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Abstract 

The purpose of the study was to study how the educators communicate with 

children by finding out how they respond to the children's questions in an ac-

tivity that contains the subject of biology. But also to get a deeper understand-

ing of how the educators think when dealing with the children's issues in the 

activity and whether there are any connections between how the educators 

think and act when interacting with the children. The study was carried out in 

two different preschools with four different educators during four different ac-

tivities in the subject of biology. In the activities, between 3-5 children aged 3-

5 years were present. I have used structured observation and a supplementary 

semi-structured interview after the observation with each educator. The result 

of my study shows that the way educators respond to the children's issues in 

the activities varies, but the fellow researching way of asking counter-ques-

tions to the children is the treatment that dominated the responses. The result 

showed that all educators felt it was important to start from the children's in-

terest when conducting the activity. Differences can be seen in the result of 

how the educator addresses the child in practice and how they think about their 

own way of interacting with the children. 

 

Keywords: Preschool, children, biology, communication, interaction,  
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Sammanfattning 

Syftet med studien var att studera hur pedagoger kommunicerar med barn ge-

nom att ta reda på hur de bemöter barnens frågor i en aktivitet som innehåller 

ämnet biologi. Men också få en djupare förståelse för hur pedagoger tänker vid 

bemötandet av barnens frågor i aktiviteten och om det finns några samband 

med hur pedagoger tänker och sedan interagerar med barnen. Studien genom-

fördes på två stycken olika förskolor med fyra olika pedagoger vid fyra olika 

aktiviteter i ämnet biologi. I aktiviteterna närvarade mellan 3–5 barn i åldern 

3-5år. Jag har använt mig av strukturerad observation och en kompletterande 

semistrukturerad intervju efter observationen med varje pedagog. Resultatet av 

min studie visar på att pedagogernas sätt att bemöta barnens frågor i aktivite-

terna varierar, men där det medforskande sättet att ställa motfrågor till barnen 

är det sättet som dominerade vid aktiviteterna. Resultatet visade att alla peda-

goger tyckte det var viktigt att utgå från barnens intresse vid bemötandet i ak-

tiviteten. Skillnader kan ses i resultatet hur pedagogerna bemöter barnet i prak-

tiken och hur de tänker kring sitt sätt att kommunicera med barnet vid aktivi-

teten.  

 

Nyckelord: Förskola, barn, biologi, kommunikation, interaktion 
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1. INLEDNING 

Det står i förskolans läroplan att pedagogen ska bidra till att barnens nyfiken-

het, företagsamhet och intressen uppmuntras och att deras vilja och lust att lära 

ska stimuleras. Pedagogerna ska utmana barnen i olika lärprocesser samt att 

barnet även ska få vägledning av vuxna för att öka sina insikter och utmanas i 

sitt intresse för naturvetenskap (Skolverket, 2016). 

Thulin (2015) menar att interaktionen mellan barn och vuxen ligger till grund 

för vad barn lär sig kring naturvetenskap i förskolan, pedagogen har en aktiv 

och betydande roll i barns naturvetenskapliga lärande. Därför är det pedago-

gens uppgift att möta barnen i deras frågor på ett professionellt sätt så att bar-

nen utvecklas i sin lärprocess. Skälet till att jag ville studera just kommunikat-

ionen mellan pedagog och barn är för att jag finner detta som en mycket viktig 

del i barns lärandeprocess.  

Under min utbildning har jag tagit del av flera förskolors verksamhet och upp-

lever då att många pedagoger är osäkra och till och med ointresserade av att 

svara på och bemöta barnens alla frågor och inte minst i de naturvetenskapliga 

ämnena som biologi. Trots att tidigare litteratur (Thulin, 2015) har diskuterat 

hur betydelsefull pedagogens roll är för att barns ska utveckla sitt lärande till 

exempel i ämnet biologi, har jag noterat att det finns brister i praktiken.  

Syftet med studien är att göra en systematisk undersökning över en lärandesi-

tuation där biologi är i fokus. Jag kommer att undersöka hur pedagoger kom-

municerar med barn genom vilken typ av bemötande de ger barnen, samt hur 

pedagogerna själva ser på sitt bemötande av barns frågor. Denna studie kan ha 

relevans för andra pedagoger i förskolan då jag hoppas kunna väcka funde-

ringar och diskussioner i arbetslagen kring hur de bemöter barnen på deras 

förskola för att kunna hjälpa dem vidare i lärprocessen inom ämnet biologi.  

  



Bemötande av barns frågor i ämnet biologi  Louise Fröberg 

2 

 

1.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att bidra till mer kunskap kring hur pedagoger kom-

municerar med barnen vid ämnet biologi, samt att få en förståelse för hur pe-

dagoger tänker kring interaktionen med barnen.    

1.2 Frågeställning 

Hur bemöter pedagoger barnens frågor under aktiviteten i ämnet biologi? 

Hur tänker pedagoger om bemötandet av barnens frågor vid aktiviteten? 
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1.3 Bakgrund 

1.3.1 Naturvetenskap i förskolan 

Naturkunskap i förskolan handlar om frågor som rör människan, djur, växter, 

klimat och miljön. Genom att succesivt upptäcka samband kan barnen få en 

förståelse och kunskaper om begrepp, växter och djur samt hur natur, samhälle 

och djur påverkar varandra. Syftet med den naturvetenskapliga ämnena i för-

skolan är att barn ska få grundläggande kunskaper om naturen och få förståelse 

för allt liv. Detta ska ske genom ett naturvetenskapligt arbetssätt, där iaktta, 

ställa frågor och utforska är i fokus (Utbildningsdepartimentet, 2010).  

1.3.2 Läroplanens intentioner 

Läroplanen för förskolan är en politisk förordning som anger målen för verk-

samheten. Målen i förskolan är formulerade som strävansmål. Anledningen till 

detta är att förskolan inte är obligatorisk och att varje barn medverkar utifrån 

olika villkor.  

1998 kom förskolans första läroplan med strävansmål, där kunskap, lärande 

och ämnesinriktade mål fick en mycket större roll i verksamhetens arbete. I 

läroplanen från 1998 kom naturkunskap mest att handla om natur och miljö 

(Thulin, 2015). I denna läroplan fanns det ett strävansmål som innehåll natur-

vetenskap.  

Förskolan ska sträva efter att varje barn skulle få möjlighet att ut-

veckla en förståelse för sin egen delaktighet i naturens kretslopp och 

för enkla naturvetenskapliga fenomen, liksom sitt kunnande om väx-

ter och djur (Skolverket, 1998 s.9). 

Genom att förskolans läroplan har reviderats genom åren har naturvetenskap 

fått betydligt mera plats i läroplanen (Thulin, 2015). Målen i förskolans läro-

plan inom naturvetenskap är nu att 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse och för-

ståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och 

samhälle påverkar varandra. 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för 

naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om 

växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen. 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att ur-

skilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om natur-

vetenskap (Skolverket, 2016 s.10). 
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1.3.3 Pedagogens roll vid läran om ämnet naturvetenskap 

Pedagogen har en viktig roll när barnen ska ges möjligheter att få uttrycka och 

utveckla sina kunskaper inom biologi och andra naturvetenskapliga ämnen. 

Bland annat står det i förskolans läroplan att:  

Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så 

att barnen stimuleras och utmanas i sitt intresse för naturvetenskap 

och teknik. 

Arbetslaget ska utmana barns nyfikenhet och begynnande förståelse 

för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap 

och teknik (Skolverket, 2016 s.11). 

Det finns många riktlinjer för hur förskolan ska arbeta med ämnet naturkun-

skap i förskolan samt riktlinjer kring hur pedagogen och arbetslaget ska arbeta 

för att barnen ska erövra sig kunskapen kring biologi och andra naturveten-

skapliga ämnen (Thulin, 2015). 

Johansson & Pramling Samuelsson (2006) fann i sin forskningsstudie att det 

sociala samspelet mellan barn och pedagog har betydelse för lärandet. Även 

Thulin (2015) menar att interaktionen mellan barn och vuxen ligger till grund 

för vad barn lär sig kring naturvetenskap i förskolan. Hon menar att hur peda-

gogen ser på sitt uppdrag är avgörande för hur de deltar, eller inte deltar vid 

barnens lärprocess. Barn lär sig hela tiden, men vad barn egentligen lär sig 

beror på vad pedagogen erbjuder och uppmärksammar vid deras interaktion.  

