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Abstract 

In preschool, many questions are asked, both by children and by pedagogues. By focusing on 

questions from an interactional perspective, this study aims to shed light on questioning in 

preschool and to spread an increased understanding of the question's various functions. With 

increased understanding of the function of questions, we also understand its potential and 

complexity. The study shows various examples where pedagogues and children interact with 

questions and where the children's influence and participation are considered. The purpose of the 

study is therefore to investigate the different functions of the question during the spontaneous 

interaction between pedagogues and children. The study was guided by the questions; How are 

different types of questions made and what characterizes them? How can these be understood in relation to function 

and how do they constitute an interactional resource? What opportunities and limitations do different questions 

create for children to strengthen their agency?  

 

The study combines a sociological childhood perspective and an ethnomethodological 

perspective (EM/CA). It examines the interaction of pedagogues and children in naturally 

occurring situations at a preschool and uses a qualitative approach using video observations and 

participant observations. The video observations were transcribed and analyzed using 

conversation analysis.  

 

Several examples of varied types of questions could be discovered during analysis, which showed 

that questions can have different functions and was used as different interactional resources. The 

analysis also shows that questions do not need to be asked verbally, both children and 

pedagogues use several multimodal expressions in combination, both to ask questions and to 

respond. To present an object can also be a way for a child to ask the pedagogue a question.  

 

The opportunities for the children to gain influence and experience participation with the help of 

their questions could be found several times throughout the analysis, the pedagogues in most 

cases listened to the children and tried to meet their wishes and thoughts. The study also shows 

that there were certain types of questions that created limitations for the children's social agency. 

The present study concludes that the questions are significant, as they influence the actions of the 

participants, and the interaction can take different directions. Studying the practice of the 

question and how they are done in preschool contributes to an increased awareness of how they 

can be used as conscious strategies from a learning perspective. 

 
 
Keywords: Interaction, preschool, adult-child interaction, questions, agency, participation 
Nyckelord: Interaktion, förskola, vuxen-barn interaktion, frågor, socialt aktörskap, deltagande 
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Inledning 

En liten kort artikel skriven på 1970-talet väckte mitt intresse för hur vi gör när vi ställer frågor 

och hur vi gör när vi svarar på dem. Plötsligt öppnades en hel värld av frågor framför mig. Frågor 

som fenomen hade dittills känts enkelt att förklara, men plötsligt blev de oändligt många och 

skiftande alltifrån Shakespeares att vara eller icke vara, det är frågan till Sherlock Holmes 

utredningsfrågor och vardagliga frågor om vem som ska gå ut med soporna?   

 

Att ställa frågor, kan ses som något djupt mänskligt, och är ofta något vi tar för givet. Frågor, 

lärande och utveckling är dessutom begrepp som ofta går hand i hand, kopplat till en vilja att 

förstå eller kanske en nyfikenhet på något okänt som leder oss till nya insikter och kunskaper. 

Mina egna frågor blev många… När började vi historiskt ställa frågor till varandra och till 

naturen? Ställde de tidiga människorna frågor? Var det kanske just frågor och nyfikenhet på 

varandra och naturen som fick människor att utvecklas, jämte evolutionen. På dessa frågor finns 

det inga rätt eller fel svar. Ju mer jag tänker på frågor, desto större utrymme upptäcker jag att de 

upptar i mitt liv. Som vuxen människa, som förälder och som förskollärare ger de ständigt sig till 

känna.  

 

Frågor kan betraktas ur ett filosofiskt perspektiv, då källmaterialet om de första människornas 

tankar ju sedan längre gått förlorat av tidens tand. Burman som forskar om idéhistoria skriver att 

”Uppfostrande och undervisningens historia är lika lång som mänsklighetens. Det har alltid 

funnits någon form av uppfostran genom vilken äldre generationer har förmedlat kunskaper till 

de yngre.” (Burman. 2019:21). Ur frågor växer en nyfikenhet att lära. Under antiken kan man 

dock se, via bevarat material, att frågor aktualiseras och hos de lärda var många av frågorna av 

existentiell karaktär och någon som många känner till än idag är Sokrates (ca 470-399 f.Kr.). Till 

filosofiska, moraliska och sociala frågor utvecklade han ett grundperspektiv och en frågeteknik 

som idag benämns som Sokratiska frågor. Burman menar att med ett sådant grundperspektiv blir 

lärarens allra viktigaste uppgift att ställa lämpliga frågor, och att frågorna får eleven att själv 

komma till kunskap och insikt (Burman, 2019).  

 

Uppsatsens märkliga titel kommer från min egen vardag som förälder. Dottern på 3,5 år frågar 

plötsligt när hon sitter på toaletten, ”Kan näsor flyga?”. Tveksamhet inför svaret uppkommer från 

min sida. Hur och vad svarar man bäst på en sådan fråga? Finns det något som hon sett eller hört 

som kan härleda till frågans ursprung. Jag hittar inget att ”hänga upp” svaret på. Jag minns inte 

riktigt vad jag svarade. Troligtvis med ett nej. Sen fortsatte vi förmodligen med att prata om 

något annat. Denna uppsats kommer inte utspela sig mitt hem, inte heller i Antikens Grekland 

eller under annan förhistorisk tid, trots den historiska tillbakablicken i inledningen. Den kommer 
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att ta avstamp i den svenska förskolan, höstterminen 2022. Det kanske är så att frågorna inte 

ändrat sig så mycket? Innehållet har säkerligen förändrats, men kanske inte frågorna per se. Jag 

har jobbat som yrkesverksam förskollärare i snart 15 år. I förskolan har jag mött många olika 

frågor. Existentiella frågor, moraliska frågor, sociala frågor och nyfikenhetsfrågor med mera, men 

det finns också frågor som fladdrar obemärkt förbi och som inte vidareutvecklas, som är en del 

av interaktionen utan att jag/vi ens märker det. Jag har som pedagog ställt många frågor. Det är 

verkligen inte en underdrift! Några mer genomtänkta än andra. I interaktion ställer pedagoger och 

barn naturligt en mängd frågor till varandra då det hör till vardagen och till undervisningen i 

förskolan. Kanske händer det till och med så ofta att de själva inte märker det.  

 

Fokus för den här undersökningen ligger på att undersöka hur frågor görs och används i 

interaktion, både från ett pedagog- och ett barn-perspektiv. Jag vill undersöka och se hur frågorna 

faktiskt görs i den dagliga verksamheten och genom att fokusera på frågor utifrån ett 

interaktionellt perspektiv vill denna studie belysa frågeställandet i förskolan idag. Även sprida en 

ökad medvetenhet kring frågans olika funktioner, till andra yrkesverksamma inom förskolan. 

Genom att bättre förstå frågornas funktion, förstår vi också dess potential och komplexitet. 

Studien vill också visa på olika exempel där pedagoger och barn möts i frågor och där barnens 

inflytande och delaktighet tas till vara.  
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Bakgrund 

Interaktion, utbildning och omsorg  

Inom förskolans värld pratas mycket om vikten av att läraren har en god teoretisk kunskap, och 

målstyrda processer har blivit en stor del av lärarens profession (Eidevall & Engdahl, 2018; 

Pihlgren, 2017; Vallberg-Roth & Holmberg, 2019). Samtidigt finns det undersökningar som visar 

att många förskollärare har svårt att se sig själva som undervisande lärare under hela dagen 

(Skolinspektionen, 2018), vilket kräver ett medvetet förhållningssätt i alla möten med barnet. Det 

har visat sig att kvaliteten skiljer sig mellan olika förskolor och i relation till detta gjorde 

Skolinspektionen 2018 en undersökning om just kvaliteten och den samlade kunskapen kring 

lärande, undervisning och omsorg inom förskolan. Kvaliteten var inte likvärdig mellan de 

förskolor som undersöktes, varpå Skolinspektionen betonar att förskolans kvalitet var ömsesidigt 

beroende av de enskilda pedagogernas förmåga till interaktion med barnen i olika situationer. 

Detta kräver både pedagogisk kunskap, kunskap om lärande och lärprocesser samt 

yrkeserfarenhet (Skolinspektionen, 2018). De slutsatser som Skolinspektionen drar blir således 

intressanta att ställa i relation till denna uppsats föreliggande intresse för pedagogers och barns 

interaktion: 

 

Förskollärare och arbetslag alltför ofta går miste om möjligheten att i mötet med barnet 
expandera innehållet i det barnet gör eller det de vuxna vill förmedla, och därigenom 
skapa förutsättningar för utveckling och lärande. Samtal leder mindre ofta till dialoger 
mellan vuxen och barn utan stannar ofta vid ett par repliker. Det innebär att samtalet inte 
utvecklas till att bli en målstyrd process som syftar till utveckling och lärande, det vill säga 
undervisning. Skolinspektionen har återkommande i granskningen sett att förutsättningar 
finns, men tillfällena tas alltför sällan tillvara och utvecklas inte till en 
undervisningssituation. (Skolinspektionen, 2018:40) 

 

Utdraget ur Skolinspektionens undersökning visar på vikten av att pedagoger faktiskt har 

förmågan och en medvetenhet om värdet att expandera innehållet i det barnen visar intresse för i 

en interaktion och att samtalet bör innehålla fler än ett, par, tre repliker. Med hänvisning till 

Eidevall (2017) och Ekström (2007) menar Josefson att ”under de senaste 25 åren har det skett 

en förskjutning av förskolans uppgifter mot att idag starkare betona dess roll för barns lärarande 

och utveckling.”(Josefson, 2018:18). I och med detta har omsorgs-begreppet inte pratats lika 

mycket om eller värderats lika högt. Det skulle kunna vara så att det finns en risk att det blir för 

mycket av det ena eller det andra, och att för mycket fokus och värde läggs just på de planerade, 

målstyrda aktiviteterna och processerna. Detta medför att alla de andra stunderna av lek, lärande 

och omsorgsmöten under tiden på förskolan potentiellt inte värderas lika högt och tas på lika 
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stort allvar. Både Läroplanen för förskolan och Skollagen poängterar att förskolan ska utformas, 

så att ”omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet” (Lpfö, 2018:3). Denna treenighet i 

undervisningen har bland annat problematiserats av Vallberg-Roth & Holmberg (2019) som 

beskriver en didaktiskt (o)takt i helheten bidrar till en osäkerhet hos pedagoger.  

 

Riktningen mot att undervisningstiden i förskolan vidgas syns även i delar av världen. Theobald 

& Kultti (2012) beskriver en liknande utveckling i australiensiska förskolor, där fokus på 

skolförberedande uppgifter och undervisning ökat och intresset för interaktionella metoder som 

tar hand om barns deltagande minskat i det offentliga rummet. Att den planerade interaktionen 

(så som den kan te sig under planerad undervisning) liksom den oplanerade interaktionen mellan 

pedagoger och barn har ett värde och kommer att påverka lärandet menar även Bilton (2012). 

Josefson (2018:153) framhåller att en del av värdet av att lyfta just omsorgen är ”att synliggöra 

förskolan som en mellanmänsklig och empatisk praktik”. Dessa mellanmänskliga och empatiska 

stunder mellan planerad undervisning blir därmed intressanta att undersöka ur ett interaktionellt 

perspektiv och viktigt för barnens delaktighet1. För att ta vara på alla stunder på dagen av barnens 

inflytande och delaktighet bör man som pedagog bland annat att lyssna på barnens frågor. 

Theobald och Kultti (2012) skriver att de inte bara är pedagogen/lärarens utmaning att försöka 

förstå barnens perspektiv, utan något som bör tas i beaktande när utbildningen ramar utformas.  

Recognising and responding to ideas of child participation, in which children are to have 
a say in and influence everyday matters to do with their own lives, provides challenges for 
policy makers, curriculum writers and early childhood educators alike as they plan for and 
interact with children and the daily practices of preparatory settings (s.220).  

Frågans betydelse  

I vår vardag ställer vi en mängd frågor till varandra. Ehrlich och Freed (2009) menar att det finns 

många variationer i hur vi definierar en fråga och dess användning. Frågorna kan ha olika karaktär 

och fylla en mängd olika funktioner. Vi kan till exempel vara nyfikna på varandra, vilja undersöka 

vad den andre vet och kan, eller använda frågor för att öka den delade uppmärksamheten och ge 

positiv feedback (Cifone, 2013). Att identifiera vad en fråga är och vad den används till, borde väl 

inte vara så svårt? Frågor är ju något som vi dagligen använder i interaktion med andra. Vissa 

frågor är lätta att ställa, andra kan kännas svåra. Ibland ställer vi frågor och svarar varandra utan 

att vi ens märker det, som en del av en gemensam praktik. Vi kan också ställa frågor genom 

gester och mimik. När man skrapar på ytan av frågefenomenet så uppenbaras en komplexitet och 

en variation samt en stark koppling till flera andra begrepp, till exempel barns perspektiv, 

agens/aktörskap och demokrati. I dagens forskning bakas ofta fenomenet frågor in i ett större 

interaktionsperspektiv. Dalgren (2017) har exempelvis i sin avhandling undersökt hur barnen och 

 

 
1 Planerad undervisning kan naturligtvis också vara mellanmänsklig och empatisk 
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pedagogerna tillsammans skapar den pedagogiska praktiken och upptäckt att frågor och svar 

spelar en stor och viktig roll för hur barns tid på förskolan kommer att gestalta sig.  

Spontan interaktion 

I svensk förskola generellt verkar det finnas en viss spänning kring den oplanerade tiden, den 

spontana interaktionens betydelse och funktion kontra planerad undervisning (inslag av spontan 

interaktion finns givetvis också i den planerade undervisningen). För barnen är förskolan en 

essentiell mötesplats som skapar utrymme för frågor och funderingar, inte enbart under planerad 

tid. För barn är frågor också viktiga redskap för socialisationsprocesser och aktörskap. Vilka 

frågor som ställs/fångas upp av förskollärarna på förskolan påverkar följaktligen också barnens 

lärande, och möjligheter till delaktighet och inflytande, beroende på hur de blir lyssnade på och 

bemötta.  

 

Frågor har en central plats i förskolan och kan studeras ur ett interaktionellt perspektiv på 

lärande, både från lärarens perspektiv och barnets/elevens. Det finns bland annat forskning som 

undersöker vad och hur barn svarar på frågor och på vilket sätt detta visar på deras kunskaper 

(exempelvis Hamel et al., 2020). Det finns också forskning som undersöker vilka frågor lärare 

ställer under olika planerade undervisningstillfällen (Blay & Ireson, 2009). Tidskriften Early 

Childhood Research Quarterly (ECRQ) har publicerat flera artiklar på ämnet, till exempel en från 

2021 som undersöker vilka frågor mödrar ställer till sina yngre barn och om deras frågor påverkar 

hur barnen vid äldre år klarar av skolan. Studien visar att barnen gynnades i skolan av att tidigt 

fått möta varierade frågor (Luo et al., 2021). En annan nyligen publicerad artikel undersöker vilka 

frågor de yngre barnen ställer till pedagogerna och på vilket sätt pedagogerna bemöter barnens 

frågor samt på vilket sätt barnens frågor kan leda till kunskapsinhämtning och lärande (Murray, 

2022). Den visar bland annat att yngre barn ställer frågor med andra avsikter än enbart för 

kunskapsinhämtning. 

 

I kölvattnet av pågående diskussioner kring undervisning och vikten av en god och medveten 

interaktion i alla möten med barn undersöker denna uppsats vilka frågor som förskollärare och 

barn möts i, under spontan interaktion, där den målstyrda processen inte är i fokus. Där inte 

heller förskolläraren i förväg har bestämt vad interaktionen ska handla om, utan möter barnet i 

lek, nyfikenhet, rutiner och vardaglighet. Den här studien ämnar således bidra med kunskap om 

hur frågan kan användas på olika sätt, i denna specifika kontext. Studien är inte ute efter att förstå 

och analysera varför frågorna ställs, utan att undersöka hur frågorna görs i interaktion och hur de 

kan förstås och kategoriseras utifrån etnografiska studier. Genom att belysa olika exempel från 

förskolan ämnar studien skapa en större medvetenhet kring olika funktioner en fråga kan ha i 

förskolan, vilket i nästa led kan användas till att öka barns delaktighet och inflytande.  
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Forskningsöversikt 

Forskningsöversikten ämnar visa på tidigare forskning kring interaktion och frågeställande i en 

institutionell miljö, närmare bestämt i förskola och skola.  

Frågor i siffror och jämförelser 

Att sätta frågor under luppen inom skola och förskola är inte ett nutida påfund. Intresset för hur 

fråga-svarsmönstret ser i ut klassrummet, vilken sorts frågor som läraren ställer och hur frågandet 

sekventiellt utvecklar sig har förekommit länge inom den etnometodologiska 

forskningstraditionen och EM/CA (Mehan, 1979; Macbeth, 1991). Andra studier har varit mer 

intresserade av barnens kognitiva förmågor i relation till vilka frågor de ställer, tolkningar de gör 

och hur de svarar (Callanan & Oakes, 1992; Dore, 1977). När man söker efter forskning kring 

frågor, möts man främst av två olika forskningstraditioner, nämligen den mer kognitivt inriktade 

utvecklingspsykologin och den mer interaktionellt fokuserade etnometodologin. Det finns 

skillnader, men också vissa likheter mellan dessa forskningstraditioner. En av de tydligaste 

skillnaderna ligger i själva syftet med att undersöka frågan och frågeställandet. Flera psykologiskt 

inriktade forskare har gjort studier kring frågor i laboratoriemiljö, där barn fått göra olika tester 

och där deras svar har analyserats och ofta blivit en del av ett statistiskt material. Undersökningar 

har bland annat gjorts kring barns ja- och nej-svar och om det finns ett mönster i hur barn svarar 

om de inte vet, då de oftare svarar ja (så kallat yes-bias) (Okanda & Itakura, 2010; Fritzley et al., 

2013). Okanda och Itakuras (2010) studie stödjer hypotesen om yes-bias och finner att det 

troligen är ett universellt fenomen bland yngre barn och understryker att det kanske mer handlar 

om nivåer av språklig medvetenhet och att det inte är främst ålder som påverkar utfallet av 

frågorna. Annan kognitivt inriktad forskning har undersökt om barn kan skilja på olika sorters 

frågor, samt veta hur de ska svara på frågan (Grosse & Tomasello, 2012; Luo et al., 2022). Mycket 

av den psykologiska/kognitiva forskningen är inriktad på att undersöka och förstå barnet, det är 

sällan den vuxne/pedagogen som forskningen inriktar sig på. Forskningen inom 

etnometodologin har å sin sida i större utsträckning undersökt både lärarens och barnens praktik. 

En annan stor skillnad är också de metodologiska valen. Forskningen görs med en etnografisk 

ansats, ibland i kombination med konversationsanalys (CA). Läraren och barnen observeras i 

deras naturliga miljö i sina naturliga frågor. Det är framför allt denna sorts studier som resterande 

forskningsöversikt vilar på och som teoretiskt och metodiskt ligger till grund för föreliggande 

studie.  

 

Det går inte att hitta helt samstämmiga resultat från studier som undersöker hur stor del av 

kommunikationen som består av frågor. Människor är olika och vissa ställer naturligt fler frågor 
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än andra. I en studie lyfts det dock fram att i daglig kommunikation utgör frågeställandet en stor 

del av de yttranden som vi gör, och i skolan kan så mycket som 25% av interaktionen baseras på 

lärarnas frågor (Tompkins et al., 2012). En annan studie visar att ungefär 30% av lärarnas 

uttalanden är frågor (Bay, 2020). En tredje studie från 2020 visar att majoriteten (79%) av 755 

frågor som lärarna frågade var av stängd karaktär (Hamel et al., 2020). De flesta studier är dock 

eniga om att frågor upptar en stor del av interaktionen, samt att lärare oftare ställer stängda frågor 

än öppna frågor i både skola och förskola.  

Fråga-svarsmönster - Sekventiell organisation 

Den som ställer en fråga önskar uppmärksamhet och respons från någon annan i interaktionen 

och forskare inom EM/CA anser att interaktionen är sekventiellt organiserad (Goodwin, 2000; 

Cifone, 2013). Ehrlich och Freed (2009) och menar att det finns ett institutionellt ramverk som 

påverkar olika roller i interaktion. De beskriver också att “Differential speaking rights are 

assigned to participants based on their institutional roles, and these differential rights are said to 

result in certain participants’ exercising greater interactional control than others.” (Ehrlich & 

Freed, 2009:7).   

IRE och IRF  

Mehan (1979) undersökte den sekventiella organisationen av frågor i klassrummet och beskrev 

den som Initiering – Respons - Utvärdering (Initiation – Reply – Evaluation, vilket hädanefter 

förkortas som IRE). En stor skillnad kring olika frågor och vad läraren vill ha för sorts svar 

noterades, och även att en viss sorts sekventiell organisation (IRE) var mycket vanlig i 

klassrummet, men inte i vardagssammanhang. Mehan exemplifierade detta genom att visa på att 

när en lärare i klassrummet frågar efter vad klockan är, vet denne oftast redan och kan då svara 

”tack, helt rätt” (Mehan, 1979:285). Om läraren i en annan interaktionell situation, som inte 

utspelar sig i skolan, frågar en annan vuxen samma typ av fråga, med samma sorts sekventiella 

organisering och utvärdering kommer detta att göra att läraren uppfattas som konstig. Mehan 

(1979) menar på att människor i vardaglig interaktion sällan ställer frågor som vi redan vet svaret 

på (även om det finns undantag). I en klassrumssituation använder dock lärare ofta den formen 

av kända informationsfrågor och avcheckningsfrågor som en del av sin undervisning. När denna 

sorts fråga ställs, menar Mehan att den som frågar redan har svaret och det finns en sekventiell 

organisation i fråga-svarsmönster (en initiation, en respons och en utvärdering) som är mycket 

vanlig i skolan och om svaret inte är rätt, följer samtalet en viss struktur där läraren hjälper/leder 

barnet till rätt svar (prompting replies). Detta kan också beskrivas som lotsning, där läraren 

hjälper och lotsar barnet mot det rätta svaret (Emanuelsson, 2001). Carlgren skriver att lotsning 

är ”att genom frågor få eleven fram till rätt svar utan att han/hon förstått” (Carlgren, 2010:208). 

När läraren fått ett tillfredsställande svar går hen vidare till nästa fråga. Mehan (1979) är dock inte 

ensam om sina idéer kring sekventiell organisering av frågor i klassrumssamtal. Ett annat sätt att 



 

 13 

se på sekventiell organisering av frågor gjorde Sinclair och Coulthard (1975), som beskrev det 

som initiering – respons - återkoppling (Initiation – Response - Feed-back/Follow upp, vilket 

hädanefter förkortas som IRF). I och med att IRF inte kräver en utvärdering av läraren, utmynnar 

denna form oftare ut i mer dialog och konversation (Siraj-Blatchford & Manni, 2010). IRE kan 

oftare ses där det finns en mer auktoritär lärare, kontra IRF som öppnar upp för nya förslag och 

lösningar tillsammans med läraren (Bateman, 2013).  

 

Det har under senare år riktats en del kritik mot IRE och IRF, i termer av att den organisationen 

av interaktionen minskar barnens delaktighet och inflytande eftersom hen är förpassad till andra 

talturen, genom att svara på lärarens initiation/fråga. Kopplat till denna problematik hänvisar 

Dalgren (2017) till en undersökning av Cazden (2001) som diskuterar hur IRE/IRF-strukturer 

skapar en ojämlik fördelning av talutrymmet i traditionell lektionsundervisning. Läraren upptar 

två tredjedelar av talutrymmet, är den som initierar vad interaktionen ska handla om och den som 

bestämmer när det är dags att gå vidare till nästa fråga. Under en icke-traditionell 

lektionsundervisning ställer läraren fortfarande frågor, men de ses inte lika ofta i IRE/IRF-

sekvenser (Dalgren, 2017).  Bateman (2013) lyfter ett tredje sätt som interaktionen kan knytas till 

och kallar det för rådgivande respons. I den tredje talturen, som enligt Mehan och 

Sinclair/Coulthard är utvärdering eller feedback, läggs i stället en repetering in eller metakognitivt 

uppföljande frågor (som får barnet att fördjupa sina tankar), utan att läraren svarat eller uppfattat 

barnens svar som rätt eller fel. I denna form av interaktion blir barnens svar inte värderade utan 

endast uppmuntrade av läraren. En stor skillnad mellan de två första organiserade sekvenserna 

och den tredje (rådgivande) består i att det inte behöver vara läraren som avslutar sekvensen, det 

kan lika gärna vara barnet som gör det.  

Frågan som interaktionell resurs  

Som tidigare nämnts kan frågans funktion i interaktion skifta, och frågor kan användas som en 

interaktionell resurs. Dalgren (2017:39) skriver att ”fråga-svar-sekvenser kan fungera som en 

viktig interaktionell resurs för att åstadkomma meningsfullt samspel i institutionella 

sammanhang”. Frågan som interaktionell resurs sätter både ramarna och skapar möjligheter för 

olika former av interaktioner. Bilton (2012) beskriver att olika former av interaktion, så som till 

exempel fråga-svar, är viktiga för att barnen ska förstå ramverket kring fråga-svar och för att 

själva kunna ställa frågor genom att själva delge en fråga, lyssna och slutligen ge respons.  

 

Barnen kan använda frågor (både verbala och icke-verbala) för att få uppmärksamhet (attention-

markers), genom att till exempel peka, ta kroppslig kontakt eller visa artefakter (föremål), så som 

leksaker och andra material (Bae, 2012). Frågor kan också föra in interaktionen på ett visst ämne, 

exempelvis det som läraren vill att eleven ska svara på, eller det som lektionen ska handla om 

(Bateman, 2013; Eriksen Ødegaard, 2007, Siraj-Blatchford & Manni, 2010). Det går att se en 
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skillnad och variation mellan frågornas olika funktion. Detta visar även flera andra forskare på i 

sina undersökningar (exempelvis Tompkins et al., 2012; Luo et al. 2021; Kurkul, 2019; Dalgren, 

2017).  

 

Luo et al. (2021) lyfter fram att språkutveckling sker i samspel med andra och att det inte alltid är 

kvantiteten på språklig input (antal frågor som ställs) som är viktig, utan också vilken kvalitet och 

hur väl anpassade frågorna är efter barnets redan utvecklade förmågor. Frågans funktion i 

interaktionen kan syfta till att utveckla barnens ordförråd, emergent literacy (kunskaper innan 

barnet blir läs- och skrivkunnig, det finns inte något vedertaget svenskt ord för detta), 

berättarförmågor samt kognitiva förmågor (Luo et al., 2021). Något som gör att just den artikeln 

sticker ut i sammanhanget av liknande undersökningar, är att den lyfter fram att alla sorters frågor 

(både nyfikenhetsfrågor och stängda frågor) som viktiga ur ett lärandeperspektiv, och att de bör 

användas vid olika stadier i språkutvecklingen. Luo et al. (2021) menar att yngre barn utvecklas 

mest av att möta stängda frågor av ja- och nej-karaktär och av frågor som sätter ord på saker och 

ting, vilket de kallar referensfrågor. Frågans funktion i interaktionen för de yngre barnen kan 

också vara att upprätta delad uppmärksamhet (joint attention) mellan barn och förälder, men för 

att utveckla ett mer avancerat språk och tänkande visar studien på att det krävs frågor av mer 

öppen karaktär. Luo et al. (2021) beskriver också det som att det är i dessa öppna frågor som 

barnen svarar med längre meningar, vilket utvecklar både språket och förståelsen. Det perspektiv 

på stängda kontra öppna frågor som Luo et al. (2021) beskriver återfinns sällan i forskningen, 

som framför allt argumenterar för vinsten av öppna frågor. En tänkbar förklaring till Luo et als. 

