöka 

materials egenskaper i vattnet och förskollärares frågor uppmärksammar barnens utforskande. 

Barnen utmanas i sitt handlande när de får sätta ord på sina tankar och görs delaktiga i sin 

egna lärprocess. Barnen får feedback på de frågor de har och utforskandet kan på så sätt 

fortsätta. 
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Inledning 

I förskolan sker hela tiden sociala interaktioner mellan barn-barn, barn-vuxen och vuxen-barn. 

Tidigare forskning inom skolan visar på att det till största delen är läraren som pratar i 

klassrummet. Läraren ställer ledande frågor där barnen inte själva får komma fram till svaret 

(Elstgeest, 1996; Jelly, 1996; Thulin, 2011). Enligt läroplanen har barnen rätt till inflytande 

och att de ska känna att man lyssnar på dem. Läroplanen påtalar hur man ska ta tillvara på det 

sociala samspelet och belyser att språket är viktigt för utveckling och lärande (Skolverket, 

2016). Syftet med undersökningen är att observera hur kommunikationen ser ut under en 

undersökande aktivitet. Vilka frågor ställer förskollärarna och hur bemöter de barnens 

respons? Studien är kopplad till kemi i förskolan. Den ger en inblick i hur förskollärares 

frågor kan ge barnen möjlighet att erfara kemi i den vardagliga verksamheten. Det skulle 

gynna blivande förskollärare att förstå hur produktiva och improduktiva frågor påverkar barns 

lärande. Jelly (1996) förklarar hur produktiva frågor från förskollärarna utmanar barnen till att 

själva söka svar. Det viktiga är just undersökandet och inte att få fram ett rätt svar. Att ställa 

frågor som leder till ett undersökande arbetssätt ger barn erfarenhet att själva ansvara för att 

bilda sig ny kunskap (Andersson & Gullberg, 2014). Hur pedagogen ställer frågor påverkar 

kommunikationen mellan pedagog och barn. Det blir en viktig del i ett utforskande arbetssätt 

där barnen genom frågor utmanas i sin utveckling. 

 

Läroplanen, Lpfö 98, framhäver hur barnen på ett lustfyllt sätt ska få erövra nya erfarenheter 

och få utveckla förståelse för enkla kemiska processer. Förskolläraren har ansvar för att 

barnen stimuleras att använda hela sin förmåga för utveckling och lärande. Barn söker och 

erövrar kunskap på olika sätt, genom utforskande, samtal och reflektion (Skolverket, 2016). 

Kommunikation, både kroppsligt och verbalt, blir avgörande för att nå läroplanens mål.  
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Syfte 
Syftet med studien är att undersöka hur några förskollärare kommunicerar med barn när de 

utforskar materials egenskaper.   

 

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

• Hur ställer förskollärarna frågor?  

 

• På vilket sätt bemöter förskollärarna den respons de får från barnen? 
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Bakgrund 

Förskollärarens ansvar 
När förskolläraren har kunskap om var barnet befinner sig i sitt lärande kan väl valda frågor 

vägleda barnet till utvecklat lärande. Att kommunicera i de naturvetenskapliga ämnena gynnas 

av att ha erövrat språket (Lemke, 1996). Språklig stimulans ska genomsyra alla delar av 

förskolan. Får barnen frågor i situationer som intresserar dem vill de berätta, själva ställa 

frågor och bli lyssnade på, vilket leder till att de utvecklar sitt språk 

(Utbildningsdepartementet, 2010). I ämnet kemi blir tydliggörande av begrepp 

språkutvecklande. Som förskollärare kan du ge barnen möjlighet att förstå sitt görande och 

uttrycka sig genom att prata om begrepp samtidigt som barnen får uppleva dem (Andersson & 

Gullberg, 2014; Ashbrook, 2006). Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra 

grunden i verksamheten. Barns tankar och idéer ska skapa mångfald i lärandet (Skolverket, 

2016). 

 

Ämnet kemi i förskolan och kommunikation tar plats i läroplanen. Som förskollärare ansvarar 

du för att: 

Barnen ska få utveckla sin förståelse för enkla kemiska processer. 

Barnen ska tillägna sig och nyansera innebörden i begrepp. 

Barnen ska få utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd. 

Barnen ska få utveckla sin förmåga att ställa frågor och samtala om naturvetenskap (Skolverket, 

2016, s.10). 

 

Vad är kemi i förskolan? 
Kemi i förskolan är enligt Utbildningsdepartementet (2010) att barnen ska få erfara de 

naturliga naturvetenskapliga händelser som sker i vardagen. Kemisk process i förskolan kan 

vara att barnen exempelvis får bekanta sig med olika processer och fenomen såsom smak, doft 

och vatten i olika former. Vidare att de får möjlighet att blanda och utforska hur olika material 

kan förändras och dess egenskaper. Vardagliga frågor som kan lyftas kan vara vad som kan ha 

hänt med snön i hallen som blivit till vatten och undersöka vad som händer när olika färger 

blandas. Genom att få experimentera och ställa frågor kan barnens naturvetenskapliga 

förståelse utvecklas. Frågor är vårt verktyg för att få förståelse för världen, beskriver Bjereld, 

Demker och Hinnfors (2009). Utbildningsdepartementet (2010) menar att genom att använda 

ett vetenskapligt arbetssätt får barnen erfara hur funderingar och tankar kan prövas genom 

konkreta experiment. Barnen ska få utforska med alla sinnen och vid experiment använder de 

sin kropp och kan känna, se och lukta. Som lärare kan du genom att ställa produktiva frågor 

när barn utforskar ta tillvara på deras nyfikenhet och gynna ett fortsatt lärande. Kemi kopplas 

även till andra ämnen såsom språk och matematik, vilket gör att om man som förskollärare är 

medveten om vad man gör så finns det många spontana vardagliga aktiviteter som handlar om 

kemiska processer i förskolan (Utbildningsdepartementet, 2010). 
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Densitet och Arkimedesprincip är naturvetenskapliga begrepp som kan lyftas i min 

undersökning. Det sistnämnda handlar om hur den undanträngda vätskans kraft gör att saker 

flyter. Densitet handlar om materials täthet och hur det påverkar egenskaperna. 

 

Forsknings -och litteraturgenomgång 
På vilket sätt språket används vid naturvetenskapliga fenomen har utforskats tidigare 

(Elstgeest, 1996; Jelly, 1996; Lemke, 1990; Thulin, 2011). Lemke (1990) menar att vi pratar 

inte om vetenskap utan vi gör vetenskap genom språket. Som lärare kan man förklara för 

barnen att vetenskap inte är något färdigt, det är ett undersökande arbetssätt där man söker 

efter svar som leder till nya funderingar (Elstgeest, 1996). Vi lär oss vetenskap som allt annat, 

genom att prata med de människor som redan erövrat förståelsen (Lemke, 1990). 

 

Frågornas betydelse 
Beroende på vilka frågor förskolläraren ställer påverkas barnens möjlighet till inlärning. 

