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Sammanfattning 

Studiens syfte är att observera vilken påverkan pedagogers och lärares frågor har på barns 

delaktighet och inflytande i förskolan och grundskolan.  Frågeställningarna som behandlas är 

vilken typ av frågor som förekommer i verksamheterna, i vilka interaktionell sammanhang de 

förekommer samt vilken funktion frågandet som praktik fyller. Metoden för datainsamling är 

etnografiska observationer och videoinspelningar. Materialet har samlats in på en 

förskoleavdelning med barn i åldrarna ett till fem år samt barn i en skolklass år ett i åldrarna sex 

till åtta år. För att skapa struktur åt observationerna användes ett observationsschema. Under 

analysen kategoriserades frågorna efter den respons barnen gav på dem, kategorierna motsvarar 

de funktioner som tycktes tillskriva frågorna. Resultatet delades in i tre huvudgrupper av frågor 

öppna frågor, retoriska frågor samt testfrågor. Två av dessa, öppna frågor och retoriska frågor, kunde 

vidare kategoriseras i undergrupper. Öppna frågor delades in i omsorgsfrågor, skoj-/skämtfrågor, 

bekräftande frågor samt inbjudan till aktivitet samt informationsfrågor. Retoriska frågor kunde delas in i 

tillrättavisningar, varnar för möjlig konsekvens, indirekta uppmaningar samt uppmärksamhetsfrågor. För 

testfrågor fanns inga uppenbara undergrupper. Resultatet visar att lärare gör sig mer tillgängliga 

för svar på de öppna frågorna. Här har barnen mer frihet och möjlighet att påverka sin situation. 

Frågorna skulle därför kunna öka barnens möjlighet till delaktighet och inflytande. De retoriska 

frågorna fungerade ofta som ett sätt att tillrättavisa barn då de brutit mot normer. Lärare gjorde 

sig då mindre tillgängliga för svar och frågorna verkade i stället ha en beteendereglerande 

funktion. De retoriska frågorna verkar göra det svårare för barnen att kunna påverka sin situation 

och kan därför minska deras möjlighet till delaktighet och inflytande. Resultatet visar att retoriska 

frågor så väl som i viss mån testfrågor, vilka är betydligt vanligare i grundskolan än i förskolan, 

kan användas som ett sätt att styra barn i riktning mot verksamheternas normer och sociala 

förväntningar. 

 

Nyckelord: Förskola, Grundskola, Observation, Tal i interaktion, Frågepraktiker, Delaktighet. 
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1. Inledning 

Såväl styrdokument som pedagogisk litteratur lyfter fram barns delaktighet och inflytande som 

centralt i den pedagogiska verksamheten. Ändå har vi under vår praktik under utbildningen 

kommit i kontakt med verksamheter som skiljer sig åt vad gäller barns inflytande och delaktighet. 

I bland finns en medvetenhet på det teoretiska planet om vikten av ett demokratiskt arbetssätt, 

utan att denna medvetenhet alltid visar sig i det praktiska arbetet. Samtidigt som det finns 

förskolor och skolor där medvetenheten om hur ett demokratiskt arbete ska genomföras kan 

tyckas låg, finns det goda exempel där pedagoger och lärare målmedvetet verkar arbetar för att 

göra barn delaktiga.  

Vi har haft ett stort intresse för demokratiaspekter av förskolans och grundskolans 

verksamhet under lång tid och intresset har vuxit sig allt starkare under utbildningens gång. Några 

frågor som vi ställt oss är varför ett demokratiskt arbetssätt inte är en självklarhet och varför det 

skiljer sig åt mellan olika på förskolor och grundskolor. Frågeställningarna spelade en avgörande 

roll för valet av ämne i vår examensuppsats.  Vid de tillfällen vi vistats i förskola eller grundskola 

har vi också lagt märke till att pedagoger ofta använder frågor som ett sätt att kommunicera med 

barn, även i de fall där barnen inte har en reell möjlighet att välja eller påverka. Vi uppfattar det 

som att frågor fyller någon mer funktion än att bara vara direkt informationssökande.  Vår 

nyfikenhet inför frågandets praktik mot bakgrund av barns delaktighet och inflytande i förskola 

och grundskola har legat till grund för vår studie.  

Kapitlet Resultat och analys av frågor i förskoleverksamheten har skrivits av Anna Ellin, kapitlet 

Resultat och analys av frågor i grundskoleverksamheten har skrivits av Marie Haglund och övriga kapitel 

har skrivits gemensamt. 
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2. Bakgrund 

Vikten av barns inflytande i såväl förskolans som grundskolans verksamhet markeras i 

läroplanerna för förskola respektive grundskola. I förskolans läroplan står att ”förskollärare ska 

ansvara för att alla barn får ett reellt inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll” 

(Skolverket, 2010, s. 12) och i skolans läroplan står att ”alla som arbetar i skolan ska främja 

elevernas förmåga och vilja till ansvar och inflytande över den sociala, kulturella och fysiska 

skolmiljön” (Skolverket, 2011, s. 15). 

Samtidigt som lärare i förskola och grundskola har att rätta sig efter läroplanernas skrivningar, 

pågår en utveckling där barngrupperna i förskola och grundskola blir allt större (Einarsson, 2003, 

s. 12-13). Skolverket (2005, s. 32) menar att det kan utgöra ett hinder för barns delaktighet i 

förskolan eftersom stora barngrupper kräver en högre grad av styrning från lärarna för att 

verksamheten ska fungera. Historiskt sett har lärare haft en auktoritär position som de har kunnat 

använda för att styra sin undervisning. Tullgren hävdar att ”styrningen finns men har bytt ansikte 

från att vara repressiv och förtryckande till att vara så vänlig, hjälpsam och omtänksam att vi 

förleds att tro att vi gjort oss av med den. Det får oss också att tro på att förhållandet till barnen 

demokratiserats” (Tullgren, 2004, s. 121). Om styrningen inom förskola och grundskola har 

ändrat karaktär är frågan hur styrningen kan synliggöras. Durden och Reiner Dangel (2008, s. 

251-266) beskriver att språket har en särställning bland de verktyg som vi använder för att förstå 

världen, och lösa problem. 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur barns inflytande och möjlighet till påverkan syns i 

verksamheten, särskilt i det språkliga samspelet mellan lärare och barn. Vi avser att analysera hur 

barn får inflytande och ges möjlighet att delta på ett demokratiskt sätt i förskolans och 

grundskolans verksamhet.  Det gör vi genom att använda samtalsanalys som ett sätt att undersöka 

hur lärarna använder sig av frågor och vilken respons barnen ger på frågorna. 