(2021) inställning skulle kunna vara att de jämför yngre och äldre barn. I många andra studier 

kring interaktion och frågor undersöker forskarna äldre barn som kommit längre i sin språkliga 

utveckling eller studerar interaktion i skolan, där vuxen-barn-interaktionen utgår från den 

traditionella utbildningsprototypen (katederundervisningen), där fråga-svar oftare syns (Bae, 

2012). 

 

Som tidigare nämnts kan man i forskningen främst se två skilda kategorier av frågor, nämligen de 

öppna som har en öppen funktion, där deltagarna medverkar på lika villkor och där det inte finns 

några givna svar, och de som har en stängd funktion där pedagogen och barnet inte medverkar på 

lika villkor och där det finns givna svar (Dalgren, 2017). Emanuelsson (2001) beskriver att 

lärarens frågor kan vara sprungna ur tre olika motiv. Det första motivet är för att få eleverna att 

fokusera (delad uppmärksamhet/joint attention), det andra motivet är att ställa frågor för att testa 

vad eleverna kan och det tredje motivet var för att få svar på en genuin fråga (nyfikenhetsfråga). 

Det finns tidigare forskning som visat en mängd olika sätt att se på frågans funktioner. Nedan 

följer en djupare beskrivning av hur de definieras i fler forskningsstudier och vad de kan göra 

med interaktionen mellan de medverkande i interaktionen.  
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Öppna frågor  

En öppen fråga kan beskrivas som en nyfikenhetsfråga som inte har något givet svar. I denna 

form av interaktion är läraren och barnet tillsammans medkonstruktörer och inte låsta i fasta 

positioner i interaktionen, då det inte är den ena parten som vet svaret (exempelvis som expert 

och novis) (Bae, 2012). Bae (2012:60) skriver att “At a closer look, variations came to the note 

that in interchanges of a spacious kind, children tended to ask questions. Instead of being 

receiving end of the teachers’ closed questions, the children themselves contributed with active 

questioning. This could be when they were in doubt regarding factual knowledge.” 

 

Det finns flera studier som argumenterar för att öppna frågor, ur ett lärandeperspektiv, är mer 

effektiva än stängda frågor (exempelvis Siraj-Blatchford & Manni, 2010; Hamel et al., 2020). Att 

ställa och svara på öppna frågor, förknippas också med ett mer avancerat tänkande och språk, 

vilket kräver en djupare förståelse från barnets sida, något som de yngsta barnen på förskolan 

kanske inte har verktyg för (Hamel et al., 2020; Kurkul et al. 2019, Luo et al., 2021). De öppna 

frågorna karaktäriseras också ofta av att pedagogen i stället för att söka efter rätt svar använder 

sig av scaffolding2 för att stötta barnet i att tänka och reflektera själva (Ødegaard, 2007). Denna 

form av scaffolding-interaktion är inte alltför långt ifrån beskrivningen av de Sokratiska frågorna 

som nämndes i inledningen.  

 

I aktuell forskning finns inte så många underkategorier av öppna frågor, så som det gör under 

stängda frågor. Forskningen fokuserar däremot i större utsträckning på att undersöka vad de 

öppna frågorna gör med de medverkandes lärande, hur öppna frågor kan användas i ett 

undervisningssyfte och på vilket sätt barnens delaktighet kan öka. Genom att undersöka barnens 

frågor kan man se en koppling mellan dem och barnets aktuella lärande (Cifone, 2013; Callanan 

& Oatkes, 1991; Ødegaard, 2007). Två begrepp som flera forskare hänvisar till är hållbart delat 

tänkande (sustained shared thinking) och intersubjektivitet. Hållbart delat tänkande sker oftast där två 

eller flera möts i en frågeställning/fråga. Det kan beskrivas så som att ”två individer eller flera 

arbetar tillsammans intellektuellt för att lösa ett problem, klargöra ett koncept, utvärdera aktivitet 

eller utöka ett narrativ (Siraj-Blatchford & Manni, 2010:7). Intersubjektivitet beskrivs som den 

process, där de medverkande i interaktionen tillsammans skapar en delad förståelse (Bateman, 

2013; Fredriksson-Sjöberg, 2014; Bilton, 2012; Bae, 2012). Dessa två begrepp är essentiella för 

öppna frågor, eftersom det från början inte finns något givet svar. Genom intersubjektivitet 

skapas en ny, gemensam förståelse som upprättas mellan de olika medverkande med hjälp av 

frågan och de efterföljande leden (talturerna). Emanuelsson, vars avhandling behandlar vilka 

frågor lärarna ställer till eleverna i klassrummet, skriver att: ”Lärares och elevers förståelse av 

 

 
2 Se förklaring under Teoretiska utgångspunkter 
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innehållet kan inte vara i kontakt om inte undervisningen omfattar elevernas förståelse av 

specifika innehåll.” (Emanuelsson, 2001:3). För att skapa denna förståelse behöver läraren således 

vara uppmärksam på elevernas frågor och utefter det anpassa undervisningsinnehållet. En annan 

fallgrop kan vara när läraren går för fort fram, genom att ställa många frågor men inte stanna upp 

och invänta barnets svar (Cohrssen et al., 2014). Cohrssen et al. (2014:170) menar att ”By asking a 

question and remaining silent whilst the child formulates a response, the teacher presents an 

opportunity for the child to rehearse subvocally, and to think without distraction.”. Viktigt att 

tillägga är att intersubjektivitet inte bara kan uppstå vid öppna frågor utan i alla interaktionella 

möten mellan människor där ett delat tänkande och gemensam förståelse skapas.     

 

Två studier gjorda av Eriksen Ødegaard (2006; 2007) fokuserar enbart på de öppna frågorna och 

visar att det ofta i förskolan finns utrymme för delaktighet och öppna frågor, både från 

pedagogernas och barnens håll. Hon skriver att ”if the teachers seemed to have a specific agenda 

in their initiative to talk, the main discourse they lived by was that children have a right to be 

listened to.”(Ødegaard, 2007:62). De pedagoger som observerades var alla väldigt måna om att 

släppa fram barnens tankar och att det var dessa tankar och idéer som gav riktningen för 

undervisningen. Eriksen Ødegaard (2007) beskriver också att pedagogerna ofta använde sig av 

uppföljningsfrågor för att stödja barnen i deras berättande, en form av frågor som byggde på 

barnens bidrag i interaktionen med hjälp av scaffolding.  

Stängda frågor  

Forskningen kring de stängda frågorna fokuserar både på funktion och på struktur. Tidigare 

nämnda IRE och IRF är två tydliga exempel på stängda frågor. Det är den som ställer frågan som 

redan innan vet vad svaret ska handla om, även kallat kontrollfrågor eller informationsfrågor. Bae 

(2012) kopplar ihop stängda frågor med, det som hon kallar för snäva interaktionsmönster 

(narrow interactional patterns) och som är motsatsen är rymliga interaktionsmönster. I dessa 

snäva interaktionsmönster menar Bae (2012) att läraren ställer många frågor och ofta eftersöks 

rätt svar. Barnens svar utvärderas och antingen godtas eller repareras de av pedagogen/läraren 

tills barnet svarat på ett acceptabelt sätt. I snäva interaktionsmönster beskriver Bae (2012) att 

barnen är mer kontrollerade och det kommer färre frågor från barnen, vilket också påverkar 

intersubjektiviteten negativt. Ehrlich och Freed (2009) beskriver tre konsekvenser som frågor ger. 

För det första sätter frågorna dagordningen, genom att beskriva vilken typ av åtgärd som krävs av 

en svarare. För det andra kan frågor förkroppsliga antaganden och slutligen beskriver de att 

frågor kan föredra vissa svar, det vill säga att frågor kan utformas för att gynna en viss typ av svar 

framför en annan, till exempel ja- och nej-svar. Men likväl som att det finns ett interaktionellt 

möte och ett deltagande från både barn och pedagog i de öppna frågorna, finns det också ett 

deltagarramverk kring de stängda frågorna. Mehan (1979) beskriver att i alla hans exempel kring 

lärare och elevinteraktion i sin IRE-studie kunde han se att båda parter deltog för att upprätta och 
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upprätthålla frågeställandet och svarandet. Mehan (1979:294) upptäckte att ”Answers to 

questions are generated from knowledge about the academic content implied by the question as 

well as from knowledge about the social conduct of classroom conversations”. I en fråga-svar-

situation vet med andra ord deltagarna i interaktionen ramarna (spelreglerna) för hur en sådan 

interaktionssituation bör gå till.    

 

Att som vuxen eller pedagog ställa retoriska frågor till yngre barn är en ganska vanlig företeelse 

(Siraj-Blatchford & Manni, 2010). Retoriska frågor ligger i gränslandet mellan en fråga och ett 

påstående. De låter som frågor, de har ofta en initiation som ett påstående, men avslutas med ett 

frågetecken, exempelvis eller hur?, eller visst? Dessa har inte som avsikt att eftersöka ett unikt svar, 

utan kan användas för att tillrättavisa, informera eller ge en indirekt uppmaning. På dessa frågor 

passar ofta svaren ja- eller nej (Cifone, 2013). Theobald och Kultti (2012) benämner dessa som 

tag-questions, och beskriver att retoriska frågor är designade för att få medhåll, och inte ny 

information från den som svarar.  En annan form av stängda frågor är sådana som kan benämnas 

som referensfrågor. Dessa har ofta som funktion att öka delaktigheten. Ødegaard (2007) 

beskriver att lärare ofta använder frågor för att involvera flera barn, eller inkludera de barn som 

varit med i aktiviteten, men som varit tyst. Det referensfrågor ofta eftersträvar är som tidigare 

nämnts delad uppmärksamhet (joint attention). När barn eftersträvar en ökad delad 

uppmärksamhet kan de också använda sig av uppmärksamhetsmarkörer (attention-markers) i 

stället för att ställa en verbal fråga (Bae, 2012).  

Frågor- och svars-praktik i förskolan  

Förskolan kryllar av frågor, både från pedagoger och från barn, men olika aktiviteter och miljöer 

kan begränsa eller möjliggöra för att dessa frågor ska uppstå och utnyttjas. Claxton och Carr 

(2004) har undersökt om det spelar någon roll för interaktion vilken sorts aktivitet som barn och 

pedagoger är delaktiga i. De upptäckte att i vissa aktiviteter, till exempel i interaktion kring 

bakning, blir pedagogen och barnens roller väldigt uppdelade, och kan ses som expert och novis. 

Detta får till följd i interaktionen att det är pedagogen som vet de rätta svaren och barnens bidrag 

begränsas.  

 

Waters och Bateman (2015) upptäckte i sin studie att barnen initierar många fler frågor när 

barnen vistas ute i naturen. Waters och Bateman (2015) kopplar detta samman med hur barnen 

använder sitt aktörskap (agency) i interaktionen tillsammans med sina lärare och på vilket sätt 

miljön kan stödja detta. Bilton (2012) visar också på att barn ofta fylls av frågor i utomhusmiljön, 

men att det inte alltid finns tillgängliga vuxna där som fångar upp barnens frågor. De vuxna ute 

på gården var i många fall mer fokuserade på att lösa konflikter och hade en kontrollerande roll, 

snarare än nyfiken pedagog. Bilton (2012:418) skriver att ”Children do need conversations which 

are over a good period of time and do involve the batting back and forth of ideas, questions and 



 

 18 

suggestions.” Detta innebär att pedagogen behöver möta barnet i interaktionen under en längre 

tid och att hen måste vara tillgänglig för barnet och inte springa runt på gården för att lösa 

konflikter så fort de uppstår. Corsaro (2015) beskriver också att pedagoger inte så ofta engagerar 

sig i barnens fria lek, så som den ofta ser ut på utegården. När pedagogen väl gör det är det oftast 

för att ställa en fråga (exempelvis fryser du?), ge ett råd eller lösa en konflikt (Corsaro, 2015). 

Kurkul et al. (2019) undersöker också lärarens roll i interaktionen och på vilket sätt denne 

responderar till barnens frågor, till exempel genom att ignorera frågan, förklara det som barnet 

frågar om eller kasta tillbaka frågan till barnet utan svar och låta det vara upp till barnet att själv 

svara på frågan. Kurkul et al. (2019) menar att det är viktigt att undersöka på vilket sätt läraren 

svarar på frågor, då barnens frågande är en viktig del av barnens självinitierade lärande och 

upptäckande av världen och undersökningen visar att pedagogen har ett stort ansvar för att 

möjliggöra detta. Att pedagogen medvetet kan växla mellan olika roller i sin praktik 

problematiserar Eriksen Ødegaard (2007) då pedagogen kan, i likhet med vad Kurkul et al. (2019) 

framställer, antingen inspirera, stödja och uppmuntra barn att berätta eller välja att ignorera 

barnens tankar och idéer. Det kan också vara så att pedagogen ställer en massa frågor som barnen 

inte responderar på. Barn kan även ställa för svåra och krävande frågor, menar Blay och Ireson 

(2009), och om läraren känner att hen inte kan svaret är hen mindre benägen att prata om ämnet. 

En annan strategi kan också vara att pedagogen kan ”bolla tillbaka” frågan till barnet, utan att 

svara och göra det upp till barnet att själv svara (Waters & Bateman, 2007).  

 

Barns frågeställande är även något som Jonsson och Thulin (2019) intresserat sig för, då de 

undersöker vilka frågor som barn ställer under leken och på vilka sätt förskolläraren kan utnyttja 

dessa, i vad de kallar för lekresponsiv undervisning. Genom att få tillträde till barnens lek menar 

de att förskolläraren kan få syn på vart barnet befinner sig i för lärprocess. Likaså ser Cifone 

(2013) ett starkt samband mellan barnens frågor och den aktuella lärprocess som barnet är inne i. 

Cifone (2013:46) skriver att ”Questioning is the process of raising and developing questions once 

the learner has perceived conflicts he or she wants to resolve”. Genom att öka vår förståelse 

kring frågor ökas således vår förståelse för barnets aktuella lärande och hur de lär sig. För läraren 

är barnens frågor av yttersta vikt, menar Cifone (2013), då de också kan hjälpa läraren att anpassa 

sin undervisning. Att vara responsiv och anpassa sin undervisning som vuxen kan, enligt Jonsson 

och Thulin (2019), innebära att man möjliggör för barnets egna aktörskap i aktiviteten. Barnen 

ses som aktörer/agenter och deras frågor är ett uttryck för sin egen nyfikenhet och visar på en 

vilja att undersöka och förstå omvärlden. Men för att det ska bli meningsfullt för både barnen 

och pedagogerna behövs en stimulerande miljö och pedagoger som fångar upp och utvidgar 

barnens frågor (Waters & Bateman, 2015). Både Jonsson och Thulin (2019) och Walsh et al. 

(2019) ställer sig dock tveksamma till att enbart anpassa undervisningen efter barnens lek, idéer 

och frågor. I kreativa praktiker ställer barnen många frågor, men frågorna kretsar framför allt 

kring den kollektiva leken (lekens narrativ). De menar att för att barnen ska få ny kunskap 
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behöver undervisningen även utgå och organiseras från andra perspektiv i form av målstyrda 

processer kopplade till läroplansmålen för förskolan.  

 

Tompkins et al. (2012) lyfter även de fram interaktion och barns frågor sprungna ur leken som 

viktiga, med en särskild betydelse för barns språkutveckling, där frågorna är av en mer öppen 

karaktär. Begreppet ”inferential talk”, kan beskrivas som abstrakta frågor och samtal, vilket i 

tidigare forskning ofta kopplats ihop med bokläsning, språkutveckling och boksamtal. De barn 

som är vana att möta abstrakta och öppna frågorna från hemmiljön, från till exempel bokläsning 

har ett försprång både vad gäller ordförråd, abstrakt språk och i intelligens menar Tompkins et al. 

(2012). I förskolan utgör bokläsningen endast en mycket liten del av dagen, kontra den mer fria 

undervisningen och leken, varpå Tompkins et al. (2012) finner det intressant att studera på vilket 

sätt inferential talk integreras och kan integreras i dessa vardagliga, spontana praktiker. Deras 

analys visar att det till stor del är lärarens frågor som driver interaktionen, varpå dennes 

medvetenhet om vilka frågor denne ställer är av stor betydelse.  

Sammanfattning av tidigare forskning  

Sammanfattningsvis kan man se att majoriteten av de studier som presenteras i denna text 

framhåller att de har funnit att de öppna frågorna är i minoritet. Öppna frågor ger ofta positiva 

effekter för interaktionen mellan pedagoger och barn, och också positiva effekter för 

undervisningens innehåll för barnens lärande och delaktighet. Det finns också forskning som 

visar att stängda frågor, om de används medvetet, kan öka barns delaktighet i interaktion. Något 

som forskningen däremot inte problematiserar i så stor utsträckning är när barnen själva ställer 

stängda frågor. Vilken respons ger pedagog/lärare när barn ”bara vill ha ett rätt svar”? Den 

tidigare forskningen har ofta ett bredare intresse för interaktion än bara frågor i sina studier. Flera 

forskare upptäcker under tidens gång att just frågor fyller en stor del av interaktion mellan 

pedagog/lärare och barn/elev varpå dessa ändå får stor plats i undersökningarna (Exempelvis 

Bae, 2012; Dalgren, 2017) 

 

Att göra en uppdelning av öppna och stängda frågor, och vad som karaktäriserar dem, är ett 

komplicerat arbete. Typerna är inte huggna i sten. En fråga kan starta som en stängd fråga, men 

beroende av pedagogens uppföljningsrespons av barnets svar, kan även de mest stängda frågor 

utveckla sig till att få en mer öppen funktion, som präglas av intersubjektivitet och hållbart delat 

tänkande (Siraj-Blatchford & Manni, 2010). Frågorna är många och olika forskare benämner de 

olika frågetyperna med olika ord och signum. Viktigt att notera är att de presenterade 

frågetyperna i forskningsöversikten främst är formulerade ur ett vuxenperspektiv. Mycket av den 

tidigare forskningen fokuserar just på vuxnas frågor och initiering till interaktion, och ett mindre 

antal studier undersöker vilka barnens frågor är, även om det också finns exempel på detta 

(Murray, 2022; Waters & Bateman, 2015). Barnens roll i presenterade undersökningar är förvisso 
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framträdande, men det är främst deras respons och svar som undersöks. Vilka olika sorters frågor 

yngre barn ställer till pedagogen i förskolan och på vilket sätt dessa påverkar barns delaktighet 

och aktörskap framkommer inte lika tydligt i den tidigare forskningen, varpå föreliggande studie 

bland annat ämnar lägga till kunskap och tankar om detta. 
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Teoretiska utgångspunkter 

I föreliggande studie anläggs en kombinerad teoretisk ansats som tar spjärn mot ett 

barndomssociologiskt perspektiv och en EM/CA-ansats. Studien använder sig av EM/CA:s teori 

och metodologi kring bland annat frågeställande som ett interaktionellt åstadkommande och 

använder i analysen olika metoder och begrepp kopplat till samtalsanalysens förfarande. Det 

barndomssociologiska perspektivet används för att söka en bredare förståelse kring barnens 

deltagande och delaktighet. Nedan följer en presentation av olika teoretiska utgångspunkter som 

för studien är extra relevanta i relation till EM/CA och det barndomssociologiska perspektivet.  

 

EM/CA (Etnometodologisk samtalsanalys) 

EM/CA:s ansats används i denna studie därför att den möjliggör att studera interaktion som 

något som görs i samspel med andra. Sociologen Harold Garfinkel räknas som den tidiga 

etnometodologins förgrundsgestalt (Norrby, 2014). Han började redan på 1950-talet att studera 

människors metoder för att upprätthålla socialt samspel. Han sammanfattade själv 

etnometodologins teoretiska och metodologiska utgångspunkt så här:  

Ethnomethodological studies analyze everyday activities as members’ methods for 
making those same activities visibly-rational-and-reportable-for-all-practical-purpose, i.e., 
“accountable,“ as organizations of commonplace everyday activities. (Garfinkel, 1967:vii) 

Samtalsanalysens utgångspunkter (CA) är en vidareutveckling av Harold Garfinkels 

etnometodologiska tankar och föddes ur en kritik, från bland annat Schegloff, Sacks och 

Jefferson mot andra sociologiska teorier som var rådande under 1950-talet, där fokus till stor del 

enbart låg på att koda material i förutbestämda kategorier och göra statistiska beräkningar på 

dessa (Norrby, 2014; Sahlström & Melander, 2010). CA uppstod således ur ett behov av en 

metod för att praktiskt kunna undersöka etnometodologins frågor och för att undersöka hur 

vardagliga praktiker konstitueras i interaktion (Sahlström & Melander, 2010). För föreliggande 

studie blir detta viktigt då det är samspelet och deltagandet i frågor-svar-sekvenser som ska 

studeras. Det empiriska materialet i studien jämförs av den anledningen inte mot förutbestämda 

kategorier. 

 

När man studerar interaktion utifrån en EM/CA-ansats handlar det inte bara om att ”förstå 

språket”, utan man behöver också inta ett större perspektiv på interaktion. Goffman beskriver att 

det inte är yttrandet i sig, vad det är man säger som beskriver vad det faktiskt betyder, utan hur 

det uppfattas av den andre (1981). Han skriver ”it is not the statement of a speaker which his 

respondent addresses, nor even a statement, but rather anything the speaker and the other 
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participants will accept as a statement he has made” (Goffman, 1981:48). Detta poängterar att 

samspelet i interaktion är viktigt, ett yttrande kan förstås först, i relation till den andra deltagaren. 

Tre för studien viktiga antaganden  

Några av pionjärerna inom samtalsanalys var som tidigare nämnts Sacks, Schegloff och Jefferson 

(Norrby, 2014). De presenterade i sin artikel A simplest systematic for the organization of turn-taking 

conversation från 1974, den beskrivning som än idag är ”ett erkänt kännetecken för 

samtalsanalysens uppgift” (Sahlström & Melander, 2010:14). Heritage (1989) beskriver och 

sammanfattar dessa, samtalsanalysens tre centrala teoretiska antaganden, genom att beskriva att 

tal är en form av handling, att tal och interaktion är strukturellt organiserat samt att tal är centralt för 

intersubjektivitet. Dessa tre antaganden påverkar studiens teoretiska ställningstaganden samt lägger 

grund för det analytiska förfarandet.  

Tal-i-interaktion 

I stället för att enbart tala om interaktion och samtal som något fristående, bara baserat på 

yttranden, talar man inom CA om tal-i-interaktion (Antaki & Widdicombe, 1998). Interaktion 

byggs upp av flera olika handlingar. Språkliga handlingar (det vill säga det vi säger) är en del av de 

många olika handlingar som åstadkoms i interaktion. Genom en EM/CA-ansats ser man att 

kroppsliga handlingar likväl fyller en funktion och får konsekvenser för interaktion. En handling 

kan beskrivas som en interaktivt organiserad process, där olika händelser (till exempel tal, gester, 

kroppspositionering och ljud) används och kombineras som resurser kring något. Det vi säger 

genom vårt tal, kan inte studeras för sig, utan tillsammans med andra kroppsliga handlingar då de 

stödjer och är beroende av varandra som resurser i interaktionen (Goodwin, 2000). Dessa olika 

semiotiska resurser, även kallade multimodala resurser, organiseras och förkroppsligas i olika 

situationer, beroende på kontexten och deltagarna (Norrby, 2014).  

 

När man tittar på interaktion i form av tal-i-interaktion upptäcker man att alla nya bidrag, 

exempelvis om någon säger något, ”är både kontextberoende och kontextförnyande” (Heritage, 

1989:22). Interaktionen konstitueras på grund av detta i samspel mellan de olika deltagarna och 

kan betraktas som olika kommunikativa projekt (Norrby, 2014). Genom att studera 

kommunikation ur ett tal-i-interaktion-perspektiv synliggörs deltagarnas egna produktions- och 

tolkningsmetoder för de olika kommunikativa projekten. Detta får till följd att man kan studera 

vad deltagarna i interaktionen gör synligt, hur de följer och tolkar de ramar som finns för just det 

interaktionstillfället. En handling (både verbal och icke-verbal) är något som görs av de olika 

deltagarna i interaktionen och för att förstå kommunikation behöver forskaren också tolka och se 

handlingarnas påverkan på interaktion (Heritage, 1984).  
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Tal och interaktion som strukturellt organiserat 

Tal-i-interaktion är också ett sätt att synliggöra strukturer för hur talet som handlingar används, 

hur olika praktiker tolkas av deltagarna själva och hur olika diskurser görs med hjälp av 

interaktion tillsammans med andra (Norrby, 2014). Sahlström och Melander (2010) beskriver att 

genom att anta ett samtalsanalytiskt perspektiv kan man analysera och beskriva hur pedagogiska 

sammanhang är interaktionellt organiserade och hur de byggs upp i samspel mellan människor. 

De menar också att det är den sekventiella organiseringen av interaktionen som håller samman ett 

samtal, och inte dess innehåll. Detta medför för analysen att det inte går att plocka ut en 

deltagares bidrag och tolka denna för sig, utan interaktion behöver analyseras i relation till det 

som tidigare sagts och gjorts. Enskilda yttranden (även multimodala handlingar) kan inte 

analyseras var för sig utan måste ses i en vidare interaktionskontext. Den sociala interaktionen 

kan enbart studeras genom analys av empiriskt vardagsnära data, det vill säga naturligt uppkomna 

samtal och inspelningar av olika slag och av den anledningen använder sig föreliggande studie av 

videoobservationer (Heritage, 1989).  

 

Den sekventiella organiseringen som tal byggs upp av kan liknas med talets spelregler. Det är inte 

bara vuxna som använder talets spelregler, yngre barn utvecklar ofta egna strategier, exempelvis 

genom ljud, kroppslig positionering eller liknande, för att bli lyssnande på och få ordet, och att 

räcka upp handen ger en visuell fingervisning om att man vill säga något (Norrby, 2014). Olika 

vardagliga och institutionella interaktioner påverkar interaktion då de innefattar olika sorter 

praktiker. Dessa gör att deltagarna kan känna igen och klassificera olika typer av aktiviteter med 

olika typer av tillhörande praktiker, så som till exempel en klassrumssituation eller ett 

tandläkarbesök (Cromdal el al. 2009; Heritage, 1989). Hur olika interaktioner organiseras och 

upprätthålls är till stor del kulturellt och socialt delade, varpå de flesta vuxna känner till och agerar 

i enlighet med dessa och kan anpassa sig efter vad som förväntas av dem i just den situationen. 