För att kunna utveckla sitt lärande kring naturvetenskapliga ämnen som biologi 

menar Thulin (2015) att barnet ska vara delaktig i en kommunikation mellan 

barn och pedagog på ett språkligt vis som innehåller naturvetenskapliga be-

grepp. Hon resonerar att det inte går att skilja språk och naturkunskap åt, då 

naturen inte talar för sig själv, därför är pedagogens roll viktigt i det naturve-

tenskapliga lärandet. Hon menar vidare att det är speciellt viktigt hur pedagog 

och barn kommunicerar med varandra och vilka frågor som barnet respektive 

pedagog ställer. Hur dessa frågor bemöts är avgörande för att kunna bidra till 

att barnet utvecklar ny förståelse för något. Hon betonar också att hur pedago-

gen bemöter och vidareutvecklar barnets intresse är en mycket viktig del i de-

ras uppdrag (Thulin, 2015). Detta förespråkar också Gustavsson och Pramling 

(2014) då de menar att pedagogens förhållningssätt till hur de kommunicerar 

med barnet har en stor betydelse för det naturvetenskapliga lärandet. De har i 

sin studie sett olika sätt att kommunicera vid aktiviteter som rör det biologiska 

ämnet. Det undersökande arbetssättet tillsammans med barnen har visat sig 

vara det arbetssätt där barnet har större möjlighet att utveckla sin kunskap och 

förståelse för fenomenet i fråga.  



Bemötande av barns frågor i ämnet biologi  Louise Fröberg 

5 

 

1.3.4 Bemöta barnen i deras frågor i de naturvetenskapliga 

ämnena 

När man i förskolan ska arbeta med ämnet naturvetenskap menar Thulin (2010) 

bör man ta hänsyn till och uppmuntra barnens frågor. Thulin (2010) betonar 

att hur barnens frågor bemöts kan vara en utmaning för pedagogen. Helldén 

(2010) hävdar också att frågor kan vara betydelsefulla för barns lärandet, men 

samtidigt att frågor kan begränsa barns lärande, då frågor inte kan bemötas 

hursomhelst, det är avgörande vad pedagogen har för kunskap om hur de ska 

bemöta barns frågor. 

Elfström, Nilsson, Sterner och Wehner- Godée (2010) förespråkar produktiva 

frågor. Det är en typ av frågor som kan hjälpa barn att komma vidare därför att 

de kan leda till undersökande aktiviteter. Dessa frågor stödjer ett utforskande 

arbetssätt genom att hjälpa barnen att göra observationer, ställa hypoteser, 

kunna skapa funderingar, och dra slutsatser kring fenomenet i fråga. Produk-

tiva frågor kan formuleras olika beroende på vilket håll pedagogen vill att lär-

processen ska gå. Thulin (2010, 2011) hävdar också att de undersökningsbara 

frågorna är att förespråka, då pedagogen inte ger det färdiga svaret utan erbju-

der barnet att komma vidare i deras funderingar. Leicht Madsen (1999) menar 

också att det kan anses som ett positivt bemötande att svara på barns frågor 

genom att ställa en fråga tillbaka. Men hävdar också att lärprocessen kan stanna 

där genom att situationen ändrar riktning och det är den vuxne som dominerar 

dialogen istället för barnet. Barnet får då frågan tillbaka och kan då känna sig 

okunnig och obekväm och för att undgå detta drar den sig tillbaka. Detta häv-

dar också Thulin (2011) då hon menar att det är den vuxne som ofta har över-

taget i kommunikationsmönstret, vem som ställer frågorna och hur frågorna i 

de biologiaktiviteterna ställs.  

Leicht Madsen (1999) tar upp att om den vuxne bemöter barnet med, ”det sva-

ret tar vi reda på sedan” kan detta vara ett sämre bemötande av barnets frågor, 

då barn lever i nuet och de vill gärna ha respons direkt. Det är stor risk att 

barnets intresse och nyfikenhet svalnar när svaret på frågan dröjer. Ett annat 

dilemma som kan uppstå i kommunikationen mellan vuxna och barn kan vara 

om pedagogen bemöter barnet med svåra och krångliga motfrågor. Detta be-

mötande kan göra så att barnet inte fortsätter att ställa frågor och detta kan 

bidra till att det hindrar barns utforskande och utveckling inom det naturveten-

skapliga ämnet. Thulin (2011) har sett i sin studie att det finns barn som ställer 

samma fråga till pedagogen flera gånger men frågorna förblir ofta obesvarade, 

där pedagogen helt enkelt undviker att ta ställning. Att inte få sina svar besva-

rade problematiserar Eshach (2011) då han har sett att om barns funderingar 

och frågor kring naturvetenskapliga fenomen ignoreras, förloras en möjlighet 

att utveckla den naturvetenskapliga förståelsen. 
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Pramling Samuelsson & Emilsons (2012) menar att kommunikationen mellan 

pedagog och barn är ofta av strategisk målorienterad karaktär där pedagogen 

ofta vill att barn ska prestera något och då ställs lätt motfrågor som leder mot 

just detta som pedagogen vill att barnet ska lära sig. De menar att det kan ses 

som att pedagogen istället bemöter barnen med frågor om det som de vill att 

barnet ska se och skapa ett intresse för. Vilket kan göra att barnet tappar fokus 

på det som pedagogen vill uppmärksamma för att det inte ligger i barnets in-

tresse just då, resultat visar att detta ignorerar ofta pedagogen. Thulin (2006) 

fann liknande i sin studie, att när barnen har gjort upptäckter om ett naturve-

tenskapligt fenomen bemöter pedagogen ofta barnet genom att styra in samta-

let på en annan väg.  

Sundberg, Areljung, Due, Ottander, & Tellgren (2016) diskuterar kring hur 

pedagogerna ser på sitt bemötande kring ämnet naturvetenskap. De menar att 

flera pedagoger ser positivt på att bemöta barn med ett medforskande sätt. 

Detta sättet menar de ställer inget krav på pedagogens kompetens inom ämne. 

Samtidigt problematiseras detta då de menar att fler pedagoger har uttryckt 

känslan av det ”förlorade tillfället” då barnens teorier och funderingar kring ett 

fenomen går förlorat på grund av kunskapsbrist. Lärandet i förskolan grundar 

sig mycket i begreppet ”här och nu” då det sällan ger tillfälle att gå undan och 

ta reda på det rätta svaret när barn ställer en fråga. Sundberg et al. (2016) ser 

pedagogernas beskrivning till de ”förlorade” lärtillfällen som en stark vilja att 

alltid vilja stödja barnen i deras utveckling. De anser att det inte är helt enkelt 

att veta vilka kunskaper som en pedagog behöver fördjupa sig inom för att 

kunna ta tillvara barns spontana frågor och funderingar om ämnet naturveten-

skap.   

Ideland och Malmberg (2010) beskriver tre olika roller som pedagogen kan 

inta i bemötandet av barnens frågor i det biologiska ämnet. Allvetaren, svarar 

oftast på frågan, och besitter kunskap om ämnet. Omvårdaren, är pedagogen 

som använder sig av ett antropomorfistiskt uttrycksätt, där bemötandet handlar 

om att känna empati och fenomenet i fråga får en mänsklig gestaltning. De 

beskriver även rollen som medforskare, detta är när pedagogen bollar tillbaka 

frågan med en ny som får barnet att rikta uppmärksamhet mot fenomenet som 

undersöks. Att kunna möta barnen i deras frågor menar de är en kompetens 

som ingår i det naturvetenskapliga arbetssättet.  