I vår uppsats har vi valt den gemensamma benämningen lärare för förskolans så väl som 

grundskolans personal. I litteratur som rör förskolan förekommer ofta ordet pedagog i stället för 

lärare, vi har dock valt bort den termen till förmån för en enhetlig benämning. Vi har också valt 

att benämna barnen i både förskola och i grundskola för just barn och på det sättet valt bort 

ordet elev av samma anledning som ovan. 
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3. Litteraturöversikt 

3.1 Barns delaktighet och inflytande i förskola och skola  

Mortimer (2004, s. 169-174) menar att alla barn som har en åsikt också borde ges möjlighet att 

framföra den åsikten. Därför ska förskolor och grundskolor göra det möjligt för barn att delta i 

beslutsfattande som rör deras lärande. Trots det beskrivs relationen mellan lärare och barn ändå 

av flera författare som asymmetrisk i så motto att läraren har mer makt än barnet (von Wright, 

2009, s. 29-30, Åberg & Lenz Taguchi, 2011, s. 67-68).  von Wright (2009) menar också att 

undervisningssituationen är komplex på så vis att läraren både har en önskan om att barnen ska 

göra som hon eller han vill, men samtidigt önskar att barnen ska utvecklas på sitt eget sätt.  

von Wright (2009) påvisar att det i den pedagogiska situationen är lättare att få syn på det som 

kan kallas inflytande än det som kan kallas delaktighet. Inflytande kan till exempel vara att få välja 

vilken bok man ska läsa (von Wright, 2009, s. 39-42). Delaktighet kan beskrivas mer i termer av 

inkludering i ett pedagogiskt sammanhang (von Wright, 2009, s. 43). Mortimer (2004) hävdar att 

barn, då de blir tillfrågade, ofta mycket väl själva kan beskriva var de befinner sig i sin lärprocess 

och hur de ska ta sig vidare. Författaren lyfter fram lärarens avgörande inflytande när det gäller 

att skapa tillit hos barnet, vilken i sin tur ger barnet känslan av att ha rätt att uttrycka sina åsikter 

och tankar (Mortimer, 2004, s. 169-174).  

En fördel av att barn får vara med och planera verksamheten är att de lättare förstår lärarens 

perspektiv och på så sätt även förstår varför läraren tillrättavisar dem. Tillrättavisningar kan 

annars ur barnens perspektiv verka omotiverade eller svåra att förstå (Arnér 2009, s .39). Emilson 

(2007, s. 15) visar att barns inflytande kan skilja markant mellan olika förskolor och lärare. 

 Det blir lätt så att lärarnas eller andra vuxnas perspektiv blir de som dominerar i förskolan. I 

Emilsons studie genomsyrades de förskolor som hade en hög kvalitet i högre grad av ett 

demokratiskt arbetssätt, lärarna försökte få barnen mer delaktiga och på så sätt få det individuella 

barnet att höras.  

3.2 Barns perspektiv 

Emilson (2008, s. 36-38) visar att skillnaden i kvalitet mellan olika förskolor beror på vilket 

förhållningssätt läraren har. Förskolor med hög kvalitet lyckas bättre med att bemöta varje barn 

med respekt och att låta barns perspektiv få en framträdande roll (Emilson, 2008, s. 38). 

Resultatet av Emilsons studie visar bland annat att när läraren har svag kontroll över vad som 

sägs och hur det sägs, skapas utrymme för barns egna initiativ i form av att de kan göra egna val. 

Författaren lyfter fram att när lärare försökte närma sig barns egna perspektiv blev dialogen 

annorlunda, det förekom inte så många slutna frågor som läraren redan visste svaret på. Både 

lärare och barn skapade kommunikationen (Emilson, 2008, s. 77). Då lärare försökte närma sig 
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barns perspektiv blev de mer emotionellt närvarande. Både lekfullhet och skratt kan utbytas vilket 

verkade vara viktigt för barns delaktighet. Då barn och lärare lekte eller skojade tillsammans 

förhöll de sig till ett objekt som låg utanför dem själva, de hade något gemensamt att vara delaktig 

i (Emilson, 2008, s. 89-91). Att se något ur ett barns perspektiv kan beskrivas som att försöka se 

världen ur ett barns egna ögon. Det bör göras en åtskillnad mellan barns perspektiv och 

barnperspektiv där det senare beskrivs som den vuxnes blick på barnet. Att betrakta något ur ett 

barnperspektiv skulle kunna sägas beskriva vad den vuxne tror att barnet tycker eller tror i 

förhållande till sin syn på hur barn ser på världen (Johansson, 2003, s. 42-57). 

3.3 Lärarens roll 

Att lärare har en nära och omsorgsfull relation till barnen gör ofta att lärandet stärks. Läraren ska 

inte bara koncentrera sig på måluppfyllelse utan även på att ge barnen omsorg och närhet. 

Relationen till barnen kan stärkas på enkla sätt genom uppmuntran med hjälp av blickar, klappar 

eller nickningar (Rönneman & Gannerud, 2006, s. 73). von Wright visar att lärarens sätt att svara 

på barnens initiativ spelade stor roll. Barnens initiativ kunde bland annat bestå av 

handuppräckningar, utrop eller blickar. I de fall där läraren ropade ut ett barns fråga inför hela 

klassen svarade barnen ofta med ilska och oro eller genom att sluta ställa frågor (von Wright, 

2009, s. 52-53). I grundskolan ska läraren kunna motivera och tillfredsställa barns önskan om att 

söka kunskap och inte ägna för mycket tid åt disciplinerande åtgärder. Då finns en risk att lusten 

att lära försvinna och fokus hamnar på att barnet ska lära sig att disciplinera sig för att kunna ta in 

kunskap (Persson, 2003, s. 23-24). Skolan försöker på olika sätt att förändra barnens sätt att vara 

och tänka för att anpassa dem till skolans värld.  Anpassningen sker bland annat genom att barnet 

lär sig de regler och rutiner som råder i verksamheten (Persson, 2003, s. 47-48). 

3.4 Lärares medvetenhet om makt 

Åberg och Lenz Taguchi (2011, s. 67-68) hävdar att barn aldrig är fria från den vuxnes styrning, 

inte ens i den fria leken. Därför är det extra viktigt att lärare är medvetna om vilken påverkan de 

har och att de kan arbeta på ett demokratiskat sätt. Rönneman och Gannerud (2006, s. 71) anser 

att det finns en risk både i förskola och i grundskola med att personalen strävar mot en 

gemensam helhetssyn. Motivet till detta kan vara att skapa trygghet och ett sammanhang för 

barnen. En fara med arbetssätt kan dock vara att det skapar normer och sociala mönster som kan 

vara svåra att upptäcka. I de intervjuer som Rönneman och Gannerud gjort diskuterar inte lärarna 

vilken makt de har och hur de handskas med den. Istället pratar lärarna om barns inflytande, val 

och egna initiativ (Rönneman & Gannerud, 2006, s. 73). Åberg och Lenz Taguchi lyfter fram hur 

lätt det är att, i den pedagogiska verksamheten, styras av normer och gamla rutiner. Författarna 

poängterar hur viktigt det är för lärarna att stanna upp och funderar över hur barnens demokrati 

och egen rätt att påverka, kommer in i verksamheten. Lärare har en viktig uppgift i att hjälpa barn 
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att kunna påverka sin situation och kunna ta ansvar både för sig själva och även för andra. Barn 

behöver de vuxnas hjälp med att förstå hur deras eget handlande påverkar andra och hur de kan 

agera och tänka för att vara demokratiska och lyssna på andra (Åberg och Lenz Taguchi, 2011, s. 

68-69). 