Elstgeest (1996) visar att lärarna ibland ställer frågor rent mekaniskt till elever i skolan utan 

att fundera över vad de kan komma att få för svar eller om de kan svaret själva. Mortimer och 

Scott (2003) bekräftar att lärarna i skolan ställer frågor som kräver svar men inte är 

intresserade av hur eleverna kom fram till svaret. Medan Jelly (1996) menar att barns 

spontana frågor sällan är knutna till vetenskap, men att förskolläraren kan hjälpa barnen att 

utveckla deras funderingar genom att ställa produktiva frågor. Produktiva frågor stimulerar 

barnen till utforskande och praktiskt arbete. Det uppmuntrar till att flera svar kan vara riktiga 

på sitt sätt. Man bedömer vad barnen lär sig medan de undersöker och alla kan åstadkomma 

godtagbara svar (Jelly, 1996). Förskollärarna måste vara aktiva när barnen är frågvisa (Thulin, 

2011). När barnen själva inte får uttrycka sina tankar och vad de kommit fram till när de fått 

produktiva frågor, begränsas barnens kunskapssökande (Elstgeest, 1996; Jelly, 1996). Med 

improduktiva frågor menas att det rätta svaret är slutet. De barn som erövrat det verbala 

språket är de som kan uttrycka det ”rätta” svaret (Jelly, 1996). Improduktiva frågor som 

varför, hur och vad är början på frågor som ställer höga krav på barnens svar. De upplever att 

det finns ett enda rätt svar på frågan och ingen vidare forskning behövs (Elstgeest, 1996).  

Jelly (1996) kom i sin undersökning fram till att det ställs allra mest improduktiva frågor i 

klassrummet och kopplar det till att vi är vana vid att söka reda på rätta svar genom att läsa i 

böcker. Hen kopplar de improduktiva frågorna inom naturvetenskapliga ämnen till osäkerhet 

inom ämnet. Men att som lärare ge produktiva frågor som jämförelsefrågor, vad händer om..? 

eller varför tror du..? utmanar barnen till utforskande och ger dem erfarenhet att uttrycka vad 

de upplever (Ashbrook, 2006; Elstgeest, 1996; Jelly, 1996). Thulin (2011) å andra sidan visar 

i sin undersökning att antingen får barnen produktiva frågor av förskolläraren, eller ingen 

förklaring alls till sin fundering. Elstgeest (1996) beskriver hur man ställer olika typer av 

frågor i olika steg till barnen för att de ska utmanas ett steg i taget. Att gå ett steg framåt i 

taget kan kopplas till den proximala utvecklingszonen. Den proximala utvecklingszonen 

beskrivs som den närmaste utvecklingsnivån som kan uppnås. När man först med hjälp kan 

erövra färdigheter, för att senare klara av det själv (Säljö, 2014). Jelly (1996) påpekar att barns 

frågor är baserade på deras tidigare erfarenheter. När man då svarar på barnens frågor är det 

viktig att förklara på ett sådant sätt att barnen förstår och att det skapar en lust och nyfikenhet 

att fortsätta undersöka (Elstgeest, 1996; Jelly, 1996). Att ge barnen en positiv syn på 

naturvetenskap kan stärkas av dig som förskollärare (Andersson & Gullberg, 2014).  



 

5 

 

Emanuelsson (2001) uppmanar till att fråga för att få reda på hur någon annan förstår något. 

Genom att ställa frågor öppnar läraren upp för att skapa en förståelse för vad barnen uppfattar. 

När frågorna ställts och besvarats anpassas den fortsatta undervisningen till det. Hansson, 

Löfgren & Pendrill (2014) har utforskat närmare vilka av barnens frågor inom kemi och fysik, 

man kan gå vidare med och hur och vilka frågor man inte går vidare med. Deras resultat visar 

på att många frågor inom kemiämnet i vardagliga verksamheten handlar om material och 

ämnens egenskaper. Studien menar att man som förskollärare kan lära sig att urskilja dem och 

på så sätt ställa frågor till barnen i aktuella situationer.  

 

Kommunikation och begrepp 
Mortimer och Scott (2003) skriver om kommunikationsmönster i skolan. Lärare strävar efter 

en dialogisk kommunikation som är öppen för olika tankar. Då inleder läraren, får respons 

från eleverna och sedan får eleverna feedback på det de svarar. Det leder till ett undersökande 

arbetssätt där läraren får reda på hur eleven tänker. Det handlar om att ställa produktiva frågor 

där förskolläraren är intresserad av barnens tankar. Frågorna är redskap för kommunikation 

mellan de vuxna och barnen (Elfström, Nilsson, Sterner & Wehner- Godée, 2014). 

Förskollärare som benämner begrepp och dess betydelse i konkreta sammanhang, ger barnen 

möjlighet att använde dem på rätt sätt (Ashbrook, 2006). Barnen får tidig erfarenhet av 

ämnesspecifika begrepp och kan testa dem i rätt miljö (Elfström et al., 2014; Elstgeest, 1996; 

Thulin, 2011). Samtidigt visar Andersson och Gullberg (2014) på att om man utgår från 

begreppsförståelse som viktigt inom naturvetenskap, så benämnde barnen i deras 

undersökning inte de begrepp som förskolläraren använde i undersökningens, men fick erfara 

begrepp att bygga vidare på. Mortimer och Scott (2003) belyser att om begreppen ska bli 

användbara krävs det egen bearbetning av dem. Ordens betydelse och sammansättning blir ett 

material vi använder systematiskt, språket skapar mening till det vi säger (Lemke, 1990). 

Kommunikation är en social process som konstrueras tillsammans med andra, menar Lemke 

(1990) och Elfström et al. (2014) påpekar att språket gör så att vi kan ställa frågor och berätta 

om våra upplevelser. De begrepp man tidigare erfarit används för att tydliggöra sina 

upplevelser. Genom nya erfarenheter kan man skaffa sig ny kunskap och förståelse för 

begrepp (Elfström et al., 2014). En ömsesidig kommunikation handlar om att lärare för en 

diskussion som utgår från barns uppfattningar (Thulin, 2011). Att utforska med hela sin kropp 

höjer upplevelsen (Elfström et al., 2014; Jelly, 1996). Hansson et al. (2014) ser också att 

utforskande kan ske kroppsligt genom exempelvis experiment men att söka svar i en bok 

också är utforskande arbetssätt.  

 

Tidig erfarenhet 
Uppmärksamma förskollärare ser barns nyfikenhet och tar tillvara på deras intressen till 

utforskande (Dahlberg, 2014). Utbildningen bör ge studenterna redskap att urskilja 

naturvetenskapliga situationer som skapar ett meningsfullt lärande (Hansson et al., 2014). 

Barn är av naturen utforskande och skiljer inte på olika ämnen de intresserar sig för 

(Dahlberg, 2014). Forskning visar att de naturvetenskapliga ämnena kan utforskas under barns 

tidiga år. Att synliggöra naturvetenskapliga ämnen i förskolan handlar om att som pedagog 

vara medveten om vad vardagliga fenomen handlar om (Elfström et al., 2014; Thulin, 2011). 