Thulin (2011) har sett i sin studie att pedagogerna använde ett antropomorfist-

iskt språk när de skulle förklara olika processer för barnen. Detta problemati-

serar Thulin (2006) då hon menar att här blir barnets empatiska förmåga i fo-

kus, då är det lätt att barnen tar efter pedagogens antropomorfistiska synsätt, 

risken finns då att det naturvetenskapliga innehållet försvinner. Hon menar att 



Bemötande av barns frågor i ämnet biologi  Louise Fröberg 

7 

 

bemötandet inte ska stanna där utan ska barnet utveckla kunskaper om natur-

vetenskap så måste pedagogen ta barnens frågor på allvar och besvara barnens 

frågor utifrån sina egna kunskaper. Problemet kan då vara menar hon att peda-

gogen inte besitter tillräckligt med kunskap i ämnet.  

1.3.5 Betydelsen av pedagogens kompetens i ämnet biologi 

Ideland och Malmberg (2010) nämner att ämnet naturvetenskap oftast tolkas 

som ett svårt ämne där pedagogen ska ha stor kunskap och känna till mycket 

information. Forskning visar att pedagoger som arbetar med de mindre barnen 

är oftast tveksamma till ämnet naturvetenskap, detta beror ofta på brist i kom-

petens när de ska undervisa i ämnet. Detta tar även Elfström et al. (2014) upp 

och menar att brist på kunskap inom det naturvetenskapliga ämnet gör att pe-

dagogen blir osäker i arbetet med biologi samt de andra naturvetenskapliga 

ämnena. I Sundberg och Ottander (2013) fann att kunskap om biologi som en 

förskollärarstudent tar till sig under utbildningen påverkar deras syn och attityd 

till ämnet och de blir även säkrare och tryggare i undervisningen av de natur-

vetenskapliga ämnena. Fleer (2009) hävdar dock i sin studie att lärares sätt att 

se på det naturvetenskapliga ämnet och det naturvetenskapliga lärande har en 

större betydelse för barns lärande än vad deras kunskaper har inom ämnet. 

Detta håller Leicht Madsen (1999) med om då hon diskuterar i sin text att bio-

logi är så mycket mer än att bara svara barnet med rena fakta. Det är sättet som 

du bemöter barnet i biologi som är avgörande för att få dem intresserade och 

nyfikna. 

1.3.6 Barns perspektiv  

Thulin (2015) menar att pedagogens roll vid lärandet av biologi och andra na-

turvetenskapliga ämnen är mycket betydelsefull. Pedagogen behöver vara nära 

barnet för att kunna bemöta barnens tankar och frågor kring fenomenet. För att 

kunna förstå barnens tankar och vad som intresserar dem menar de att pedago-

gen behöver utgå ifrån ett barns perspektiv.  

Att närma sig ett barns perspektiv innebär ett förhållningsätt som bygger på 

emotionell närvaro, respekt, och lekfullhet för barn och en nyfikenhet på barns 

olika livsvärldar (Emilsson, 2008). Mårdsjö Olsson (2010) betonar också att 

pedagogen ska ha ett barns perspektiv när de genomför sitt uppdrag i verksam-

heten. Hon menar att det är viktigt att ta vara på barnens tankar, färdigheter 

och frågor för att kunna bemöta och tolka vad som intresserar barnen för ut-

vecklingen ska komma vidare. Helldén (2010) belyser att pedagogen behöver 

kompetens till att inta ett barns perspektiv genom att kunna se och vara med i 

barns utforskande i ett naturvetenskapligt lärande.  
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Att förstå och tolka barns perspektiv, det som visar sig för barnet, kan vi inte 

göra fullt ut menar Johansson och Pramling Samuelsson (2003). Detta beror på 

att barnets erfarenheter blir deras egna syn på världen. För att kunna närma sig 

barns perspektiv är det därför viktigt att vara medveten om vilken kunskaps- 

och barnsyn som man har. De nämner flera saker som kan vara betydelsefulla 

att vara medveten om, hur ett barn lär, vilken betydelse det kommunikativa 

mötet och lyhördheten för barns lärprocess vi har samt hur vi tolkar och förstår 

det som barnet utrycker som meningsfullt (Johansson & Pramling Samuelsson, 

2003).  

Att förhålla sig till barns perspektiv har inte alltid varit självklart enligt Pram-

ling Samuelsson och Asplund Carlsson (2014). De menar att från början såg 

man på barnets lärande utifrån ett bestämt utvecklingspsykologiskt schema och 

nu som en kompetent individ som har egna förmågor att kunna förstå sin om-

värld. En förändring har skett när ny forskning, nya teorier, samhällets föränd-

ring och styrdokument som läroplanen har tagit plats i verksamheten. Dessa 

förändringar menar de har i sin tur ställt nya krav på hur pedagogen ska se ur 

barnets perspektiv för att kunna skapa delaktighet, kommunikation och sam-

spel. 
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2 TEORI 

2.1 Sociokulturellt perspektiv 

Denna studie handlar om hur pedagoger samspelar med barn genom hur de 

bemöter barns frågor och funderingar i ämnet samt hur de själva ser på sitt 

bemötande därför blir ett sociokulturellt perspektiv ett naturligt val av teore-

tiskt ramverk för denna studie.  

Det sociokulturella perspektivet har sin utgångspunkt i psykologen Lev 

Vygotskijs teorier, perspektivet har varit uppmärksammat sedan mitten av 

1900-talet. I det sociokulturella perspektivet lär och utvecklas människan till-

sammans med andra med de rätta verktygen, artefakter, i ett kulturellt, socialt 

och historiskt sammanhang (Säljö, 2000).  

Att ha en sociokulturell syn på lärandet innebär att då existerar kunskap mellan 

individer inte enbart inom individen. Vygotskij menade att man är beroende av 

den miljön som finns runtomkring en. Kunskap erfar man genom samspel med 

någon annan när man försöker att förstå varandra och situationen. Kunskapen 

finns och utvecklas genom en interaktion. Begreppet artefakter är ett centralt 

begrepp i det sociokulturella perspektivet där Säljö (2000) menar att för att 

kunna förstå den mänskliga kunskapen måste vi analysera hur människan ut-

vecklar och använder sig av antingen de språkliga eller materiella artefakterna. 

Säljö (2000) menar att det mänskliga språket är ett unikt redskap, för att barn 

ska lära sig inom det sociokulturella perspektivet. Han menar att genom språ-

ket kan vi tolka olika situationer och sedan lära oss utav de situationerna. Det 

är en mycket viktig del för att kunna skapa och kommunicera kring kunskapen. 

Han menar att mycket av den kunskap som redan finns är skapad genom det 

mänskliga språket. Språket beskrivs som medierande, det vill säga språket blir 

här ett verktyg för tänkandet. Den vuxna utvecklar då olika språkliga begrepp 

för att möta och utmana barnen i deras lärande (Säljö, 2000). 

Smidt (2010) menar att när barn lär sig olika vetenskapliga begrepp inom det 

sociokulturella perspektivet möter barnen dessa genom undervisning i försko-

lan, dessa begrepp används oftast inte i det vardagliga utan lyfts fram vid ett 

mer ämnesinriktat innehåll. Genom interaktion med en mer kunnig person 

inom ämnet får barnet mer kunskap i dessa abstrakta och generella begrepp. 

Säljö (2013) beskriver begreppet som den proximala utvecklingszonen, vilket 

kan kopplas ihop med sättet att erövra kunskap kring de vetenskapliga begrep-

pen. Den proximala utvecklingszonen beskriver Säljö (2000) som när barnet 

behöver utmanas i sitt lärande för att kunna uppnå nästa kunskapsnivå. Han 
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menar att det är avståndet mellan det som barnet klarar själv utan stöd och det 

som barnet bara klarar av med hjälp av en vuxen eller ett annat barn som har 

mer kunskap inom ämnet. Barnet och den vuxna som besitter mer kunskap är 

då vägledaren som vägleder barnet in i nästa zon.  