3.5 Normer och rutiner 

Verksamheten i skolor och förskolor är till stor del inrutad med avbrott som rast, måltid, och 

andra aktiviteter. Denna fasta struktur av hur dagarna ser ut innebär en utmaning för lärarna då 

det handlar om att kunna göra barnen delaktiga i planeringen av verksamheten (Arnér, 2009, s. 

10-11). Arnér (2009, s. 65-67) understryker att de vuxna måste våga bryta givna regler och normer 

som finns i förskolan för att kunna hjälpa barnen med deras delaktighet i verksamheten. Detta 

kan även innebära att kunna gå utanför kollegors åsikter om vad som anses vara lämpligt i 

stunden. Läraren behöver kunna rannsaka det eget förhållningsättet för att kunna ge barnen 

inflytande.  

Markström (2005, s. 33-34) menar att ett oreflekterat förhållningssätt kan leda till att lärare styrs 

av normer för hur ett barn är och ska vara. Begreppet normalisering beskriver hur vi uppmuntrar 

beteenden som ligger inom normen för hur till exempel ett barn ska vara. De beteenden och 

uttryck som ligger utanför normen blir sanktionerade på olika sätt (Markström, 2005, s. 33-34). 

Markström (2005, s. 151) visar i sin studie att både lärare och föräldrar talar om vikten av att barn 

lär sig normer och regler i förskolan. Dels som ett sätt att fungera socialt i verksamheten men 

också som en förberedelse för skolan och det fortsatta livet. Samtidigt förväntar sig lärarna att 

barnen ska kunna hävda sig och veta vad de vill och det talas positivt om barn som är envisa eller 

lite olydiga och håller fast vid sin ståndpunkt. Markström (2005, s. 154-155) menar att det finns 

en spänning mellan bilden av barnet som ska lyda regler och anpassa sig efter rådande normer 

och barnet som ska utvecklas till en självständig individ som kan göra sin röst hörd. 

3.6 Frågor till barn 

Lärarens frågor kan delas in i olika grupper utifrån frågans form, det kommunikativa värdet, samt 

vilken kognitiv nivå frågan befinner sig på, det vill säga vilken sorts tänkande som den ger upphov 

till. Frågans form kan handla om till exempel ja/nej-frågor eller frågeordsfrågor. Det 

kommunikativa värdet avgörs av om frågan är en informationsfråga eller en fråga där 

frågeställaren redan vet svaret (Norrby & Håkansson, 2007, s. 191). 

Durden och Reiner Dangel (2008, s. 251-266) hänvisar till Vygotskij som menar att högre 

mentala förmågor har sitt ursprung i sociala processer vilka har medierats eller översatts till oss 

via olika verktyg. Verktygen har hjälpt oss att förstå världen eller att lösa problem och bland de 

mest kraftfulla verktygen finns vårt språk. Läraren kan använda sitt språk som ett hjälpmedel för 

att barnen ska kunna komma vidare i sitt lärande. Då Durden och Reiner Dangel (2008, s. 251-
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266) undersökte lärares och barns interaktion under arbete i små grupper fann de att lärare 

använder fler slutna än öppna frågor oavsett om språket var riktat mot en process eller ett 

innehåll. Författarna efterlyser att lärare använder språket på ett sätt som är mer kognitivt 

utmanande för barnen som till exempel Vad tror du kommer hända om...? Genom att använda 

öppna frågor eller påståenden ges en möjlighet till eget utforskande för barnen. Syftet med 

lärarens frågor ska vara att stimulera barnen till att bli aktiva och att börja tänka efter. Sådana 

frågor kallar Elstgeest (1996, s. 61-62) för produktiva och kan jämföras med de improduktiva 

frågorna som bara syftar till att barnen ska svara med rätt ord på lärarens frågor, ofta genom att 

upprepa det som läraren sagt vid ett tidigare tillfälle eller det som står i läroboken. Produktiva 

frågor kan rikta barns uppmärksamhet på sådant de annars skulle missa, de kan uppmuntra barn 

till att göra jämförelser av olika slag samt att ställa upp hypoteser för att kunna lösa problem.  

3.7 Interaktionella strategier i klassrummet 

Peng, Cai och Tan (2012, s. 981-982) beskriver Brown och Levinsons strategier hur en person i 

en interaktion kan skydda sin egen eller andras offentliga och sociala självbilder. Brown och 

Levinson delar in dessa strategier i två huvudgrupper; positiva- och negativa artighetsstrategier. 

Den positiva artighetsstrategin syftar till att stärka en persons självförtroende medan den negativa 

strategin syftar till att ge personen ett handlingsutrymme och en viss distans till andra. 

I relationen mellan lärare och barn kan det finnas ett stort avstånd som beror både på ålder 

och kön men också på den enskilda relationen mellan lärare och barn. Relationen mellan lärare 

och barn påverkas mycket av vilka sätt lärare väljer att använda sin makt på i klassrummet. Sättet 

att använda makt skiljer sig mellan olika lärare. Det är dock av vikt att läraren tänker på vilken 

artighetsstrategi som används i den pedagogiska situationen eftersom det är grunden för sociala 

maktbalansen mellan lärare och barn (Peng, Cai och Tan, 2012, s. 981-982). 

Att använda frågor är vanliga sätt för lärare att inleda interaktion med barn i klassrummet. 

Frågorna som läraren ställer kan delas in i så kallade testfrågor och informationsfrågor. Testfrågor 

syftar till att kontrollera barnens kunskap om ett visst innehåll. Informationsfrågor innebär att 

läraren efterfrågar information som är okänd för honom eller henne. När barnen svarar på 

testfrågor handlar det i huvudsak om att reproducera sådant som står i läroboken eller som 

läraren har sagt. Vid en sådan användning av frågor stimuleras inte barnens kreativitet eller 

problemlösningsförmåga. När barn svarar på informationsfrågor är svaret både längre och mer 

språkligt avancerat jämfört med testfrågor (Lindberg, 2005, s. 85-88).  

Norrby och Håkansson menar att man skulle kunna betrakta samtalet mellan lärare och barn 

som en sorts institutionellt samtal. I dessa samtal finns en inbyggd asymmetri där den ena parten, 

i detta fall läraren, tillskrivs rollen som expert. Frågor och deras respons kan här delas in i tre 

delar initiativ- respons- uppföljning. Initiativet kan vara lärarens fråga, responsen kan vara 

barnens svar som sedan följs upp av läraren (Norrby och Håkansson, 2007, s. 191).  
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4. Teoretiska perspektiv  

4.1 Makt  

Gallagher (2008, s. 402-404) utgår från Foucaults teorier om makt, där makt beskrivs som en 

process i stället för att betraktas som en tillgång. Makt är någonting som görs och ska inte ses 

som en vara som man kan ha mer eller mindre av. Makt kan inte ses som något som vuxna 

innehar och som de sedan ger till barn genom olika slags interaktion. Makt är relationell och finns 

mellan människor överallt och hela tiden. 

Elisabeth Nordin Hultman (2003, s. 102-106) menar att alla institutioner i samhället däribland 

förskola och skola har gått från en auktoritär maktutövning till att handla mer om självreglering 

hos de enskilda människorna. På detta sätt blir makten svårare att se, den finns inte längre hos en 

styrande överhet utan finns överallt i vardagen. I förskolan kan inte makten knytas till enskilda 

lärare utan den är opersonlig. Makten finns i stället i förskolevardagens alla regler och rutiner 

vilka kan tyckas styra lärare lika mycket som barn.  