Medvetenhet gör att förskollärare kan uppmärksamma naturvetenskapliga frågor i vardagliga 
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situationer (Hansson et al., 2014). Redan i lärarutbildningen bör stor vikt läggas vid de 

naturvetenskapliga ämnena, så förskollärare har chans att skapa sig kunskap inom ämnet 

(Elfström et al., 2014; Thulin, 2011). Samtidigt menar Andersson och Gullberg (2014) att 

ämneskunskaper inte är allt, utan den pedagogiska biten väger tungt. De redovisar fyra viktiga 

punkter att tänka på som förskollärare för att barn ska få erövra naturvetenskapliga fenomen; 

använda barns tidigare erfarenheter, ta tillvara på spontana situationer, ställa produktiva frågor 

samt lyssna på barnen och deras förklaringar.  
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Teoretisk utgångspunkt 
Det teoretiska perspektivet genomsyrar arbetet och blir utgångspunkt för hur resultatet ska 

tolkas (Bjereld et al., 2009). I ett sociokulturellt perspektiv ses lärandet som något vi skapar i 

sociala sammanhang, vilket tas hänsyn till i val av metod. I min undersökning väljer jag att 

observera och använda ett sociokulturellt perspektiv för att kunna se hur lärarens bemötande 

mot barnen påverkar ett utvecklat lärande. De sociala sammanhang som pedagoger och barn 

befinner sig i under aktiviteten påverkar deras handlande. Vygotskij ser läraren som viktig i 

barns utveckling, då hen ansvarar för att uppmärksamma barnens utvecklingsfas och ge 

uppgifter som utmanar barnen till nästa utvecklingszon (Säljö, 2014).  

 

Lärande sker hela tiden oavsett om det är i konstruerat sammanhang eller spontant, människan 

kan inte undgå den förändring som påverkar oss genom att befinna sig i olika sammanhang 

med olika människor (Elfström et al., 2014). Kommunikation och språk är avgörande för 

lärandet ur sociokulturellt perspektiv, det används som medierande redskap. Medierande 

redskap förklaras som ett verktyg som används för att skapa förståelse för den omgivande 

kulturen. Språket är i min studie viktigt och frågeställningarna riktas till hur förskollärarna 

ställer frågor till barnen. Vygotskij menar att när vardagliga händelser sätts i ett meningsfullt 

sammanhang för individen leder det till det förutbestämda svar, vilket kopplas till 

lärandesituationer (Elfström, et al., 2014). Vygotskij lyfter språkligt tänkande och menar att vi 

inte kan tänka utan att erfarit språket och när vi pratar måste vi tänka samtidigt (Askland & 

Sataøen, 2014). 

 

Det sociokulturella perspektivet tar utgångspunkt i Vygotskijs arbete. Han menar att barns 

utveckling sker i sociala konstruktioner. Medvetenhet om att man tillsammans med andra kan 

erövra ny kunskap genom språk är viktigt. Enligt Vygotskij har läraren det yttersta ansvaret 

för barnets lärande (Säljö, 2014). Vilket är en stor del i min studie då förskollärares 

kommunikation till barnen är i fokus. Att lyssna på och uppmärksamma vad barnet kan och 

skapa uppgifter för vidare utmaning gör att barnet utmanas i deras proximala utvecklingszon 

och kan erövra ökad kunskap. Ur ett sociokulturellt perspektiv ser man inte kunskap som 

något som individen har utan kunskap man erfarit används för att förstå nya situationer man 

möter (Säljö, 2014). 

 

Förskolläraren ansvarar för att barnen ställs inför nya utmaningar och känner att det är roligt 

att erövra nya kunskaper. Barns nyfikenhet är en grundpelare i verksamheten. Att se barns 

lärande utifrån ett sociokulturellt perspektiv kan kopplas till läroplanens mål att förskolans 

verksamhet ska stimulera och utmana barnen i deras utveckling och lärande och få en 

förståelse för sin omvärld. Som förskollärare ansvarar man för att barnen ska få förståelse för 

sin del i en grupp och känna trygghet i den, vi lär av varandra (Skolverket, 2016).  
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Metod 

Urval 
Observationerna genomfördes på en förskola där jag inte varit tidigare. Urvalet av förskola 

har gjorts utifrån att Franzén (2014) beskriver hur observationen kan påverkas om du känner 

barnen sedan tidigare eller om du är ny för dem. Förskolan ligger centralt i ett litet samhälle 

och har tre avdelningar med barn ett-fem år på varje avdelning. Urvalet till observationen är 

tre grupper, en från varje avdelning, vilket ger en inblick i hur aktiviteten ter sig i olika 

gruppsammansättningar. Gruppsammansättningen består av barn från samma avdelning på 

förskolan så de är vana vid varandras närvaro och avdelningens sociala koder och ”lekregler”. 

Gruppen vid observationen bestod av fyra- och femåringar, om max fyra stycken, med en 

pedagog i varje grupp. Förskolläraren har då chans att uppmärksamma barnen och ställa 

frågor i deras utforskande. Elfström et al. (2014) visar på att en grupp på två-fyra barn gör att 

alla kommer till tals och förutsättningar för ett gott samspel gynnas. I ett sociokulturellt 

perspektiv lär vi av varandra och i en grupp kan de vuxna och barnen hjälpa varandra att 

utvecklas i sitt lärande, med hjälp av frågor. Barnen är i olika åldrar och pedagogerna är 

delaktiga i aktiviteten, på så sätt kan barnen få möjlighet att utmanas i den proximala 

utvecklingszonen. 

 

Datainsamlingsmetod 
I denna studie används observation som metod. Att vara närvarande i den miljö där det som 

ska observeras sker, gör att man får tillgång till vad som egentligen händer och relevant data 

kan samlas in. Det är en kvalitativ studie då den riktas mot en mindre grupp, då gynnas 

observation som metod (Christoffersen & Johannessen, 2015). Att observera beskriver 

Franzén (2014) som en bra metod för att synliggöra den kommunikation som sker mellan barn 

och vuxna på förskolan och man är på plats när det händer. Språket kan uppmärksammas, som 

är ett medierande redskap ur ett sociokulturellt perspektiv. Observationerna sker under en 

planerad praktisk aktivitet. Bengtsson och Hägglund (2014) förklarar att om man ska få 

kvalitativa svar när man frågar barn gynnas det av att de samtidigt genomför en praktisk 

handling. Förskollärarna kan sedan bygga vidare på den respons de fått av barnen. 

 

Observationerna i studien är strukturerade, då frågeställningarna ska besvaras och framhäver 

vad som ska observeras. Observationsschemat gjordes utifrån att få svar på syftet i studien. 

Det blev ett systematiskt arbetssätt då korta anteckningar fördes i observationsschemat 

löpande under observationerna vid de tillfällen som kommunikationen kunde kopplas till 

frågeställningarna. Franzén (2014) menar att som icke-deltagande observatör står forskaren 

bredvid aktiviteten och meningen är att påverka det som sker så lite som möjligt. Som icke-

deltagare finns chans att hinna uppfatta och se vad som händer och anteckna det relevanta för 

syftet. Jag valde icke-deltagande då jag kunde koncentrera mig på att samla in data. 

Ljudinspelning användes under observationerna. Det är ett bra komplement till 

observationsschemat som gör att man retroaktivt, efter observationen kan höra allt som sagts, 

menar Bryman (2011).  
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Genomförande 
Först kontaktades förskolan och därefter fick vårdnadshavare och berörda förskollärare 

samtyckesbrev (se bilaga 2 och 4) och informationsbrev (se bilaga 1 och 3) att läsa igenom 

och skriva under. En vecka efter att jag lämnat ut samtyckesbrev planerades den första 

observationen in. Två av observationerna gjordes under samma dag, medan den tredje 

genomfördes senare under veckan. 