Dysthe (2003) beskriver det sociokulturella perspektivet som ett sätt att lära 

sig att kommunicera. Genom att vi kommunicerar med andra får vi möjlighet 

att komma in i andras kulturer och därigenom gemenskap med andra. Hon me-

nar också att det är genom kommunikationen med andra som vi formas och 

formar andra. I det sociokulturella perspektiv är därför kommunikationen av-

görande för människans lärande och utveckling. 
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3 METOD 

3.1 Metodval 

Metoderna jag använde mig av i min undersökning är strukturerad observation 

och semistrukturerad intervju. Strukturerad observation använde jag för att 

kunna se på ett så konkret sätt som möjligt hur pedagogerna bemötte barnens 

frågor. Christoffersen och Johanessen (2015) menar att observation lämpar sig 

bra när man vill samla in information om beteende i olika situationer. Jag valde 

att använda mig av en strukturerad observation där ett observationsschema 

hjälpte mig när jag skulle föra anteckningar, vilket innebär att man observerar 

med hjälp av ett schema som innehåller bestämda kategorier som avgör vad 

som ska observeras och skrivas ner (Christoffersen & Johanessen, 2015). 

De kategorier som jag använde mig av i observationsschemat är de begrepp 

som Ideland och Malmberg (2010) tog upp: Allvetare, omvårdare och pedago-

gen som medforskare. Jag valde även att lägga till en kategori med övrigt 

svar/bemötande för att om jag skulle finna bemötande av annat slag som inte 

passade in i mina redan bestämda kategorier. Jag delade upp mina observat-

ionskategorier i tre olika kolumner vilket hjälpte mig då jag kunde se på ett 

strukturerat sätt när ett bemötande skedde och i vilken form. Ett observations-

schema menar Bryman (2018) ska vara så specifikt och konkret så att observa-

tören ska kunna se just det beteende som är av intresse för studien. Han menar 

också att syftet med ett observationsschema är att kunna försäkra sig om att 

deltagarnas beteende registreras på ett organiserat sätt. Dessa förbestämda ka-

tegorier var betydande när jag skulle föra anteckningar över när varje bemö-

tande kom till uttryck. På ett systematiskt sätt kunde jag föra en anteckning i 

form av ett sträck i varje kategori när jag synliggjorde ett specifikt beteende. 

Jag var ickedeltagande i min observation (Christoffersen & Johanessen, 2015).   

Efter min observation använde jag kompletterande intervjuer med den pedagog 

jag har observerat. Kvalitativ intervju menar Christoffersen och Johanessen 

(2015) är bra för att kunna få möjlighet att fylla ut det som inte har kunnat ses 

i en observation. Det kompletterande intervjuerna gjorde jag för att kunna få 

en uppfattning om hur pedagogen tänker vid bemötandet i aktiviteten med bar-

nen. Christoffersen och Johanessen (2015) menar också att intervju är bra för 

att få en uppfattning om vad människor menar, tänker och kommentera hand-

lingar.  

Jag använde mig av semi-strukturerad intervju där frågan var bestämt sedan 

innan, men jag använde mig av ett par följdfrågor som hjälpte mig att fördjupa 

pedagogens svar. Christoffersen och Johannessen (2015) skriver att ha frågor 
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i intervjun som är bestämda sedan innan kan underlätta då datamaterialet ska 

analyseras, det blir lättare att analysera och jämföra vad informanterna har be-

svarat på samma fråga. Vid intervjun med de observerade pedagogerna an-

vände jag mig av ljudinspelning, vilket Christoffersen och Johannessen (2015) 

betonar att vid kvalitativa intervjuer bör man spela in dessa på band för att 

underlätta vid analysen av materialet, då kan den som intervjuaren gå tillbaka 

och lyssna flera gånger.  

3.2 Urval 

Observationerna och intervjuerna gjordes med fyra stycken pedagoger vid två 

olika förskolor. Jag valde att göra min studie i två förskolor som jag visste 

sedan innan var aktiva i något teman/arbete kring ämnet biologi. Detta för att 

det passar väl in i det ämne som jag har valt att studera. Mitt val föll på att 

observera en pedagog i taget och en mindre grupp med barn, mellan 3–5 barn 

vid varje aktivitet. Jag kände att detta val kunde vara rimligt för att hinna med 

att observera och samtidigt anteckna i mitt observationsschema hur pedagogen 

bemötte barnen.  

3.3 Etiska ställningstaganden 

När en studie ska göras i förskolan är det några etiska ställningstaganden som 

jag behövde ta hänsyn till. Jag började med att informera de berörda förskole-

cheferna vid varje förskola. Efter deras godkännande skickade jag frågan till 

förskolorna och genom mitt informationsbrev blev de informerade vad min 

undersökning hade för syfte. Jag gav i stora drag en beskrivning om hur under-

sökningen kommer att genomföras, information gavs också kring vad de del-

tagande hade för uppgift och att deltagandet var frivilligt och att de närsom-

helst kunde avbryta sin medverkan, det så kallade informationskravet (Löfdahl, 

2014).  

Sen gav pedagogerna sitt samtyckte till att delta i undervisningen, så kallade 

samtyckeskravet. I min undersökning fokuserade jag mest på hur pedagogerna 

samspelade med barnen vid aktiviteten, men kunde inte undgå att även obser-

vera barnen vissa stunder för att se hur de reagerade på pedagogernas samspel. 

Eftersom barnen är med i observationen behövde jag deras vårdnadshavares 

samtycke till att delta. Vid observationen ska även barnens vårdnadshavare in-

formeras om att barnen ska delta i observationen, de ska också ge ett samtycke 

till att deras barn får delta menar Löfdahl (2014).  

Konfidentialitetskravet innebär att alla uppgifter som samlas in vid undersök-

ningen behandlas privat, alla personuppgifter ska hanteras alltså så att ingen 
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kan ta del av dem (Löfdahl, 2014). I mitt informationsbrev delgav jag inform-

ation kring hur jag kommer att hantera alla uppgifter om namn på pedagoger, 

förskola och att andra uppgifter kring min studie. Jag informerade även om att 

all data som samlades in vid undersökningen kommer endast användas för min 

undersökning, så kallade nyttjandekravet (Christoferson & Johannessen 2015). 

Anteckningar vid observationerna och vid intervjuerna bara kommer att an-

vändas för min undersökning och kommer sedan att raderas.  

3.4  Genomförande 

Två veckor innan min undersökning ägde rum tog jag kontakt med förskole-

chefen på respektive förskola och informerade varför jag ville göra min studie 

och vad den handlade om. De var positiva och gav ett godkännande till att 

fortsätta att ta kontakt med förskolan. Någon dag efter godkännandet tog jag 

kontakt med förskolorna och informerade dem om vad mitt syfte var med 

undersökningen. Genom ett besök på förskolorna delade jag ut informations-

brev och samtyckesblanketter till både pedagogerna och vårdnadshavare.  

Efter deras godkännande och när flera samtyckeblanketter var godkända be-

stämde vi tid när jag kunde komma och göra min studie. När observationen 

ägde rum satte jag mig lite vid sidan av, där jag kunde se och höra vad som 

skedde mellan pedagog och barn.  

Jag observerade en pedagog i taget vid en aktivitet som innehöll ämnet biologi. 

Jag hade mitt observationsschema med förbestämda kategorier vad jag skulle 

titta efter i min observation, kategorierna var förbestämde utifrån mina fråge-

ställningar. Detta förenklade för mig i min datainsamling då jag kunde se på 

ett strukturerat sätt när mina frågeställningar synliggjordes. Efter varje obser-

vation genomfördes en intervju med den pedagog jag observerat. Detta data-

material samlade jag in genom en ljudinspelning.  

3.5 Analysmetod 

Efter att jag hade samlat in mitt datamaterial startade processen med att analy-

sera materialet. Jag sammanfattade min observation direkt efter observationen 

hade ägt rum, detta gjorde jag för att komma ihåg så mycket som möjligt av 

observationen vilket hjälpte mig när jag ska analyserar min data. Efter tran-

skriberingen av observationerna och med hjälp av mitt observationsschema 

och de olika kategorierna kunde jag få en bra överblick vilket resultat som min 

studie hade fått. Efter att jag hade analyserat varje observation för sig jämförde 

jag observationerna med varandra och försökte hitta likheter och skillnader i 

deras bemötande.  
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Jag transkriberade ljudinspelningarna på de kompletterande intervjuerna, ge-

nom att skriva ner dialogen för hand. Därefter utfördes jämförelser mellan de 

transkriberade intervjuerna och anteckningarna från observationerna. Jag jäm-

förde varje observation och intervju för sig till att börja med och på så vis 

kunde jag se hur pedagogen bemötte barnen i praktiken och hur de tänkte kring 

sitt bemötande av barnen i aktiviteten. Christoffersen och Johanessen (2015) 

skriver att det är viktigt att bearbeta och tolka genom att dela upp i bitar och 

kunna se ett mönster i datamaterialet. Fejes och Thornberg (2016) skildrar den 

kvalitativa analysen som ett sätt att beskriva fenomenet mer detaljerat. Ana-

lysen kan rikta in sig på att jämföra flera fall för att kunna se vad de har ge-

mensamt eller vad som skiljer dem åt. 
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4 RESULTAT OCH ANALYS 

4.1 Resultat av observationerna 

I resultatet kommer begreppet pedagoger att användas.  Med pedagoger menas 

den personal som är verksam i barngruppen i förskolan oavsett utbildning.  