Markström (2005, s. 20-30) hänvisar även till Foucault när hon beskriver att makten skapas 

genom handlingar som sker i relationer mellan människor. Makten i förskola och skola 

förhandlas mellan olika människor och i olika slags relationer. 

Människor använder sig av olika strategier i sin vardag för att kommunicera makt, de här 

strategierna benämner Foucault mikromakt. Lärare kan genom denna sortens makt reglera och 

bestämma vad barnen gör i skolan. Författaren beskriver vidare att det som är normalt i ett 

sammanhang skiljer sig från vad som är normalt i ett annat sammanhang. Det som är normalt i en 

familj behöver inte vara normalt i en skola. Utifrån de normer som finns i förskolan eller skolan 

bedömer lärarna vad som är normalt eller vad som är avvikande. Om lärare inte ifrågasätter eller 

reflekterar över sin makt i förskolan eller grundskolan finns risken att maktstrukturer som baseras 

på normer kommer att upprätthållas (Markström, 2005, s. 32-34). Foucault beskriver en viss 

disciplinär makt där olika tekniker används för övervaka och kontrollera. För att kunna övervaka 

många individer krävs tekniker som indirekt påverkan av självkontroll vilket gör att individerna 

blir självreglerande. Att som lärare använda sig av ett osynligt sätt att övervaka barnen anser 

Foucault vara den typ av styrande makt som är mest verkningsfull. 

Då barn blir självreglerande betyder det att de internaliserar de normer som finns runt 

omkring och bygger med hjälp av dem upp ett eget värderingssystem. På så sätt ger 

internalisering en långvarig och kraftfull social påverkan. Läraren behöver inte använda beröm 

eller hot om uteslutning för att styra barnen utan i stället styr barnen sig själva utifrån de sociala 

förväntningar som de möter i förskolan eller skolan (Stensaasen & Sletta, 1996, s. 163). 
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4.2 Makt och språk 

Ng och Bradac (1993, s. 5-7) beskriver att språk ofta används som en tillgång i människors försök 

att påverka varandra. Denna påverkan kan se olika ut och bestå av allt från övertalning, hot och 

ordergivning till argumentation och löften. Dessa försök att påverka möts inte sällan av ett 

avvisande eller ett motstånd hos dem som blir utsatta för påverkan. För att undvika att mötas av 

motstånd eller avvisande använder vi olika strategier. Dessa strategier är att mildra våra 

uttalanden, att förvilla mottagaren eller att maskera budskapet. Ett sätt att mildra de uttalanden 

som skulle kunna uppfattas som hårda är att tala indirekt i stället för Kom hit! kan man säga Kan du 

komma hit? Personen som blir tillfrågad kommer antagligen att bortse från uttalandets direkta 

fråga och försöka möta det på ett annat med handlingsinriktat sätt. Författarna menar dock att 

det finns en viss risk att personen som blir tillfrågad missförstår situationen och svarar direkt på 

frågan (Ng och Bradac, 1993, s. 93-94).  

Att förvilla menas att en persons tankar leds i en felaktig riktning, det vill säga bort från 

talarens egentliga motiv. På så sätt får den som lyssnar svårt att avgöra vad talaren egentligen ville 

eller menar. (Ng och Bradac, 1993, s. 119-120) Ytterligare ett indirekt sätt att tala är att maskering 

som kan ses som ett språkligt sätt att utöva social kontroll. Ett sätt att maskera kan vara att 

utfärda regler och förordningar som antyder men inte fullt uttalar att det finns en auktoritet som 

utövar kontroll. Ett budskap kan formuleras som Tystnad ska råda i biblioteket till skillnad från ett 

uttalande som Jag, bibliotekarien, kräver att du är tyst i biblioteket. Det första uttalandet är mer indirekt 

och hänvisar till någon slags auktoritet som inte är synlig (Ng och Bradac, 1993, s. 143). 

4.3 Sociala interaktioner 

Goffman (1959, s. 26) liknar vår sociala interaktion vid en slags teater där vi visar upp gester som 

mottagaren ser. Författaren menar att ordet person historiskt sett har betytt mask vilket ytterligare 

stärker metaforen av att alla personer mer eller mindre spelar en roll i samspelet med andra. 

Personer som samspelar med andra visar upp en offentlig självbild, av Goffman kallad fasad, som 

vi önskar att den vi pratar med ska se. Fasaden anpassas och formas för att passa de normer som 

finns i samhället. Vidare skriver författaren att de flesta är väldigt måna om hur andra personer 

ser dem och försöker ofta att framstå medvetet eller omedvetet som lite bättre än vad de är inför 

andra. Goffman (1959, s. 12-21) hävdar vidare att en person oavsett vad den har för mål med sina 

handlingar alltid strävar efter att kontrollera den andres reaktion av det han eller hon gör. Denna 

kontroll uppnår hon eller han genom att vara med och påverka definitionen av den situation som 

råder. En person kan handla på ett mycket beräknande sätt för att få den reaktion han eller hon 

önskar. För att undvika att en handling uppfattas fel kan en person använda försvarsåtgärder för 

att skydda sin egen definition av situationen. Hon eller han kan också använda åtgärder för att 

skydda någon annans definition av situationen, då kallas det beskyddande åtgärder eller taktkänsla 

(Goffman, 1959, s. 12-21). 
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4.4 Den sociala fasaden 

Norrby (2004, s. 191-192) beskriver att en persons sociala fasad som kan delas upp i två olika 

typer av självbilder, en positiv och en negativ. Den positiva självbilden handlar om att vi vill att 

andra personer ska förstå och hålla med oss. Den negativa självbilden handlar om att alla 

personer har behov av integritet, av att slippa bli ifrågasatta och av att få vara ifred. De handlingar 

som kan hota den negativa eller positiva självbilden kan anses vara ansiktshotande. Vilka 

ansiktshotande handlingar vi utför och vilken respons de får beror helt på hur väl vi känner 

personen, vilket maktförhållande finns mellan personerna, vad vi vill säga och uttrycka och hur 

tydliga vill vi vara.   

Goffman fotsätter med att vi alla har olika spärrar för vad som är tillåtet att säga i olika 

samanhang. Även om man tycker något är fult är det inte alltid lämpligt att säga detta då det kan 

såra den som du säger det till. Det är viktigt att alla som deltar i samtalet kan upprätthålla sina 

självbilder och inte framstår som icke socialt kompetenta i ett sällskap (Norrby, 2004, s. 193).  