Människor ingår och deltar i olika diskursiva praktiker på olika sätt och deltagandet är beroende 

av situationen och kan liknas vid olika kommunikativa projekt (Cromdal et al., 2009; Norrby, 

2014). Garfinkel (1989) menar att de praktiker vi delar sker via olika socialisationsprocesser och 

genom social organisering. Interaktion är för den sakens skull inte något statiskt och 

förutbestämt, utan skapas i en dynamisk process som leder till olika interaktionella 

åstadkommanden (Cromdal et al., 2009). 

Intersubjektivitet  

Intersubjektivitet innebär att man strävar efter och etablerar en gemensam förståelse i 

interaktionen3. Som en del av det ömsesidiga meningsskapandet analyserar deltagarna i det 

 

 
3 Se även avsnitt Forskningsöversikt  
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pågående samspelet varandra för att uppvisa sin förståelse av samtalet tur för tur. Det är just 

samtalsdeltagarnas uppvisande strävan efter intersubjektivitet som ger möjlighet att förankra 

analysen i deltagarnas förståelse av samspelet, genom att man undersöker var de riktar 

uppmärksamheten mot och vad de är orienterade mot. Cromdal (2009) menar att 

intersubjektivitetens uppbyggnad förutsätter att deltagarna visar upp för varandra hur de 

uppfattar den gemensamma aktiviteten. Följdfrågor eller mimik kan tydligt visa om deltagarna har 

förstått varandra eller om något behöver förklaras på annat sätt.  

 

All interaktion mellan pedagog och barn ses som en strävan efter intersubjektivitet. Emilsson 

(2008:21) beskriver att intersubjektivitet ofta framställs som ”ett ömsesidigt perspektivtagande”, 

vilket i sin tur skapar en ny gemensam förståelse. Detta ömsesidiga perspektivtagande förutsätter 

således att pedagogen måste försöka förstå barnets perspektiv för att intersubjektivitet ska kunna 

ske och samförstånd ska kunna nås och följaktligen också vice versa. Både barn och pedagog 

behöver i interaktion använda flera av sina tillgängliga multimodala resurser för att de ska förstå 

varandra. Intersubjektivitet kan förstås som en kommunikativ process med syfte att upprätta ett 

gemensamt meningsskapande. Tillsammans skapas mening och förståelse under interaktionens 

gång. Detta är dock inte ett statiskt tillstånd som till slut nås av konsensus, utan en pågående 

process (Emilsson, 2008). Det är under samtalets sekventiella organisation som deltagarna, steg 

för steg, tillsammans upprättar en gemensam förståelse (Norrby, 2014). Detta innebär att 

deltagarna måste sträva efter och utgå från gemensamma perspektiv, så att de kan förstå vad den 

andre försöker förmedla. Eftersom varje nytt yttrande både är kontextberoende och 

kontextförnyande behöver processen av gemensam förståelse ständigt vara i rörelse.  

Talturer 

I analysen synliggörs varje deltagares bidrag genom att transkriptionerna återger sekventiellt tal-i-

interaktion4. I transkriberingarna synliggörs deltagarnas bidrag via olika rader, som består av olika 

talturer. En taltur är den sammanhängande tiden som någon talar. Vid varje taltur sker ”en 

interaktionell handling som gör ett tillägg i interaktionen”, det vill säga att de är kontextförnyande 

(Norrby, 2014:137). När någon ger respons på yttrandet, går talturen vidare till nästa. Dessa 

talturer kan variera i längd och vara alltifrån långa till korta bidrag från deltagarna (Sahlström & 

Melander, 2010). Talturer är ofta organiserade sekventiellt efter ”en princip om närhetspar” 

(adjacency pairs) (Melander & Sahlström, 2010:15). Närhetspar är yttranden där det förväntas en 

viss sorts respons (Dalgren, 2007). Frågor och svar blir således ett tydligt exempel på närhetspar, 

då en fråga kräver ett svar, en respons. Andra vanliga närhetspar är till exempel när någon hälsar 

(förstatur) och förväntar sig en svarshälsning (andratur). I likhet med begreppet förklaringsansvar 

(att en viss typ av handling äskar en viss respons) hänvisar Dalgren (2007) till Schlegloffs (1968) 

 

 
4 Transkription innebär att talet och handlingarna översätts så detaljerat som möjligt till skrift 
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begrepp för detta handlingsmönster som konditionell eller villkorlig relevans (conditional 

relevance). Det innebär att frågor i och med detta kan användas som en interaktionell resurs för 

deltagare i socialt samspel. Deltagaren i första talturen förväntar sig en viss form av respons. 

Exempelvis om deltagaren ger ett erbjudande förväntar den sig ett svar, att den andra deltagaren 

antingen ska acceptera eller avstå från erbjudandet.  

 

I relation till tidigare nämnda IRE/IRF5 finns vissa likheter med närhetsparsteorin (Sahlström & 

Melander, 2010). Närhetsparsteorin bygger på en två-turstruktur medan IRE/IRF bygger på en 

fastare tre-turstruktur. Sahlström och Melander (2010) menar att närhetsparsteorin är den 

dominerande teorin nuförtiden, då den är mer flexibel kring evaluering och följdfrågor.  

 

Barndomssociologi  

Historiskt sett har samhällets syn på barn och barndom varierat. Cunningham (2005) beskriver att 

det som karaktäriserar olika tidsepokers syn på barn och barndom, sammanhänger med de idéer 

och konstruktioner som präglade samhället just då, vilket påverkar hur barndom som en specifik 

livsfas kan tolkas och förstås. Med detta synsätt kan barn och barndom ses som en social 

konstruktion (Bjervås, 2011; Corsaro, 2015). Inom det sociologiska ämnesområdet var barn länge 

ignorerade och barndom sågs enbart som en period av livet då man förbereder sig för vuxenlivet, 

vilket gav konsekvensen att barn som grupp inte ansågs viktiga ur ett samhällsperspektiv 

(Corsaro, 2015). På grund av detta fanns det heller ingen anledning att ta fasta på deras åsikter. Ur 

ett barndomssociologiskt perspektiv ser man dock på barn som aktiva subjekt, ofta i relation till 

begreppet being (vara), kontra becoming (i tillblivelse) (Bjervås, 2011). Att se på barn som being får 

som följd att man ser dem som redan besittande en massa kompetenser och som delaktiga och 

aktiva i sociala interaktioner. Detta innebär även att de har egna intentioner och ett eget sätt att 

skapa mening kring sina erfarenheter och kunskaper om sin omvärld. Barn i interaktion med 

vuxna agerar utefter vilka möjligheter och begränsningar de har i just den situationen (Bjervås, 

2011). Genom att se på barn som becoming betonas barnets brister. De kategoriseras efter ålder 

och olika utvecklingssteg som förklarar barnens beteenden och tankar. I föreliggande studie 

studeras de vuxna (pedagogerna) och barnen på lika villkor utan att någon bedömning läggs på 

tidigare kompetenser och erfarenheter. Barn likväl som vuxna ses som subjekt och delaktiga i 

organisation av interaktion. Detta perspektiv, att barn betraktas som being, genomsyrar studiens 

alla delar, såväl i insamling av empiriskt material som i efterföljande analyser. I relation till 

utbildning och undervisning kopplas ofta scaffolding-begreppet ihop. Detta är den process när en 

expert (pedagog) handleder och guidar en novis (barn) under en problemlösningssituation 

 

 
5 Se även avsnitt Forskningsöversikt. 
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(Dalgren, 2017). Scaffolding kan ses representera en byggnadsställning kring barnet, som ett stöd 

där experten hjälper novisen klara av något som denne inte riktigt kan på egen hand. När novisen 

klarat av det nya tas ”byggnadsställningen” bort (Wood et al., 1976). Processen kring scaffolding 

sker alltid i interaktion och i relation till novisens proximala utvecklingszon, det vill säga vad 

novisen nästa kan men behöver lite stöttning i för att klara av (Wood et al., 1976).   

 

Det utbildningsvetenskapliga fältet/förskolepedagogiska fältet (Early Childhood Education and 

Care) hänger nära samman med de barndomssociologiska tankarna. Här poängteras barns 

perspektiv, det dialogiska samspelet mellan barn och vuxna och att ”pedagoger och barn 

konstruerar tillsammans den pedagogiska praktiken i sitt handlande” (Dalgren, 2007:3). Detta i 

likhet med barndomssociologin som också betonar värdet av att förstå och studera interaktion 

som en kollektiv och gemensam aktivitet genom att man i interaktion kan upptäcka hur barn 

förhandlar, delar och skapar kultur med vuxna och varandra utefter deras perspektiv (Corsaro, 

2015).  

Deltagande - Barns perspektiv och aktörskap   

Ur ett barndomssociologiskt perspektiv ges begreppet tolkande reproduktion stort utrymme. 

Detta begrepp handlar till stor del om att se ur barns perspektiv på olika interaktionella 

åstadkommanden och på vilket sätt som barn tolkar sin omvärld. Corsaro (2015) menar att 

genom begreppet tolkande reproduktion tar man också barns bidrag i interaktionen på allvar, då 

barn är med och förändrar interaktionen via sitt deltagande. För föreliggande studies ansats är 

detta essentiellt, då det betonar barn som aktiva subjekt, med en egen handlingsförmåga och 

självständighet.  

 

Barnet betraktas följaktligen i studien inneha ett eget socialt aktörskap. Detta aktörskap uppstår 

dock inte i ett vakuum, utan måste möjliggöras i interaktion (Raithelhuber, 2016). Detta får bland 

annat till följd att vuxnas respons på barns frågor eller svar antingen kan begränsa eller lyfta fram 

barnets handlingsutrymme i en praktikgemenskap. Med barns aktörskap i fokus ses inte bara 

vuxna som de som tar ansvar och som styr och leder interaktion, utan barn är också delaktiga och 

påverkar interaktion genom sitt deltagande (Bergnehr, 2019; Bae, 2012). I föreliggande studie tas 

inte enbart barnens aktörskap enbart i organiseringen av interaktionen i beaktande, utan även på 

vilket sätt de genom interaktion kan utöva sitt sociala aktörskap i praktiska handlingar i form av 

delaktighet och inflytande över vad de praktiskt företar sig och får möjlighet att göra. Dalgren 

beskriver följderna av att se på barn som sociala aktörer så som att ”barn som deltar i interaktion 

ska förstås som potentiellt kompetenta tolkare av en social samspelssituation.” (2007:48). Genom 

att se på barn som en kompetent tolkare åskådliggörs även barnets tolkande reproduktion. På 

samma spår är Eriksen Ødegaard (2006:90) som skriver att ”Meaning and thinking are 
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constructed during dialogues and discourse.”. Barn ses inte som passiva mottagare i olika 

kulturella lärandeprocesser utan som aktiva medkonstruktörer.  

 

När man ser på barn som sociala aktörer förutsätter det att man är medveten och tar hänsyn till 

barns perspektiv. Johansson (2003) argumenterar för att det dock är mycket svårt att studera 

barns perspektiv eftersom det måste filtreras genom vårt eget (vuxen-) perspektiv först. 

Ambitionen menar Johansson är dock inte att försöka hitta en sanning, utan att man som vuxen 

är medveten om och försöker förstå, utifrån barns villkor och perspektiv. Genom barns 

handlingar (både muntliga och kroppsliga) kan vuxna försöka förstå och få en inblick i deras 

avsikter och deras egna tolkningar (Johansson, 2003). Barns agerande och aktörskap kan alltså ses 

(men inte värderas) med samma redskap som när man studerar interaktion, genom att se på vilket 

sätt handlingar görs och konstitueras i samspel med andra.  

Deltagarperspektiv  

Varken det barndomssociologiska perspektivet eller EM/CA strävar efter att tolka deltagarnas 

ageranden utifrån tidigare erfarenheter. I stället närmar man sig interaktion med hjälp av ett så 

kallat deltagarperspektiv. Med detta perspektiv försöker man observera och beskriva deltagarnas 

egna analyser av pågående aktivitet, genom att fokusera på det som görs och som åstadkoms i 

interaktionen. Det som studeras är vad deltagarna i den sociala interaktionen för tillfället är 

orienterade mot, genom att uppmärksamma vad som görs viktigt i interaktion och hur dessa 

organiseras och förstås (Cromdal, 2009; Sahlström & Melander, 2010). Ur ett deltagarperspektiv 

undviker man på så sätt att reducera människors handlande till en fråga om underliggande 

mentala processer (Cromdal et al., 2009:26). Vad människorna har för intention och 

bakomliggande syften görs det med andra ord ingen reflektion kring, det är sådant som går att 

observera som studeras då fokus ligger på hur aktiviteter görs i interaktion, snarare än att försöka 

förstå varför, som ett uttryck för bakomliggande faktorer (Sahlström & Melander, 2010).  

 

Deltagarperspektivet möjliggör att upptäcka sekventiella mönster, då människor oftast handlar 

metodiskt6. Den strukturella och sekventiella organiseringen är en nödvändighet för att förståelse 

mellan människor ska vara möjlig därför att de skapar en ordning. Den återfinns i samtal och i 

andra sociala sammanhang. Cromdal skriver att denna ordning huvudsakligen är till för att 

samtalsdeltagarna ska kunna samspela och förstå varandra utifrån att man studera organiseringen 

av mänskliga handlingar i interaktion och fokusera på ”var deltagarna är orienterade mot” 

(2009:41). Man kan även se hur deltagarna använder olika semiotiska resurser som en praktisk 

konsekvens av deras strävan efter intersubjektivitet (Goodwin, 2000).  

 

 
6 Se avsnitt Tal och interaktion som strukturellt organiserad 
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Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet med den här studien är att undersöka frågans olika funktioner under den 

spontana interaktionen mellan pedagoger och barn.  

 

Forskningsfrågor:   

• Hur görs olika typer av frågor och vad karaktäriserar dem?  

o Hur kan dessa förstås i relation till funktion och hur utgör de en interaktionell resurs?  

• Vilka möjligheter och begränsningar skapar frågor för barn att stärka sitt aktörskap?  
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Metod 

I förestående kapitel görs en grundlig redovisning av studiens datainsamlingsmetod och 

bearbetning/analys. Reflektion kring metod och etiska hänsynstaganden kommer också att göras.   

 

Metod för datainsamling  

Studien undersöker pedagogers och barns interaktion i naturligt uppkomna situationer på 

förskolan. Studien har en kvalitativ ansats och använder sig av videoobservationer inspelade i en 

naturligt förekommande förskolemiljö. Kvalitativa studier med inspiration av etnografi valdes 

därför att de tillåter oss att titta nära på frågan som företeelse i interaktionen och för att på så sätt 

bättre kunna förstå dess funktion och användning. Sex dagar avsattes till att göra observationerna 

på en förskola.  

 

Under deltagandet i observationerna gjordes även fältanteckningar för att verka 

kontextutvidgande och för uppkomna tankar och funderingar. I de fall där många barn inte fick 

vara med på bild (på grund av etiska hänsynstaganden) gjordes i stället enbart ljudupptagningar. 

Ljudinspelningarna återger inte hela den multimodala kontexten, så som till exempel blickar och 

gester. Därav betraktas dessa, i likhet med fältanteckningarna mer som ett stöd för minnet än 

som analysmaterial.  

Videoobservationer  

Då studien syftar till att undersöka den spontana, oplanerade tiden på förskolan spelades totalt in 

375 minuter. Videoobservationerna gjordes med en Ipad och fångar flyktiga stunder av 

multimodalt handlande och interaktion som kan vara svåra att skriva ner jämfört med om studien 

enbart skulle förlita sig på fältanteckningar. Det finns en skillnad från vad deltagarna tror att de 

säger och gör och vad de faktiskt gör i praktiken (Aspers, 2011). Videoobservationerna visar vad 

de faktiskt gör i interaktion och inte pedagogernas och barnens uppfattningar om den. Dalgren 

(2017) liknar videoobservationer vid ett slags förstoringsglas som kan konstruera utsnitt ur 

interaktion och som vidare kan analyseras. Dessa möjliggörs genom att de kan granskas om och 

om igen, analyseras och transkriberas i efterhand. Videoinspelat datamaterial gör det möjligt att 

upptäcka interaktionella detaljer i både tal och i förkroppsligade handlingar som annars troligtvis 

skulle gå förlorade (Dalgren, 2017). Man bör dock vara medveten om att observationerna till viss 

del är en producerad och konstruerad produkt av den som spelar in. Dalgren (2017) hänvisar till 

Heikkilä & Sahlström (2003) samt Mondada (2006) som menar att de olika ställningstaganden 

som man behöver göra vid en inspelning till exempel vilka vinklar och tillfällen som spelas in 
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påverkar vilket material man får. Ipadens flexibilitet, att den lätt kan flyttas och riktas om, 

medförde att observationens fokus snabbt kunde skiftas.  

 

Valet att använda Ipad för inspelning av filmerna grundades till största delen på att själva 

observationstillfällena skulle kännas så naturliga som möjligt för barnen. I förskolan idag används 

Ipad i stor utsträckning av både pedagoger och barn för att dokumentera verksamheten. Att jag 

skulle sitta med en Ipad och observera tordes således kännas mer naturligt än om jag använt mig 

av videokamera och stativ och mikrofon, även om kvaliteten på materialet säkerligen skulle blivit 

bättre vad gäller bild- och ljudupptagning. En del svårigheter uppstod dock vid hanteringen av 

Ipaden då lagringsutrymmet inte är lika stort som på en videokamera och en viss begränsning 

behövde göras. Att filma och behöva hålla Ipaden i handen medförde också att 

fältanteckningarna ibland behövde göras efter observationsstunden. 

 

Under observationernas gång upplevde jag att barnen inte tänkte så mycket på att jag filmade 

med Ipaden, då de var mer upptagna med att interagera med kompisar och pedagoger än på att 

titta på mig. En pedagog berättade senare under veckan att hon tänkt på min närvaro första 

dagen, men sedan vant sig. Trots att det bara var de spontana mötena studien ville undersöka 

följde jag barnen och pedagogerna över hela dagen för att skapa mig en bättre förståelse kring 

kontexten. Pedagogers planerade stunder tillsammans med barnen, till exempel när de hade 

samling, spelades inte in.  

Etnografiska inslag  

Min närvaro på fältet sträckte sig över sex dagar och kan därmed inte till fullo kalla sig en 

etnografisk studie, då betydligt längre tid på fältet krävs (Gustafsson, 2006). Det finns dock 

etnografiska inslag vad gäller deltagande, observationer och fältanteckningar. Det finns inget 

jämförande element i studien, det vill säga den gör inte anspråk på att analysera något förändrat 

kunnande eller förändrat deltagande i interaktionen. Om detta skulle vara ett av syftena med 

studien hade en längre tid på fältet varit att föredraga. Men eftersom denna studie avser att skapa 

en förståelse för frågans olika interaktionella funktioner blir tidsaspekten inte lika central, då det 

mer handlar om situerade exempel på förskolan. 

 

Jag valde att göra deltagande observationer, vilket innebar att jag hela tiden fanns i rummet när 

videoinspelningarna gjordes (Aspers, 2011). Under de stunder som spelades in försökte jag göra 

så lite påverkan som möjligt på samspel och kommunikation. Detta innebar att jag höll mig på 

behörigt avstånd utan att säga något. Under den övriga tiden tillsammans med barnen och 

pedagogerna fanns en större närhet. Om barnen bjöd in mig i sång eller lek tackade jag ja till 

inbjudan, så även till deras önskemål om hjälp, vid tillexempel påklädning. Jag ville knyta 

kontakter med både barnen och pedagogerna. Aspers skriver att ”för att man ska förstå 
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meningen med vad som görs och sägs krävs ofta en interaktion med dem som studeras” 

(2011:115). Medvetna ställningstaganden och praktiska handlingar gjordes därmed vad gäller 

närhet och distans från min sida. Stunder av informella samtal och observationer bidrog till att 

förtroendekapitalet mellan mig och barnen/pedagogerna ökade. Eftersom barnens aktörskap ges 

ett extra intresse i studien finns en fördel i att komma barnens perspektiv närmare. Gustafsson 

beskriver att genom deltagande observationer finns en möjlighet att lära sig ”om barns 

vardagstillvaro av barnen genom att vara tillsammans med dem” (2006:43). 

Urval   

För att kunna svara på studiens frågor kring pedagogers och barns interaktion krävdes tillgång till 

naturligt uppkomna samtal i en förskolemiljö.  

Tillträde 

Att få tillträde till en förskola var essentiellt, men krävde flera steg av planering och förberedelser. 

Då jag själv arbetar som förskollärare så valde jag att kontakta en förskola långt ifrån min egen 

förskola för att undvika att min tidigare förförståelse om förskolan, pedagoger eller barn, eller 

vice versa, skulle ha någon påverkan på studien.  

 

Tidigt under processens gång kontaktades rektorn på förskolan jag valt ut, för att få information 

om studien och om hen tyckte att den skulle passa att göra på förskolan. Sedan gick det några 

veckor, där informationsbrev och medgivandeblankett utformades. Dessa skickades till berörd 

rektor och till alla pedagoger på förskolan. De gick igenom informationsbrevet på deras 

planeringsdag så att alla skulle få informationen. Strax efter att de gått igenom informationen 

mötte jag utvecklingsgruppen och pedagoger från två olika avdelningar ville att jag skulle komma 

till deras avdelningar. Det faktum att pedagogerna själva fick anmäla sig frivilliga till studien skulle 

kunna bidra till att tillträdet i gruppen skedde smidigare, eftersom pedagogerna var de som 

”bjudit in” i motsats till om jag bara blivit utplacerad av rektor och mött grindvakter bland 

pedagogerna (Gustafsson, 2006). Pedagogerna på förskolan gjorde på så sätt urvalet själva av 

grupper och pedagoger.  

Urval av deltagare  

Tanken var från början att observationerna skulle ske på två olika avdelningar under två 

efterföljande veckor, för att studien på så sätt skulle inkludera större antal pedagoger och barn 

(utan att för den sakens skull göra någon jämförelse dem emellan). När första veckan av 

observationer hade gått visade sig det dock att på den andra avdelningen, hade många 

vårdnadshavare tackat nej till att deras barn skulle medverka i studien. På grund av för få 

godkännanden i gruppen beslutade jag att observationerna skulle förlängas på den första 

avdelningen. Att en grupp observerades i stället för två innebar både fördelar och nackdelar. 
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Fördelen med att stanna kvar på samma avdelning var att ju längre tid som jag vistades där desto 

bättre kunde jag förstå och anpassa mig efter kontexten och de olika deltagarna. Nackdelen med 

att enbart följa en grupp skulle kunna vara att färre pedagoger och barn medverkade. Då studien 

är kvalitativt inriktad påverkar antalet personer som medverkar i studien inte lika mycket som om 

det skulle vara en kvantitativ studie. Samtalsanalysens generaliserbarhet ligger inte i hur många 

olika interaktioner som upptäcks, utan en utgångspunkt är som tidigare nämnt att sättet att 

sekventiellt organisera tal och interaktion återfinns även under andra tillfällen. Kvalitéten på 

studien är mer kopplad till användbarheten och medvetenhet om frågors roll.  

 

Åldern på barnen som gick på avdelningen som observerades var mellan 1–5 år. Då pedagogerna 

under de spontana tillfällena under dagen hade mest interaktion med de yngre barnen föll det sig 

naturligt (eftersom jag följde pedagogen) att det mestadels var dessa tillfällen som observerades. 

Många av de äldre barnen uppvisade självständighet genom att de ensamma eller tillsammans 

med andra barn var upptagna med egna aktiviteter och uppvisade således inget stort behov av att 

utbyta tankar med en pedagog. Vid lunchen gick de äldre barnen till en gemensam matsal där de 

mötte barn från andra avdelningar. Dessa stunder passade således av etiska skäl inte att filma. 

Observationer av lunch och mellanmål gjordes därför med de yngre barnen som var kvar på 

avdelningen.  

 

Inledningsvis i föreliggande studie lyftes även Skolinspektionens undersökning (2018) som 

belyser vikten av att både förskollärare och arbetslaget har en viktig roll vad gäller interaktion 

med barn vilket är nära förbundet med både lärande och omsorg. I föreliggande studie tydliggörs 

det inte om det är en barnskötare eller en förskollärare som observeras, då båda dessa 

yrkesgrupper benämns som pedagoger. Detta ställningstagande grundar sig i intresset för 

interaktion och inte till yrkesgruppers varierade uppdrag eller kompetenser.    

Genomförande  

De deltagande observationerna av gruppen skedde i sex hela dagarna mellan klockan 08:00-15:00. 

Under hela tiden fanns Ipaden redo att börja filma med och anteckningsblocket fanns med för att 

anteckna. Från klockan 8–9 vistades barnen utomhus i spontana aktiviteter och lek. Därefter 

delades gruppen upp för olika planerade aktiviteter. Efter lunch återupptogs de spontana 

aktiviteterna inomhus fram tills det var dags för mellanmål. Dagen avslutades sedan ute på 

gården, återigen med spontana aktiviteter och lek. Under de spontana tillfällena spelade jag in 

större delen av tiden, men valde att göra kortare filmer och filmade således inte konstant. 

Fördelen med att göra kortare observationer är att filmerna blir lättare att koda och dela upp efter 

detaljer i interaktion. Många filmer ger en annan överblick och mer lätthanterligt kontra en enda 

lång film. Den eventuella förlusten med att dela upp observationerna i mindre delar skulle kunna 

vara att viktiga sekvenser inte fångas på observationen utan missas. De kortare filminspelningarna 
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var också en anpassning för att flera av barnen inte hade medgivande. På grund av barnens 

mobilitet i rummen behövdes snabba avstängningar, ändrad riktning på Ipaden och klipp göras.  

 

Eftersom studien riktar in sig på barn-vuxen-interaktion valde jag ofta att placera mig i närheten 

av en pedagog. Detta blev något problematiskt vid utomhusvistelse, då pedagogerna ofta var 

upptagna med praktiska göromål, så som tröstande av ledsna barn, samtal med vårdnadshavare i 

samband med hämtning och lämning, varpå det inspelade materialet inte blev lika omfångsrikt 

som den faktiska tiden som barnen vistades utomhus.  

Material, kontexter och deltagare   

Observationerna som ligger till grund för analysen är inspelad på Glädjens förskola som ligger i 

stadens ytterkant och kan betraktas som en landsbygdsförskola med närhet till staden7. Förskolan 

består av fyra avdelningar, där barn som är 1–5 år går. De dagar som observationerna gjordes var 

det cirka 15 barn på plats. På varje avdelning jobbar 3 pedagoger och en resurs. När 

observationerna gjordes var dock en pedagog bortrest, varför denna ersattes av vikarie. De 

pedagoger som medverkar i observationerna är: Ulla, Elin, Houda och Zahra. Ett alternativ hade 

varit att endast skriva ut ”pedagog”, men för att få ett bättre flyt i analysen och slippa skriva 

”pedagogen” hela tiden används fiktiva namn i transkriptionerna. Alla namn är av kvinnlig 

karaktär, detta beror på att alla pedagoger som observerades identifierade sig själva som kvinnor. 