Observationstillfälle Deltagare  Tid 

Observation 1, Skogen Pedagog 1, 4st barn, 4-5år Förmiddag, 35 min 

Observation 2, Läsa bok Pedagog 2, 3st barn, 4-5år Förmiddag, 20 min 

Observation 3, Film Pedagog 3, 4st barn, 3-5år Eftermiddag, 20 min 

Observation 4, Maskar Pedagog 4, 4st barn, 3-5år Eftermiddag, 25 min 

Observation 1, Skogen 

I denna aktivitet undersökte pedagog och barn krypen i skogen med hjälp av 

hinkar och luppar.  

Observation 2, Läsa bok om igelkotten 

Pedagogen satt tillsammans med barnen i läshörnan och läste i en bok om igel-

kotten.  

Observation 3, Film om djur som sover om vintern 

Aktiviteten börjar med att leka björnen sover, sedan spelas en film om björnar 

upp på väggen med hjälp av en lärplatta som är kopplas till en projektor.  

Observation 4, Maskar 

Pedagogen hade tagit fram papper och pennor så barnen hade möjlighet att rita 

en mask, framför dem låg också en lärplatta med en bild av en mask som kröp 

i jorden.  
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4.1.1 Hur bemöter pedagoger barns frågor under aktiviteten 

4.1.2 Resultat på antal bemötande hos varje pedagog per aktivitet 

Pedagogens 

bemötande 

Medforskaren Allvetaren Omvårdaren Bemötande 

i annan form 

Observation, 

pedagog 1 

5 5 2  

Observation, 

pedagog 2 

 7  2 

Observation, 

pedagog 3 

12 2   

Observation, 

pedagog 4 

8 2  2 

Totalt bemö-

tande 

25 17 2 4 

 

Tabellen ovan visar ett resultat av antalet olika bemötande som skedde i varje 

observation. Det visar på att pedagogerna skiljer sig i sitt sätt att bemöta bar-

nens funderingar och frågor. Observationerna visade att det fanns en skillnad i 

hur pedagog 1 bemötte barnen jämfört med de andra tre pedagogerna. Pedagog 

1 visade på en mer variation i sitt bemötande, medan de andra pedagogerna 

framförallt hade ett sätt som dominerade.  

4.1.3 Bemötande som medforskare 

I observationen med pedagog 1, 3 och 4 visade sig ett medforskande bemö-

tande. Detta gav sig uttryck genom att pedagog 3 och pedagog bemötte barnen 

genom att ställa motfrågor, de bemötte barnen i huvudsak på ett liknande sätt, 

där ofta motfrågor ställdes som, varför tror du det blir så, hur tänker du nu. 

Detta bemötande av motfrågor blir att de medforskande frågorna som pedago-

gen ställer tenderar att hålla kvar och diskuterar vidare om samma område i 

ämnet. 

Följande bemötande är från observation 3, vilket synliggör hur pedagog 3 be-

möter barnen på ett medforskande sätt med motfrågor:  
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- Vart är björnen på vinter? (pedagog 3) 

- Björnen sover (barn) 

- Ok, hela vinter, varför göra den det? (pedagog 3) 

- Trött (barn)  

- Varför tror du att den är så trött? (pedagog 3) 

- Vart tror du att björnen sover? (pedagog 3) 

- Hur ser det ut i ett ide tror du? (pedagog 3) 

Hos pedagog 1 tog det sig uttryck genom följande exempel:  

- Vart tror ni att djuren förvinner? (pedagog 1) 

- Varmare skog (barn) 

 

- Varmare skog, hur tänker du då? (pedagog 1) 

 

- Afrika (barn) 

 

- Varför kryper de dit tror ni? (pedagog 1) 

 

- Långt till Afrika säger (barn)  

Skillnader ses i pedagog 4:s bemötande i dialogen nedan då hen svarar på bar-

nens frågor på ett medforskande sätt men på ett annat vis. Hen bemötte barnen 

med motfrågor av typen att leda in dem på andra vägar inom samma ämne, 

motfrågor som, vad äter masken, vart sitter maskens huvud, frågor som tende-

rar att skapa fler funderingar hos barnen men samtidigt leda in dem på ett annat 

håll i ämnet.  

Följande bemötande är från observationen med pedagog 4 och visar hur peda-

gogen svarar barnen med motfrågor som tenderar att ändra riktning inom äm-

net.  

- Vad gör masken här? (pedagog 4) 

- Glider (barn) 

- Hur tar den sig framåt? (pedagog 4) 
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- Slemmig (barn) 

- Vad äter masken? (Pedagog4) 

- Löv, mossa, blad, jord (barnen) 

- Hur andas masken? (pedagog 4) 

4.1.4 Bemötande som allvetare 

I observationerna bemötte alla pedagogerna någon gång barnen utifrån bemö-

tandet som allvetare.  Hos pedagog 1 visade det sig genom att det var ett av de 

två mest dominerade bemötandet i observationen. I observationen med peda-

gog 3 och 4 tog det uttryck någon enstaka gång. Men skillnader kunde ses i 

observationen med pedagog 2 då det var det dominerade sättet att bemöta bar-

nen utifrån. Hos pedagog 2 tog det sig uttryck genom till exempel följande sätt:  

- Vad är detta för djur? (Pedagog 2) 

- Igelkott (barn) 

- En igelkott, den bor i lövhögar (pedagog 2) 

- Deras bon är av löv (pedagog 2) 

- När vaknar den? (barn) 

- På våren (pedagog 2) 

Bemötande som allvetare tar sig uttryck i följande exempel vid observation 

med pedagog 1: 

- Vem bor i stubben fröken? (barn) 

- Bor det någon i stubben? (pedagog 1) 

- Spindlar och maskar (barn) 

- Maskarna bor i jorden men spindeln kan bo i stubben (pedagog 1) 

4.1.5 Bemötande som omvårdaren 

Ett antropomorfistiskt uttryckssätt, där pedagogen bemötte barnens frågor som 

omvårdare observerades endast hos pedagog 1. Detta bemötande visade sig ett 

par gånger under hela observationen. Bemötande som omvårdaren tog sig 

uttryck genom följande exempel:  

- Titta där, vad kan det vara för djur? (pedagog 1) 

 

- Grå (barn)  
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- En gråsugga, ja den är grå i färgen, vi vänder stenen om igen så den 

inte blir rädd. (pedagog 1)  

4.1.6 Bemötande i form av ignorering/eget svar 

Andra sätt att bemöta barnen visade sig i observationen med pedagog 2. Där 

visades bemötande av barnens frågor i form av att pedagogen bemötte genom 

att ställa en motfråga som sedan pedagogen själv svarade på innan barnen hann 

att svara. Detta tog sig uttryck genom följande exempel: 

Barnen pratade om igelkottens taggar 

- Tror ni att taggarna är vassa på igelkotten? (pedagog 2) 

- De är vassa (pedagog 2) 

I observationen med pedagog 2 och pedagog 4 synliggjordes det ett bemötande 

av barnets fråga i form av att pedagogen ignorerade frågan genom att inte be-

möta den alls. Detta tar sig uttryck i följande exempel i observation 4:  

Diskussion uppstår vad masken äter: 

- Äter jord och bajsar (barn) 

- Hur bajsar den? (ett annat barn) 

 

- Komposten (barn) 

Dessa funderingar och frågor om masken bemöter inte pedagog 4.  