4.5 Politeness  

Brown och Levinson (1987, s. 65-68) menar att interaktion med andra skapar situationer och gör 

att den negativa eller den positiva självbilden hotas. Ett hot mot den negativa självbilden skulle 

kunna vara att ge en order eller begära något av motparten. Ett hot mot den positiva självbilden 

kan vara att bortse från en persons känslor genom att inte hålla med eller säga emot. Att en 

mottagare utsätts för ansiktshot kan förklaras som att denna tappar ansiktet. Men Landqvist 

(2001, s. 47-48) förklarar utifrån Brown och Levinsons teorier att människor även har strategier 

för att undvika ansiktshot så kallade artighetsstrategier. Dessa strategier kan vara mer eller mindre 

synliga. En artighetsstrategi som är öppen, on record kan vara ska vi gå ut? Dock är inte det 

förväntade svaret ja utan att handlingen genomförs. En dold artighetsstrategi, off record kan vara 

att säga det är kallt här inne (Landqvist, 2001, s. 50). Här vill inte talaren höra, ja, det är det, utan 

förväntar sig en handling som att någon annan person stänger fönstret (Landqvist, 2001, s. 50).   
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5. Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka barns möjlighet till inflytande och delaktighet med 

utgångspunkt i hur lärare använder sig av frågor. Vi vill ta reda på i vilka sammanhang frågor 

används, hur de ställs och till vem eller vilka. Vi vill diskutera frågepraktikernas betydelse för 

barnens möjligheter till inflytande över olika typer av lokala aktiviteter, alltså vilken makt barn har 

över de aktiviteter de deltar i.  

5.1 Frågeställningar 

 Vilka typer av frågor använder lärarna?  

 I vilka interaktionella sammanhang ställs frågorna? 

 Vilka funktioner fyller frågandet som praktik, med särskilt fokus på deltagande och 

demokratiskt inflytande? 

 Skiljer sig frågandets praktiker, och därmed barns deltagande och demokratiska inflytande, 

mellan förskolan och skolan? 
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6. Metod 

6.1 Metod för datainsamling 

I vår studie har vi undersökt hur användandet av frågor kan påverka barns möjlighet till 

inflytande och delaktighet. Frågandet utgör en del av det samspelet mellan lärare och barn som 

pågår i förskola och i grundskola. Vi ville göra en översiktlig kvantitativ analys av antalet frågor 

och hur ofta de förekommer, men främst fokusera på kvalitativa aspekter av samspelet mellan 

lärare och barn. Bjørndahl (2010, s. 23) menar att kvalitativa metoder kan användas för att nå en 

djupare förståelse för ett fenomen och för att få syn på sammanhang och strukturer. Vi vill 

studera den språkliga praktiken när det gäller hur frågor används inom förskola och skola. Vi 

använde oss av observation som metod för datainsamling eftersom det är ett bra sätt för att 

studera sådant som människor upplever som självklart och inte skulle komma på att berätta i en 

intervju. Observation är också en bra metod för att studera yngre barn som har svårt att 

formulera sig muntligt (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängerud, 2012, s. 304). För att 

strukturera observationen använde vi oss av ett observationsschema, bilaga 1. Schemat är 

utformat efter studiens syfte och frågeställningar. Distinktionen mellan tolkningar och 

beskrivningar, som Esaiasson m.fl. (2012, s. 311-312) beskriver som väsentlig, åstadkom vi 

genom att särskilja kategorier för beskrivningar från kategorin för egna tolkningar. 

6.2 Urval 

Vår undersökning kan ses som en form av fallstudie där vi utgår ifrån ett begränsat material, 

observationer från förskolan och grundskolan, och försöker dra generella slutsatser om barns 

delaktighet. När fallstudier används på detta sätt, då bara en liten del av det studerade fältet 

undersöks, kan de inte sägas vara representativa ur statistisk synvinkel. Det kan ändå gå att 

analysera resultatet på en mer generell nivå så att vissa allmängiltiga aspekter kan lyftas fram som 

det går att anta är applicerbara även på den övriga populationen. (Esaiasson m.fl., 2012, s. 159) 

Urvalet i vår undersökning består av en skolklass år ett och en förskoleavdelning i åldrarna ett 

till fem år. Anledningen till urvalet var för att se om det fanns någon skillnad mellan förskola och 

skola när det gäller lärares frågor. Vi fick tillträde till dessa skolor och förskolor genom kontakt 

med nyckelpersoner som vi fått kontakt med under vår studietid. 

6. 3 Definition av frågor 

Frågans funktion handlar oftast om att ta reda på något. Den som ställer en fråga vill ha en viss 

information från åhöraren (Hultman, 2003, s. 280). Frågor kan delas in i två grupper av frågor, å 

ena sidan sökande frågor som ofta innehåller ett frågeord till exempel vem, var eller när 

(frågeordsfrågor) och å andra sidan ja/nej-frågor som söker respons på information som anges i 



15 

 

frågan. I frågeordsfrågorna inleds meningen av ett frågeord som sedan följs av ett verb (Vem är 

det?), medan ja/nej-frågorna i stället inleds med ett verb och har i övrigt samma ordföljd som de 

sökande frågorna (Är det du?) (Hultman, 2003, s. 295). 

En särskild frågetyp som inte är en informationssökande fråga i egentlig mening är den 

retoriska frågan, den används oftast av talaren för att få medhåll eller acceptans för dennes åsikt. 

Den som talar väntar sig inte alltid att få ett svar på den typen av frågor (Thorell, 1973, s. 277). 

För att särskilja frågor från övrigt tal har vi i vår studie fokuserat på yttrandens funktioner i 

första hand, dvs. vi har valt ut de yttranden som vi uppfattar som frågor på olika sätt. Det visade 

sig att dessa yttranden i de flesta fall kan beskrivas som en frågeordsfråga eller en ja/nej-fråga. 

Även yttranden som avslutas med eller hur har tagits med, då dessa verkar uppfattas som frågor av 

samtalsdeltagarna. På så vis har vi valt ut vilken del av samtalet som vi ska analysera. Analysen av 

frågornas funktioner har främst baserats på vilken respons barnen gett på frågorna och hur 

sammanhanget efter att frågorna ställts har sett ut.  

6.4 Genomförande 

Observationerna utfördes med hjälp av anteckningar och videoinspelningar. En fördel med att 

göra videoinspelningar är att observationerna går att spara och se om flera gånger. En nackdel 

kan vara att den tekniska utrustningen kan påverka hur naturlig situationen känns för de som 

deltar (Esaiasson m.fl., 2012, s. 313). För att undvika de eventuella negativa effekterna av 

videoinspelning valde vi att parallellt med dessa även arbeta med etnografiska observationer. 

Under observationerna använde vi oss av observationsschemat för kategorisera våra 

observationer. Vi valde att göra observationer under olika lektioner eller aktiviteter och med olika 

lärare. 

Den som forskar ges rådet att inta rollen som observatör till skillnad från rollen som deltagare 

(Esaiasson m.fl., 2012, s. 306). Vi valde att delta i de olika aktiviteterna så lite som möjligt och att 

inte prata med barnen annat än om vi fick direkta frågor från barnen eller om situationen krävde 

det. Vi valde en låg grad av deltagande för att få distans till händelserna och kunna koncentrera 

oss på datainsamlingen.  

6.5 Material 

6.5.1 Förskolematerial 

Materialet innehåller etnografiska observationer som är gjorda vid 14 olika tillfällen under 

sammanlagt nio dagar. Längden på observationerna varierade mellan tio minuter upp till en 

timme. Materialet innehåller också videoinspelningar på 32 minuter som spelats in vid åtta olika 

tillfällen. Den totala observationstiden för etnografiska observationer och videoinspelningar är 

fyra och en halv timmar. Under observationerna ställdes 49 olika frågor och 18 

observationsscheman fylldes i. 
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6.5.2 Grundskolematerial 

I denna studie har det spelats in video vid 20 tillfällen under 14 dagar. Videoinspelningarna 

sträcker sig allt från 22 sekunder till 16 minuter och 21 sekunder, de är totalt på 240 minuter. 