Databearbetning och analysmetod  

Organisering- och bearbetningsfas av datamaterial  

När observationerna var avslutade startades arbetet med att identifiera och plocka ut 

observationer där barns och pedagogers frågor gjordes gällande. Först tittade jag öppet igenom 

alla filmer, och antecknade vissa stödord. Vid en andra genomgång av materialet fick de en första 

skriftlig beskrivning av interaktionens och frågans innehåll. De mest intressanta observationerna 

utifrån studiens syfte döptes om för att lättare kunna gå tillbaka och titta närmare på dem.   

 

Nästa steg i databearbetningen var att återigen titta närmare på de observationer som innehöll 

olika former av frågeställande. Under denna omgång gjordes en induktiv kodning på de olika 

sorters frågor som kunde upptäckas. Dessa skrevs ner, utan relation till den tidigare forskningens 

kategoriseringar, på ett dokument och färgkodades. Olika färger symboliserade olika sorters 

frågor. Genom att varva analys och observation uppenbarade sig vissa tydliga och särpräglade 

interaktionella mönster.  

 

 
7 Alla namn i analysens exempel är fingerade. 



 

 34 

4 vad vill du göra  

Vad vill du ha? Du får säga? Näääääää, jag vill inte. Frågor för att försöka förstå vad barnet vill.  

Inte intersubjektivitet, pedagogen kom inte på va det var som var fel. Ingen lösning.  

5 ljud pang  

nappen borta – intressant 

Vad är det som låter? Joint Pang. Var är lastbilen?  

6 hjälp-situation 

Scaffolding-frågor, stöd  

7 masken barnens intressen fångas upp 

Kontrollfrågor masken kryper i vårt land, har masken några ögon? Kontroll   

8 Gissa barnet ställer frågor intressant att analysera närmare 

Gissa vad vi har i stället för godisskålar? Kontrollfråga  

Nyfikenhetsfråga från pedagog.  

Brukar ni klä ut er?  

Nu är det a:s tur, vad ville du berätta? Man får inte slåss.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Ett utdrag ur den första beskrivningen av observationerna, samt färgkodade beskrivningar kopplat till olika 

frågetyper. 

 

Att göra olika kodningar under databearbetningens gång krävde att den, precis som den gör på 

fältet, grundades i en reflexiv process (Aspers, 2011). Det fanns en medvetenhet kring att 

kodningen inte gav en fullvärdigt sann bild av materialet, utan är en tolkning och en produkt, 

baserat på mitt eget tolkningsarbete. Under databearbetning och analys ändrades och prövades 

beskrivningarna av frågorna, och kodningen omförhandlades flera gånger i processen. Olika 

beteckningar på frågornas karaktär har till exempel skiftat under analysens gång. Dock har jag 

försökt att vara noggrann med att enbart beskriva och koda de olika interaktionerna efter vad de 

olika deltagarna uppvisar, inte hur jag själv tolkar situationen.  

Frågors olika funktion    

I det empiriska materialet tolkades och återfanns framför allt två olika typer av frågor, nämligen 

öppna respektive stängda frågor. Öppna frågor karaktäriseras i analysen av att svaret inte är på 

förhand givet, det vill säga att den som frågar inte vet vad svaret kan eller kommer att bli. I 

stängda frågor fanns ett förväntat svar och kunde i det initiala skedet ses som en dikotomi till de 

öppna frågorna. En från början stängd fråga kan dock utvecklas och få en mer öppen karaktär, 

beroende på vilka följdfrågor som ställs. Tidigare forskning har visat att stängda frågor är 

vanligare än öppna frågor i institutionella sammanhang (exempelvis Hamel et al., 2020). Denna 

studie stödjer också dessa fynd då majoriteten av frågorna kan karaktäriseras av att den som 

frågar på förhand vet svaret. För att kunna göra detta antagande krävdes emellertid en kodning av 

alla fråga- svar-sekvenser. Detta kunde göras först då hela empirin var noggrant genomgången 

och bearbetad. Initialt gjordes en kodning vad gäller första-turerna av frågorna. Den inledande 

frågan blev viktig att uppmärksamma i relation till kodningen då det var denna som satte 

”spelreglerna” (villkorlig relevans) för hur sekvensen utvecklade sig. Analysen av fråga-svar-

sekvenserna krävde dock att alla samtalsturer var med i transkriptionen, samt detaljer vad gäller 

multimodala uttryck. Ur kodningen av öppna- och stängda-frågor utkristalliserades undergrupper till 
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dessa. Frågorna i undergrupperna kan sägas stå för olika funktioner, då frågans funktion i 

interaktionen skapar olika interaktionella resultat.  

Transkribering 

När kodningen av de olika observationerna var gjorda var det återigen dags att återvända till det 

empiriska materialet. I den här fasen gick analysen ännu närmare materialet, ner på mikronivå, 

med hjälp av ett samtalsanalytiskt angreppssätt. Samtalsanalysen ger analytiska verktyg till en 

systematisk och generell beskrivning av hur interaktionen delas upp och fördelas i olika talturer 

samt påverkas av olika faktorer (Norrby, 2014), vilket passar bra ihop med föreliggande studies 

syfte. Turtagning och interaktionell ordning synliggörs med hjälp av samtalsanalysens ansats och 

är möjliga att analysera med hjälp av transkriptionerna.  

 

De videoavsnitt som användes i den här fasen var sådana som tydligt visade på hur olika frågor 

görs i interaktion mellan barn och pedagog och hur de användes på olika sätt som interaktionella 

resurser. Exemplen som valdes ut transkriberades med hjälp av en transkriptionsnyckel. Denna 

består av en sammanställning av olika symboler vilka är till för att beskriva alla typer av tal och 

förkroppsligade handlingar som interaktionen uppvisade (se Bilaga 2). Transkriptioner, trots en 

strävan efter att återge en så sann bild som möjligt, går att framställa på många olika sätt. Det är 

inte säkert att två personer ser samma saker. Även små detaljer kan missas, särskilt då 

användningen av multimodala resurser var svåra att exakt återge. En person kan till exempel vara 

vänd bort från kameran och därmed svår att följa. För att göra transkriptionerna så rättvisa som 

möjligt har jag vid ett flertal gånger återvänt till videoavsnitten och justerat transkriptionerna när 

någon ny detalj eller nyans upptäckts. Transkriptionerna är även till viss del utformade så att de 

blir användarvänliga. En balansgång råder således mellan detaljåtergivelse och läsbarhet. Detta får 

som följd att transkriptionerna är och bör ses som en analytisk produkt som är utformad efter ett 

visst syfte (Norrby, 2014). 

Vägledande principer och centrala begrepp i analysarbetet 

Att prata och kommunicera med ord och tal är ingen självklarhet för alla barn som går på 

förskolan. I alla fall inte för de yngsta barnen eller de barn som inte talar samma språk. Detta gör 

dock inte de yngre barnen på förskolan mindre intressanta att studera. Både barn och vuxna 

uttrycker sig med mycket mer än bara ord och använder kroppen som kommunikativ resurs. 

Cromdal och Dalgren (2020:27) beskriver, i enlighet med begreppet tal-i-interaktion, att 

kommunikation också sker ”genom förkroppsligade handlingar”. Goodwin (2000) kallar dessa 

handlingar för semiotiska resurser, där exempelvis blickar, gester och rörelser ingår, men också på 

de sätt vilka vi använder oss av materiella objekt i samspel med tal. De semiotiska resurserna 

kombineras och förstärker varandra. Häll (2013), i likhet med Goodwin (2000), menar att fysiska 

artefakter, det vill säga föremål, fyller en viktig roll och används som kommunikativa resurser i 
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barns lek och interaktion med andra. Artefakter används som handling och kan till exempel visa 

vänskap, omtänksamhet och användas för att bjuda in fler i leken men samtidigt också användas 

för att avvisa eller visa motstånd. Andra semiotiska resurser som små barn ofta använder är 

pekningar, varpå dessa blir viktiga att uppmärksamma i analysarbetet (Dalgren, 2017). För att 

kunna göra en rättvis analys av hur förskolebarn interagerar behöver man därför ta in fler 

dimensioner än enbart det talade språket.  

 

När man gör en multimodal interaktionsanalys ser man inte till bristperspektivet av språklig 

avsaknad det vill säga att barnen är under språklig utveckling, utan till vad barn faktiskt gör med 

de färdigheter de besitter, när de samspelar med pedagoger och andra barn (Cromdal & Dalgren, 

2020). Yngre barn visar ofta med hela kroppen vad de vill, tycker och känner. Barn gör ljud, 

pekar, springer i väg, nickar, skrattar och så vidare. Det är då upp till den vuxne att tolka dessa 

ickeverbala aspekter av de yngre barnens handlingar för att försöka förstå vad det är de menar 

(Cromdal & Dalgren, 2020; Cifone, 2013). Att inta ett så kallat multimodalt seende i analysarbetet 

skapar därmed ett verktyg att tolka vad som händer i interaktionen, vad som sägs med kroppen 

och vad som sägs med ord (Goodwin, 2000; Goodwin, 2007). Särskilt viktigt blir detta i 

föreliggande studie då många av barnen som observeras till större delen kommunicerar med hela 

kroppen, och inte bara med ord. 

 

Cifone (2013) beskriver och problematiserar det omöjliga arbetet av att uppmärksamma alla 

barnens frågor med alla multimodala resurser och plocka ut dem till isolerade händelser och i 

tydliga kategorier. Föreliggande studie gör inte anspråk på att göra en fullständig multimodal 

analys av interaktion och detta är inte heller dess ambition. Vid analysen av observationerna tas 

multimodala resurser in och förstås som en helhet i interaktion mellan barn och pedagoger.  

Reflektion över metoden  

Deltagarperspektivet har tidigare nämnts under teorikapitlet, men behöver också sättas i relation 

till det empiriska materialet och metoden för analys. Genom att närma mig observationerna via 

ett deltagarperspektiv försöker jag beskriva deltagarnas egna analyser av pågående aktivitet och 

vad de själva gör relevant (Dalgren, 2017). Deltagarnas tidigare erfarenheter tas inte med i 

tolkningen, utan endast det som deltagarna uppvisar för varandra. Deltagarperspektivet är viktigt 

att ha med sig in i analysen av det empiriska materialet då det skapar en distans. Mina tidigare 

erfarenheter som förskollärare och förälder kan annars påverka på det sätt vilket materialet tolkas 

och förstås. Deltagarperspektivet får till följd i bearbetningen av materialet att transkriptioner av 

interaktion återges så som de uppfattats av deltagarna själva och som kan observeras av 

utomstående.  
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Deltagarperspektivet kan också sättas i relation till den reflexivitet som behöver finnas när man 

gör och analyserar empiriska studier. Det är inte bara tidigare erfarenheter som kan påverka 

beskrivningen av materialet, utan även närvaron på fältet. Reflexivitet beskrivs av Gustafsson 

(2006) som ett medvetet sätt att tänka om sin egen påverkan när man vistas på fältet. Mitt eget 

handlande, min närvaro och mina multimodala uttryck kan och kommer att påverka barn och 

pedagoger som observeras. Därför behöver man tänka på detta både under och efter 

observationstillfället. Detta bidrog bland annat till att jag hela tiden under observationerna 

försökte hålla ett visst avstånd till deltagarna. Jag ville till exempel hålla mig på ett sådant fysiskt 

avstånd att barnen inte skulle ställa frågor till mig i stället för pedagogerna. En reflektion om vilka 

stunder som observerats utifrån mina egna tidigare kunskaper krävs också då dessa kan påverka 

vilket empiriskt material som skapas och bevaras. I observationsstunderna är det enkom min 

tolkning av situationen vare sig den är oplanerad eller inte som bestämmer om stunden är 

användbar för närmare analys.  

 

Att blanda olika empiriska material kallas ibland för att dammsuga fältet, men detta kan vara 

vanskligt, då det empiriska materialet kan bli alltför omfattande och svåranalyserat, men kan 

också ge en bredare förståelse för olika interaktionella möten (Gustafsson, 2006). Svårigheten och 

skälet till att intervjuer valdes bort var framför allt för att dessa i så fall måste ske i slutet av 

fältarbetet för att inte riskera att deltagarna på något sätt skulle påverkas i deras handlande. 

Studiens syfte kring frågor i interaktionen bidrog till att de inte kunde veta hela studiens syfte, då 

detta möjligtvis skulle kunna påverka deras interaktion. Detta skulle i sin tur ha påverkat studiens 

validitet och reliabilitet i negativ riktning (Hjerm et al., 2014), och validitet är på många sätt 

avgörande för en studies kvalitet. Med validitet menas att studien mäter det som faktiskt är tänkt 

att mätas och att det finns en tydlig koppling mellan teori och metod samt frågeställningar och 

syfte (Hjerm et al., 2014). Att bygga studien på observationer utifrån ett deltagarperspektiv, där 

fokus är på vad deltagarna gör ligger i linje med studiens syfte. Enbart intervjuer skulle i stället 

leda till att studien faktiskt bara visade vad deltagarna själva trodde att de gjorde. Reliabilitet 

handlar i sin tur om trovärdighet, om studien är tillförlitlig, har slumpmässiga eller osystematiska 

fel och kan jämföras mot det färdiga resultatet. Att studien till viss del är generaliseringsbar 

grundar sig framför allt i hur det empiriska materialet bearbetats och analyserats med hjälp av 

samtalsanalytiska verktyg, exempelvis vad gäller det sekventiella och lokalt situerade talet. 

Reliabilitet är dock ett begrepp som ständigt behöver hållas levande under hela processens gång 

och kan påverkas av många olika parametrar, exempelvis min egen roll och förförståelse både 

som observatör och tolkare. Reliabiliteten kan också som tidigare nämnts påverkas av deltagarnas 

förförståelse för studiens syfte, varpå det redan i informationsbrevet är viktigt att vara tydlig, men 

inte på ett sådant sätt att de naturligt uppkomna samtalen inte blir naturliga utan tillgjorda.  
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Etiska ställningstaganden   

Forskningsetiska hänsynstaganden och god forskningsed togs i beaktande under hela processen 

och kommer nedan att redovisas. Studien utgår från Vetenskapsrådet råd (www.vr.se) och den 

europeiska kodexen för forskningens integritet med särskilt fokus på de forskningsetiska 

principer som Vetenskapsrådet (2002) förespråkar. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet.  

Betraktandet av forskningsetiska principer 

I enlighet med informationskravet informerades alla deltagare om studiens syfte samt villkor och 

frivillighet. Ett skriftligt informationsbrev lämnades ut till berörda pedagoger och alla berörda 

vårdnadshavare på avdelningen fick hem informationen i ett brev (se Bilaga 1). I 

informationsbrevet framgår att deltagandet är frivilligt och när som helst kan avbrytas. Det 

beskrev studiens syfte i stora drag och det informerade också om hur förfarandet kring 

insamlingen av data skulle gå till, vilka praktiska verktyg som skulle användas och under vilken 

tidsperiod detta skulle ske. Förhandsinformationen var dock medvetet utformad så att den inte 

skulle påverka deltagarnas handlingar för mycket.  

 

Innan observationerna påbörjades besökte jag förskolan för att presentera mig för pedagogerna, 

och återigen berätta om studiens syfte och upplägg. Jag gjorde även ett studiebesök på 

avdelningen för att träffa barnen. Där berättade jag att jag skulle komma tillbaka om någon vecka 

för att vara med och titta och filma när de leker och har aktiviteter på förskolan. Detta besök 

syftade till att ge barnen information om mitt kommande besök, då jag inte med säkerhet visste 

om föräldrarna eller pedagogerna skulle informera barnen om detta i förväg.  

 

I anslutning till informationsbrevet tilldelades även vårdnadshavarna en medgivandeblankett (se 

Bilaga 1) som de sedan skulle lämna tillbaka ifylld om de godkände barnens delaktighet i studien. 

Även i medgivandeblanketten informerades vårdnadshavarna återigen om studiens metod och 

frivillighet. De informerades även om att ingen ekonomisk ersättning skulle utgå, samt att 

insamlad data hanteras på ett säkert sätt och att deltagarna anonymiseras och inte kan identifieras 

i den färdiga studien. När observationerna skulle starta samlade jag in medgivandeblanketter från 

berörda pedagoger på avdelningen och frågade återigen om det var något som de undrade över. 

Eftersom vikarie och resurspedagog inte varit med på den tidigare genomgången (på studiedagen) 

gick jag igenom informationsbrevet och medgivandeblanketten tillsammans med dem på plats. 

Alla pedagoger blev således informerade om studien och samtliga lämnade ett skriftligt 

medgivande kring delaktighet i studien. Pedagogerna skrev sitt skriftliga medgivande på samma 

blankett som barnens vårdnadshavare gjorde.  
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När man observerar barn, och särskilt yngre barn, är det viktigt att man är lyhörd för barnens 

kroppsliga signaler. Även när det gäller vad och när man ska observera/filma krävs det att man 

intar barnets perspektiv och att man är lyhörd för deras informella samtycke. Därför har jag 

ibland valt att inte filma vissa händelser, som jag har tolkat som jobbiga och problematiska för 

barnet. Ledsna barn har till exempel inte behövt känna sig observerade, och vid sådana stunder 

har Ipaden antingen stängts av eller riktats åt ett annat håll. Reflexivitet i kombination med en 

situationskänslighet har således ständigt varit närvarande.  

I enlighet med konfidentialitetskravet har all data lagrats på ett sådant sätt att ingen utomstående 

kunnat komma åt dessa. Detta har inneburit att Ipaden som använts har försatts med lösenord 

samt att även min personliga dator har skyddats av lösenord. För att göra backup på filmerna har 

dessa kopierats till ett usb-minne, som krypterats och förvarats i ett låst skåp. I 

medgivandeblanketten och i informationsbrevet informerades om vad konfidentialitetskravet 

praktiskt innebär, exempelvis att inga barn eller pedagoger ska kunna identifieras i studien. 

Pedagoger och vårdnadshavare informerades också om att insamlade data endast är avsedda för 

forskning och forskningsrelaterade verksamheter vid universitetet, men inte för andra ändamål. 

Inga data kommer att sparas efter färdigställandet av uppsatsen, utan datamaterialet kommer att 

raderas. Tillförlitlighet rådde under hela forskningsprocessen i enlighet med studiens syfte och 

frågeställningar, då det fanns en transparens under hela forskningsprocessen, och resultaten 

redovisas så som de har observerats med hjälp av transkriptioner. Vårdnadshavare och pedagoger 

erbjöds att ta del av studiens resultat efter färdigställandet.  
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Analys 

I detta kapitel presenteras studiens empiriska resultat. Analysen presenterar för vilka olika 

funktioner som fråga-svar-sekvenserna i empirin har uppvisat. Alla exempel som analysen stödjer 

sig mot har tagit avstamp i hur frågorna görs och vad som karaktäriserar dem, genom att 

presentera dem som olika typer med olika funktioner och på vilket sätt de kan användas som 

interaktionella resurser. Detta analyseras i relation till om och hur frågorna och svaren kan stärka 

eller begränsa barns aktörskap i både praktik och interaktion.  

 

Stängda frågor  

Efter noggrann genomgång av samtliga filmer och ljudinspelningar framkom att en majoritet av 

frågorna som ställdes av både pedagoger och barn var av stängd karaktär. Denna analys ämnar 

dock inte presentera statistik så som en mer kvantitativ studie gör, utan ämnar söka förståelse för 

hur de olika frågorna görs. Tidigt i analysen visade sig det att de stängda frågorna fyllde många 

olika funktioner och fick konsekvenser för interaktionen mellan deltagarna. Detta ledde till att 

flera olika underkategorier kunde identifieras. I analysen nedan exemplifieras de olika typerna av 

frågor med hjälp av olika transkriptionsutdrag och tolkas utifrån dessa.  

 

Informationsfrågor 

I den tidigare forskningen beskrivs denna typ av frågor ofta i termer som informationsfrågor eller 

kontrollfrågor. Det som var utmärkande för informationsfrågorna var att den som ställde frågan 

redan visste svaret. Även i empirin till denna studie identifierades denna sorts frågor som relativt 

vanligt förekommande. En genomgång av det empiriska materialet visar att det främst är 

pedagogerna som ställer dessa informationsfrågor, men det finns undantag. Ibland testade även 

barnen pedagogerna med frågor som de redan visste svaret på. Viktigt att ha i åtanke gällande 

studiens empiriska material, när det jämförs mot tidigare forskning, är att de flesta studier i den 

tidigare forskningen var gjord i en mer strikt institutionell miljö med äldre barn. Denna studie 

visar, i linje med tidigare studier, att informationsfrågor är vanliga, men de verkar inte i så stor 

utsträckning syfta till att utvärdera vad barnet kan, utan till att hitta något gemensamt att prata 

om.  
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Exempel #1 [Pedagog och fyra barn pysslar med bokstäver]  

Informationsfrågor i interaktion  

I detta exempel samspelar fyra barn och en pedagog. De sitter på varsin stol runt ett bord och på 

bordet finns stora bokstäver utklippta i kartong. De har fått tilldelat den bokstav som deras namn 

börjar på och nu sitter de och limmar och sätter fast paljetter på bokstäverna.  
 
#1 [Pedagog och fyra barn pysslar med bokstäver]  

 

 

Informationsfrågorna i det empiriska materialet kännetecknas av att det finns en tydlig 

turordning. Någon, oftast pedagogen, frågar och barnet svarar. Turtagningen i #1 visar på 

organiseringen av frågor och svar när det gäller den här sortens frågesekvenser. Dessa görs 

genom att pedagogen först riktar sig mot Anna genom att titta på och söka ögonkontakt, varefter 

hon ställer en fråga. Hon förstärker och riktar interaktionen i den första talturen genom att 

benämna barnet vid namn. Därefter kommer ett svar från barnet och sedan syns en form av 

utvärdering eller bedömning (likt i IRE/IRF). Sekvensen avslutas efter enbart tre talturer. 

Principen om närhetspar går också att se då frågan i nästa taltur får ett svar. Någon uppföljande 

fråga, från varken barnet eller pedagogen ställs inte, och pedagogen går vidare till nästa barn och 

ställer samma informationsfråga till denne. Denna sorts fråga-svar-sekvens känns väl igen från 

den institutionella kontexten, då den tydligt syftar till att pedagogen vill ta reda på vad barnet vet. 

Att Anna vet vad som förväntas i situationen visar hon upp då hon väntar på sin tur att bli 

tilltalad, slutar klippa, tittar upp på pedagogen och svarar på frågan när den riktas mot henne.  

Interaktionell resurs – fånga upp intresse  

Lite senare i interaktionen ses återigen informationsfrågor, men i detta fall används frågan som en 

tydlig interaktionell resurs, då informationsfrågan som pedagogen ställer påtagligt fångar upp ett 

annat barns visade intresse. Med hjälp av intresset verkar pedagogen försöka skapa en gemensam 

interaktion kring just detta.  

 

 

 

 

11 

12 

13 

Ulla 

(pedagog) 

((Pedagogen vänder på huvudet och tittar på det fjärde 

barnet)) 

å vilken bokstav (.) börjar du på (.) A:nna? 

14 

15 

Anna   ((slutar klippa och riktar blicken mot pedagogen))(1.0) 

a::: 

16 Ulla  Ja:: du börjar på a::: 
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#1 [Pedagog och fyra barn pysslar med bokstäver] 

 

 

Sanna börjar sjunga (rad 27) samtidigt som hon målar med lim på sin bokstav. Pedagogen fångar 

upp melodin som Sanna sjunger, varpå olika informationsfrågor utvecklas. Genom att pedagogen 

fångar upp barnets initiering/sång och sedan använder den som underlag för sin fråga kan själva 

frågan ses som en interaktionell resurs i syfte att utveckla vad Sanna redan har initierat och göra 

detta tillgängligt och inbjudande för resten av gruppen. I detta utdrag vänder sig pedagogen, till 

skillnad mot tidigare, inte till ett specifikt barn med sina frågor, utan ställer frågan (rad 29 och 35) 

utan en tydlig respondent, till hela gruppen. Responsen från barnen uteblir dock och pedagogen 

ställer om sin fråga på ett nytt sätt (reparerar frågan). Tillslut svarar Sanna med ett kortfattat 

”⁰a:⁰”(rad 36). Därefter avslutas sekvenser utan vidare följdfrågor. Att Ulla väljer att rikta sig till 

hela gruppen skulle kunna tyda på att hon använder frågan för att försöka öka den delade 

uppmärksamheten i gruppen, genom att introducera något nytt, gemensamt att prata om.  

Barns deltagande  

I denna analys undersöks barns aktörskap i interaktion, där barn på samma sätt som vuxna är 

deltagare som är med och driver samt förnyar interaktion. Analysen tar också i beaktande på 

vilket sätt som frågorna (antingen barnens eller pedagogernas) skulle kunna skapa begränsningar 

eller möjligheter för deras delaktighet och inflytande. För att analysera detta hämtar studien till 

viss del inspiration från det barndomssociologiska perspektivet. Detta möjliggör för analysen att  

till viss del gå utanför den rent språkliga kontexten. I nästa utdrag återfinns avslutningen på 

transkriberingen av #1 som visar på hur barnets sociala aktörskap både begränsas och möjliggörs 

i samma interaktion. 

 

 

 

 

 

27 

28 

Sanna +Må::::la lite grann::+ ((sjunger dessa ord samtidigt som 

barnet limmar med pensel på sin bokstav))  

29 

30 

31 

32 

Ulla  ((pedagogen sjunger med melodin till pippis städa städa 

varje fredag))Målamåla? Varje onsdag?(.)elle?hehe 

(0.5) vad va de för da ida? Kommer ni ihåg va de va för da 

ida?  

33 

34 

 ((ingen respons från barnen, de fortsätter att pyssla med 

sitt pyssel. Ingen tittar upp)) 

35 Ulla  Va de onsdag ida?  

36 Sanna                    ⁰a:⁰ 



 

 43 

 

#1 [Pedagog och fyra barn pysslar med bokstäver] 

 

Genom utdraget kan man se att vid varje taltur sker en interaktionell handling som gör tillägg i 

interaktionen. I rad 38 börjar ett annat barn att sjunga på en annan sång. Även denna sång 

handlar om veckans dagar, så barnet har troligtvis, trots att denne inte medverkat verbalt, varit 

delaktig och lyssnat på tidigare interaktion och uppfattat, varpå hon gör tillägget i att sjunga 

denna tematiskt relaterade sång. Detta tillägg görs tydligt då pedagogens nästa tur (rad 40) genast 

anpassar sina frågor efter den nya kontexten. Annas bidrag (i rad 38) visar således tydligt att 

hennes bidrag är kontextförnyande och att hennes delaktighet är viktig för interaktionen. Även 

pedagogens tillägg, i och med hennes fråga, blir kontextförnyande eftersom hon vidareutvecklar 

barnets bidrag. Exemplet visar på Annas aktörskap som deltagare och medkonstruktör av 

interaktionen. Samtidigt visar den att pedagogen inte väljer, eller inte hör hennes fråga (rad 43) 

utan fortsätter i en annan riktning, varpå hon väljer att rikta sig till hela gruppen. Anna får i detta 

utdrag inte svar på sin fråga. Hon får heller inte möjligheten att vidareutveckla sina tankar om 

veckans dagar, i och med att pedagogen väljer att börja sjunga sången i stället. I den stund som 

pedagogen börjar sjunga sången tittar barnet ner och fortsätter med sitt pyssel. Barnet uppvisar i 

denna orientering att fokus skiftat till att återgå till pysslandet. Frågan blev inte besvarad och 

någon intersubjektivitet kring veckans olika dagar verkar således inte riktigt ha utvecklats.  
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Sanna  

 

Oj hoppsan ((barnet tappar en paljett)) 

38 

39 

Anna  ((börjar sjunga)) monda(.)tissda(.) 

onsda(.)tosda(.)fredalöda(.)[sönda] 

40 

41 

42 

Ulla                                [såden] sången är jättebra 

(.)för då man lär ju säj mer på veckodagarna.  