Pedagog 2 bemöter också genom att inte svara på barns funderingar alls, detta 

tar sitt uttryck genom följande exempel: 

- Titta fröken! (barn) 

- En igelkottbebis (barn) 

 

- Liten är den (barn) 

Pedagog 2 bemöter inte barnen i deras funderingar kring igelkottsungen, peda-

gogen pratar istället vidare om annat inom ämnet.  

Analysen av datamaterialet påvisar att ett medforskande sätt där olika form av 

motfrågor som ställs till barnen är det sättet som visa sig vara det vanligaste 

sättet hos pedagogerna att bemöta barnen i deras frågor och funderingar. Det 

kan vara motfrågor som håller barnen kvar vid sina funderingar om ett visst 
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område i ämnet, men det kan även vara motfrågor där pedagogen visar ett mer 

ledande sätt där frågorna domineras av pedagogen.   

 

4.2 Resultatet av de kompletterande intervjuerna 

Jag kommer att under denna rubrik ge en sammanfattning av de komplette-

rande intervjuerna med pedagogerna efter varje observation, pedagogerna pre-

senteras som ovan i observationerna med nummer från 1–4.  

4.2.1 Hur ser pedagogerna på sitt bemötande av barns frågor i 

aktiviteten 

Efter mina observationer ställde jag frågan till varje pedagog hur de själva tän-

ker vid bemötandet av barnens frågor i aktiviteten. Detta gjorde jag för att få 

en djupare förståelse för deras agerande vid bemötande vid aktiviteterna i ob-

servationen. 

Alla fyra pedagoger nämner i sina intervjuer att de tycker det är viktigt att utgå 

ifrån barnens intressen och vara närvarande där barnen är för att kunna bemöta 

barnens frågor och funderingar ur barnens perspektiv vid ämnet biologi. De 

menar också att det är viktigt att ta barnens frågor på allvar och vara medveten 

om att vi är där för att hjälpa dem vidare i deras funderingar kring ämnet.  

Pedagog 1 nämner att det kan vara svårt att bemöta barnen på ett bra sätt inom 

ämnet biologi, så att barnen får känna att det är deras intressen de utgår ifrån 

vid aktiviteten. Hen kände att det lätt kan bli att de arbetar med det som peda-

gogerna bestämmer att de ska arbeta med, då blir det lätt att vi utforskar utifrån 

ett vuxenperspektiv. Denna pedagog menar dock att hen är medveten om att 

bemötande utifrån barnets perspektiv är betydelsefullt för att fånga deras in-

tresse.  

”Barnet ska känna att man ser det dom ser och utforskar det, 

och inte bara det som jag ser” (pedagog 1). 

Pedagog 2 betonar att det är viktigt att bemöta barns frågor på det rätta sättet 

och med rätt fakta. Pedagog 1 nämner liknande i intervjun då hen talar om att 

bemöta med de rätta begreppen som har med biologi att göra är viktigt för 

barnen ska komma vidare i deras kunskapsutveckling.  

”Viktigt att bemöta barnen med rätt kunskap och begrepp 

inom biologi, då lär de sig vad saker heter” (pedagog 1). 
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”Jag vill dela med mig av allt jag kan inom djur och natur, 

rätt fakta till barnen tycker jag är viktigt” (pedagog 2). 

Detta skiljer sig i hur pedagog 4 resonerar kring hur barnens kunskapsutveckl-

ing kommer vidare, då hen talar för att barnen ska få fundera, prova och för-

söka komma på svaret själva när frågor uppstår, men att vi ska bemöta genom 

att ställa motfrågor och ledande frågor tillbaka som hjälper dem vidare i deras 

funderingar.  

” Barnen ska inte lära sig genom att fröken säger så och 

så, så är det” (pedagog 4). 

I intervjun med pedagog 4 betonar pedagogen att det är viktigt att försöka 

lyssna och förstå vad barnet tänker om det som ska undersökas i aktiviteten. 

Hen menar att det är när vi förstår barnen och hör deras frågor som en förståelse 

skapas för hur vi ska agera och bemöta barnens frågor.  

Pedagog 3 menar att bemötandet ska vara medforskande och att pedagogerna 

alltid ska ställa motfrågor tillbaka till barnen utifrån vad som intresserar dem 

just nu och genom det bemötandet försöka få igång en diskussion om ämnet. 

Pedagog 3 menar vidare att för att kunna komma vidare i barnens funderingar 

om ämnet biologi försöker hen undvika att bemöta barnens frågor med rena 

svar, hen vill istället vara medforskande.   

 ”Jag vill slänga ut frågor för att kunna väcka deras tan-

kar, varför frågor, varför gör björnen så?” (pedagog 3). 

Både pedagog 1 och pedagog 3 använder sig av en lärplatta vid bemötandet av 

barnens svar i ämnet biologi. Pedagog 3 tycker att lärplattan kan vara till bra 

hjälp för att kunna bemöta barnens frågor med raka svar ibland när det behövs, 

men detta betonar pedagog 3 att hen gör tillsammans med barnen för att också 

här kunna ställa motfrågor om ämnet. Detta menar även pedagog 1 då hen ser 

lärplattan som ett bra alternativ till att hitta det rätta svaret på barns frågor om 

inte pedagogen besitter den kunskapen. 

”Barnen har så många bra frågor med det är inte alls så 

att en annan har något rätt svar på det, vad heter det djuret 

eller växten, varför bor masken i jorden. Kan inte jag sva-

ret så brukar jag bemöta med att det måste vi ta reda på, vi 

kollar det på lärplattan när vi kommer in” (pedagog 1). 

Sammanfattningsvis visade det sig i intervjuerna att pedagogerna betonade 

olika aspekter kring hur de tänkte kring sitt bemötande av barnen under en 

biologiaktivitet. De handlade om att utgå från barnens intresse och betydelsen 
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av det medforskande bemötandet i form av att ställa motfrågor. De resonerade 

även kring att rätt fakta var av betydelse för att barnen ska få rätt svar i bemö-

tandet av deras frågor. För att försäkra sig om att ge den rätta fakta till barnen 

talade de om att lärplattan är ett sätt att finna kunskapen tillsammans med bar-

nen.   
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5 DISKUSSION 

5.1  Resultatdiskussion 

Resultatet i min undersökning visar att i alla fyra observationerna bemöter pe-

dagogen barnen i deras frågor och funderingar ofta så att en kommunikation 

uppstår mellan dem. Dock synliggörs det i observationerna att hur pedagogen 

bemöter barnen varierar. I resultatet av intervjuerna framgick det att pedago-

gerna tänker olika vid bemötandet av barnen, dock framgår det att det finns ett 

dominerande sätt att tänka, där pedagogerna framhåller att de behöver vara 

nära barnen i deras utforskande för att kunna se utifrån barns perspektiv på 

fenomenet i fråga för att de ska kunna bemöta barnen på ett bra sätt. Denna 

tankegång kan kopplas till Thulin (2015) då hon menar att pedagogens roll vid 

lärandet av biologi och andra naturvetenskapliga ämnen är mycket betydelse-

full. Pedagogen behöver vara nära barnet för att kunna förstå barnens tankar 

och vad som intresserar dem, pedagogen behöver utgå ifrån ett barns perspek-

tiv. Detta sätt att tänka och bemöta utifrån barns perspektiv är något som alla 

pedagoger framhåller, dock framhävs inte detta i allas agerande vid observat-

ionerna. En av pedagogerna bemöter barnen genom att ställa motfrågor till bar-

nen, men på ett sätt som får frågorna att leda åt det hållet pedagogen visar 

intresse och inte diskuterar vidare det som barnen frågor kretsade kring. Jo-

hansson och Pramling Samuelsson (2003) menar att sättet att bemöta barnen 

kan ha att göra med vilken kunskaps- och barnsyn man har. Att bemöta utifrån 

ett barns perspektiv är kanske inte alltid självklart för alla.  