Antalet frågor är totalt 64 st. De etnografiska observationerna har genomförts vid fyra tillfällen 

under fyra dagar. Observationernas längd är från en minut upp till 20 minuter. Observationernas 

totaltid med filmandet blev sammanlagt cirka fem timmar. Antalet observationsscheman som 

fyllts i är totalt, både från videofilmandet och från de etnografiska observationerna, 18 stycken. 

6.6 Metod för bearbetning och analys 

6.6.1 Kvantitativ analys 

Som ett sätt att få överblick över de två materialen gjordes först en kvantitativ analys där det 

fastställdes hur många olika kategorier av frågor som ställts, antalet frågor inom varje kategori 

samt hur ofta de olika frågorna ställdes. För att se hur stor andel av det totala materialet som en 

viss frågetyp utgjorde räknades antalet förekomster av en viss frågetyp och delades sedan med det 

totala antalet observerade frågor. Frekvensen av de olika frågetyperna räknades fram genom att 

antalet observerade frågor inom en viss kategori delades med det totala antalet observerade 

timmar. 

Den kvantitativa delen av studien har dock den begränsningen att alla observerade timmar inte 

finns inspelade med video vilket gör att några av frågorna kan ha missats. Men den här delen av 

studien kan ändå ge ett riktmärke för hur ofta olika sorters frågor förekommer. Den kvantitativa 

analysen har ett begränsat förklaringsvärde när det gäller frågornas funktion i interaktionen, vilket 

gör en kvalitativ analysmetod nödvändig.  

6.6.2 Kvalitativ analys - samtalsanalys 

Inom samtalsanalys (Conversation Analysis, CA) utgår man från vardagliga situationer då man 

studerar samtalet. Fokus läggs på det som finns tillgängligt i själva interaktionen och man tar 

alltså inte hänsyn till yttre faktorer till exempel kulturella eller sociala. Ett material studeras och 

man letar efter mönster som upprepas och bygger sedan sina slutsatser på dessa. Det är väsentligt 

för samtalsanalys att de samtal man analyserar är samtal som uppstått naturligt (Norrby, 1996, s. 

33-35). En viktig utgångspunkt inom CA är att alla samtal har en struktur, även informella samtal. 

Med struktur menas en sorts organisatorisk struktur. Baseneheten i ett samtal är samtalsturen, 

som kan bestå av allt från ett enda ord till långa monologiska turer. Genom turtagning 

organiseras samtalet och deltagarna kan undvika att alla talar samtidigt men även att alla får 

komma till tals (Norrby, Håkansson, 2007, s. 168). Inom samtalsanalysen lyfter man fram 

betydelsen av att många samtalshandlingar organiseras i form av sekvenser av yttranden. Dessa 

sekvenser kallas närhetspar eftersom de har en intern struktur av en förstadel och en andradel som 

normalt förekommer i närheten av varandra i samtalet. Närhetsparet fråga – svar är ett tydligt 
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exempel där frågan normalt föregår svaret, men också gör svaret relevant som nästa yttrande. Om 

någon ställer en fråga, kan ett uteblivet svar efterfrågas (Norrby, 1996, s. 38-39). 

Inom samtalsanalysen menar man också att alla samtal förekommer i ett sammanhang, en 

kontext. Den kan delas upp i yttre kontext till exempel samhälle och kultur och inre kontext som 

omfattar den aktuella aktiviteten, den språkliga kontexten till exempel handlar om vad man pratar 

om, men även resurser som taltempo och pausering. Samtalsanalys börjar titta på de strukturella 

enheterna i samtalet (samtalsturerna) för att sedan upptäcka vilka funktioner de spelar. Genom att 

analysera ett material enligt samtalsanalys kan en pågående process visas där de som deltar i 

samtalet tillsammans förhandlar fram innehållet i samtalet, ett yttrande i taget (Norrby, 1996, s. 

30-42). 

De tillvägagångsätt vi har använt oss av är att läsa igenom materialet flera gånger. För att 

kunna se vilken funktion frågorna fyllde i samspelet mellan lärare och barn valde vi att fokusera 

på barnens respons. Vi observerade vad som hände före och efter att läraren hade ställt frågan. 

Genom att studera hur barnen responderade på frågorna kunde vi analysera hur barnen verkade 

uppfatta frågorna. 

6.7 Validitet och reliabilitet 

Validitet kan översättas med att mäta det som ska mätas och som är viktigt för sammanhanget. 

Det innebär till exempel att metod för datainsamling måste väljas så att det är möjligt att 

undersöka det man strävar efter att undersöka (Esaiasson m.fl. (2012, s. 57-63). Att använda 

observation som metod skapade validitet för den sortens undersökning vi ville göra. Vi ville ta 

reda på hur barns delaktighet och inflytande blev synligt i dialogen mellan lärare och barn, då 

främst gällande hur frågor ställdes. Genom observation kunde vi upptäcka mönster i användet av 

frågor i förskolan och i grundskolan. Denna upptäckt hade kanske inte varit möjlig vid valet av en 

annan metod, till exempel intervju eller enkät, eftersom det är möjligt att dessa samspelsmönster 

till en del är omedvetna hos lärarna själva.  

Reliabilitet står för att det som studien påstår sig mäta faktiskt också stämmer, det vill säga att 

resultaten från studien skulle gå att upprepa (Esaiasson m.fl. 2012, s. 57-63). I vår studie stärks 

reliabiliteten av att vi har ett brett material med både direktobservationer och videoinspelningar 

vilket gjort det möjligt att gå tillbaka och observera materialet på nya sätt för att på så vis 

förhindra subjektiva tolkningar. Videoinspelningarna verkade dock skapa ett visst obehag hos ett 

par av de lärare som deltog kan ha försvagat reliabiliteten. Det finns en risk att lärarna på grund 

av videoinspelningarna inte agerade som de brukade eftersom situationen kändes ovan.  