 

Dagen för observation inleddes med att först förbereda experimentet på den plats där det 

skulle ske på förskolan. Två baljor med vatten ställdes på bordet och material att undersöka, 

såsom stenar, kastanjer, kartongbåtar (avklippta mjölkpaket), skruvar, korkar (metall, plast, 

kork), sirap, salt, olja och isbitar. Observationerna pågick i ett avgränsat rum, i en tidigare 

känd miljö för både barn och vuxna. Franzén (2014) framhåller hur observationens kontext är 

viktig. Jag som observatör träffade sedan den berörda förskolläraren som skulle delta i 

undersökning. Vi gick igenom hur aktiviteten skulle gå till och förskolläraren kunde ställa 

eventuella frågor. Vi stämde också av vilka barn som var där och vilka vårdnadshavare som 

godkänt sitt barns deltagande för att slumpvis välja ut de som skulle delta. Barnen som skulle 

delta, mellan två och fyra stycken per tillfälle, samlades ihop och jag började med att visa en 

kort film från UR, Tiggy testar -flyter eller inte (Singer & Gustavsson, 2012). Filmen 

fungerade som en introduktion till vad barnen skulle få utforska och användes för att skapa ett 

intresse hos barnen på kort tid. Jelly (1996) beskriver hur viktigt det är att tänka på hur man 

får barnen intresserade av det man tänkt genomföra. Efter filmen tillfrågades barnen om de 

ville vara med och experimentera och i alla grupper svarade barnen ja. Observationerna 

genomfördes vid en planerad aktivitet där barnen fritt fick undersöka hur olika material beter 

sig i vatten. Aktiviteten handlade om att undersöka om olika föremål flyter eller sjunker. 

Föremålen i undersökningen har olika densitet och därför kommer några flyta och några 

sjunka. Läraren satt vid bordet med barnen och jag en liten bit ifrån. Ljudinspelningen 

startade när barnen och pedagogen satte sig vid bordet. Barnen hade fri tillgång till materialen 

och baljorna med vatten. Barnen började direkt att prova de olika materialens egenskaper i 

vattnet genom att släppa ner dem i baljan. Även pedagogerna var med och utforskade. Jag 

uppmärksammade kommunikationen som uppstod genom frågor, handlingar och 

konstateranden. Anteckningar fördes i observationsschemat löpande under aktivitetens gång. 

De rubriker som finns i schemat (se bilaga 5) styrde vad som antecknades. Aktiviteten 

avslutades när jag märkte att barnen började tappa fokus och någon nämnde att hen kände sig 

färdig. Direkt efter observationen renskrevs anteckningarna, mina reflektioner av händelserna 

och ljudinspelningen transkriberades. 

 

Databearbetning 
Ljudinspelningarna transkriberades direkt efter att datan samlats in. När alla observationer var 

genomförda skrevs transkriberingarna ut för att bättre ge en överblick över kommunikationen 

som skett under tillfällena. Observationsschemat jämfördes med transkriberingen för att 

komplettera det som sagts med det som gjorts och sammanställdes till sist i ett gemensamt 

dokument som skrevs ut. Förskollärarnas frågor markerades med en färg i det utskrivna 

materialet och hur de bemötte barnens respons med en annan. Det synliggjorde 

frågeställningarna i studien och det som skett upprepade gånger sorterades till kategorier. 

Kategorier arbetades fram med hjälp av metoden induktiv analys, som innebär att de inte är 
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bestämda från början utan framträder under analysprocessen (Christoffersen & Johannessen, 

2015). I resultatet redovisas kategorierna utifrån frågeställningen de besvarar. Kategorierna 

till hur förskollärarna ställer frågor blev: frågor som inleder konversation, produktiva frågor, 

varför-frågor och uppmärksamhetsfråga. Hur förskollärarna bemöter barnens respons visas i 

kategorierna: förskollärare förklarar med hjälp av begrepp, förskolläraren svarar själv, passivt 

bekräftande, följdfrågor som hjälper barnen vidare och bekräftelse från förskollärare.  

 

Etiska ställningstaganden 
Efter att fått godkännande av förskolechefen på den tänka förskolan kontaktades förskollärare 

för fråga om de var intresserade att delta i min studie. Vetenskapsrådet beskriver fyra etiska 

principer att ta hänsyn till i tillvägagångssättet för etiska ställningstaganden (Vetenskapsrådet, 

2017). Genom att skicka ut ett informationsbrev till de som undersökningen berör så vet de 

vad de blir tillfrågade att delta i, informationskravet. Det innehåller viktig information om 

undersökningen så att förskollärarna kan känna sig trygga i att delta. Informationsbrevet tar 

också upp min roll och pedagogens roll under observationen. Innan observationen startar har 

förskolläraren möjlighet att ta upp funderingar angående aktiviteten. Löfdahl (2014) påvisar 

att det är bra att ta upp funderingar muntligt, för att komplettera den skriftliga informationen. 

Genom att kryssa i samtyckesblanketten som de fått tillsammans med informationsbrevet 

uppfylls samtyckeskravet, då deltagarna själva bestämmer om man vill delta eller inte. På 

samtyckesblanketten finns det information om att deltagarna när som helst under 

undersökningens gång kan avbryta sitt deltagande utan att berätta anledning. 

Konfidentialitetskravet finns med i informationsbrevet och informerar deltagarna om att det 

inte finns någon risk att deras identitet avslöjas. Inga obehöriga kan ta del av informationen 

som samlats in. Nyttjandekravet uttrycks genom att skriftligt garantera att informationen som 

framkommer endast används i mitt forskningsarbete och raderas efteråt.  

 

I undersökningen deltog barnen på så sätt att de var med i aktiviteten och observerades hur 

kommunikationen var mellan dem och förskollärarna. Deras uttalande citeras i resultatet. I 

citaten synliggörs det språk som användes under observationen och ur ett sociokulturellt 

perspektiv är språket viktigt. Genom att avidentifiera personerna direkt vid transkribering så 

kan ingen medverkande identifieras. Båda vårdnadshavares samtycke inhämtades genom att 

skicka ut informationsbrev om studiens innehåll och syfte, i brevet fanns också ett 

samtyckeskrav till vårdnadshavarna, som ska skrivas under. När samtycke inhämtas från 

berörda förskollärare och vårdnadshavare kan undersökningen starta (Löfdahl, 2014). 

Aktiviteten genomfördes i ett avgränsat rum vilket gjorde att jag visste att jag fått samtycke 

från vårdnadshavare till de barn som var med i rummet. Barnen tillfrågades även om 

samtycke innan aktiviteten startade och deras svar är det viktiga, även om vårdnadshavare 

godkänt medverkan. Under aktiviteten var jag som forskare lyhörd och uppmärksam på 

barnens beteende för att förstå om de ville dra sig ur, vilket är viktigt påpekar Löfdahl (2014). 

Tystnadsplikt gäller för den inhämtade informationen. Deltagarna garanters anonymitet och 

att data som samlats in bara använts i det aktuella syftet (Christoffersen & Johannessen, 

2015). När mitt arbete är publicerat kan vem som helst ta del av resultatet av undersökningen 

(Löfdahl, 2014).    
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Resultat 
Två av de tre förskollärare som observerades uttryckte att de var intresserade av 

naturvetenskap. De berättade för mig att de hade en tanke med vad de ville få fram av 

aktiviteten och hade en vilja att kunna förklara skeenden för barnen. Detta påverkade hur de 

genomförde aktiviteten med barnen. I motsats till den som inte var så intresserad ställde dessa 

fler frågor.  