En slutsats som jag kan dra i min studie är att alla fyra pedagoger är medvetna 

om att deras närvarande och interaktion tillsammans med barnen är viktig i 

aktiviteter som rör ämnet biologi för att ett lärande ska komma vidare. Detta 

synliggörs både i observationerna och i intervjuerna efteråt. Detta tankesätt och 

agerande som pedagogerna lyfter fram kan kopplas till det sociokulturella per-

spektivet på lärande då Säljö (2000) menar att kunskap existerar i samspel med 

och mellan individer. Det mänskliga språket är ett unikt redskap för att kunna 

erövra kunskap, genom språket kan vi tolka olika situationer och lära oss av 

varandra, därför är interaktionen med andra viktig för att kunna skapa ny kun-

skap kring ämnet.  

I intervjuresultatet framgår det att två pedagoger tycker det är viktigt att be-

möta barnen med rätt kunskap om ämnet, där en pedagog betonar även vikten 

av att bemöta barnen med rätt begrepp som har med ämnet att göra för att bar-

nen ska komma vidare i sin kunskapsutveckling inom ämnet biologi. Detta sätt 

att erövra kunskap lyfter Smidht (2010) och menar att inom det sociokulturella 
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perspektivet lär man sig vetenskapliga begrepp genom mer ämnesinriktad 

undervisning i förskolan, då de begreppen sällan används till vardags. Genom 

interaktion med en mer kunnig person inom ämnet, i detta fall pedagogen, får 

barnen mer kunskap inom ämnet och dess tillhörande begrepp. Vilket kan 

kopplas ihop med Vygotskijs proximala utvecklingszon (Säljö, 2000).  

Det synliggörs även i observationerna att två pedagoger bemöter barnen med 

medforskande motfrågor, men frågorna de ställer tillbaka till barnen skiljer sig 

i karaktär. Ena pedagogen ställer mer öppna frågor som, varför-frågor om det 

som barnen visar intresse för och har funderingar om. Den andra pedagogen 

ställer motfrågor till barnen, men av en annan form. Hen ställer frågor om nya 

inriktningar om ämnet, det blir därför inga motfrågor om just det som barnen 

visar intresse för. Det blir mer ett bemötande i form av att pedagogen leder 

frågorna åt ett annat håll.  Forskare som till exempel Pramling Samuelsson och 

Emilson (2012) samt Thulin (2006) fann liknande resultat i sina studier då pe-

dagogen ofta har ett mål med sin kommunikation med barnen, vilket lätt resul-

terar i att motfrågorna leder mot det som pedagogen vill att barnet ska lära sig. 

Har barnet gjort upptäckter om ett naturvetenskapligt fenomen bemöter peda-

gogen ofta barnet genom att styra in det åt ett visst håll.  

I intervjun med en av pedagogerna visade det sig att pedagogen var mycket 

angelägen om att bemöta barnen som allvetare när barnen ställde frågor om 

ämnet. Detta visade sig även i observationen då jag såg att pedagogen kommu-

nicerade gärna med barnen genom att hen bemötte övervägande gånger som 

en allvetare. Detta resulterade i att barnet ställde fler följdfrågor om ämnet, 

som sedan resulterade i en diskussion mellan pedagog och barn. Här kan jag 

se skillnader i min studie och tidigare forskning inom ämnet då Thulin (2010, 

2011) hävdar att ett mer medforskande bemötande där pedagogen ställer mot-

frågor som är undersökningsbara är att förespråka för att barn ska komma vi-

dare med sina frågor och funderingar. I intervjun med pedagogen menade hen 

att det är viktigt att kunna svara med de rätta svaren och fakta när barnet undrar 

något i aktiviteten. Kan pedagogens säkra sätt att bemöta barnens frågor vara 

en orsak till att barnen frågar vidare om ämnet, eller en medvetenhet om att 

pedagogen i fråga är kunnig i ämnet biologi och därför ställer barnen följdfrå-

gor på bemötandet som allvetare för att barnet faktiskt vill ha svar på sin fråga 

här och nu. Leicht Madsen (1999) hävdar att barn lever i nuet och de vill gärna 

ha respons på sina frågor direkt. Det finns risk att barnets intresse och nyfiken-

het minskas när svaret på frågan dröjer och krångliga motfrågor ställs.  

Av resultatet framgår det att i ett par observationer ställde barnen frågor till 

pedagogen om ämnet där hen bemötte barnet genom att ignorera frågan. Lik-
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heter har setts i Thulins (2011) studie, där barn ställer samma fråga till peda-

gogen flera gånger men frågorna förblir ofta obesvarade, där pedagogen helt 

enkelt undviker att ta ställning. Detta tänker jag kan ha att göra med vad 

Elfström et al., (2014) tar upp, att brist på kunskap inom det naturvetenskapliga 

ämnet kan göra att pedagogen blir osäker i arbetet med biologi samt de andra 

naturvetenskapliga ämnena. Att pedagogens osäkerhet i just den fråga om äm-

net kan ligga till grund varför hen låter bli att besvara barnets fråga.  

Av resultatet i studien visade det sig att endast en pedagog använde sig av att 

bemöta barnet som omvårdare, där hen använde sig av det antropomorfistiska 

sättet att bemöta barnets fråga. Förklaring till att pedagogen bemötte barnet på 

detta vis hävdar Thulin (2011) kan vara ett sätt att bemöta barnets fråga när 

pedagogens kunskap om ämnet är bristfälligt. Pedagogens osäkerhet kring hur 

hen ska bemöta barnets frågor vidare kring djuret kan vara en förklaring till att 

pedagogen bemötte barnet på detta vis för att inte pedagogen skulle behöva 

bemöta barnets fråga med inget svar alls. Men samtidigt problematiserar Thu-

lin (2011) det antropomorfistiska bemötandet då hon har sett genom sin studie 

att pedagogen behöver bemöta barns frågor utifrån sina egna kunskaper och 

erfarenheter om deras kunskap om ämnet ska komma vidare. 

Flera pedagoger bemöter barnen med olika slags motfrågor och de berättar 

även i intervjun efteråt att de gärna bemöter barnen med medforskande frågor 

så barnen har en chans att komma vidare i sina funderingar kring ämnet. Ett 

par av pedagogerna som bemöter med medforskande motfrågor berättar också 

i intervjun att de gärna tar hjälp av lärplattan när de känner sig osäkra i sitt 

bemötande av barnens frågor, men att de då använder den på ett medforskande 

sätt tillsammans med barnen. Vid detta resonemang får jag en uppfattning av 

att pedagogerna är medvetna om att barnen gärna vill ha svar på sina frågor de 

ställer, vilket Leicht Madsen (1999) betonar. Men att de förespråkar att an-

vända sig av medforskande motfrågor för att de vill ge barnen en chans till 

diskussion kring fenomenet. Det kan jämföras med det sociokulturella per-

spektivet då Dysthe (2003) menar att inom detta perspektiv gör kommunikat-

ionen med andra att vi får tillträde till andra kulturer och gemenskap med andra 

människor. Genom kommunikationen formas vi och formar andra vilket är av-

görande för människans lärande och utveckling.   

Som jag skrev i inledningen så upplevde jag att de pedagogerna som jag tidi-

gare hade mött i verksamheten bemötte barnen på ett mycket varierat sätt där 

sättet att inte svara eller att inte ta ställning alls på barnens frågor var domine-

rat. Efter min studie har jag sett resultat som också visar på att sättet att bemöta 

barnens frågor och funderingar är mycket varierat i praktiken. Dock visade det 

sig i min studie att pedagogerna sällan avstod från att svara på barnens frågor. 
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Detta tolkar jag som positivt då Eshach (2011) har sett i sin studie att om barn 

inte får sina frågor och funderingar kring naturvetenskapliga besvarade, förlo-

ras en möjlighet att utveckla den naturvetenskapliga förståelsen av fenomenet 

i fråga.  

5.2 Metoddiskussion och tillförlitlighet  

I min studie använde jag mig av två stycken metoder, observation och intervju. 

Tillvägagångssättet var lika vid varje observation och intervju vid de båda för-

skolorna där studien genomfördes. Dessa tillvägagångsätt gjorde jag för att få 

så hög reliabilitet i studien som möjligt. Reliabilitet beskriver Christoffersen 

och Johanessen (2015) som hur noggrann och exakt studiens data är, vilken 

datametod som använts, på vilket sätt data har samlats in och hur den har be-

arbetats. I observationen använde jag mig av ett observationsschema med ka-

tegorier, det underlättade när jag skulle anteckna pedagogens bemötande.  