Hur går den [då?] ((tittar på barn 4)) 

43 

44 

Anna              [På] alla dadaj? ((barnet tittar upp på 

pedagogen))((fortsätter sedan med sitt pyssel)) 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

 

Ulla  ((Ulla börjar sjunga sången, samma melodi som Om cykling 

med mera))  

sju dagar haveckan (0.5) sju dagar haveckan (0.5) 

måndatisda(.)onsdatorsda  

((håller upp sina händer och räknar dagarna på fingrarna. 

Ett av barnen tittar på pedagogens fingrar, pedagogen söker 

ögonkontakt med denna)) 

(0.5) ((låter osäker, söker medhåll från barnen)) ⁰freda⁰ 

lördaåsönda ((barnen mumlar ibland med några ohörbara ord)) 
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Önskemålsfrågor 

Denna typ av frågor ställdes främst av barnen, och karaktäriseras av att de uttryckte ett önskemål 

till pedagogen. De skiljer sig lite från andra ja/nej-frågor, främst på grund av att barnens 

intressen, delaktighet och inflytande tydligt kunde skönjas, då det var barnen själva som initierade 

interaktionen och frågan. Barnen frågade med andra ord pedagogen om lov att göra någonting 

specifikt. Pedagogens respons kunde antingen främja socialt aktörskap eller begränsa det genom 

att helt enkelt säga nej, utan vidare diskussion.  

 

Exempel #2 [önskemålsfråga – multimodala resurser]  

Önskemålsfrågor i interaktion  

Det första exemplet visar ett yngre barns (ca 2 år) önskan om att få trä pärlor på en gummitråd. 

Rummet är fullt av andra barn som är sysselsatta i olika aktiviteter8. Rummet som barnet vistas i 

är egentligen ett rum där enbart de äldre barnen får vara på grund av att materialet är anpassat för 

dem, exempelvis med en massa småsaker, så som lego, pyssel och pärlor. Detta gör att det 

berörda barnets närvaro i rummet inte alltid accepteras av pedagogerna. På bordet finns ett flertal 

skålar med Nabbipärlor. Några barn gör pärlplattor med hjälp av dessa och några barn gör 

smycken (halsband och armband). Barnet i transkriptionen har hittat gummitråd som de äldre 

barnen brukar göra halsband och armband av och går med denna till en pedagog.  

 

#2 [önskemålsfråga – multimodala resurser] 

 

 

 
8 De andra barnens interaktion med varandra har inte tagits med i transkriptionen då de inte interagerade med 

barnet eller med pedagogerna. Deras prat, ljud och gester betraktas således som bakgrundsbrus och tas inte 

med i transkriptionen. 

1 

2 

Kalle  +Ja::+ ha::: ((går mot en pedagog med en gummitrådsrulle, 

pillar med pekfingret i trådrullens ena hål)) 

3 

4 

Ulla 

(pedagog)  

((står med ryggen vänt mot barnet och plockar med något i 

hyllan framför)) 

5 

6 

7 

8 

9 

Kalle  ((går fram till pedagogen, lyfter blicken men möts av en 

rygg. Barnet vänder om och går mot den andre pedagogen 

som finns på andra sidan rummet. När barnet går håller 

hen upp trådrullen och tittar på pedagogen))  

M:: (.) m::: m: 

10 

11 

12 

Ulla ((pedagogen böjer sig ner och möter barnets blick, tar 

trådrullen i handen)) +oj+ (1.0) vad är de för nånting 

(0.5) kalle? (1.0) är de (.) snöre och ett halsband?  
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I transkription #2 sker fråga-svar enligt den turordning som är bruklig vad gäller närhetspar. Vad 

som särskiljer detta exempel från exempelvis det i #1 är att det är barnet som ställer frågan och 

det är pedagogen som svarar. Kalle använder inte särskilt mycket verbal interaktion för att ställa 

sin fråga utan visar i stället tydligt med ljud, gester och artefakter (tråden) vad det är han önskar 

och vill ha hjälp med. Kalle säger inte med ord att han vill trä pärlor på tråd, utan detta uppvisas i 

form av pedagogernas tolkning av hans initiala fråga och multimodala användning av uttryckssätt 

och resurser. Kalle har ett önskemål som han uppvisar och pedagogerna tolkar detta och 

möjliggör för att han ska få hjälp att göra det som han vill. Både pedagogerna och Kalle uppvisar 

en intersubjektiv orientering mot att han vill använda tråden. Att Kalle vill använda tråden verkar 

det således inte vara några tveksamheter kring. Denna uppfattning visar pedagogerna med hjälp 

av sina frågor.  

 

Problem uppstår dock kring den gemensamma förståelsen av vad han vill göra med tråden 

eftersom han aldrig verbalt nämner det. I de inledande raderna är det dock Kalle som gör 

förstaturen och ställer en fråga kring om han får använda tråden och om han kan få lite hjälp med 

det. Pedagogerna verkar snabbt förstå att han vill använda tråden. Kalles M:: (.) m::: m:  (rad 9) 

och multimodala användande av tillgängliga resurser visar på barnets fråga och önskemål. Kalle 

använder således frågan som en resurs för att få hjälp. I det här fallet använder han frågan för att 

få praktisk hjälp med handhavandet av tråden. Till sin hjälp, utöver sitt kroppsliga multimodala 

uttryck, använder sig barnet också av trådrullen för att förstärka vad han vill. Han håller upp 

trådrullen för att orientera pedagogerna mot vad han önskar. Tråden hjälper barnet att visa upp 

för pedagogerna vad hen vill ha hjälp med och används till stöd för att ställa frågan. Den aktuella 

kontexten spelar en viktig roll eftersom om barnet hade visat samma tråd under till exempel 

lunchsituationen hade pedagogerna troligtvis tolkat barnet och artefakten (trådrullen) på ett annat 

sätt. Tråden i aktuell kontext berättar och lägger till en förståelse hos pedagogerna för vad Kalle 

vill med sin fråga. I exempel nedan kan man se att även pedagogerna använder multimodalitet 

som en resurs för den gemensamma förståelsen.   

 

 

 

 

 

 

 
 

13 

14 

Houda 

(pedagog)  

((pedagogen sluter upp med en sax i handen)) vill du ha 

ett armband (.) eller halsband (.) kalle?  

15 Kalle ((står stilla med trådrullen i handen))  
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 #2 [önskemålsfråga – multimodala resurser]  

 

 

Även Ulla använder här tråden som hjälp i interaktionen, då hon med denna försöker tolka hur 

lång Kalle vill ha den. Hon använder även gester och visar på barnets olika längder för att skapa 

en förståelse kring hur långt snöre han vill ha. Kalle svarar pedagogen något otydligt, genom att 

pilla på snöret. Pedagogen uppvisar att detta inte är svar nog vilket får till följd att hon fortsätter 

att fråga genom att använda tillgängliga multimodala resurser vilket möjliggör för henne att ställa 

samma fråga på nya sätt.  

Att svara med axeln   

Pedagogerna i exemplet visar på att de tar Kalles delaktighet och sociala aktörskap på allvar. 

Pedagogerna lyssna på honom och försöker på olika sätt tolka hans önskemål. 

 

#2 [önskemålsfråga – multimodala resurser] 

 

16 Kalle ((står stilla med trådrullen i handen))  

17 

18 

19 

20 

Ulla  Ska vi göra armband? (tar tag i barnets arm)) eller 

halsband här? ((för med fingrarna runt barnets 

hals))(2.0) ska vi göra sto::r? (.) eller liten? 

((måttar och visar olika längder på snöret)) 

21 Kalle ((pillar på snöret))  

22 

23 

24 

Ulla Till armen? ((drar snöret runt armen))(2.0) eller 

till halsen? ((lägger snöret som ett halsband runt 

barnets hals)) 

21 Kalle  ((pillar på snöret))  

22 

23 

24 

Ulla Till armen? ((drar snöret runt armen))(2.0) eller 

till halsen? ((lägger snöret som ett halsband runt 

barnets hals)) 

25 Kalle  ((barnet gör en axelryckning med höger axel)) 

26 

27 

Ulla ((reser sig upp och håller upp tråden mot den andra 

pedagogen)) 

28 

29 

Houda  ((måttar med saxen på snöret)) (x x x) ((klipper 

sedan av snöret)) 

30 

31 

Ulla  Ja: det blir ((ger snöret till barnet))så::? ska ja 

hjälpa dej å knyta? 

32 

33 

Kalle  ((Tar emot snöret, vänder om och går mot bordet där 

pärlorna finns)) 
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För att tolka Kalles önskemål ställer pedagogerna en rad olika frågor. När frågan inte får ett svar, 

omformulerar pedagogerna frågan så att Kalle ska kunna svara. Ulla försöker till exempel på olika 

sätt få barnet att uttrycka om han vill göra ett armband eller ett halsband. Kalle är fortsatt verbalt 

tyst. Pedagogerna fortsätter att försöka locka fram och tolka vad det är han vill genom att 

omformulera och använda ännu fler multimodala resurser. Pedagogen visar på Kalles kropp och 

visar olika längd på snöret, men han svarar fortfarande inte tillräckligt tydligt. Varför han inte 

svarar går utanför den här analysens område, men när man studerar sekvensen, tur för tur kan 

man se att en liten axelryckning får intersubjektiviteten att utvecklas. Kalles axelryckning (rad 25) 

förändrar interaktionen. En axelryckning uppvisar i gällande kontext en osäkerhet eller ett tvivel. 

Att rycka på axlarna är ett sätt att tala om för den andre att man inte vet. När Kalle gör detta 

(rycker på axeln) kan man se att Ulla slutar att fråga vilken längd han vill ha på snöret. Kalle 

uppvisar därmed att han inte vet, alternativt att det inte spelar någon roll. I nästa tur klipper Ulla 

snöret och ger ett förslag till Kalle. Som en sista avstämning i interaktionen säger hon ”så:::?”. 

Med denna fråga startas en ny sekvens, där Kalle kan svara om snöret är tillräckligt långt eller 

kort. Han svarar pedagogerna med en kroppslig handling genom att ta snöret och gå bort till 

bordet. I och med det uppvisar Kalle att han godkänt snörlängden, är nöjd med svaret och är 

redo att börja.   

 

Att Kalles inflytande över aktiviteten är stort syns i aktiviteten då pedagogernas strävan efter 

intersubjektivitet görs mycket tydligt. Kalles strävan syns inte lika tydligt, utan mest i de inledande 

raderna när han kommer och ger trådrullen till pedagogen. Kalle säger aldrig verbalt att han vill 

göra ett halsband eller ett armband. Detta är enkom pedagogernas tolkning av barnets initiala 

fråga. När vi ser till hur sekvensen utvecklar sig så finns det dock inga tecken på att pedagogerna 

tolkat Kalle på ett felaktigt sätt. Han verkar inte kunna bestämma sig för längden på snöret men 

när han fått en tillklippt bit snöre sätter han i gång och ser nöjd ut med att trä pärlor. Om 

pedagogerna hade tolkat hans multimodala uttryck fel, till exempel att Kalle bara ville visa tråden 

för pedagogerna, hade han således inte uppvisat det efterföljande intresset för pärlorna och han 

hade troligtvis inte gått till pärlbordet och börjat trä pärlor på snöret. 

 

Flervalsfrågor   

Under typen flervalsfrågor återfinns framför allt pedagogernas frågor till barnen. Denna frågetyp 

kännetecknas av att barnen har en flervalsmöjlighet och förväntas svara på pedagogens fråga med 

någon av dessa. Hos denna typ av frågor återfinns även de frågor som pedagogerna ställer vid 

fruktstunden, vilken frukt som barnet önskar (exempelvis banan eller äpple) och om barnet 

önskar en halv eller en hel frukt. Barnen har en valmöjlighet, men är begränsade till ett antal 

svarsalternativ. Flervalsfrågor kan med följdfrågor i likhet med andra stängda frågor utvecklas till 
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nyfikenhetsfrågor och längre sekvenser av interaktion beroende på vilken respons som 

pedagogen ger. 

Exempel #3 [Tåget] 

Att bjuda in fler till interaktion  

I det empiriska materialet kan noteras att de yngre barnen under fruktstunden ofta använder sig 

av att kombinera olika multimodala resurser för att få pedagogerna att förstå vilken frukt de vill 

ha. Det mest framträdande multimodala uttryckssättet i fruktstunden är att peka på det alternativ 

som barnet vill ha. Om pedagogen frågade, vill du ha äpple eller banan, så pekade många av 

barnen på det de önskade. Pedagogen verkar tolka detta som barnets önskemål och ett tillräckligt 

svar på sin fråga. Observationerna visar också att de yngre barnen ofta skakar på huvudet sidledes 

för att visa att de säger nej. När de säger ja, skakar de ofta på huvudet upp och ner för att 

förstärka ja-svaret.  

 

Det första exemplet från den här frågekategorin utspelar sig inne på avdelningen. Pedagogen 

sitter på en rullpall lite i utkanten av barnens lek och tittar på och kommenterar vad de gör. Anna 

hämtar ett sångkort om tåg och ger till pedagogen. Detta utvecklar sig till en interaktion om vilka 

fordon barnen har åkt.  

 

#3 Tåget 

 

Flervalsfrågor drivs till största delen av pedagogernas frågor. Närhetsparen syns tydligt och när 

pedagogen har fått svar på sin fråga, med ett ja eller ett nej, går denne vidare till en ny fråga. 

Turtagningen är tydlig och talturerna är korta, pedagogen väntar in barnets svar. Pedagogen 

använder frågan som en interaktionell resurs, då hon väljer att involvera ytterligare ett barn i 

interaktionen. Det första barnet, som kommer med ett sångkort och ger det till pedagogen, 

stannar kvar i närheten av pedagogen efter sin fråga och efterkommande svar, utan att säga något 

ytterligare. Pedagogen väljer i stället att ställa sina frågor till ett annat barn som står bredvid. Med 

hjälp av dessa frågor bjuder pedagogen alltså in fler barn i interaktionen. Amanda inbjuds i 

gemenskapen och får möjlighet att känna sig sedd och lyssnad på. Frågorna i exempel #3 är 

1 

2 

Anna ((hämtar ett sångkort i lådan och visar för 

pedagogen)) ko:lla (3.0) tå::g? 

3 

4 

Zahra 

(pedagog)  

Tåg (1.0) ((vänder sig mot ett annat barn som står 

bredvid)) ha har du åkt tåg nån gång (0.5) Amanda?  

5 Amanda  Ö::hm: nä: 

6 Zahra Inte? Du har inte åkt tå:g?  

7 Amanda  ⁰ Näe:⁰ 
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uppbyggda på det sätt att pedagogen söker efter Amandas åsikter och erfarenheter, men 

svarsmöjligheterna är begränsade. Inga uppföljande frågor ställs utan samtalet löper vidare med 

en ny fråga.  

 

I rad 1 och 2 ställer Anna en fråga till pedagogen, genom att ge kortet till pedagogen och fråga 

om det är ett tåg, vilket pedagogen bekräftar. På samma sätt som de andra ja/nej-frågorna kan 

barnets fråga i rad 1 och 2 betraktas och förstås. Barnet frågar: ”Är det ett tåg?” Pedagogens svar: 

”Ja, det är ett tåg”. Annas fråga kan ses både som en informationsfråga och som en flervals-fråga. 

När Anna ställer frågan om det verkligen är och heter tåg till pedagogen skulle det kunna 

betraktas både som en strategi för att utvärdera sin egen kunskap och för att upprätta en 

gemensam förståelse, det vill säga intersubjektivitet, samt att invitera till interaktion genom att 

använda frågan och kortet som uppmärksamhetsmarkör.   

Begränsande frågor ger begränsade svar 

Barnens aktörskap i den här formen av flervalsfrågor är till viss del begränsade. Främst på grund 

av att dessa frågor ofta i det empiriska materialet saknat uppföljande sekvenser där barnen får 

möjlighet att mer fritt uttrycka sina tankar och känslor. En ja- eller nej-fråga kan med uppföljande 

frågor från pedagogen utvecklas till en helt ny gemensam förståelse för pedagogen och för 

barnet, eller stanna vid ett kort konstaterande.  

 

#3 Har du åkt tåg? 

 

Till viss del kan barnets aktörskap möjliggöras då hen ges möjlighet att självständigt välja. I det 

här fallet är det dock vissa svar som förväntas och interaktionen kan komma att liknas vid en 

intervju- eller förhörssituation. Karaktären på frågorna i exemplet drivs till viss del av nyfikenhet 

från pedagogens sida. Denne vet ju inte om barnet i fråga har åkt traktor eller inte, men svaret 

som förväntas är ett ja eller ett nej och inga uppföljande frågor ställs. I en fruktstundskontext 

passar det heller inte att barnet väljer apelsin om sådan inte finns att tillgå. På en fråga som 

handlar om har du eller har du inte, förväntas enligt närhetsprincipen en affirmation eller ett 

nekande.  

8 Zahra  Nä:hä (.) har du åkt traktor?  

9 Amanda Ö:h *näe* 

10 Zahra a: inte (.) har du åkt bil?  

11 Amanda Ö:h a:: 

12 

13 

Zahra ((pedagogen nickar tre gånger med huvudet)) Ah du åker bil 

varje dag till försko:[lan]  elle hur?  

14 Amanda                       [a:]                                                           

15 Zahra Elle hur?  

16 Amanda ((går i väg utan att svara)) 
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Retoriska frågor  

Frågor som hamnat under typen för retoriska frågor kändes i observationerna igen på att de ställdes 

av pedagogen i syfte att tillrättavisa eller informera barnen om en regel som de var på väg att 

utmana eller bryta mot. Frågans funktion liknar ett påstående, men har ofta moraliska 

undertoner. Barnen i interaktionen förväntades kunna tolka och uppvisa sin förståelse gentemot 

dessa genom att förändra sitt agerande. Svaret som förväntas är ett medhåll och hen bör också 

uppvisa sin förståelse genom förändring av sitt görande. När barn har uppvisat att hen har 

förstått genom sitt agerande och medhåll avslutas sekvensen utan vidare följdfrågor eller 

förmaningar.  

Exempel #5 [Får man sitta på bordet?] 

Att göra motstånd med svar 

I det första utdraget utmanar två barn pedagogernas regler genom att sitta på bordet och 

läsa/tramsa högljutt i samspel med en bok. Två pedagoger upptäcker detta ungefär samtidigt och 

rullar fram till bordet i syfte att få barnen att sätta sig på stolarna och lugna ner sig.  

 

#5 [Får man sitta på bordet?]  

 

 

Pedagogen söker ögonkontakt, men misslyckas med detta då barnet väljer att titta ner. Barnen 

möter i stället varandras blickar i vad som verkar vara ett samförstånd, i det att de bryter mot 

pedagogernas regler. Detta samförstånd går att se och tolkas genom barnens blickutbyte samt i 

deras gemensamma fnitter. Pedagogen försöker med sin retoriska fråga få barnen att gå ner från 

bordet och sitta på stolen i stället. Genom frågan ”Får man sitta på bordet Asta?” förväntar sig 

pedagogen att Asta ska känna till regeln och svara nej. I och med att Asta (om hon svarat nej) 

uppvisat att hon vet reglerna förväntas hon enligt frågan och svaret agera i enlighet med den. 

Asta väljer dock att inte svara på frågan och inte heller visa att hon kunde/ville tolka pedagogens 

1 

2 

3 

Elin 

(pedagog)   

((pedagogen rullar fram på sin rullpall mot bordet där 

barnen är. Söker ögonkontakt genom att titta på barnet 

hon ska komma att tilltala först))Få:r man sitta på 

bordet +Asta+?  

4 

5 

6 

Sara ((sitter också på bordet, tittar först på pedagogen 

och sedan mot det andra barnet som också sitter på 

bordet)) 

7 

8 

9 

Asta ((tittar inte upp, pekar i boken som ligger på 

bordet)) bajs[bajs] (vänder sig sedan ner i bordet och 

fnittrar)) 
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uppmaning om att gå ner från bordet. Någon tydlig intersubjektiv förståelse uppvisar Asta och 

pedagogen inte i det här läget.  

 

#5 [Får man sitta på bordet?]  

 

I rad 10 väljer pedagogen att involvera även det andra barnet i interaktionen. Anna tittar upp, 

men inte heller hon är särskilt villig att besvara pedagogens retoriska fråga varken genom blickar 

eller tal. Fortsättningen på situationen är intresseväckande då pedagogen väljer att skifta 

orientering och strategi. Hon väljer i stället att tillfälligt släppa borddiskussionen genom att prata 

om boken som barnen tittar i.  

 

#5 [Får man sitta på bordet?]  

 

De retoriska frågorna återfinns även i detta utdrag då pedagogens fråga (rad 14) också kan ses 

som en retorisk fråga. Barnen har på grund av deras fnitter kring innehållet i boken redan 

uppvisat att de tyckte att boken var rolig. Pedagogen har troligtvis noterat detta, varpå barnens 

svar redan förväntas av pedagogen. Pedagog 2 försöker (rad 18–19) en annan strategi, genom att 

ta kroppskontakt för att förstärka sitt yttrande. Till slut sätter sig de båda barnen på stolarna (rad 

24) och aktiviteten kring boken fortsätter.  

 

10 Elin              [Å] Anna? 

11 

12 

Anna  ((Tittar upp och möter det andra barnets blick och 

fnittrar))   

13 Asta *ja::::* ((håller sig för munnen))  

14 Elin  Tyckte ni att den här boken var rolig?  

15 

16 

Zeina a: ((sitter sedan tidigare på stolen och har tagit tag 

i boken)) 

17 Elin Varför var den roli?  

18 

19 

Ulla 

(pedagog) 

Sätt dig på stolen nu((tar tag i det närmsta barnets 

arm))   

20 

21 

22 

23 

Elina  Asta du där finns en stol ((pekar med handen)) som du 

kan sitta på så kan ni sitta på stolarna å titta i 

boken Asta du du sitter på bordet (ohörbart mummel) 

man kan ramla ner å slå sig 

24 Asta, Anna  ((sätter sig varsin stol, på varsin sida om Zeina))  
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Aktörskap genom att inte lyssna  

När ett samförstånd inte infinner sig kan en retorisk fråga upplevas som otydlig eftersom den 

säger en sak, menar en annan. Pedagogen skulle kunna säga att det är förbjudet att sitta på bordet 

och att barnen måste gå ner. Men att använda en retorisk fråga skulle kunna vara en pedagogisk 

strategi från pedagogens håll, som syftar till att använda den retoriska frågan som interaktionell 

resurs för få barnen själva att tänka efter och handla i enlighet med gängse regler snarare än att 

vara en auktoritär pedagog som visar ”med hela handen” vilka regler som gäller. I och med den 

retoriska frågan bjuds barnet in till dialog, även om inte vilka svar som helst uppskattas.  

 

#5 Får man sitta på bordet? 

 

I transkriptet visar barnen på aktörskap i och med att de utmanar pedagogens regler och 

förmaningar. Barnen svarar inte på det sätt som pedagogen önskar utan framstäder som sociala 

aktörer med en egen vilja och drivkraft som samtidigt gör uppror mot den institutionella 

ordningen. I resten av transkriptet syns barnens utmaningar först och främst genom att de svarar 

tramsigt på pedagogens frågor. Till slut väljer pedagogen att vrida bort huvudet och avsluta 

interaktionen. Barnen fick i och med det sista ordet i interaktionen även om de inte längre satt 

kvar på bordet.  

 

  

25 Zeina Hejhej bau hejhej bau ((barnet slår på boken))  

26 

27 

Asta  Hihi ((börjar också slå på boken, rycker den närmare 

sig)) 

28 

29 

30 

Elin Oj man måste vara försikti man får inte slå på boken 

då kan den gå sönder då blir dom inte glada på 

bibloteket när dom får tillbaka en trasi bok  

31 

32 

Zeina ((tar upp boken igen och börjar titta på bilderna)) 

hejhej ((börjar fnittra tillsammans med Asta))  

33 Elin ((tittar i boken)) vad säger magen?  

34 

35 

Asta Kurrkurrbajs ((tittar upp på pedagogen och börjar 

fnittra))  

36 

37 

Elin ((vrider på huvudet, vänder bort blicken och gör en 

sammandragen min))  

38 Asta Hi:hi:: kurrkurrbajs  
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Öppen fråga  

De öppna frågornas funktion karaktäriseras i analysen av att svaret inte på förhand är givet, den 

som frågar vet inte vad svaret kan bli utan är nyfiken på den andres perspektiv. När en öppen 

fråga ställs så görs det inte av en expert. Det är inte experten som frågar novisen något (som i de 

stängda frågorna när den som frågar ofta redan vet svaret) utan det råder större frihet och 

möjlighet till aktörskap för den som frågan är adresserad till.  

 

De öppna frågorna är i minoritet i det empiriska materialet. Differensen är inte så stor, men ändå 

noterbar. Det var framför allt pedagogerna som ställde de öppna frågorna till barnen, och oftast 

handlade dessa frågor om vad barnet ville göra. Om barnet inte visste vad de ville göra fick de 

några alternativ av pedagogen som de kunde välja mellan. Barnen själva ställde över lag inte så 

många öppna frågor till pedagogerna. De äldre barnen i gruppen uppvisade en mycket 

självständig lek under de spontana tillfällena och befann sig ofta på platser där inte pedagogerna 

var. Där ställde barnen en massa frågor till varandra. Vid de spontana aktiviteter/fri interaktion 

som observerades gick mycket av pedagogernas tid till att trösta yngre, nyligen inskolade barn, ta 

emot barn som kom och gick för dagen samt lösa konflikter kring sandlådeleken. De äldre 

barnen och pedagogerna möttes således i så många öppna frågor under den oplanerade tiden 

inte.9  

 

Nyfikenhetsfrågor  

En nyfikenhetsfrågas funktion syftar till att höra den andres åsikter eller perspektiv av något. 

”Vad tror du”, ”vad vill du” och ”vad tycker du” är vanliga förstaturer. Dessa åtföljs efter den 

andres respons ofta av följdfrågor. Tidigare forskning beskriver att dessa samtal ofta känns igen 

av att de är längre sekvenser med många talturer och en tydlig strävan efter intersubjektivitet.   