6.8 Etiska aspekter 

Vetenskapsrådet har gett ut riktlinjer gällande etiska krav på kvalitativ forskning 

(Vetenskapasrådet, 2002). Det första av dessa krav är samtyckeskravet som innebär är det alltid 
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måste finnas ett samtycke till att delta i forskningen. Då studier görs på barn under 15 år krävs 

förälders eller vårdnadshavares godkännande för att barnet ska få delta i studien. Innan vår 

undersökning började, skickade vi ut ett brev till alla föräldrar och informerade om syftet med vår 

studie I brevet framgick även vilken metod som skulle användas och hur materialet sedan skulle 

hanteras, se bilaga 2 (Vetenskapsrådet, 2002, s. 9-10). I slutet av brevet fanns en talong där 

föräldrar fick välja om deras barn skulle delta i studien eller inte. Genom att informera syftet och 

innehållet i vår studie och inte undanhålla något uppfyllde vi Vetenskapsrådets informationskrav. 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 7-8). Konfidentialitetskravet innebär att alla som genomför en studie har 

tystnadsplikt och alltså inte får prata om personer eller sådant som kan kopplas till personen som 

deltar i studien (Vetenskapsrådet, 2002, s. 12-13). Alla observationer som vi gjorde användes bara 

av oss och ingen annan har fått se de filmer och observationer som vi har gjort. Alla namn som 

finns med i vår studie är fingerade och uppgifter om personer eller miljö är skrivet på ett sätt som 

inte ska gå att härleda till de som deltagit i studien). Nyttjandekravet innebär att materialet från 

forskningen inte får lånas ut eller användas kommersiellt eller på annat sätt i icke-vetenskapliga 

syften (Vetenskapsrådet, 2002, s. 14). För att tillgodose detta krav kommer de data som samlats in 

under vår studie endast användas för uppsatsen och inte vidareförmedlas på något sätt. 
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7. Resultat och analys 

För att förstå vad lärarens frågor gör i interaktionen mellan lärare och barn har vi valt att studera 

vad som händer innan frågorna ställs, i vilka sammanhang frågorna ställs, vilken respons frågorna 

får från barnet eller barnen samt hur interaktionen ser ut efteråt. Vårt resultat presenteras under 

tre huvudkategorier av frågor, öppna frågor, retoriska frågor och testfrågor. De tre huvudkategorierna 

innehåller sammanlagt nio underkategorier. I delstudie 1, gällande förskolematerialet, presenteras 

exempel 1-9. I delstudie 2, gällande grundskolematerialet, presenteras exempel 10-16. 

7.1 Delstudie 1: Resultat och analys av frågor i förskoleverksamheten 

Resultat från förskoleverksamheten innehåller åtta kategorier av frågor som i sin tur är indelade i 

tre huvudkategorier öppna frågor, retoriska frågor och testfrågor.  

Varje frågekategori illustreras av det exempel som tydligast redogör för frågornas funktion.  

7.1.1.A. Öppna frågor 

A1. Omsorgsfrågor 

Läraren använder frågor för att ta reda på hur ett barn tänker eller känner och även för att trösta 

eller stötta. I exempel (1) använder läraren en fråga för att visa sin omsorg om Love och även 

göra det lättare för honom att säga hejdå till sin pappa. 

 
(1) Morgon, utomhus på gården. 

Love (5 år) ska precis bli lämnad, hans pappa är ännu kvar på gården och Love står tryckt tätt mot 
honom. Läraren pratar lite med Loves pappa sedan vänder hon sig mot Love. 
 
Lärare: Är det bra med dig Love? 
 
Love lutar sig mot pappa som nu satt sig ned på huk för att krama Love hejdå. Han drar upp 
halsduken över ansiktet och vrider huvudet bort från läraren. Läraren avvaktar en stund och säger 
sedan ”Love, du kanske vill följa med mig till förrådet?” Love lutar sig åter mot pappan men denna 
gång nickar han, han kramar om sin pappa och säger hejdå och följer sedan med läraren bort mot 
förrådet. 
 

När en lärare ställt frågan svarar Love med att vända sig bort och gömma ansiktet. Hans 

kroppsspråk och gester skulle kunna betyda att han svarar att det är svårt att lämna pappa eller att 

han behöver tid för att kunna göra det. Det senare skulle kunna styrkas av att Love när han fått 

ytterligare en stund i pappans närhet svarar ja genom att nicka när läraren kommer med ett 

förslag om att följa med till förrådet. På det sättet skulle den första frågan ha kunnat fungera som 

en öppning, som ett första steg att förankra en relation mellan läraren och Love vilken gör att han 

sedan klarar av att säga hejdå till pappan. Användandet av Loves namn i båda frågorna skulle 

kunna ses som ett sätt att tydligt närma sig honom som person, läraren är intresserad av hur just 
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han mår. Emilson (2008, s. 38) menar att det är av största vikt att varje barn möts med respekt 

och att barnets eget perspektiv får en framträdande roll. I ovanstående exempel verkar barnet 

uppleva att läraren ställer frågan för att hon är intresserad av ett svar. På det sättet visar hon att 

det här barnets egen uppfattning är giltig. Hon visar även respekt för barnets upplevelse genom 

att reagera avvaktande på hans svar och först efter en stund komma med en inbjudan att följa 

med till förrådet. Rönneman och Gannerud (2006, s. 73) förklarar att en nära och omsorgsfull 

relation mellan barn och lärare skapar trygghet som i sin tur också stärker lärandet.  

A.2 Skojfrågor/skämtfrågor.  

Frågandet används också av läraren för att närma sig barnet med lekfullhet och för att locka till 

skratt. I exempel (2) använder läraren en fråga för att skoja med barnen om vad de äter till sitt 

fredagsmys.  

 

(2) Fredag eftermiddag, fruktstund inomhus. 

 
Viggo (3 år) har just vaknat från vilan och får sitta i lärarens knä när det är dags att äta frukt. De andra 
barnen sitter på stolar runt ett bord. Läraren har berättat att hon ska tvätta på kvällen, att det blir 
hennes fredagsmys. Hon vänder sig till Viggo som sitter i hennes knä. 
 
Lärare: Vad brukar du äta på ditt fredagsmys? Öron? 
 
Viggo tittar på läraren och bryter ut i skratt samtidigt som han skakar på huvudet. Läraren faller in i 
hans skratt, hon låtsas se förvånad ut och frågar varför han inte gör det och vad han äter i stället. 
 

Även om frågans form inte är helt öppen så har den funktionen av en öppen fråga. Läraren vet 

inte svaret på frågan och situationen som uppstår bjuder in Viggo till ett samspel där Viggo ges 

möjlighet att tolka den. Frågan får Viggo att omedelbart börja skratta, han verkar tycka att 

lärarens fråga är rolig. Samtidigt svarar han på frågan genom att skaka på huvudet vilket skulle 

kunna tolkas som att han ser frågan som uppriktig, att han förväntas svara. Läraren visar med sitt 

ansiktsuttryck att hon förställer sig och pratar utifrån ett lekfullt sammanhang. Kanske är Viggo 

osäker på om läraren menar allvar med öron till fredagsmyset eller om hon skojar och kanske är 

det just det som gör situationen extra rolig. Emilson (2008, s. 89-91) framhåller att lekfullhet och 

skratt är en viktig indikator på att barn görs delaktiga i verksamheten. Då lärare och barn skojar 

förhåller sig de ofta till något yttre som ligger utanför dem själva och som gör det möjligt att 

uppleva en delad verklighet. Emilson (2008, s. 89-91) menar att lärarens lekfullhet ofta tyder på 

att hon har intagit ett barns perspektiv och också blivit mer känslomässigt närvarande.  

Att använda frågor på ett sätt som lockar till lek och skratt förekommer relativt ofta i materialet 

från förskolan.  

A.4 Aktivitetsinbjudande frågor  

Frågorna i denna kategori fungerar som en inbjudan till en viss aktivitet. I exempel (3) använder 

läraren en fråga för att involvera ett barn i en aktivitet som pågår. 
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(3) Arbete med lera i ateljén 

 
Ottilia (2 år) och Erika (3 år) sitter vid ett bord i ateljén, Olle (3 år) står bredvid och tittar på lite 
avvaktande. Läraren visar barnen hur de kan kavla ut varsin klump lera på bordet framför sig. Ottilia 
och Erika börjar kavla och Olle närmar sig stolen och står och tittar på vad de andra gör. 