 

Hur förskollärarna ställer frågor 
 

Frågor som inleder konversation  

Det var nästan genomgående förskollärarna som ställde den första frågan i kommunikationen 

under observationerna. Det var också de som förde konversationen framåt. I den planerade 

aktiviteten hade förskollärarna en tanke med vad barnen skulle kunna erfara. Det blir naturligt 

under aktiviteten att diskutera vad som flyter och sjunker av det material som finns på bordet. 

Pedagogen ställer också frågor bortom just här och nu. Det skedde bl. a. genom att inleda en 

konversation och får höra barnens tankar, kopplat till vad de tidigare kan ha erfarenhet av. 

 
Pedagog: Men, får jag fråga en sak. Flyter människor? 

Barn: Nej, vi får ju inte plats i burkar. 

Pedagog: Nej, vi får ju inte det. Men om vi går och badar, flyter vi då? 

Barn: Ja, om vi paddlar med fötterna. 

 

Produktiva frågor 

Förskollärarna ställde för det mesta produktiva frågor. Exempel på detta är: Vad tror du 

händer när? eller Vill du testa? Frågorna ställdes för att uppmärksamma barnen i deras 

handlande. Förskolläraren följer upp barnens respons på deras frågor, genom att fortsätta 

ställa produktiva frågor medan barnen undersöker. 

 
Barn: Jag börjar nu! (Lägger i en skruv). Den bara sjönk. 

Pedagog: Vad tror ni det beror på? 

Barn: Den va smal så den sjunker. 

Pedagog: Den sjunker för att den var smal. Vill ni testa lite olika saker? 

(Barnen lägger i andra grejer och kommunikationen fortsätter). 

 

Varför-frågor 

Barns nyfikenhet gör att de oftast stoppar i nästa grej utan att reflektera över hur den beter sig 

i vattnet. Pedagogerna ställde ibland korta följdfrågor som uppmanade barnen att förklarar 

varför de såg det de såg. Barnen fann sig i varför frågan och kunde utan problem snabbt svara 

varje gång. Ibland svarade de vet inte och ibland med en förklaring. I detta exempel har ett av 

barnen hitta burken med tuschpennor som stod på bordet. Hen stoppar ner en penna i vattnet 

med korken före. 
 

Pedagog: Händer det något? 

Barn: Korken va kort och sen blev den lång. 

Pedagog: Varför? 

Barn: För att vi har stoppat den långt ner i vattnet. 
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Uppmärksamhetsfråga 

Pedagogerna uppmärksammade barnen genom att de ställde följdfrågor till deras handlingar 

såsom; Såg du vart oljan tog vägen? eller Vad hände med kastanjen? Frågorna gjorde att 

barnen stannade upp och fick möjlighet att tänka efter och sätta ord på vad som hände. 

Förskollärarna bygger vidare på barnens intresse och tar tillvara på deras nyfikenhet. När 

någon lägger oljeflaskan i vattnet vill pedagogen uppmärksamma barnen på vad som sker, 

kopplat till vad de tänkt att barnen ska lära sig. Frågan ställs i barnens handlande, när barnen 

häller i olja. Konversationen visar på hur pedagogen är den som ställer frågor för att 

uppmärksammar fakta. Ibland blir kommunikationen mellan vuxen och barn kort och ibland 

längre.  

 
Barn:  Den stora flaskan flöt! 

Pedagog: Man kan faktiskt öppna korken om man vill. 

(Barnet öppnar flaskan och häller i oljan). 

Pedagog: Ser ni? Här nere är vatten. Men vad är det här? (pekar på oljan). 

Barn: Olja. 

Pedagog: Men varför ligger det uppepå vattnet? 

Barn: För att det landade på vattnet. 

Pedagog: Aha. Så olja kan flyta. 

Barn. Ja, det vet jag för jag är expert på sådana saker om kan flyga, jag menar flyta. 

 

 

Förskollärarnas sätt att bemöta barnens respons 
 

Förskolläraren förklarar med hjälp av begrepp 

En del kommunikationen sker då förskolläraren vill framhäva begrepp när de följer upp den 

respons de fått av barnen. Förskollärare använder de begrepp de kopplar till flyta/sjunka, 

nämligen densitet och Arkimedes princip. En pedagog besvarar ofta barnens frågor genom att 

hänvisa till filmen som tidigare sågs som introduktion. Där förklarades det undanträngda 

vattnets betydelse för att föremål ska flyta, Arkimedes princip. En av förskollärarna bemöter 

barnen genom att ställa frågor under observationen varför något flyter eller sjunker varpå 

barnen berättar vad de har för tankar. Förskolläraren ger då respons genom att förklara med 

hjälp av begreppen, samtidigt som pedagogen själv är aktiv i utforskandet av materialet. Ingen 

av barnen nämner de begrepp förskolläraren tar upp. De få gånger barnen svarar när 

förskolläraren förklarar händelser med hjälp av begrepp svarar barnen bara ”Ja”. 

En annan av förskollärarna reagerade på att kastanjerna som fanns med i aktiviteten var frusna 

och sjönk till botten. Förskolläraren ställde frågan till mig att hen trodde kastanjerna skulle 

flyta och började prata om densitet. I den diskussionen involverades inte barnen och 

begreppet stannade mellan förskolläraren och mig.  

 

Förskolläraren svarar själv 

Det händer under observationerna att pedagogen ställer frågor barnen inte kan svara på. Vilket 

följs av att hen förklarar vad som händer genom att svara på sin egen fråga. En av 

förskollärarna ber barnen testa vad som händer när de fyller en liten glasflaska med vatten. 

Förklaring tillsammans med handling sker av pedagogen och det resulterar i att ett av barnen 

kom att tänka på tidigare erfarenheter och delade med sig av dem i gruppen, men utan respons 

av förskolläraren. 
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Pedagog: Vet du varför det bubblar?  

Barn: Nej. 

Pedagog: Luften åker ut och vattnet in. 

Barn: Jaha. Jag visste inte det. Så när jag skulle fylla mammas vattenkanna då var det därför det 

bubblade så. För att luften ville komma ut och vattnet in. 

 

Passivt bekräftande 

Under en av observationerna ställde den medverkande förskolläraren knappt några frågor. Det 

som kommenterades var att inte ta för mycket olja eller bekräfta barnen när de frågade vad 

flaskorna innehöll exempelvis. Ett fåtal gånger blev barnen bekräftade med ett ”mmm”, när de 

ställde frågor de ville ha svar på. Utforskandet drevs av barnen och de bekräftade sig själva 

eller varandra och fortsatte sedan att undersöka.  

 

Följdfrågor som hjälper barnen vidare 

De frågor förskollärarna ställer besvaras ibland av barnen. När barnen svarar ”vet inte” följs 

det upp av förskollärarna med en egen förklaring eller följdfråga som ger barnen möjlighet att 

fortsätta utforska. I detta exempel ligger det en ”kartongbåt” och guppar i vattnet. Ett barn 

nämner att den flyter och pedagogen tar tillvara på konstaterandet. Men nöjer sig med barnens 

handlande och väntar inte på en hypotes trots att frågan ställs två gånger under 

konversationen. 