Exempel #6 [Färger] 

Nyfikenhetsfrågor i interaktion 

Nästkommande exempel utspelade sig en tidig förmiddag när alla barnen var ute och lekte på 

gården. Just den här dagen blåste det väldigt mycket, och de snabba molnen fångade många barns 

intresse. Två barn står nära varandra och tittar upp på himlen.  Det ena barnet lutar sig mot 

staketet och det andra barnet håller händerna runt en lyktstolpe medan de tittar upp i skyn. En 

 

 
9 Detta utesluter dock inte att äldre barn och pedagoger interagerade i öppna frågor under den planerade 

undervisningen.   
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pedagog kommer fram och börjar prata med det barn som står lutad mot staketet. Det andra 

barnet går i väg strax därefter.   

 

#6 [Färger] 

 

På samma sätt som de stängda frågorna, följer även nyfikenhetsfrågorna samma organisation 

kring fråga-svar vad gäller närhetspar. Pedagogen Zahra ställer flera frågor i samma taltur, som 

både orienterar mot liknande innehåll: ”vad tittar du på, Tina? Vad ser du där uppe?” och barnet 

svarar ”målnä”. I det korta exemplet kan man se att flera olika multimodala resurser används och 

de två frågorna som används kan ses som en reparation, det vill säga en förenkling för att 

underlätta för Tina att svara. Mio verkar röra sig och låta i takt med att molnen rör sig och Zahra 

uppmärksammar barnens intresse genom att se hur de kroppsligt har positionerar sig, det vill säga 

med blicken mot himlen. I relation till talet spelar blickarna i denna sekvens en viktig roll. Både 

för att befästa/organisera mot vad som är intressant (rad 5), det vill säga molnen, men även Tinas 

blick mot Zahra för att se om hon har förstått (rad 11). Zahras uttalande (rad 14–15) kan 

beskrivas som ett stängt påstående där det redan finns ett givet svar. Denna blandning av öppna 

och stängda frågor kännetecknar till stor del interaktionen mellan pedagogerna och barnen i det 

empiriska materialet och kan inte alltid delas upp.  

Att gemensamt bygga upp en förståelse   

Pedagogen använder frågan (rad 9–10) för att ta del av Tinas tankar och inleda en interaktion 

kring dessa. Det är dock pedagogens frågor som driver interaktionen vidare, även om den 

organiseras mot Tinas initiala intresse. Hon ställer i interaktionen inga egna nyfikenhetsfrågor till 

pedagogen, men visar nyfikenhet kring molnet som fenomen. I exemplet kan man även se att 

pedagogen orienterar mot detta som en lärandesituation eller som ett relationsbyggande. Det är 

aktiviteter som de olika resurserna/handlingarna gör ett bidrag/tillägg till.  

 

5 

6 

Mio  vio::: (.) vio::: ((barnet rör sig fram och tillbaka 

längst lyktstolpen)) viou:::   

7 

8 

9 

10 

Zahra 

(pedagog)  

((pedagogen verkar uppmärksamma att barnen är 

intresserade av något och kommer fram till barnet som 

står lutad mot staketet)) vad tittar (.) du på (1.0) 

tina? (0.5) vad ser du där uppe?  

11 

12 

13 

Tina  ((riktar blicken på pedagogen en kort stund och sedan 

upp på himlen igen)) målnä ((tittar återigen på 

pedagogen))  

14 

15 

Zahra Ja:: vilken färg på molnät? ((pedagogen tittar på 

barnet))  
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#6 [Färger] 

 

 

I rad 34 gör pedagogen någon slags sammanfattning av vad som sagts och visar med sitt 

kroppsspråk och gester att hon också ser att himlen är blå. Detta möts av medhåll från Tina, att 

himlen är blå, och kan således ses som en intersubjektiv förståelse och strävan för just det 

tillfället. Andra gånger stämmer kanske inte samma påstående, att himlen är blå är inte självklart 

om kontexten ändras. Vad som händer i rad 39–40 visar på att barnet gör ett tydligt tillägg i 

kontexten. Tina börjar prata om regnbågens alla färger och visar/berättar sin uppfattning och 

kunskap om dessa för pedagogen. Hon avslutar med att kolla av mot pedagogen om det som hon 

har sagt stämmer med pedagogens uppfattning om regnbågar genom att söka pedagogens blick.  

Att ta barnens tankar på allvar  

I nyfikenhetsfrågor finns det ofta tillfälle för barnets aktörskap att möjliggöras, både aktörskapet i 

interaktionen och i förskolans praktik genom delaktighet och inflytande. I den avslutande delen 

av #6 [Färger] syns Tinas aktörskap synnerligen tydligt eftersom hon svarar på ett sätt som 

pedagogen först inte alls förstår, men med hjälp av uppföljande frågor och med ytterligare 

förklaringar från Tina förstår till slut pedagogen vad hon menar.  

 

#6 [Färger] 

 

29 

30 

Zahra Titta där är solen (1.0) titta om du står här ((pekar 

upp mot solen))dä:r bakom ⁰trädet⁰ 

31 

32 

33 

Tina  ((barnet vänder sig i den riktning som pedagogen 

pekar, barnet pekar åt samma håll och tittat upp)) 

+däj+ äj solen   

34 Zahra Solen (0.5) målnet (1.0) himlen (2.0) himlen är blå 

35 

36 

37 

Tina ((barnet tittar upp på molnen igen)) himlen är ju 

+blå+ ((ställer sig på tå och sträcker på sig))(1.0) 

blå [blå] 

38 Zahra                                       [Ja:] 

39 

40 

Tina  Å regnbågar äj röd å orange å lila å röd å vit (.) 

kanske [ä de]? ((tittar på pedagogen))  

41 

42 

Zahra [Preci:s] olika färger (0.5) fina färger (1.0) a:h 

vilken är din favoritfärg (0.5) Tina?  

43 

44 

45 

Tina  E::hm ((håller fram fingret framför ansiktet)) 

⁰blandfäjej⁰ som (X X X ) me pensel ((tittar upp på 

pedagogen))  

46 Zahra (2.0) Vilken är din favoritfärg tina? ((går närmare 
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Tinas svar ligger (vad det verkar) långt ifrån vad pedagogen förväntat sig för svar eftersom hon 

först inte förstår. Tina har skapat ett eget begrepp för sin favoritfärg, en så kallad blandfärg. 

Pedagogen vet inte om Tina menar att hon gillar alla färger eller om hon gillar att blanda ihop alla 

färger. Tina förklarar för pedagogen att hon tycker om att måla med flytande färger och pensel. 

Pedagogens försök till förståelse och intersubjektivitet kan vi se (rad 46) då denne upprepar sin 

fråga i hopp om att svaret ska bli tydligare. När inte det fungerar positionerar pedagogen sig 

närmare Tina. Detta kan tolkas som en vilja hos pedagogen att lyssna mer noggrant. När 

pedagogen fortfarande inte förstår verkar hon chansa på ett svar (rad 49). Tina accepterar inte 

denna förklaring, utan använder sig av fler multimodala resurser visar i sin strävan mot en 

gemensam förståelse. Hon börjar gestikulera yviga penselrörelser och väljer att upprepa ordet 

blanda för pedagogen. Att Tina sedan tittar på pedagogen skulle kunna tolkas som ett sätt att 

fråga och checka av om pedagogen äntligen förstått. Pedagogens svar på detta, efter ganska lång 

paus (ca 4 sekunder) blir ”blanda färgerna?” (rad 52). Nu bekräftar Tina med både med mimik 

och ord att det var så hon menade.  

 

I föregående exempel kan vi se Tinas delaktighet i interaktionen väldigt tydligt och pedagogen 

uppvisar gång på gång att hon försöker att förstå hennes perspektiv med hjälp av sina frågor och 

med hjälp av Tinas förklaringar. Tinas aktörskap stärks i och med att pedagogen tar hennes 

åsikter på stort allvar. Inte heller bedöms Tinas svar, utan tas emot med nyfikenhet som leder 

interaktionen vidare.  

 

#6 [Färger] 

47 barnet, hukar sig något))  

48 Tina E::hmn blandfäjej ((tittar åt ett annat håll))  

49 Zahra Alla färger kanske?  

50 

51 

Tina  Kanse me pensel? ((visar penselrörelser med handen)) 

å blanda blanda blanda ((tittar sen på pedagogen))  

52 Zahra (4.0) Blanda färgerna?  

53 

54 

Tina +*Ja::*+ ((spricker upp i ett stort leende och tittar 

på pedagogen))  

55 Zahra  *ja::*  

60 

61 

Zahra Vilka färger brukar du ta när du ritar regnbåge (0.5) 

Tina?  

62 

63 

64 

Tina  Ja bjukade ta solen uppe i kullen (1.0) bjukade ta 

solen uppe i kullen häj ((pekar med fingret i 

pannan)) 

65 Zahra  Jaha:? 
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I den avslutande delen av exemplet kan man också se hur Tinas intresse och aktörskap fångas 

upp av pedagogen, vilket leder till att hon erbjuds att gå och rita regnbågar vid ett ritbord som 

finns på andra sidan gården. Dock berättar återigen Tina något som pedagogen inte riktigt 

uppvisar en förståelse för och yttrar jaha? (rad 65). Hon förklarar igen, men någon gemensam 

förståelse kring detta åstadkoms inte vad det verkar som. I stället föreslår pedagogen att Tina kan 

gå och rita regnbågar. Hon svarar jakande och springer raskt i väg mot ritbordet.  

 

Scaffoldingfrågor  

Scaffoldingfrågor användes i det empiriska materialet uteslutande av pedagogerna. Dessa 

karaktäriseras av att pedagogerna ställde uppföljande frågor baserade på barnens bidrag, för att 

utmana barnens tänkande och få dem att berätta mer. Till skillnad från en ”ren” nyfikenhetsfråga 

där pedagogen inte vet svaret i förväg, kan pedagogen i detta fall faktiskt veta eller ha en åsikt, 

men fokus är inte på rätt eller fel svar utifrån pedagogens perspektiv utan från barnets perspektiv. 

Detta skulle kunna tolkas som om barnen betraktas som beings av pedagogerna. Dessa frågor 

syftade i stället till att uppmuntra barnen att tänka och verbalisera nya tankar, i likhet med 

begreppet scaffolding som en del av en didaktisk strategi.     
 

 

Exempel #7 [Storasyster] 

Scaffolding-frågor i interaktion   

Vid ett bord sitter en pedagog och ett barn och ritar och skriver. De har suttit och interagerat i 

cirka 5 minuter innan transkriberingen börjar. På bordet finns tuschpennor i en burk och varje 

deltagare har varsitt papper som de använder. Under tiden de har suttit vid bordet har de sjungit 

om Karlsson på taket, pratat om Karlsson och ritat både bokstäver och figurer. Flera gånger har 

de ritat och härmat varandra, det vill säga ritat samma sak. Ibland har barnet ritat först och ibland 

har pedagogen ritat först.  
 

 

66 Tina  Då bjukaj man ha en regnbåge å en kulle å::: må:lnen 

67 

68 

69 

70 

71 

Zahra  Om du vill rita regnbågen ((pekar mot ett bord en bit 

bort där det finns ritmatrial)) det finns kritorna 

här ute (0.5) det finns papper å kritor om du vill 

rita regnbåge (0.5) vill du det? ((möter barnets 

blick))  

72 Tina  +Ja::+ ((börjar gå mot bordet med kritorna))  

73 Zahra Ja kom vi går å hämtar ((går också i väg mot bordet)) 
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#7 [Storasyster] 

 

I utdraget kan man se att olika frågetyper har kombinerats. I rad 1–2 använder pedagogen sig av 

en flervalsfråga. Svaret som förväntas är ett ja, eller ett nej, då det är upp till Moa att bestämma. 

Hon berättar för pedagogen att hon vill att hon ska rita en katt, men något händer och hon 

kommer i stället att tänka på hennes framtida småsyskon. Om detta har de inte pratat om tidigare 

under dagen. Hon pekar på pedagogens figur, men det framgår inte tydligt om hon tycker att den 

ser ut som en bebis eller om hon vill att pedagogen ska rita en till figur, som då ska föreställa en 

bebis. I och med att Moa börjar tänka på bebisen och uttrycker detta till pedagogen har 

interaktionen tydligt kontextförnyats genom den nya uppmärksamheten mot bebisen. Därefter 

handlar turerna och kontexten om den kommande bebisen. Moa beskriver för pedagogen att hon 

pratar om en mycket liten bebis (rad 7-9), varpå pedagogen ställer den öppna frågan, ”vilken 

bebis?”. I och med det kan även en tydlig strävan efter intersubjektivitet skönjas, att pedagogen 

tar Moa på allvar genom en strävan att förstå Moas perspektiv.   

 

Uppföljande och stöttande  

I det empiriska materialet syntes scaffolding-frågorna minst tydligt. De var färst till antalet och 

skiljde inte ut sig i så hög grad från den tidigare nämnda nyfikenhetsfrågan. Vad som gör att 

scaffolding-frågan ändå erfordras att presenteras som en egen typ är dess unika 

användningsområde som interaktionell resurs och att den är viktig ur ett lärandeperspektiv på 

förskolan. Nyfikenhetsfrågor kan komma från pedagogen utan att de behöver vara relaterade till 

kontexten. En scaffolding-fråga å sin sida är mer beroende av sammanhanget och bygger i högre 

grad på barnets bidrag. Scaffolding-frågor är öppna uppföljningar på barnets handlingar (både 

muntliga och kroppsliga). De kräver större delaktighet från båda parter för att nå en 

intersubjektiv förståelse då frågorna och svaren inte är givna på förhand. Pedagogens 

medvetenhet om barnets perspektiv görs gällande genom de uppföljningsfrågor som pedagogen 

1 

2 

Zahra 

(pedagog) 

Ska ja rita en katt också? (2.0) en orange katt?  

3 

4 

Moa (barn)  M:m: ((sätter pennan i munnen och tittar upp på 

Zahras papper))  

5 

6 

Zahra  (5.0)((ritar en katt på sitt papper, ritar så att 

Moa hela tiden ser vad hon gör))  

7 

8 

9 

Moa  Kan du (x x x x)? ((Moa tittar ner på sitt papper 

och börjar rita)) bäbisen så som ä så liten? (.) så 

liten?  

10 Zahra Jaha: (.) vilken bäbis?  
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väljer, om det är en uppföljande fråga som grundar sig i en intersubjektiv förståelse, och om 

frågan är tillräckligt konkret men också utmanande, så att barnet kan och vill svara på frågan.  

 

#7 [Storasyster] 
 

 

I rad 18–19 uppvisar pedagogen att hon redan vet att Moa ska bli storasyster. Detta är inget som 

hon tidigare visat, utan försöker genom sina tidigare frågor få Moa att utveckla resonemanget och 

berätta om vilken bebis hon menar. I och med att pedagogen uppvisar att hon har kunskap om 

bebisen skulle hon rent teoretiskt redan i rad 10 kunna referera till denna. Men hennes frågor och 

det utrymme som hon ger till Moa bidrar till att Moa själv ges chansen att utveckla sina tankar. 

Hennes frågor hjälper Moa att berätta och Zahra fångar också upp det som Moa berättar och 

upprepar det hon har sagt.  

 

Inflytande över ämne  

Pedagogen Zahra yttranden och åsikter är inte i fokus i exemplet utan det kretsar kring Moas 

deltagande och tillägg om bebisen. I och med detta blir Moa huvudpersonen (experten) i 

samtalet, men det är fortfarande pedagogen som tar flest initiativ och som kommer med de 

uppföljande frågorna.  

 

 

 

 

 

 

10 Zahra Jaha: (.) vilken bäbis?  

11 

12 

Moa Bäbis som ((pekar med pennan på Zahras katt)) du 

rita (0.5) bäbis min bäbis 

13 Zahra Din bäbis?  

14 Moa Ja (X) min bäbis.  

15 Zahra Har du en bäbis? ((tittar på Moa))  

16 

17 

Moa I mammas mage ((tittar på Zahra, sedan ner på sitt 

papper))  

18 

19 

Zahra Juste din mamma har en bäbis i magen (1.0) en 

[lillasyster] 

20 Moa [X] 

21 

22 

Zahra Du kommer att bli storasyster Moa (2.0) va ska din 

lillasyster heta? (1.0) Moa  



 

 60 

#7 [Storasyster] 

 

 Fram tills nu har (i rad 21) fråga-svar följt enligt den turordning som är bruklig vad gäller 

närhetspar. Nu händer det dock något med den gemensamma förståelsen, då Moa inte verkar 

vilja eller förstå vad pedagogen vill, genom sina frågor, att hon ska svara på. Hon slutar att svara 

på frågor. Kanske beror det på att Moa blir distraherad (rad 23–25) av vad som händer i det 

andra rummet. Detta uppvisar hon genom att vrida huvudet och titta på vad de andra gör i 

rummet bredvid. Hennes svar ”bäbis komme snat” och ”stojasystej” är inte det svar som 

pedagogen förväntar sig med sin fråga, utan blir viss del en upprepning av vad hon tidigare har 

sagt. Interaktionen kring bebisen skedde på initiativ av Moa. Det var hon som initierade ämnet 

(topiken) och det är också hon som abrupt avslutar interaktionen kring bebisen genom att 

återigen introducera ett nytt ämne (som de tidigare samspelat kring) nämligen den om att skriva 

bokstäver och koppla dessa till olika namn. Pappret och det Moa skrivit använder hon som 

uppmärksamhetsmarkör för att tydliggöra bytet av kontext. Trots att det inte är Moa som ställer 

frågorna har hon ändå ett starkt socialt aktörskap och en stor påverkan på interaktionens riktning. 

Hennes aktörskap möjliggörs av att pedagogen och hon möts på lika villkor, de har samma 

möjligheter till delaktighet och inflytande över interaktionen och pedagogen följer med in i den 

nya orienteringen mot både bebisar och bokstäver. Feedbacken som Moa får på sina svar är inte 

värderande utan nyfiken och öppet ställd.  

 

21 

22 

Zahra Du kommer att bli storasyster Moa (2.0) va ska din 

lillasyster heta? (1.0) Moa  

23 

24 

25 

Moa  ((vänder huvudet bort från bordet och tittar på 

pedagogen i andra rummet som sjunger krokodilen i 

bilen)) (X X)Bäbis komme snat  

26 

27 

Zahra A:h (.) va ska den heta? (.) din lilla bäbis? (.) 

din lillasyster 

28 Moa Stojasystej  

29 

30 

Zahra a: storasyster? Du är storasyster, du du kommer att 

bli storasyster  

31 

32 

Moa  Ja rita s:: som Zahra ((fortsätter rita på sitt 

papper))  

33 Zahra Skriver du Z som Z::ara?  

34 Moa  M:: så ((håller upp pappret))  

35 

36 

Zahra    M: ja fint (1.0) kan du skriva M som Moa? ((pekar 

på Moas papper))  
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Delad uppmärksamhet – olika konsekvenser för interaktion 

I tidigare forskning benämns ofta delade uppmärksamhetsfrågor (joint attention) som en 

fristående typ av frågor och som främst uppmärksammas i studier där interaktion med yngre barn 

studeras. Analysen av det empiriska materialet visade dock tidigt att uppmärksamhetsfrågor, och 

den funktion som uppmärksamhetsfrågor har, återfanns hos alla typer av frågor, men allra främst 

i kombination med informationsfrågor. I nedanstående tre exempel visar analysen på att delade 

uppmärksamhetsfrågor kan användas på olika sätt av olika aktörer, både pedagoger och barn. 

Frågans funktion är densamma, nämligen att dela uppmärksamheten kring någonting, men frågan 

kan användas för olika interaktionella åstadkommanden.  

 
Exempel #8 [Kan du?] 

Synliggöra barnets kompetenser  

Pedagogerna ställde ofta enkla informationsfrågor eller uppmaningar i form av frågor som de 

visste att barnen kunde svara på. När barnet svarade rätt fick de positiv feedback från 

pedagogerna. Frågorna var inte utmanande ställda av pedagogerna och de kontrollerade inte 

uppenbart barnets kunskaper eller utmanade barnets tänkande. I stället verkade de i större 

utsträckning syfta till att de skulle känna sig delaktiga i interaktionen, samt se sina egna 

kompetenser och lyckas genom att svara rätt, i och med att pedagogerna berömde barnet. I 

nedanstående korta exempel, på bara några enstaka talturer, påvisas just detta.   

 
Exempel #8 [Kan du?] 

1 

2 

3 

Zahra 

(pedagog)  

Kalle? ((försöker få ögonkontakt med Kalle som ligger 

och ålar på bordet))(1.0) kan du gå å hämta en bil 

till Hannes?   

4 Kalle ((tittar på upp Zahra)) kej 

5 Zahra  Å:::h va snällt tacktack 

6 

7 

Kalle ((spricker upp i ett leende.  Går ner från bordet och 

bort mot bilarna))  

 

I flera exempel kan man i det empiriska materialet se att barnen möter pedagogens blick och ler 

när de svarat rätt på en fråga. Pedagogerna kan använda denna sorts fråga som en interaktionell 

resurs för att få barnen att känna sig kompetenta och bli lyssnade på.  
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Exempel #9 [Nappen] 

Som tröst och avledning  

Pedagogerna använde även uppmärksamhetsfrågor för att avleda barnen. Detta hände flera 

gånger när barn var ledsna eller när barnen gjorde något busigt eller förbjudet. Förutom att trösta 

med närhet ställde pedagogerna också ibland frågor som syftade till att barnen skulle få något  

annat att tänka på eller tala om genom att ställa olika uppmärksamhetsfrågor. Ett exempel som 

visar på detta kommer från en situation i lekparken. Gruppens yngsta barn har gått dit 

tillsammans med två pedagoger en förmiddag för lek och skoj.  

 

#9 [Nappen] 

 

I samband med att pedagogen tar ut nappen från Noas mun hörs ett starkt ljud. Detta ljud 

använder pedagogen för att avleda Noa (som egentligen vill ha sin napp) genom att försöka dela 

och rikta uppmärksamheten till hur ljudet lät och var det kom ifrån. Kring ljudet ställer 

pedagogen frågor och Noa möter till en början upp i orienteringen kring ljudet genom både 

1 Noa  ((går förbi pedagogen mot gungorna))  

2 

3 

4 

5 

6 

Zahra 

(pedagog) 

Har du nappen? Akta akta gungan (.) Noa ((ett 

starkt ljud hörs från en maskin))  

Ta lägger nappen i luvan ((tar nappen ur Noas mun 

och lägger den i luvan)) (2.0) vad är det som 

låter pang? En lastbil?  

7 Noa Pa:ng 

8 Zahra  En lastbil pang ((slår ihop händerna))  

9 Noa ((slår ihop händerna)) pang 

10 

11 

12 

13 

Zahra  Pang (2.0) var är lastbilen? ((ställer sig upp 

söker med blicken)) elle kanske det en grävmaskin 

som låter? (0.5) Grävmasinen som låter ((slår ihop 

händerna)) pang 

14 Noa  (tittar upp på pedagogen)) napp?  

15 

16 

17 

18 

19 

Zahra   Va (.) napp? ((Zahra sätter sig på huk)) ja har 

lagt nappen här (.) i luvan ((klappar med handen 

på Noas luva)) ja du ska få nappen sen (.) när du 

sover ((klappar en gång på luvan)) ja där har du 

nappen i luvan 

20 

21 

Noa ⁰Ova⁰ ((förvrider ansiktet i en ledsen grimas, ser 

ut som att han kommer börja gråta snart))  

22 Zahra Du ska ha nappen sen 

23 Noa  ((börjar puta med underläppen))  



 

 63 

kroppsliga och verbala handlingar. Efter att de talat om ljudet en stund återgår dock Noa till 

händelsen med nappen. När han tittar upp på pedagogen och frågande säger ”napp”, verkar hon 

tolka detta som om han undrar var nappen är. Det skulle också kunna vara så att han menar att 

han vill ha tillbaka nappen, eftersom han inte verkar nöjd efter hennes förklaring kring var 

nappen är och när han ska få tillbaka den. Att han inte verkar nöjd med pedagogens svar kan man 

bland annat se på Noas grimaser. Pedagogen verkar dock inte ha för avsikt med att lämna tillbaka  

nappen utan gör ett tvärt kontextbyte, men med samma strategi. Att ställa frågor för att avleda 

Noa från napp-tankarna och den här gången lyckas hon.  
 
 

#9 [Nappen] 

 

 

I den avslutande delen av exemplet kan man se att pedagogens frågor återigen bidrog till att den 

delade uppmärksamheten riktades mot ett nytt objekt, nämligen mot Noas storasyster Anna. När 

Pedagogen undrar var Anna är, börjar Noa genast att titta och verkar ha glömt bort nappen. Men 

för att svara på frågan behöver han lite stöttning (scaffolding) av henne (rad 32–33). Noa 

lyckades svara på pedagogens fråga och detta visar han genom att både peka och berätta, varpå 

han får positiv respons av henne. En invändning mot att pedagogen använder frågor för 

avledning när barnet egentligen är ledset skulle kunna vara att pedagogen till viss del begränsar 

barnets aktörskap. Strävandet efter intersubjektiviteten i interaktionen kan ifrågasättas då hon 

egentligen inte försöker förstå Noas perspektiv, utan styr den delade uppmärksamheten åt ett 

annat håll. Förskolan har ofta oskrivna regler som säger att barnen inte ska gå runt med napp hela 

dagarna. Med napp i munnen är det exempelvis svårare för barnet att interagera med andra. 

Pedagogen har således goda intentioner när hon tar Noas napp även om inte han tycker det. Det 

skulle kunna finnas en risk med att pedagogen avleder barnet för mycket och för ofta i och med 

att barns perspektiv och sociala aktörskap till viss del då förbises.  

24 Zahra Var är Anna?  

25 Noa ((vrider sig hastigt och börjar söka med blicken))  

26 Zahra Var är anna?  

27 Noa ((fortsätter att söka med blicken))  

28 Zahra A:::nna::? ((säger Anna på ett ropande sätt))  

29 Noa botta 

30 

31 

Zahra Var är Anna? Titta dä::r ((pekar åt sidan)) va::r 

är Anna?  

32 

33 

Noa ((tar några steg framåt)) dä:: ((pekar med 

pekfingret mot Anna))  

34 Zahra Där var Anna ja  

35 Noa  ((springer i väg mot Anna))  
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Aktörskap med hjälp av artefakter  

Att använda artefakter i kombination med andra multimodala resurser i interaktion är vanligt 

(Goodwin, 2000). De yngsta barnen på avdelningen använde flera gånger olika artefakter för att 

initiera interaktion med pedagogerna. Vid flera tillfällen hämtade barn olika föremål som de gick 

och visade för pedagogerna. I tidigare forskning beskrivs det att barnen kunde använda sig av 

olika artefakter för att öka den delade uppmärksamheten. Bae (2012:60) kallar dessa för 

”attention markers”. Dessa artefakter, vars uppgift var att inleda en interaktion, användes 

påfallande många gånger när de yngre barnen ställde en önskemålsfråga. Barn som till stor del 

inte använde verbalt språk använde i stället flera multimodala resurser i kombination med att visa 

en uppmärksamhetsmarkör, en artefakt, för att bjuda in till lek. Pedagogerna uppmärksammade 

ofta barnens erbjudanden genom att ställa en fråga tillbaka till barnen, med artefakten i fokus.  