I efterhand tänker jag att observationerna kunde blivit mer tillförlitlig om ob-

servationen hade ägt rum när flera pedagoger varit verksamma vid aktiviteten 

samtidigt, pedagogen hade då inte haft vetskap vem jag observerade just då. 

Detta tillvägagångssätt kan ha gett en mer tillförlitlig syn på hur egentligen 

pedagogen agerar vid bemötandet av barnen. Att vara observerad kan ändra 

pedagogens attityd och en positivare bild kan visa sig menar Bryman (2018). 

En ljudinspelning av observationen tänker jag hade underlättat då jag kände 

stundvis att det var svårt att hinna anteckna varje tillfälle då pedagogen bemötte 

barnen och samtidigt hur bemötandet gick till, det hade även gjort att min stu-

die fått högre validitet. Validitet beskrivs som ett sätt att kunna se hur väl stu-

dien motsvarar studiens syfte och frågeställningar. Validitet ska inte uppfattas 

som något som antingen är eller inte är. Det är ett kvalitetskrav som kan vara 

uppfyllt i olika grad menar Christiofferson och Johansessen (2015).  

Jag valde att intervjua pedagogerna efter observationerna för att få en fördju-

pad uppfattning om hur de tänker vid bemötandet av barns frågor och funde-

ringar. Hade jag gjort intervjun innan observationen kunde pedagogen ha age-

rat annorlunda då hen visste på ett mer konkret sätt vad jag var intresserad av 

att titta på. Detta kunde kanske också ha påverkat mig som observatör. Då jag 

observerade pedagogen utan att ha någon uppfattning om vad hen hade för 

tankar kring bemötandet av barnens frågor bidrog detta förhoppningsvis till 

mer neutralitet i mitt sätt att observera. Jag valde att använda mig av en semi-

strukturerad intervju, då jag hade bestämt vilken fråga som varje pedagog 

skulle få, men att jag i varje samtal ställde en eller två följdfrågor. En semi-

strukturerade intervju anser jag var relevant i denna studie då jag kunde med 



Bemötande av barns frågor i ämnet biologi  Louise Fröberg 

27 

 

hjälp av följdfrågorna får djupare svar i hur pedagogerna tänkte vid bemötandet 

av barnens frågor. Det var positivt att spela in intervjun med pedagogerna. 

Detta resulterade i att jag inte missade något som sades och jag kunde gå till-

baka flera gånger när jag analyserade mitt material. 

5.3 Förslag på fortsatt forskning 

Interaktion och kommunikation mellan barnen och pedagogen i de naturveten-

skapliga ämnena finner jag mycket intressant och viktig för att deras kunskaps-

utveckling inom ämnet ska komma vidare. Min studie fokuserar på pedago-

gerna och visar på hur pedagogerna bemöter barnen i deras frågor i en biolo-

giaktiviteten samt deras uppfattning kring deras bemötande. Det jag saknar 

med studien är att se aktiviteten utifrån barnets perspektiv.  Det vore därför 

intressant att göra en observationsstudie och fokusera mer på vad för frågor 

som barnet ställer om innehållet i aktiviteten. Då tänker jag att frågor som både 

riktar sig till pedagogen och andra barn kan visa sig. Med andra ord, en mer 

omfattande studie skulle kunna undersöka hur kommunikationen kring ett äm-

nesinnehåll, i detta fall biologi, kan se ut i ett helhetsperspektiv, det vill säga, 

såväl mellan pedagoger och barn som mellan barnen själva.   
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BILAGOR 

Samtyckesblankett 

Jag kommer att skriva om ämnet ”biologi i förskolan” där jag vill undersöka 

hur pedagoger kommunicerar med barnen vid en aktivitet med ämnet biologi i 

fokus, men även få en uppfattning kring hur pedagogerna tänker om kommu-

nikationen vid aktiviteten. Jag kommer framförallt att observera men även ha 

kompletterande samtal med de pedagoger som jag har observerat, med en ljud-

inspelning. (om det är ok för pedagogen).  

Allt material som jag samlar in under observationen och intervjuerna kommer 

endast att användas till mitt examensarbete, när detta sedan är klart kommer 

materialet att raderas. Det är ingen som kommer att kunna ta reda på vart 

undersökningen har gjorts eftersom jag inte kommer att benämna barn eller 

pedagoger vid namn, jag kommer heller inte att skriva ut vart undersökningen 

är gjord. Deltagandet är också frivilligt och kan närsomhelst avbrytas. 

Tack för att jag får göra min studie tillsammans med er! 

Jag har skriftligen informerats om studien och samtycker till att delta. Jag är 

medveten om att mitt deltagande är helt frivilligt och att jag kan avbryta mitt 

deltagande i studien utan att ange något skäl.  

Min underskrift nedan betyder att jag väljer att delta i studien och godkänner 

att Karlstads universitet behandlar mina personuppgifter i enlighet med gäl-

lande dataskyddslagstiftning och lämnad information.  

................................................ 

Underskrift 

................................................ 

........................................................................ 

Namnförtydligande 

Ort och datum  

☐ Ja, Jag väljer att delta i studien och godkänner att Karlstads universitet be-

handlar mina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning 

och lämnad information. 

Louise Fröberg (student) mail: XXXXXXXXX mobil: XXXXXXXXX 

Susanne Walan (handledare) mail: XXXXXXXXXX 
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Samtyckesblankett 

Hej vårdnadshavare! 

Under vecka 48–49 kommer jag Louise Fröberg att göra en studie här på för-

skolan. Denna studie ligger till grund i mitt examensarbete som jag håller på 

att skriva under denna termin. Jag kommer att skriva om ämnet ”biologi i för-

skolan” och jag kommer framförallt att observera hur pedagogerna kommuni-

cerar med barnen vid en aktivitet där ämnet biologi är i fokus. Fokus ligger att 

observera pedagogerna men eftersom barnen kommer vara med vid aktiviteten 

då observationen sker så behöver jag ert godkännande att barnet får medverka.  

Allt material som jag samlar in under observationen kommer endast att använ-

das till mitt examensarbete, när detta sedan är klart kommer materialet att ra-

deras. Det är ingen som kommer att kunna ta reda på vart undersökningen har 

gjorts eftersom jag inte kommer att benämna barn eller pedagoger vid namn, 

jag kommer heller inte att skriva ut vart undersökningen är gjord. Deltagandet 

är också frivilligt och kan närsomhelst avbrytas. Har ni några frågor så går det 

självklart bra att kontakta mig, kontaktuppgifter finns nedan.  

Tack för att jag får göra min studie hos er! 

Jag har skriftligen informerats om studien och samtycker till att mitt barn del-

tar. Jag är medveten om att deltagande är helt frivilligt och kan avbryta mitt 

deltagande i studien utan att ange något skäl. Min underskrift nedan betyder 

att mitt barn får medverka i studien och godkänner att Karlstads universitet 

behandlar personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och 

lämnad information.  

……………………………………………. 

Namn på barn           

Underskrift 

……………………………………………………. 

Namnförtydligande                                Ort och datum 

☐ NEJ jag vill inte att mitt/mina barn ska delta i studien 

☐ JA, Jag samtycker att mitt/mina barn deltar i studien och godkänner att Karl-

stads universitet behandlar personuppgifter i enlighet med gällande data-

skyddslagstiftning och lämnad information.           

Louise Fröberg (student) mail: XXXXXXXXXXX mobil: XXXXXX 

Susanne Walan (handledare)mail: XXXXXXXXXX 
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Observationsmall 

Plats……………………………………..Tid……………………………… 

Närvarande…………………………….. Aktivitet…………………………… 

Hur bemöter pedagogen barnets frågor/funderingar/tankar? 

Medforskare - motfråga Allvetaren - Rent svar Omvårdare - 

antropomorfistiskt svar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Annat svar/bemötande som synliggörs 

   

Intervjufråga 

Hur tänker du kring bemötandet av barnens frågor och funderingar vid aktivi-

teten? 