  
Pedagog: Vad tror ni händer om vi lägger i en kastanj eller sten? 

(Barnen lägger i en kastanj). 

Barn: Den flyter fortfarande. Men om du fröken kastar i en kastanj. 

(Fröken kastar i en kastanj och sedan fortsätter barnen att snabbt fylla hela båten med stenar och 

kastanjer till kanten). 

Pedagog: Vad händer när den blir full i vatten? 

 

Långt senare under observation uppmärksammar barnen den vattenfyllda ”kartongbåten” som 

sjunkit till botten. När frågan ställdes hade de ändrat fokus från ”kartongbåten” till att lägga i 

en kastanj i taget i baljan för att se vad som hände.   

 

Bekräftelse från förskollärare 

De frågor från förskollärarna som gäller konkret handlande bemöter barnen genom att 

genomföra det som efterfrågas och följs upp av förskolläraren genom att bekräfta barnens 

handlingar. Även när barnen bekräftar sig själva, så bemöts de också med bekräftelse från 

förskolläraren. 

 Barn: Den sjönk. 

 Pedagog: Ja, den sjönk.  
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Diskussion 

Resultatsammanfattning 
Resultatet visar på att förskollärarna ställer frågor för att inleda konversationer med barnen. 

De ställer också frågor för att uppmärksamma barnen i sina handlingar. Det gör att barnen får 

sätta ord på vad de gör. Produktiva frågor som förskollärarna ställer leder barnen till att 

fortsätta undersöka. Förskollärarna bemöter barnens respons med att bekräfta dem, ställa 

följdfrågor för att hjälpa barnen vidare och ibland svarar de på sin egen fråga, när inte barnen 

svarar. Med hjälp av begrepp förklarar förskollärarna vad barnen frågar efter eller upplever i 

sina handlingar. 

Resultatdiskussion 
Min studie visar hur förskollärarna kan uttrycka frågor så det leder till ett undersökande 

arbetssätt hos barnen. Genom att ställa frågor blir språket ett verktyg för de vuxna för att få 

barnen att sätta ord på sina tankar och en hjälp att utmana barnen till handlingar. I det 

sociokulturella perspektivet ses språket som ett medierande redskap som används i samspelet 

mellan människor och för att skapa förståelse. Beroende på situation så använder vi de språk 

och begrepp vi behöver. Vilket gör det viktigt att låta barn utveckla sitt ordförråd och begrepp, 

något som läroplanen betonar (Skolverket, 2016). En av förskollärarna lyfter det 

undanträngda vattnets betydelse för att få föremål att flyta under aktiviteten samtidigt som de 

tillsammans med barnen utforskar just Arkimedes princip. Densitet är ett begrepp som hamnar 

utanför barnens medvetenhet under aktiviteten och diskuteras bara vuxna emellan. Att barnen 

den gången inte inkluderas i diskussionen om densitet kan ifrågasättas. Ashbrook (2006) visar 

på att förutbestämda begrepp som används i konkreta sammanhang för barnen skapar en 

förståelse för dem. Precis som Thulin (2011) framhåller vikten av att ges möjlighet att 

använda rätt begrepp i rätt miljö för att skapa förståelse för händelser. Jag märkte ingen 

tendens till att barnen uppfattade begreppen under aktiviteten, eller provade att använda dem, 

men vid ett senare tillfälle kanske barnen använder begreppen för att förklara ett skeende. Det 

sammanfaller med Mortimer och Scott (2003) som menar att man själv behöver bearbeta 

begrepp för att göra dem förståeliga för sig själv. Ur ett sociokulturellt perspektiv sker lärande 

hela tiden och vi kan inte undgå det som händer runt omkring oss, vilket också tyder på att 

barn uppfattar begrepp utan att själva påpeka det direkt i situationen. 

 

När barnen bekräftar sig själva som: ”Den sjunker, ja det gjorde den”, svarar läraren 

bekräftande, men leder inte konversationen vidare. Thulin (2011) påpekar hur någon måste 

iscensätta en lärandemiljö som är utvecklande och utmanande för barnen. Hen menar att både 

förskollärare och barn kan bidra till en stimulerande lärmiljö i förskolan. Frågor kan bidra till 

att utveckla lärmiljön. Att uppmärksamma barns nyfikenhet och ta tillvara på den är viktigt i 

den vardagliga verksamheten, påpekar Dahlberg (2014). Barnen kan erövra förståelse när du 

som pedagog i sammanhanget delar med dig av erfarenheter (Lemke, 1990).  

 

Resultatet visar på att när barn utforskar materials egenskaper i vattnet iakttar förskollärarna 

vad barnen gör och ställer frågor genom att uppmärksamma deras handlande. På så sätt skapas 

lärande i sociala sammanhang. Elfström et al. (2014) bekräftar relevansen i mitt resultat, att 

förskollärare ska ställa produktiva frågor till barnen, för att de inte ska fastna i en viss 
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situation i sitt utforskande. Emanuelsson (2001) menar också att frågor möjliggör förståelsen 

för någon annans tankar. Samtidigt får barnen erfarenheter att själva ställa frågor och 

reflektera (Skolverket, 2016). Enligt Läroplanen (Skolverket, 2016) ska barn få uppleva med 

alla sina sinnen. Det tar sig uttryck i aktiviteten då barnen både luktar och smakar på saltet 

och känner på isen. Barnen uttrycker också hur kletig oljan känns, speciellt när den blandats 

med salt. Förskollärarna ställer inga frågor om de känslorna som barnen uttrycker och 

upplever genom sina sinnen. Om förskollärarna gett barnen respons i form av frågor vid det 

här tillfället skulle det kunna öka barnens förståelse för hur upplevelser och känslor kan 

kopplas samman. 

 

I resultatet framkommer det att förskollärarens frågor under aktiviteten var kopplade till vad 

de ville att barnen skulle få erfarenhet av. Mortimer och Scott (2003) beskriver hur en 

dialogisk kommunikation leder barnen till ny kunskap. Precis som pedagogerna i min studie 

har en tanke vad barnen ska få uppleva, men är öppen för barnens frågor. Elstgeest (1996) 

påpekar vikten av att uppmuntra barnen till att fråga och ta deras frågor på allvar. I min studie 

ställdes ofta produktiva frågor för att få barnen att fortsätta undersöka och själva söka svara på 

frågorna. Ibland förklarade pedagogen själv svaret på sin fråga, vilket Emanuelsson (2001) 

beskriver som lotsning. Ett sätt där läraren hjälper barnen fram till rätt svar. Han fortsätter att 

beskriva hur stöttning hjälper barnen i interaktion med någon annan att komma fram till ett 

svar, de når den proximala utvecklingszonen. Det leder också till att barnen uppmärksammas 

och genom handlande erövrar kunskap. Ur ett sociokulturellt perspektiv ger det förståelse hur 

språket blir viktigt och interaktionen mellan människor leder till lärande. Undersökningen 

visar på att det har skett en förändring, tidigare ställdes flest improduktiva frågor från lärarna 

(Jelly, 1996). Även om pedagogerna i min observation har tänkt vad barnen ska lära sig är det 

ofta produktiva frågor som leder barnen till målet. I min studie svarade förskollärarna som var 

aktiva under aktiviteten nästan alltid på barnens frågor på något vis. Thulin (2011) förklarar 

att barns frågor måste besvaras för att det ska ske ett lärande.  