 

Exempel #10 [Sockerkakan] 

 

 

Uppvisande av en artefakt var ofta starten på en interaktion kring just den artefakten och 

efterföljande samspel.  Flera exempel på detta återfanns i det empiriska materialet från sandlådan. 

Barnet kommer och visar en sak, till exempel en hink, och pedagogen ställer en fråga kring denna, 

exempelvis ska vi gräva? Exempel #10 visar barnets och pedagogernas gemensamma orientering 

mot sockerkaksformen. Barnets aktörskap möjliggörs i hög grad i och med att pedagogerna 

uppmärksammar barnens initiering genom att inleda interaktion kring de 

uppmärksamhetsmarkörer som barnet visar. Detta medför att både barnets och pedagogens 

deltagande är essentiellt för den här sortens handlingar. När barn ställer en fråga, så som i 

exemplet med sockerkaksformen, använder de frågan som en interaktionell resurs för att initiera 

lek och samspel, i stället för att fråga verbalt om pedagogen vill skapa en gemensam orientering 

kring formen, exempelvis genom att göra en kaka tillsammans. 

 

1 

2 

Mimmi  ((går mot pedagogen som sitter på 

sandlådekanten, räcker fram en sockerkaksform))  

3 Elin (pedagog)  Vill du baka en sockerkaka?  

4 Mimmi  ⁰okerkaka⁰ ((nickar fyra gånger))  

5 Elin En sockerkaka ((börjar fylla formen med sand))  

6 

7 

Mimmi  +Kaka+ ((hoppar jämfota, börjar sedan gräva med 

spaden i sandlådan))  

8 Elin Vi bakar tillsammans (1.0) en sockerkaka 

9 Mimmi  ja:: ((häller sand i formen))  
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Sammanfattande analys  

Det övergripande syftet med den här studien var att undersöka frågans olika funktioner under 

den spontana interaktionen mellan pedagog och barn. För att belysa forskningsfrågorna användes 

videoobservationer, där utvalda delar transkriberades och analyserades med hjälp av 

samtalsanalys. 

Frågor kan förstås i relation till funktion och interaktionell resurs  

I observationerna förekom flera exempel på olika typer av frågor. På det sätt som deltagarna 

använde de olika frågorna kunde olika funktioner skönjas. Frågans olika funktioner synliggjordes 

i analysen genom att de kunde kopplas till vad den inledande frågan fick för konsekvenser för 

interaktionens spelregler och för efterföljande respons. Genom att synliggöra olika frågetyper 

som innefattar olika funktioner möjliggör analysen ett undersökande av på vilket sätt frågor görs 

och hur de används som interaktionell resurs.  Sex olika frågetyper upptäcktes i analysen.  

 

Figur 2. Uppställning av de olika frågetyper som analysen av observationerna visade  

 

Av typen öppna frågor återfanns nyfikenhetsfrågor och scaffolding-frågor. En nyfikenhetsfrågas 

funktion (exempel #6) var att bjuda in och höra den andres åsikter eller perspektiv av något. En 

scaffolding-frågas funktion (exempel #7) var att utmana barnens tänkande och få dem att berätta 

mera, med stöd-frågor från pedagogen. Även om pedagogen själv kan svaret så användes 

scaffolding-frågorna till att stötta och hjälpa barnet att själv svara på frågan. Bland de stängda 

frågorna återfanns framför allt fyra olika funktioner, som skiljde sig mellan de olika frågetyperna. 

Pedagogerna använde sig ofta av stängda frågor, men inte så ofta i relation till att undersöka vad 

barnen kunde. Frågorna användes i stället som interaktionella resurser för att öka den delade 

uppmärksamheten, genom att exempelvis inkludera fler barn i interaktion samt ge positiv 

feedback när barnet svarade rätt. I observationerna kunde man se att barnen verkade uppskatta 

när de fick denna sorts frågor och feedback, då de ofta svarade på frågorna och log (såg glada ut) 

när de fick feedbacken. Informationsfrågors funktion (exempel #1) var att ta reda på och 

kontrollera barnens kunskaper och med önskemålsfrågor (exempel #2) uttryckte barnen olika 

Öppen fråga  Stängd fråga  

Nyfikenhetsfrågor/genuina frågor  

 

Informationsfrågor med starka inslag av delad 

uppmärksamhet  

Scaffolding-frågor  Flervalsfrågor  

 Önskemålsfrågor från barnen  

 Retoriska frågor  
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önskemål till pedagogerna, genom att be om lov. Flervalsfrågornas funktion (exempel #3) var att 

höra den andres åsikter, men samtidigt begränsa den som svarar till ett antal alternativ, som den 

som ställt frågan satt spelreglerna för, exempelvis vill du ha banan eller äpple?  Retoriska frågors 

funktion, som återfanns i exempel #5, syftade till att tillrättavisa och/eller informera barnen om 

olika regler och förhållningssätt. Dessa frågors funktion kan ses som en del av pedagogernas vilja 

med att upprätthålla och förmedla den institutionella ordningen.  

 

Analyserna visade att frågor och svar ofta skiljer sig i karaktär, och detta ger som följd att 

frågorna därmed uppvisar olika sociala funktioner och kan användas på olika sätt som 

interaktionella resurser beroende på vad deltagarna i interaktionen orienterar sig mot. En annan 

viktig funktion som flera olika frågetyper uppvisar är att de hjälper deltagarna att förstå varandra, 

i och med att frågorna strävar mot intersubjektivitet och en gemensam förståelse. Både barn och 

vuxna använder olika sorters frågor och observationerna visar att de anpassar frågor och svar 

efter rådande kontext. Observationerna visar också att frågor inte behöver ställas verbalt, både 

barn och pedagoger använder sig av flera olika multimodala uttryckssätt i kombination, både för 

att ställa frågor och för att respondera. Att komma och visa upp ett föremål kan också vara ett 

sätt för barn att ställa en fråga till pedagogen. I och med detta kan frågans funktion användas som 

en interaktionell resurs för att ta kontakt, som en initiering av interaktion.  

 

Öppna frågor och följdfrågor av öppen karaktär ställer högre krav på den som ställer frågan, då 

de kräver en ökad stävan mot intersubjektivitet på grund av att talturerna bygger på det den andra 

har sagt. Vice versa behöver även den som ska besvara frågan lyssna noga och försöka förstå den 

förstes perspektiv, så att frågans svar ligger i linje med kontexten och det som förväntas. I 

observationerna återfanns färre öppna frågor än stängda och fler pedagoger än barn använde sig 

av dessa, men ju äldre barnen var desto fler öppna frågor ställde pedagogerna till dem. De äldre 

barnen visade dock inte lika stort intresse som de yngre barnen gjorde på att interagera med 

pedagogerna under icke planerad undervisningstid.  

Barns sociala aktörskap  

Observationerna visar att barn likväl som pedagoger är delaktiga i möjliggörandet av interaktion. 

Båda parter bidrar och är viktiga för interaktionen, både vad gäller innehåll och i konstituering. 

Möjligheterna för barnen att få inflytande och känna delaktighet med hjälp av sina frågor 

återfinns vid ett flertal gånger i observationerna, då pedagogerna i de flesta fall lyssnade på barnen 

och försökte tillmötesgå deras önskningar och tankar. Strävan mot gemensam förståelse visades 

upp av både barn och pedagoger. I exemplet där barnen utmanade pedagogens regler visade 

pedagogen att hon försökte förstå och lotsa barnen mot att göra rätt (exempel #5). Genom att 

inte inta en för tydlig auktoritär roll försökte pedagogen möta barnen i intersubjektivitet, genom 
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att resonera med barnen. Detta är ett av flera exempel som visar att barnens sociala aktörskap 

möjliggörs av pedagogen och att barnens perspektiv tas i beaktande interaktion.  

   

Det fanns också frågor som skapade vissa begränsningar för barnens sociala aktörskap. Till viss 

del kan avsaknaden av öppna frågor från både barn och pedagoger förstås skapa begränsningar 

för barnen. Genom att använda sig av mer av öppna frågor skulle både pedagoger och barn 

kunna tänka och uttrycka mer fantasifulla och oväntade svar, vilket i förlängningen skulle kunna 

skapa nya möjligheter för interaktion, aktiviteter och lekar. En annan dimension av begränsningar 

för barnens sociala aktörskap kan de många stängda frågorna representera. Begränsande frågor 

får också begränsade svar, vilket i praktiken skulle kunna innebära för barnen att de inte 

uppmuntras till att tänka och tycka själva, eftersom svarsalternativen antingen är begränsade till 

ett visst antal eller att pedagogen redan vet svaret.    
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Diskussion 

I detta kapitel presenteras en avslutande diskussion där studiens resultat ställs mot tidigare 

forskning. Därefter följer en diskussion gällande teoretiska och metodologiska val och vad de har 

bidragit med i studien. Kapitlet avslutas med ett resonemang kring studiens bidrag, till det 

praktiska pedagogiska arbetet i förskolan och implikationer för framtida forskning.  

 

Diskussion gentemot tidigare forskning  

Syftet med föreliggande studie var att undersöka frågans olika funktioner under spontan 

interaktion mellan pedagoger och barn. Barnens perspektiv gavs särskilt utrymme genom 

undersökandet av deras sociala aktörskap, delaktighet och inflytande över förskolans praktik och 

hur dessa begränsades och möjliggjordes med hjälp av frågor. Denna infallsvinkel på frågor, att se 

dem som interaktionell resurs har inte studerats så utförligt tidigare i en svensk förskolekontext. 

Analysen visar exempel på båda utfallen, det vill säga att barnens aktörskap både begränsades och 

möjliggjordes beroende på vilka frågor som ställdes. 

 

Studiens empiri innefattade fler exempel på när barnen gavs möjligheter till inflytande och 

delaktighet genom pedagogernas bemötande av deras frågor. Detta ligger i linje med det som 

tidigare forskare beskriver som de öppna frågornas effekter i barn-vuxeninteraktion (Bae, 2012). I 

rymliga interaktionsmönster, där öppna frågor ofta återfinns, är barnens deltagande och bidrag 

större än i snäva interaktionsmönster, som exempelvis karaktäriseras av stängda frågor och en 

traditionell institutionell kontext (Bae, 2012; Siraj-Blatchford & Manni, 2010). I analyserna 

undersöks om barnens frågor kan förstås som ett uttryck för deras egen nyfikenhet och skapa 

möjlighet för pedagoger att ta del av barnens perspektiv, samt deras unika förståelse och vilja att 

undersöka och tolka omvärlden. Resultaten visar att barnen till stor del är delaktiga i 

interaktionen och påverkar både vad som det pratas om, det vill säga kontexten och ramarna och 

utformningen av interaktionen. Att studiet av barns frågor kan ge insyn i barns perspektiv och 

deras aktuella förståelse, framhävs även i tidigare forskning (Jonsson & Thulin, 2019; Cifone, 

2013; Emanuelsson, 2001, Waters & Bateman, 2015; Tomkins et al, 2012).  

 

Pedagoger och barn uppvisar i min studie att de tillsammans strävar efter att skapa en gemensam 

förståelse, exempelvis när deltagarna ställer uppföljande frågor till varandra, som har som 

funktion att bättre förstå vad den andre menar. Liknande resultat går även att se i tidigare 

forskning (Bateman, 2013; Fredriksson-Sjöberg, 2014; Bilton, 2012; Siraj-Blatchford & Manni, 

2010; Bae, 2012). En strävan efter intersubjektivitet synliggjordes också då pedagogerna försökte 
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vara lyhörda och flexibla för barnens frågor (särskilt tydligt vid önskemålsfrågor). Något som 

också Eriksen Ødegaard (2006; 2007) visar i sina studier, det finns ett utrymme för delaktighet 

och öppna frågor i förskolan. Det extra fokus i analyserna som lades på barns aktörskap, 

intersubjektivitet och delaktighet kompletterar till viss del den tidigare forskningen, framför allt 

då det var yngre barn som observerades. De yngre barnen saknas ofta i den tidigare forskningen, 

då det tidigare i större utsträckning gjorts studier bland äldre barn på förskolan eller i tidig 

skolålder.  

 

Observationerna till denna studie gjordes under spontana tillfällen, där barnen ofta var upptagna 

med lek. Eftersom lekens betydelse för barnens utveckling och lärande ofta lyfts i forskning är 

detta perspektiv av vardagen på förskolan relevant att studera närmare. Vad som gjordes tydligt i 

analysen var dock att de äldre barnen ofta valde att leka på egen hand, utan en pedagog i 

närheten, något som följaktligen fick konsekvensen att både barn (de äldre) och pedagoger hade 

relativt få tillfällen att ställa frågor till varandra under utevistelsen. Resultaten visar således, i likhet 

med Bilton (2012) och Corsaro (2015), att pedagogerna inte alltid fanns tillgängliga ute på gården 

för att möta barnens frågor, eller engagerar sig i barnens fria lek. De frågor som ställs i dessa 

situationer är mer av praktisk karaktär än styrda av nyfikenhet. Annan forskning menar att 

pedagogers tillträde i leken inte bör ringaktas då barnens frågor i förlängningen kan användas 

som resurs både i interaktion och i relation till lärandeprocesser (Jonsson & Thulin, 2019).  

 

Analyserna synliggjorde flera olika typer och funktioner av frågor, vilka användes som resurser i 

olika sorters interaktion. I likhet med vad tidigare forskning erfarit så återfanns olika nyanser av 

öppna och stängda frågor (Siraj-Blatchford & Manni, 2010; Dalgren, 2017, Ehrlich & Freed 2009; 

Cifone, 2013). Pedagogerna använde oftare stängda frågor i interaktion med de yngre barnen. 

Detta ligger i linje med tidigare studier (Tompkins et al., 2012; Bay, 2020; Hamel et al., 2020; 

Siraj-Blatchford & Manni, 2010) som pekar på att de stängda frågorna används mer frekvent än 

de öppna och att de i större utsträckning används i interaktion med yngre barn. Att använda 

stängda frågor skulle kunna vara en medveten pedagogisk strategi eller en anpassning till barnens 

kunskaper, då flera forskare menar att barn behöver mötas av frågor som är anpassade efter deras 

språkliga och kognitiva förmågor (Hamel et al., 2020; Kurkul et al. 2019 & Luo et al., 2021). Sett 

ur ett lärandeperspektiv skulle detta kunna innebära att äldre barn oftare behöver möta öppna 

frågor då de är mer effektiva för detta ändamål än stängda frågor (Siraj-Blatchford & Manni, 

2010; Hamel et al., 2020 & Tompkins et al, 2012). Nu har dock föreliggande studie enbart 

fokuserat på de spontana tillfällena och det kan finnas andra tider på dagen, exempelvis då de 

äldre barnen ingår i planerad undervisning som möjlighet finns till att möta och utmanas i flera 

sorters frågor.  
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Något som överraskade i analysen var att de stängda frågorna inte främst användes till att 

kontrollera kunskaper (som i IRE- och IRF-sekvenser) utan istället användes som en resurs i 

relation i etablerandet av delad uppmärksamhet (joint attention). Eriksen Ødegaard (2007) 

påvisade också detta fenomen i sin studie och benämner denna form som referensfrågor, då de 

ofta har som funktion att öka delaktigheten. Vad som dock sticker ut i jämförelse med den 

tidigare forskningen är användningen av denna var så vanligt förekommande. Att detta inte 

uppmärksammats i särskilt stor utsträckning ter sig tämligen märkligt, men skulle kunna förklaras 

av att föreliggande studie främst observerat yngre barn till skillnad från mycket annan forskning.  

 

I motsats till de äldre barnen i gruppen använde sig både pedagoger och de yngre barnen ofta av 

olika strategier för att öka och ena den delade uppmärksamheten med hjälp av olika semiotiska 

resurser. Pedagogerna använde uppmärksamhetsfrågor för att tydliggöra kontexten och för att 

bjuda in fler barn i interaktion. Barnen använde å sin sida uppmärksamhetsfrågor främst med 

hjälp av föremål/uppmärksamhetsmarkörer. Analysen visar exempelvis hur en artefakt kan 

användas av yngre barn och hur de möjliggör för deras deltagande i interaktion och lek. 

Analyserna visar också att barnen ofta använder denna strategi för att ställa en initierande fråga 

och som en interaktionell resurs, något som även viss tidigare forskning gjort (se Bateman, 2013; 

Eriksen Ødegaard, 2007, Siraj-Blatchford & Manni, 2010). Viktigt att poängtera i sammanhanget 

är att inte alla informationsfrågor och stängda frågor användes för att öka den delade 

uppmärksamheten. Det återfanns även frågor som mer liknade IRF-/IRE-sekvenser, rådgivande 

respons eller lotsning i enlighet med andra typer av frågesekvenser som lyfts i tidigare forskning 

(exempelvis Mehan, 1979; Sinclair & Coulthard, 1975; Siraj-Blatchford & Manni, 2010; Carlgren, 

2010; Bateman, 2013).  

Diskussion gentemot metod  

Utan etnografiska metoder hade föreliggande studie inte varit möjlig att genomföra. Detta främst 

då deltagande observationer och videoinspelningar har skapat möjlighet till fördjupad förståelse 

för hur barn och pedagogers frågor konstitueras i interaktion. Det krävs att man möter barnen i 

praktiken för att få förståelse för deras delaktighet och aktörskap. I likhet med vad Gustafsson 

(2006) och Corsaro (2015) beskriver behöver man studera barn i deras vardag för att förstå deras 

perspektiv. Detta gjordes framför allt tydligt i och med att studien även beaktade de 

multimodala/semiotiska uttryck som de yngre barnen uppvisade. Om studien inte inkluderat 

barnens multimodala interaktion (samt tal-i-interaktion) hade de yngre barnen inte kunnat delta i 

studien på grund av deras bristande verbala frågeförmåga. Föreliggande studie visar dock att även 

yngre barn kan betraktas som aktiva deltagare och att de ställer frågor till pedagoger, exempelvis 

med hjälp av leksaker (#2, #10), och andra tillgängliga semiotiska resurser. Föreliggande studie 

kan således betraktas både som ett tillägg och ett bekräftande till tidigare samtalsanalytiska studier 

som också framhåller barns centrala deltagande i social interaktion genom multimodalt 
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organiserat handlande (Goodwin, 2000, 2007; Cromdal & Dalgren, 2020; Melander & Sahlström, 

2010; Dalgren, 2017). Att barns kompetenser och perspektiv synliggörs med hjälp av en 

multimodal analys är inte att förringa, vilket visats exempelvis i analysen av en axelryckning (#2) 

och i analysen av molnen (#6) när barnet visar för pedagogen med kroppen vad hon menar. 

Deltagarperspektivet i relation till observationer och transkriptioner underlättade för analys av 

vad barn och pedagoger tillsammans orienterade mot då fokus hela tiden låg på vad deltagarna 

gjorde i interaktionen, exempelvis på hur en artefakt möjliggjorde för ett yngre barns deltagande i 

interaktion och lek (#10).   

 

Observation och samtalsanalys är ett sätt att undersöka och försöka förstå interaktion. Det finns 

dock andra metoder och teorier om interaktion och dess värde för vårt samspel och vår 

verklighetsuppfattning, exempelvis en mer sociolingvistisk ansats. Om jag hade haft mer tid på 

fältet skulle semistrukturerade intervjuer med både barn och pedagoger ha kunnat göra ett 

givande tillägg till studien utifrån Gustafssons (2012) tankar om att dammsuga fältet. Genom 

intervjuer skulle man ha kunnat få fatt i pedagogernas egna tankar om hur och när de tror att de 

ställer frågor och om det finns någon medveten pedagogisk strategi bakom frågeställandet. 

Studien skulle också berikats ännu av fler deltagande observationer med mer fokus på etnografi, 

särskilt med fokus barnens aktörskap och deltagande i den praktiska verksamheten. Att 

undersöka skillnader över tid skulle också kunna ge intressanta tillägg då pedagogernas 

medvetenhet kring frågeställandet i den egna praktiken skulle kunna förändras.  

Diskussion gentemot teori  

Föreliggande uppsats har kombinerat ett barndomssociologiskt perspektiv med en EM/CA-

ansats. För att undersöka barns aktörskap och delaktighet bidrog det barndomssociologiska 

perspektivet till en teoretisk förståelse kring barndom och barns perspektiv. Detta är intressant 

både ur ett analytiskt och ett mer praktiskt perspektiv för att förstå de sociala processerna som 

kan uppstå mellan pedagoger och barn. EM/CA och samtalsanalys bidrog till viktiga verktyg för 

att undersöka barn och pedagogers metoder för att upprätthålla socialt samspel med hjälp av 

frågor (Garfinkel, 1967). Samtalsanalytiska verktyg användes för att upptäcka frågans olika 

funktioner, för att analysera och beskriva hur de olika pedagogiska sammanhangen kring fråga-

svar var interaktionellt organiserade och för att beskriva hur de byggs upp i samspel mellan 

pedagoger och barn. Under analysen synliggjordes hur pedagoger och barn i kommunikativa 

projekt skapade interaktion med olika interaktionella resurser, tur för tur, då varje enskilds 

deltagares bidrag ses som viktig för helheten.  

 

Tidigare forskare har beskrivit att frågor ofta ses i relation till sitt närhetspar (Sahlström & 

Melander, 2010). Detta teoretiska fenomen återfanns flera gånger i det empiriska materialet. 

Barnen i observationerna uppvisade, även de allra yngsta, att de förstått de olika frågornas 
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funktion och att det förväntades ett svar, då de med tillgängliga semiotiska resurser alltid försökte 

svara. Tal-i-interaktion användes i likhet med tidigare forskning för att synliggöra strukturer för 

hur talet användes och hur olika praktiker tolkades av deltagarna själva (Norrby, 2014; Sahlström 

& Melander, 2010). Synen på tal som handlingar gjorde att analyserna kunde gå mycket nära och 

synliggöra en variation av frågesekvensernas funktion. Med hjälp av sekventiell organisering 

kunde talets spelregler undersökas, och analyserna visar att även yngre barn är interaktionellt 

kompetenta och utvecklar olika strategier för att bli lyssnade på, få ordet och vänta på sin tur (#1) 

(Norrby, 2014). Detta ligger också i linje med tidigare forskares studier om barns tolkande 

reproduktion och om att även yngre barn innehar ett socialt aktörskap, då de är med och 

skapar/förändrar interaktion via sitt deltagande (Corsaro, 2015; Bjervås, 2011; Raithelhuber, 

2016; Bergnehr, 2019; Bae, 2012).  

  

I enlighet med tidigare samtalsanalytiska studier, gjordes en öppen tolkning av materialet, data 

jämfördes inte mot förutbestämda kategorier, inte heller gjordes några statistiska beräkningar på 

resultatet (Norrby, 2014, Sahlström & Melander, 2010). Genom detta förfarande skapades en del 

nya benämningar på olika frågetyper, så som exempelvis Önskemålsfrågor från barnen och 

Flervalsfrågor. Dessa utgick från det observerade materialet, och med ett deltagarperspektiv i 

åtanke. De olika frågetyperna som presenteras i analysen är min tolkning av materialet, och 

således till viss del en produkt, men det visar också vikten av att tolka varje nytt material utan en 

förutbestämd uppfattning om vad man ska hitta. Låser man sig vid kategorier är det lätt att man 

missar oväntade detaljer och enbart tittar efter sådant som andra redan har studerat. Föreliggande 

studies resultat och analys kan emellertid ses som ett komplement till den tidigare forskningen då 

den lägger till en nyansering till förståelsen av frågors funktion och som interaktionella resurser 

med särskilt fokus på yngre barn i en förskolekontext. 

 

Intersubjektivitet aktualiseras i många tidigare studier kring barn och pedagogers frågor och svar 

(exempelvis Emilsson, 2008; Emanuelsson, 2001; Cohrssen et al., 2014; Bae, 2012; Eriksen 

Ødegaard, 2007). Analyserna visar att både pedagoger och barn strävar efter att upprätta en 

gemensam förståelse och att de ofta använder frågor som hjälp för detta. De teoretiska 

perspektiven har hjälpt mig att se den gemensamma förståelsen både som en sekventiell 

organisering och hur det konstitueras i interaktion, De har också synliggjort på vilket sätt det 

ömsesidiga perspektivtagandet möjliggör för barnens aktörskap, men också tillfällen där barnens 

perspektiv inte tas i beaktande. Med hjälp av den kombinerade teorin ökar förståelsen för hur 

barn och pedagoger gör för att förstå varandra och för de praktiska konsekvenser frågorna får för 

barnen. Analyserna visar exempelvis att pedagogerna i de flesta fall försöker tillgodose barnens 

önskemål och frågor. 
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Konsekvenser av studiens slutsatser för en pedagogisk praktik 

En intressant skillnad mellan öppna och stängda frågor kan diskuteras i relation till förskolans 

institutionella fostran och förhållningssätt. I analysens exempel kring nappen (#9) och barnen 

som sitter och har roligt på bordet (# 5) lyser förskolans regler igenom. Pedagogerna försöker 

förmedla och få barnen att följa den institutionella ordningen, dvs. förskolans (de vuxnas) regler. 

I båda dessa exempel återfinns en tämligen auktoritär pedagog, som tydligt vet vad som är rätt 

och fel och som inte är särskilt villig att lyssna in barnens perspektiv. Tidigare studier som 

undersökt frågor i skolan stödjer detta resultat då de visar att frågor som kännetecknas av en 

IRE-struktur ofta innefattar en mer auktoritär lärare (Bateman, 2013, Mehan, 1979; Siraj-

Blatchford & Manni, 2010). Viss tidigare forskning visar att detta även återfinns bland de 

retoriska frågorna, då de har en tillrättavisande funktion, och inte är utformade kring en 

nyfikenhet kring fler perspektiv (Cifone, 2013; Theobald & Kultti, 2012). Liknande tendenser 

uppvisades i föreliggande studie.  

 

I inledningen av den här studien beskrevs förbindelsen och balansen mellan interaktion, 

utbildning och omsorg. Interaktion kan inte särskiljas som ett separat område då det innefattar 

alla mänskliga möten, men är, som Skolinspektionen också påpekat, en förutsättning för att en 

förskoleverksamhet av hög kvalitet ska kunna skapas. Dalgren (2017) som också undersökt 

interaktion i förskolans praktiska verksamhet, menar att sådana studier i förskolan är viktiga då de 

hjälper oss att erövra vardagen i förskolan, både ur ett teoretiskt och praktiskt perspektiv. I 

föreliggande studie görs en tydlig avgränsning till just frågeställandets praktik och visar i likhet 

med Dalgren (2017) att förskolan, inte helt oväntat, är full av frågor med olika funktioner. 

Föreliggande studie visar att frågorna är betydelsefulla då de påverkar deltagarnas handlingar och 

interaktionens riktning. När man tittar närmare på hur frågor görs i interaktion kan man få en 

ökad förståelse för deras funktion och deras potential och fallgropar, vilket i praktiken skulle 

kunna innebära en skillnad för barnens aktörskap, utveckling och lärande. För att en pedagog ska 

kunna använda frågor som en medveten interaktionell resurs behöver man ha en förståelse för att 

olika frågor gör olika saker. När man läser tidigare studier är det lätt att få en uppfattning att 

pedagogerna framför allt bör ställa öppna frågor då dessa i större utsträckning tar barnens egna 

tankar i beaktande, samt är mer effektiva ur ett lärandeperspektiv (exempelvis Eriksen Ødegaard, 

2006, 2007; Siraj-Blatchford & Manni, 2010; Hamel et al., 2020; Bateman & Waters, 2015; 

Bateman, 2013; Bae, 2012). I denna studie synliggörs dock att de stängda frågorna kan göra 

mycket mer än att kolla upp barns kunskaper.  De användes exempelvis i denna förskolekontext 

för att öka den delade uppmärksamheten och för att inkludera fler barn. I likhet med viss tidigare 

forskning visar analysen således att både öppna och stängda frågor behövs för att skapa en helhet 

av både lärande och omsorg (Theobald & Kultti, 2012; Hamel et al., 2020; Kurkul et al. 2019; 

Luo et al., 2021). Tidigare forskning visar att barns frågor är nära sammanbundna med deras 

aktuella lärande och deras tolkande reproduktion (Jonsson och Thulin, 2019; Cifone, 2013; 
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Waters & Bateman, 2015; Emanuelsson, 2001; Corsaro, 2015). Vill man förstå barns perspektiv, 

öka deras delaktighet och inflytande samt utmana barnen på rätt nivå så är barnens frågor och 

svar ett fördelaktigt verktyg för att åstadkomma detta. 

Konsekvenser av studiens slutsatser för framtida forskning  

Ett område som inte innefattas i föreliggande studie är barns frågor till varandra. Under de 

deltagande observationerna upptäcktes att barnen ofta ställde frågor till varandra och att dessa till 

viss del används som interaktionella resurser på andra sätt. Vidare forskning kring detta skulle 

exempelvis kunna göras utifrån barndomssociologiska tankar om kamratkulturer, socialisation 

och appropiering. En annan intressant aspekt är de yngre barnens interaktion. Eftersom detta är 

en grupp som mer sällan studeras inom EM/CA-forskning skulle ett sådant bidrag vara till stor 

nytta. En annan infallsvinkel på frågor i förskolan skulle kunna vara att undersöka på vilket sätt 

frågor används av barnen för att bygga upp den gemensamma leken hos yngre barn. 

 

En annan vidareutveckling skulle kunna vara att sätta den interaktionella konstitutionen av frågor 

i relation till pedagogernas agenda. En längre studie med stöd av etnografiska metoder skulle 

behöva göras för att besvara den frågeställningen. Likaså skulle mer fokus kunna läggas på 

maktrelationer mellan pedagoger och barn och på vilket sätt genus eller ålder påverkar 

interaktioner i förskolan.   

 

Som ett inlägg i debatten om målstyrda processer ger föreliggande studie en värdefull inblick i vad 

som händer i förskolan när undervisningen inte är minutiöst planerad. Skolinspektionen har 

uppmärksammat att interaktionen mellan förskolelärare och barn på ett flertal förskolor behöver 

utvecklas (Skolverket, 2018). Vid jämförelser av tidigare studier och denna återfinns i stort sett 

jämförbara resultat och analyser. Detta påvisar föreliggande studies tillförlitlighet, och visar 

samtidigt på vikten av att studera förskolans praktik som något unikt. Det som sker i skolan går 

inte automatiskt att översätta till förskolans kontext som består av både planerad och oplanerad 

interaktion och där lärande och omsorg går hand i hand. Att sätta ord på vad barn och pedagoger 

tillsammans gör i interaktion kan skapa en medvetenhet som kan öka förskolans kvalitet. 

Ytterligare forskning behöver göras för att visa på praktiknära exempel, och synliggöra dolda 

praktiker som till stor del påverkar barnens upplevelse av förskolan. En dold praktik skulle kunna 

vara när pedagogerna frågar barnen rutinmässigt, eller svarar på sina egna frågor utan att låta 

barnen hinna tänka klart. Genom att undersöka hur dessa praktiker utförs genereras mer kunskap 

kring deras funktion och den tysta förskolepraktiken, något som är viktigt både för de som 

arbetar i förskolan och för de som teoretiskt försöker förstå den. 
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Konklusion 

Syftet med denna studie har varit att undersöka frågans olika funktioner under den spontana 

interaktionen mellan pedagoger och barn utifrån följande frågeställningar: Hur görs olika typer av 

frågor och vad karaktäriserar dem? Hur kan dessa förstås i relation till funktion och hur utgör de en 

interaktionell resurs? Vilka möjligheter och begränsningar skapar olika frågor för barn att stärka sitt aktörskap?  

 

I observationerna framkom olika exempel på frågor, deras funktioner och deras användande som 

interaktionella resurser. Vissa frågor användes mer frekvent än andra. Att peka ut en specifik 

frågetyp som särskilt fördelaktig var dock omöjligt och troligen inte heller eftersträvansvärt. 

Analyserna visade snarare att frågor och svar skiljer sig i karaktär och därmed uppvisar olika 

funktioner och används och förstås som olika interaktionella resurser. Detta är beroende av vad 

deltagarna i interaktionen önskar orientera sig mot och den rådande kontexten. Det synliggör 

också att om frågorna blir för enahanda, så utmanas varken barn eller pedagoger.  

 

Studien visar också att frågor inte behöver ställas verbalt. Både barn och pedagoger använder sig 

av en kombination av flera olika multimodala uttryckssätt, både för att ställa frågor och för att 

respondera. Detta motiverar för ytterligare studier kring yngre barns interaktion och deltagande, 

och kan inte bortförklaras med att barnen inte har ett tillräckligt utvecklat språk. När man ser till 

barns kompetenser upptäcker man att barn (även yngre) likväl som pedagoger är delaktiga i 

interaktion. Tolkningen av barns perspektiv och frågor behöver sålunda i större utsträckning 

förstås genom deras multimodala handlande.  

   

Flera studier har pekat på de positiva effekter som öppna frågor ger. Ett ökat användande av 

öppna frågor skulle ge både pedagog och barn möjligheter att tänka och uttrycka än mer 

fantasifulla och oväntade svar som i förlängningen skapa nya möjligheter för interaktion, 

aktiviteter och lekar. Föreliggande studie visar att begränsande frågor får begränsade svar, vilket i 

praktiken innebär att barn inte uppmuntras till att tänka och tycka själva. Att i stället avsätta tid 

för barnens frågor och tankar kan ge värdefull kunskap kring deras lärprocess och skapa 

intressanta samtal och uppslag. Inledningsvis skrev jag att frågor, lärande, omsorg och utveckling 

ofta går hand i hand och att de är kopplade till en vilja att förstå. Frågor kan också fungera som 

inspiration och skapa en nyfikenhet till något okänt som leder till nya insikter och kunskaper. När 

barnens frågor, tankar och svar ges utrymme och möjligheter att växa kan de ta med pedagoger 

på nya vägar och visa på nya sätt att tänka och förstå världen på. Kanske kan frågan om näsor kan 

flyga äntligen få en förklaring som är mer rafflande än ett nej? Vad tror du själv?  

 



 

 76 

Referenslista 

Antaki, Charles; Widdicombe, Sue (1998) Identity as an achievement and as a tool. Zimmerman,  

Don, H. (red.) Identities in talk. London: Sage 

Aspers, Patrik (2 uppl) (2011). Etnografiska metoder. Malmö: Liber 

Bae, Berit (2012). Children and teachers as partners in communication: focus on spacious and  

narrow interactional patterns. International journal of early childhood, vol. 44, nr. 1,  

s. 53-69 

Bergnehr, Disa (2019). Barnperspektiv, barns perspektiv och barns aktörskap – en  

begreppsdiskussion. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, vol. 5, s. 49-61 

Bateman, Amanda (2013). Responding to children’s answers: questions embedded in the social  

context of early childhood education. Early years, vol. 33, nr. 3, s. 275-288 

Bay, Dondu, N. (2020), Teachers’ questions and children’s answers administered during the 

“questions of the day” practice in a kindergarten of Turkey. International journal of 

progressive education, vol. 16, nr. 4, s.172-192 

Bilton, Helen (2012). The type and frequency of interactions that occur between staff and  

children outside in Early Years Foundation Stage settings during a fixed playtime 

period when there are tricycles available. European early childhood education research 

journal, vol. 20, nr. 3, s.403-421  

Bjervås, Lise-Lotte (2011). Samtal om barn och pedagogisk dokumentation som bedömningspraktik i  

förskolan. En diskursanalys. Diss. Göteborg: Göteborgs universitet 

Blay, Josepha, A. & Ireson, Judith (2009). Pedagogical beliefs, activity choice and structure, and  

adult-child interaction in nursery classrooms. Teaching and teacher education, vol. 25, s. 

1105-1116 

Burman, Anders (2019). Pedagogikens idéhistoria. Lund: Studentlitteratur  

Callanan, Maureen, A. & Oakes, Lisa, M. (1992). Preschoolers´ Questions and Parents´ 

Explanations: Casual Thinking in Everyday Activity. Cognitive Development, vol, 7, 

s.213-233 

Carlgren, Ingrid (2010). Pedagogisk interaktion. Melander, Helen & Sahlström, Fritjof (red.),  

Lärande i interaktion, s.195-215. Stockholm: Liber  

Cazden, Courtney, B. (2001). Classroom Discourse: The Language of Teaching and Learning 2nd Edition. 

Portsmouth, N.H.:Heinemann Educational Books, U.S. 

Cifone. Maria, V. (2013). How do we recognize children´s questions? Curriculum and teaching 

dialogue, vol. 15, nr. 1&2, s.41-55 

Claxton, Guy & Carr, Margaret (2004). A framework for teaching learning: the dynamics of  

disposition. Early years, vol. 24, nr. 1, s. 87-97  

 



 

 77 

Cohrssen, Caroline; Church, Amelia & Collette, Tayler (2014). Purposeful pauses: teacher talk  

during early childhood mathematics activities. Early year education, vol. 22, nr. 2,  

s. 169-183 

Corsaro, William (2015). The Sociology of Childhood (4 uppl). Los Angeles : SAGE 

Cromdal, Jacob (2009). Handlingars konsekvenser och tolkningars relevans. Om  

deltagarorientering inom konversationsanalys. Cromdal, Jacob; Sparrman, Anna; 

Evaldsson, Carita & Adelswärd, Viveka (red.) Den väsentliga vardagen. Några 

diskursanalytiska perspektiv på tal, text och bild, s. 39-73. Stockholm: Carlssons 

bokförlag 

Cromdal, Jacob & Dalgren, Sara (2020). Samspel I förskolans vardag. Broth, Mathias & Keevallik,  

Leelo (red.) Multimodal interaktionsanalys, s. 275-290. Lund: Studentlitteratur 

Cromdal, Jacob; Adelswärd, Viveka, Sparrman, Anna & Evaldsson, Carita (red.) (2009).  

Introduktion 1. Den väsentliga vardagen. Den väsentliga vardagen. Några 

diskursanalytiska perspektiv på tal, text och bild, s. 13-36. Stockholm: Carlssons 

bokförlag 

Cunningham, Hugh (2004). Children and childhood in western society since 1500 (2 uppl).  

London: Longman 

Dalgren, Sara (2017). Att göra pedagogisk praktik tillsammans. Socialt samspel i förskolans vardag. Diss. 

Norrköping: Linköpings universitet 

Dore, John (1977). ”Oh Them Sheriff”: A Pragmatic Analysis of Children´s Responses to  

Questions. Ervin-Tripp, Susan & Mitchell-Keraan, Claudia (red.) Child discourse,  

s. 139-163. New york: Academic press, inc.  

Häll, Linda (2013). Kommunikativ mångfald i förskolebarns lek. Björk-Willén, Polly; Gruber,  

Sabine & Puskás, Tünde (red.) Nationell Förskola med mångkulturellt uppdrag, s. 71-90. 

Stockholm: Liber 

Eidevall, Christian & Engdahl, Ingrid (2018). Utbildning och undervisning i förskolan: omsorgsfullt och 

lekfullt stöd för lärande och utveckling. Stockholm: Liber 

Emanuelsson, Jonas (2001). En fråga om frågor. Hur lärares frågor i klassrummet gör det möjligt att få reda  

på elevernas sätt att förstå det som undervisningen behandlar i matematik och naturvetenskap. 

Diss. Göteborg: Göteborgs universitet  

Emilson, Anette (2008). Det önskvärda barnet. Fostran uttryckt i vardagliga kommunikationshandlingar  

mellan lärare och barn i förskolan. Diss. Göteborg: Göteborgs Universitet 

Ekström, Kenneth (2007). Förskolans pedagogiska praktik: Ett verksamhetsperspektiv. Diss. Umeå: 

Umeå universitet  

Ehrlich, Susan & Freed, Alice (2009). The Function of Questions in Institutional Discourse: An 

Introduction. I Ehrlich, Susan & Freed, Alice (red.), Why do you ask? The Function of 

Questions in Institutional Discourse, s.3-19. New York: Oxford Academic 

 



 

 78 

Eriksen Ødegaard, Elin (2007). What’s up on the teachers’ agenda? International journal of early  

childhood, vol. 39, nr. 2, s. 45-64 

Eriksen Ødegaard, Elin (2006). What’s worth talking about? Meaning-making in toddler-initiated  

co-narratives in preschool. Early years, vol. 26, nr. 1, s. 79-92 

Fredriksson Sjöberg, Maria (2014). Vad händer med dialogen? En studie av dialogisk interaktion mellan  

pedagog och barn i förskolan. Diss. Umeå: Umeå universitet 

Fritzley, Heather, V.; Lindsay, Rod, C. & Lee, Kang (2013). Young children’s tendencies toward 

yes-no questions concerning actions. Child development, vol. 84, nr. 2, s.711-725 

Garfinkel, Harold, 1989. Studies in ETHNOMETHODOLOGY. Los Angeles: Polity press 

Goffman, Erving (1981). Forms of Talk. Philadelphia: University of Pennsylvania Press 

Goodwin, Charles (2000). Action and embodiment within situated human interaction. Journal of  

pragmatics, vol. 32, s.1489-1522 

Goodwin, Charles (2007). Participation, stance and affect in the organization of activities.  

Discourse and society, vol. 18, nr. 1, s. 53-73 

Grosse, Gerlind & Tomasello, Michael (2011). Two-year-old children differentiate test questions  

from genuine questions. Journal of child language, vol. 39, nr. 1, s. 192-204 

Gustafsson, Katarina (2006). Vi och dom i skola och stadsdel. Barns identitetsarbete och sociala geografier.  

Diss. Uppsala: Uppsala universitet 

Hamel, Erin; Joo, Yuenjung; Soo-Young, Hong & Burton, Anna (2020). Teacher questioning 

practices in early childhood science activities. Early childhood education journal, vol. 49, 

s. 375-384 

Heritage, John, (1989). Current developments in conversation analysis. Roger, Derek & Bull,  

Peter (red.) Conversation: An interdisciplinary perspective, s. 21-48.  

Exeter: Short run press 

Heritage, John., & Atkinson, Maxwell, J. (1984). Introduction. I: M. J. Atkinson, & J. Heritage 

(Red.), Structures of Social Action: Studies in Conversation Analysis, s. 1-15. Cambridge: 

Cambridge University Press. 

Hjerm, Mikael; Lindgren, Simon & Nilsson, Marco (2014). Introduktion till samhällsvetenskaplig  

analys. Malmö: Gleerup 

Häll, Linda, 2013. Kommunikativ mångfald i förskolebarns lek. Ingår i Nationell förskola med 

mångkulturellt uppdrag. Polly Björk-Willén, Sabine Gruber, Tünde Puskás (red.)  

Johansson, Eva (2003). Att närma sig barns perspektiv. Forskares och pedagogers möten med  

barns perspektiv. Pedagogisk forskning i Sverige, årg. 8, nr. 1-2, s. 42-57 

Jonsson, Agneta & Thulin, Susanne (2019). Barns frågor i lek. Forskning om undervisning och lärande,  

vol. 7, s. 86-97 

Josefson. Mie (2018). Det ansvarsfulla mötet. En närhetsetisk analys av omsorgens innebörder i förskolan. 

Diss. Stockholm: Stockholms universitet  

 



 

 79 

Kurkul, Katelyn, E; Dwyer, Julie; Corriveau & Kathleen, H. (2021). ’What do YOU think?’:  

Children’s questions, teacher’s responses and children’s follow-up across diverse 

preschool settings. Early Childhood Research Quarterly, vol. 58, s.231-241 

Lpfö2018 (2018). Läroplan för förskolan, Lpfö 18. Stockholm: Skolverket 

Luo, Rufan; Masek, Lillian R.; Alper, Rebecca M. & Hirsch-Pasek, Kathy (2021). Maternal 

question use and child language outcomes: The moderating role of children's 

vocabulary skills and socioeconomic status. Early Childhood Research Quarterly, vol. 

59, 2022, s. 109-120 

Macbeth, Douglas, H (1991). Teacher Authority as Practical Action. Linguistic and education, vol 3, 

s.281-313 

Mehan, Hugh (1979). “What time is it, Denise?": Asking known information questions in  

classroom discourse. Theory into practice: TIP., vol. 18, nr. 4, s. 285-294. 

Mondada, Lorenza (2006). Video Recording as the Reflexive Preservation and  

Configuration of Phenomenal Features for Analysis. Knoblauch, Hubert (red.) 

Video analysis: methodology and methods: qualitative audiovisual data analysis in sociology, s. 

51-67. Bern: Lang. 

Murray, Jane (2022). Any questions? Young children questioning in their early childhood 

education settings. European early childhood education research journal, vol. 30, nr.1,  

s. 108-130   

Norrby, Catrin (2014). Samtalsanalys: så gör vi när vi när vi pratar med varandra (3 uppl).  

Lund: Studentlitteratur  

Okanda, Mako & Itakutura, Shoji (2010). Do bilingual children exhibit a yes bias to yes-no  

questions? Relationship between children´s yes bias and verbal ability. International 

journal of bilingualism, vol. 14, nr. 2, s. 227-235 

Pihlgren, Ann, S. (2017). Undervisning i förskolan: att skapa lärande undervisningsmiljöer.  

Stockholm: Natur och kultur 

Raithelhuber, Eberhard (2016). Extending agency. Esser, Florian; Baader, Meike, S.; Betz, Tanja  

& Hungerland, Beatrice (red.) Reconceptualising Agency and Childhood 

New perspectives in Childhood Studies, s. 89-100. New York: Routhledge 

Sahlström, Fritjof & Melander, Helen (2010). Lärande i interaktion. Stockholm: Liber  

Sacks, Harvey; Schegloff, Emanuel, A.; & Jefferson, Gail (1974). A simplest systematics for the  

organization of turn-taking for conversation. Language, vol. 50, nr. 4, s. 696-735 

Schegloff, Emanuel, A. (1968). Sequencing in conversational openings. American Anthropologist,  

vol. 70, s. 1075-1095. 

Sinclair, John, McH. & Coulthard, Malcolm R. (1975). Towards and Analysis of Discourse: The English  

Used by Teachers and Pupils. London: Oxford University Press. 

Siraj-Blatchford, Iram & Manni, Laura (2010). “Would you like to tidy up now?” An analysis of  

adult questioning in the English foundation stage. Early years, vol. 28, nr. 1, s. 5-22 



 

 80 

Skolinspektionen (2018). Förskolans kvalitet och måluppfyllelse – ett treårigt regeringsuppdrag att granska 

förskolan. Stockholm: Regeringsrapport  

Theobald, Maryanne & Kultti, Anne (2012). Investigating child participation in the everyday talk 

of a teacher and children in a preparatory year. Contemporary issues in early childhood, 

vol. 13, nr. 3, 2012, s. 210-225 

Tompkins, Virginia; Zucker, Tricia, A; Justice, Laura, M; Binici, Sevda (2012). Inferential talk  

during teacher- child interactions in small-group play. Early Childhood Research 

Quarterly,  vol. 28, s. 424-436 

Vallberg Roth, Ann-Christine & Holmberg, Ylva (2019). Undervisning i relation till omsorg  

och lärande i förskola: Flerstämmig undervisning och didaktisk (o)takt? Pedagogisk 

forskning i Sverige, årg. 6, vol. 24, nr 2, s. 29-56 

Vetenskapsrådet (2017). God forskningssed. (VR 1708). Vetenskapsrådet.  

[https://www.vr.se/analys/rapporter/vara-rapporter/2017-08-29-god-

forskningssed.html] 

Walsh, Glenda; McGuinness, Carol & Sproule, Liz (2019). ‘It’s teaching … but not as we know  

it’: using participatory learning theories to resolve the dilemma of teaching in play-

based practice. Early child and development and care, vol. 189, nr. 7, s. 1162-1173  

Waters, Jane & Bateman, Amanda (2015). Revealing the interactional features of learning and  

teaching moments in outdoor activity.  European early childhood education research 

journal, vol. 23, nr. 2, s. 264-276 

Wood, David; Bruner, Jerome, S. & Ross, Gail (1976). The role of tutoring in problem solving. J.  

Child Psychol. Psychiat, vol. 17, s. 89-100 

  



 

 81 

Bilaga 1. Informationsbrev + medgivandeblankett  

 
Till vårdnadshavare för barn på X förskola. 
 
Information om en studie av barn och pedagogers interaktion  
Jag är masterstudent vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala 
universitet och skriver nu mitt examensarbete inom ämnet pedagogik. Jag är själv förskolelärare 
sedan många år, och tycker att det är väldigt spännande att försöka förstå hur förskolepraktiken 
görs tillsammans av både barnen och pedagogerna på förskolan.  
 
Studien kommer att undersöka den spontana interaktionen mellan barnen och pedagogerna. 
Mycket av det vi säger och gör sker utan att vi tänker på det och därför tycker jag att det är 
väldigt intressant att se vad som händer (sägs och uttrycks med kroppen och med ord) i 
interaktionen när pedagogerna och barnen inte har ett givet lärandemål utan bara möts i lek, 
nyfikenhet och vardaglighet.  
 
Deltagandet i studien innebär att jag kommer att följa ditt/ert barn under några olika tillfällen 
under hösten. Jag kommer att samla in data genom att filma/observera/dokumentera barnens 
och pedagogernas interaktion vid några olika tillfällen, utan att medverka på annat sätt och utan 
att påverka barnets vanliga aktiviteter. Jag kommer att använda en Ipad för att kunna 
dokumentera vad som sägs med ord, gester och kroppsspråk. 
 
Datainsamlingen kommer att ske under några olika tillfällen under oktober månad. Insamlade 
data kommer att analyseras under innevarande termin. Data kommer att hanteras och förvaras på 
sådant sätt att ingen obehörig kan ta del av den, samt avskilt från personuppgifter. I redovisningar 
av studien kommer alla personuppgifter vara borttagna. Eventuella bilder kommer att redigeras så 
att man inte kan se vilka som ingår. Materialet kommer inte att användas för annat än min 
masteruppsats och presentationer av denna. Materialet kommer att raderas vid färdigställandet av 
uppsatsen.  
 
Är du/ni positiv/a till att ditt/ert barn deltar i denna studie? Prata med ditt/ert barn om detta 
och fråga om barnet är villigt att delta. Om du/ni är positiv/a till deltagande undertecknas den 
medföljande blanketten om medgivande och lämnas in i bifogat kuvert. Om du/ni har ytterligare 
frågor angående studien går det bra att kontakta mig eller min handledare innan ett beslut tas (se 
nedan för kontaktuppgifter). Vi kommer även att ta in medgivanden från berörd personal på 
förskolan, såsom rektor och pedagoger. Efter att jag har mottagit alla medgivanden kommer jag 
tillsammans med förskolans pedagoger att bestämma dagar för datainsamling. 
 
Deltagandet i studien är frivilligt. Deltagandet kan avbrytas när som helst, även efter att 
datainsamlingen är genomförd. Ingen ekonomisk ersättning utgår. Självklart kan du/ni få tillgång 
till studien när den är färdig.  
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Till vårdnadshavare för barn på X förskola. 
 
Medgivande till deltagande i en studie 
 
Studien, som kommer att handla om barn och pedagogers interaktion, kommer att utföras inom 
ramen för ett examensarbete i Pedagogik. Studien utförs av Jenny Blomgren inom 
masterprogrammet i utbildningsvetenskap, Institutionen för pedagogik, didaktik och 
utbildningsstudier vid Uppsala universitet. 
 
Jag ger härmed mitt medgivande till att mitt barn medverkar i ovan nämnda studie.  
 
Jag har tagit del av informationen om studien. Jag är införstådd med att mitt barn kommer att 
filmas och observeras i sin förskolemiljö. Jag har förklarat för mitt barn vad studien innebär och 
jag har uppfattat att mitt barn har förstått detta och vill delta i studien. 
 
Jag har informerats om att ingen ekonomisk ersättning utgår samt att mitt barns medverkan är 
frivillig och när som helst kan avbrytas, både av mig och av mitt barn. Jag vet att jag kan begära 
att forskning inte utförs på insamlade data där mitt barn deltar, även efter att datainsamlingen har 
genomförts.  
 
Jag vet att ingen obehörig får ta del av insamlade data, och att data förvaras på ett sådant sätt att 
deltagarna inte kan identifieras. Jag vet att insamlade data är avsedda för forskning och 
forskningsrelaterade verksamheter vid universitetet, men inte för andra ändamål. 
 
Barnets namn: ……………………………………………. Födelsedatum: …………………… 
 
 
1. Vårdnadshavares namn: ……………………………………………… 
 
Adress: …………………………………………………………………………….. 
 
Telefon: ……………………………………………………………………………. 
 
 
2. Vårdnadshavares namn: ………………………………………………. 
 
Adress: ……………………………………………………………………………… 
 
Telefon: ……………………………………………………………………………… 
 
 
....................................................................... 
Ort och datum    
 
 
....................................................................... ................................................................ 
Underskrift vårdnadshavare 1  Underskrift vårdnadshavare 2 
 
 
 

Blanketten lämnas i förseglat kuvert till ansvarig pedagog.  
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Bilaga 2. Transkriptionsnyckel  

(.), (1.0) paus under 0,5 sek (mikropaus), paus med angiven sekundlängd 

[    ] överlappande tal 

vansinnigt  tal med betoning (stryks under eller kursiveras) 

[[   ]]  samtidigt inledda yttranden  

⁰hej⁰ tal med längre ljudstyrka än omgivande tal, sägs med svag röst 

+hej+  tal med högre röst än normalt  

((  kommentar )) Multimodala kommentarer  

SKRATT  alla skrattar  

SKRATTAR  talaren skrattar  

*vansinne*  sägs med skrattande röst 

(vansinne) parenteser anger osäkerhet i transkriptionen  

Fan- avbrutet ord 

(X) (XX) (XXX) omöjligt att höra ´, varje x motsvarar ett ord 

? frågeintonation  

 

(Norrby, 2014:110;111) 

 