 

Förskollärarna är de som inleder konversationerna i studien genom att ställa frågor som 

uppmärksammar vad barnen gör. Jelly (1996) belyser hur produktiva frågor utmanar till 

utforskande och uppmuntrar barnen att sätta ord på sina handlingar, vilket visades i min 

studie. När barnen uttrycker det de upplever används språket som ett medierande redskap. 

Under min aktivitet fick barnen frågor direkt i situationen och kunde få handledning av både 

förskolläraren och barn och de får då en förståelse för vad som sker. Kommunikationen 

mellan vuxna och barn ses ur ett sociokulturellt perspektiv som att vi lär oss i sociala 

sammanhang, i interaktion med andra. Barnen kan både se och fråga hur andra gör och med 

hjälp av dem som har mer kunskap än de själva gör att de utvecklas i den proximala 

utvecklingszonen (Askland & Sataøen, 2014).  

 

Resultatet visar på att om barnen inte får frågor av förskolläraren fortsätter de att ställa frågor 

och besvara dem själva. Ingen blev tyst av att förskolläraren inte uppmärksammade barnens 

utforskande. Jag uppfattade pedagogens tystnad som tecken på osäkerhet i situationen. 

Andersson och Gullberg (2014) bekräftar att förskollärare strävar efter att ha specifika 

ämneskunskaper för att kunna lära ut på bästa sätt. Många förskollärare känner sig osäkra och 

otillräckliga inom de naturvetenskapliga ämnena. De visar även på att det är viktigt att sänka 
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kraven på sig själv och ta fram sina pedagogiska erfarenheter. Forskarna lyfter vikten av att 

lyssna på barnen och deras förklaringar. Acceptera barns undersökningar och svar, menar 

Elstgeest (1996). Ett naturvetenskapligt arbetssätt ska inte resultera i ”det enda rätta svaret” 

utan vägen dit är det viktiga. Min undersökning bekräftar att ett undersökande arbetssätt kan 

fortsättas utvecklas i förskolor. Förskollärare bör vara medvetna om att beroende på hur frågor 

ställs, avgör det hur de ger barnen utmanande uppgifter som leder till utvecklat lärande. 

Lärarna ska sträva efter att ge feedback, menar Mortimer och Scott (2003).  

 

Metoddiskussion 
Under en aktivitet där barnen fritt kan undersöka har förskollärarna möjlighet att ställa frågor 

till dem i deras handlingar. Ur ett sociokulturellt perspektiv ses läraren som viktig i barns 

utveckling. Genom att välja observation som metod i examensarbetet skapas konkreta 

händelser och jag kan få se och höra hur pedagogerna ställer frågor, hur barnen bemöter 

frågorna och hur förskollärarna bemöter barnens frågor. Observationens kontext är viktig 

framhåller Franzén (2014). Processen sker i ett avgränsat rum vilket gör att jag hör vilka 

frågor som ställs och hur de besvaras. Jag försökte vara medveten om i mina tolkningar hur 

kroppsspråk och verbal kommunikation kan visa sig olika. Christoffersen och Johannessen 

(2015) menar att uppmärksammas sociala samspel blir undersökningen rikare genom att 

koppla ihop och dra slutsatser med det man ser och det man hör. De sociala interaktioner som 

sker mellan människor kopplas till det sociokulturella perspektivet. Enligt Christoffersen och 

Johannessen (2015) ger observationer upplevelser med alla sinnena och information hämtas 

från människors vardag. Bengtsson och Hägglund (2014) menar att om man vill få ett resultat 

som ska belysa människors vardag bör man fråga just de som det handlar om. 

 

I min studie använder jag observation för att få svar på mina frågeställningar. Det finns 

fördelar och nackdelar med detta. En fördel är att det ger en inblick i pedagogens och barnens 

konversation och agerande just där och då. Medan nackdelen är att det ger ingen insyn i hur 

förskollärarna lyfter frågor om kemiska processer annars i vardagliga verksamheten. I min 

undersökning var det jag som bestämde aktiviteten. Det kan ha påverkat hur förskolläraren 

agerade i situationen, men jag utgår från att förskollärarna i min undersökning ställde de 

frågor de hade gjort även om jag inte suttit bredvid och observerat. Om jag vetat säkert att alla 

vårdnadshavare tackat ja till samtycke hade observationerna gjorts inne på avdelningen, det 

hade gett en mer naturlig bild av hur kommunikationen ser ut när barn undersöker materials 

egenskaper. En fördel med att välja att genomföra observationen på olika avdelningar gjorde 

att jag kunde undersöka vilka frågor olika förskollärare ställde, när de befann sig i samma 

situation. Med tio veckors arbete behövde jag begränsa mig och jag hade inte tid att besöka 

förskolan innan för att bekanta mig med pedagoger och barn. Detta ser jag inte som helt 

nödvändigt då det är barnens ordinarie förskollärare som håller i aktiviteten. Jag drog också 

en gräns att tre observationstillfällen kändes rimligt att hinna med, då datainsamlingen kunde 

ske under en veckas tid. Tre tillfällen gav mig möjlighet att få svar på mitt syfte. 

 

Tillförlitlighet 
Franzén (2014) beskriver att observation är din uppfattning av vad du ser och det gäller att 

vara lyhörd. Det kräver stor noggrannhet och medvetenhet så att du återger rätt intryck. Den 
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strukturerade observationen ger ingen bakomliggande orsak till händelser, det finns bara ett 

observationsschema att tolka (Bryman, 2011). I rollen som forskare är det viktigt att vara 

medveten om att saker som sker samtidigt vid observationen behöver inte höra ihop 

(Thornberg & Fejes, 2016). För mig är det en av de första gångerna jag observerar och 

Bryman (2011) påpekar att det är svårt att urskilja när ord och handling påverkat varandra och 

när det inte gjort det, när man är nybörjare. Vid observationer kan även koncentrationen svikta 

och som forskare kan händelser passera omärkt. Observation kan också ha effekt på beteendet 

hos den som observeras, vilket påverkar tillförlitligheten (Bryman, 2011). Oavsett om jag 

sitter i ett hörn av rummet eller är deltagande i observationen så förstår jag att jag påverkar, 

jag kan aldrig bli osynlig. 

 

I en observation ser jag det som händer här och nu och inte tillrättalagda handlingar. I samma 

situation vid ett annat tillfälle kan något annat visa sig. Individer gör att observation som 

metod ger olika resultat vilket gör att validiteten minskar. Att analysera en observation görs 

utifrån din egen tolkning, tidigare erfarenheter, upplevelser och forskarens intresse inom 

ämnet är det som lyfts fram. Det gör att observationers tolkningsmöjligheter har stor variation 

och kan skrivas fram på olika sätt (Christoffersen & Johannessen, 2015). Bryman (2011) 

framhåller att strukturerad observation gynnas av att kompletteras med en annan metod så att 

avsikten med beteendet framkommer. En intervju hade kunnat vara ett komplement i mitt 

arbete, för att få en fördjupad förståelse för förskollärarens frågor.   

 

Generaliserbarhet 
Min studie har ett snävt urval och jag kan inte säga att kommunikationen generellt ser ut som 

det mitt resultat visar. Jag kan däremot se likheter i mitt resultat, mot tidigare forskning, att 

förskollärares frågor spelar roll för hur barn erövrar kunskap (Elstgeest, 1996; Emanuelsson, 

2001; Thulin, 2011). Jag kan också stödja mitt resultat på att det är förskolläraren som ställer 

frågor så att det leder till en konversation med barnen, då Thulin (2011) också kom fram till 

det. Båda resultaten visar också att det är läraren som ställer en fråga för att fånga barnens 

uppmärksamhet. Bryman (2011) menar att generaliserbarhet kopplas till mätningen man gör i 

kvantitativa studier och inte som i min studie som är kvalitativ. Giltigheten i mitt arbete kan 

ges genom att visa på hur mitt resultat kan kopplas till tidigare forskning. 

 

Bidrag till yrkesutövningen 
Min studie bidrar till förskolläraryrket på så sätt att den ger förståelse för hur man genom att 

uppmärksamma vardagliga kemiska processer kan lyfta barns utforskande. Att ställa frågor 

som leder dem till nya utmaningar gör att barnen kan erövra ny kunskap. Det viktiga är inte 

att få ett rätt svar av barnen utan att fånga deras tankar om frågan de fått. Produktiva frågor 

och ett undersökande arbetssätt är grunden till att barnen får erfara hur de blir en tillgång i 

gruppen, genom att själva utmana sin kunskapsbildning. Att sträva efter en kommunikation 

som innefattar inledning av förskollärare, respons från barnen för att barnen sedan ska få 

feedback på det de svarat gynnar dialogen (Mortimer & Scott, 2003). Genom konkreta 

händelser och att förskolläraren samtidigt nämner begrepp leder till att barnen får erfara 
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ämnesspecifika ord. Ord som de senare känner igen och gör att de kan uttrycka sig i 

naturvetenskapliga sammanhang och på så sätt bli förstådda (Ashbrook, 2006). 

Barn ska få erfara den tillfredsställelse det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och att få uppleva 

sig vara en tillgång i gruppen. (s.5, Skolverket, 2016). 

 

Förslag till vidare forskning 
Min studie belyser kommunikationen vid en planerad aktivitet. Vidare forskning skulle kunna 

sätta förskollärare och barns kommunikation vid aktiviteter om kemiska processer i ett större 

sammanhang. När undersöker barn materials egenskaper i den dagliga verksamheten och i 

spontana aktiviteter? Vad är det barnen intresserar sig för och hur ställer förskollärarna frågor 

för att fånga och bibehålla barnens intresse?   
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Bilaga 1 

Informationsbrev Vårdnadshavare 
Hej!  

Jag heter Caroline Zethson och går förskollärarprogrammet på Karlstads universitet. Jag 

skriver nu mitt examensarbete inom ämnet kemi i förskolan.  

 

Syfte 

 

Syftet med undersökningen är att ta reda på vad barnen ställer för frågor när de utforskar 

kemiska fenomen i en bestämd aktivitet och hur förskollärarna bemöter deras frågor. 

 

Genomförande 

 

Undersökningen sker genom en planerad aktivitet med en mindre grupp barn. Som forskare 

gör jag observation vid aktiviteten och kompletterar med ljudinspelning. Det är barnens 

förskollärare som leder aktiviteten. Det är okej att närsomhelst meddela att man vill avbryta 

sitt barns deltagande och jag ”checkar” av med barnen om deras samtycke till deltagande 

innan aktiviteten startar. 

 

Anonymitet 

 

Vid redovisning av resultat i mitt examensarbete garanteras ni anonymitet. Inga namn på 

varken barn eller förskola nämns, all identitet är skyddad. Under arbetets gång är det endast 

jag som har tillgång till insamlad data. Efter godkänt arbete raderas all data. 

 

Observationen kommer att ske med ett fåtal barn, vilket gör att även om du godkänt 

medverkan så är det inte säkert att ditt barn är med i undersökningen. Jag är tacksamt för 

snabbt svar då examensarbetet pågår under en begränsad period. 

Har du frågor eller vill ändra ditt samtycke till undersökningen kontakta mig 

Xxxx 
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Bilaga 2 

Samtyckesbrev: Vårdnadshavare 
Jag ger härmed samtycke till att mitt barn får delta/ inte delta i undersökningen. Jag är med-

veten om att jag när som helst kan meddela att mitt barn inte ska medverka längre. Forskaren 

har som ansvar innan påbörjad observation att få barnets godkännande. Jag får med mig in-

formationsbrevet hem. 

 

Ja, mitt barn får delta 

 

Nej, mitt barn får inte delta 

 

 

Barnets namn…………………………………………………………. 

 

Båda vårdnadshavare är informerade  

 

 

Vårdnadshavares underskrift……………………………………………… 

 

 

Ort och datum…………………………………………………………….. 
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Bilaga 3 

Informationsbrev Förskollärare 
Hej! Jag heter Caroline Zethson och går förskollärarprogrammet på Karlstads universitet. Jag 

går nu termin 6 och skriver mitt examensarbete inom ämnet kemi i förskolan.  

Syfte 

Syftet med undersökningen är att ta reda på vad barnen ställer för frågor när de utforskar ke-

miska fenomen i en bestämd aktivitet och hur förskollärarna bemöter deras frågor. 

Genomförande 

Undersökningen sker genom en planerad aktivitet i tre olika grupper, en från varje avdelning. 

Varje grupp består av fyra barn, 4-5 åringar och du som förskollärare medverkar. Som förs-

kollärare ansvarar du för aktiviteten. Jag tänker att barnen ska få utforska materials egen-

skaper. Så en stor balja med vatten finns i rummet och olika material såsom bröd, isbit, sten, 

penna, sirap, russin, olja. Sedan är det fritt fram för barnen att utforska och ställa frågor. Som 

forskare är jag icke-deltagande och gör observation utifrån ett strukturerat schema. Jag har 

även ljudinspelning på som komplement. Innan observationen träffas vi för att prata om akti-

viteten och eventuella frågor. Efter utförd observation ses vi igen för att stämma av. Dessa 

samtalen sker i grupp med de tre förskollärare som deltagit. Jag planerar att avsätta ca 30 min 

för observationen och 15 min för intervju. Intervjuerna kommer dock inte ske samma dag som 

observationerna för alla då jag ska hinna observera var grupp för sig. 

Anonymitet 

Under undersökningens gång är det bara jag som har tillgång till insamlad data. Efter godkänt 

resultat raderas all data. Identiteten skyddas genom att alla data avidentifieras. Det är frivilligt 

att delta och du kan närsomhelst avbryta ditt deltagande. 

 

Examensarbetet pågår under en kort period och jag är tacksam för snabbt svar. 

Har du frågor eller vill ändra ditt samtycke till undersökningen, hör av dig till mig. 

xxxx 
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Bilaga 4 

Samtyckesbrev: Förskollärare 
Härmed ger jag mitt samtycke till att delta i undersökningen. Jag är medveten om att jag när 

som helst har rätt att avbryta min medverkan. Informationsbrevet får jag med mig hem. 

 

 

Deltagares underskrift…………………………………………… 

 

 

Ort och datum…………………………………………………… 
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Bilaga 5 
 

Observationsschema 

Datum: 

Deltagande: 

Material: 

 

Barn säger  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barn gör 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagogens säger 

(markera improduktiv 

i rött, produktivt i 

grönt) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagogen 

gör 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egna reflektioner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