 
Lärare: Vill du också prova? 

 
Samtidigt som hon ställer frågan föser hon med armen bort några föremål som ligger på bordet 
framför Olle så att han ska få plats att arbeta. Olle sätter sig på stolen och sträcker sig efter en kavel, 
när han får en bit lera av läraren börjar han också kavla. 

 

Olle verkar tolka frågan som en inbjudan till att delta i aktiviteten. Han har närmat sig bordet 

med lera försiktigt men det är först när läraren frågar om han också vill prova som han sätter sig 

på stolen och aktivt utforskar leran och redskapen. Frågan verkar här fungera som en slags bro 

som hjälper Olle in i aktiviteten och i gemenskapen. Olles svar på frågan är inte verbalt utan 

utgörs av handlingar som kan tyda på att han accepterar inbjudan. I flera av de andra 

observationerna i denna kategori svarar särskilt de yngre barnen på samma sätt på liknande 

frågor. En lärare föreslår en aktivitet och barnen visar med kroppen att de vill delta, de påbörjar 

aktiviteten. I aktiviteten med leran är läraren uppmärksam på att Olle verkar avvaktande och inte 

riktigt deltar i aktiviteten. Hon använder en fråga för att bjuda in honom att medverka. Mortimer 

(2004, s. 169-174) beskriver hur läraren genom observationer kan upptäcka var barnen befinner 

sig i sitt lärande och vilken hjälp de behöver för att ta sig vidare. Att bjuda in barn att delta i olika 

aktiviteter är ett sätt att inkludera dem i en gemensakap, von Wright (2009, s. 43) understryker att 

delaktighet till stor del handlar om inkludering och att lärarens respons på barnens initiativ är 

väldigt viktigt för att skapa ett förtroende mellan lärare och barn. Den här typen av frågor är 

relativt vanliga i materialet från förskolan.  

A.5 Informationsfrågor.  

Frågorna kan fungera som informationsfrågor där läraren söker information från barnet som hon 

inte har. Men de förekommer också i valsituationer och övriga situationer där barnet har en reell 

möjlighet att påverka. I exempel (4) ställer läraren frågor till Erik för att ta reda på vad som hände 

dagen innan när morfar hämtade Erik. 

 

(4) Morgonsamling med fruktstund, läraren och barnen pratar om gårdagens besök på 4H-gåden 

 
När Erik (2 år) hör läraren säga att de ska gå ut säger han ”häst” varpå läraren svarar att de inte ska gå 
till 4H-gården i dag. Hon säger att barnen däremot kan få titta på bilderna från besöket dagen innan. 
Läraren berättar för alla barn at Erik fått med sig ett papper hem dagen innan på en häst, en gris och 
en anka som han visat för sin morfar. Erik härmar djurens läten i tur och ordning när hon säger 
namnen, han har ställt sig upp bredvid läraren och ser ivrig ut. 
 
Lärare: Vad sa morfar när han såg djuren då? 
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Erik sträcker sig på tå och pekar ut genom fönstret. Läraren frågar ”Ville han också gå och hälsa på 
djuren?” ”Aaah” säger Erik och nickar och tittar på läraren. Läraren säger att Erik kanske får ta med 
sig morfar för att titta på djuren någon dag. 
 

Läraren ställer en fråga för att söka efter information från Erik och gör sig tillgänglig för hans 

svar. Erik är inte ens två år och har ett begränsat ordförråd, men läraren för ändå ett samtal med 

honom genom att tolka det han säger och till synes behandla det han säger och förmedlar som 

relevant och viktigt. Johansson (2003, s. 42-57) beskriver vad det innebär att verksamheten ska 

genomsyras av ett barns perspektiv med att lärarna ska sträva efter att se världen ur barnens 

ögon. Genom att göra så kan läraren få syn på vilka möjligheter eller hinder det kan finnas för ett 

barns delaktighet. I exemplet ovan försöker läraren sätta sig in i vad barnet vill och tänker, hon 

använder den första frågan som ett sätt för att få svar på något hon inte vet. Den andra frågan är 

inte informationssökande utan fungerar mer som en sorts bekräftelse på att läraren har tolkat 

Eriks kroppsspråk rätt. Att Erik svarar omedelbart på den första frågan kan visa att han upplevt 

frågan som uppriktig där han förväntas ge ett svar. Den här typen av fråga är vanligt 

förekommande i materialet från förskolan. 

7.1.2.B. Retoriska frågor.  

B1 Tillrättavisande frågor.  

Här används frågor för att hänvisa till förskolans eller skolans normer. Frågan kommenterar ofta 

vad barnet gjort eller vad det håller på med på ett sätt som gör det tydligt att barnet brutit mot 

uttalade eller outtalade regler. I exempel (5) ställs en retorisk fråga till hela barngruppen under en 

sångsamling. 

 

(5) Sångsamling i dramarummet 

 
Alla barn från avdelningen och grannavdelningen sitter samlade på samlingstrappen och övar på 
julsånger. Efter att barnen sjungit klart Blinka lilla stjärna mycket högt tittar läraren på barngruppen 
och ser aningen irriterad ut. 
 
Lärare: Vet ni? Är det en skillnad på att sjunga högt och skrika? 
 
Kevin (4 år) svarar ”aaah” direkt efter att läraren ställt frågan, efter en stund svarar några fler barn 
”ja”. Men de flesta barnen följer tyst läraren med blicken och ytterligare några barn tittar ned i knäet. 
Utrymmet för barnen att svara på frågan blir relativt kort för snart säger läraren ”så här” och börjar 
sjunga början på Blinka lilla stjärna mycket starkt så att hon nästan skriker. De flesta barn bryter ut i 
ett omedelbart skratt och när läraren frågar ”Är det fint då?” Är det flera stycken som svarar ”jaa!” 
medan några andra svarar nej. Bayan (5 år) ropar ivrigt ”Gör så igen!” Men läraren svarar ”Nej, det gör 
jag inte någon mer gång, nu är det en ny sång”. 

 

Frågan som läraren ställer verkar uppfattas olika av barnen. Några ser det som en fråga som de 

kan svara på, eftersom de svarar ja. Det är möjligt att barnen upplever att de inte kan svara nej i 

denna situation utan att sticka ut eller vara obekväma för läraren. De flesta barn sitter däremot 

tysta och några tittar ned i knäet. Detta skulle kunna tolkas som att de ser frågan som en 
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tillrättavisning. Markström (2005, s. 33-34) beskriver att förskolan är en verksamhet där normer 

för vad ett barn förväntas vara och göra blir synliga i mötet mellan lärare och barn. De beteenden 

som bryter normen sanktioneras på olika sätt vilket gör att barn lär sig att anpassa sig efter sin 

omgivning. 

Läraren väntar bara en kort stund efter att hon frågat till dess att hon börjar skriksjunga på ett 

demonstrativt sätt. Hennes korta paus bjuder inte heller in barnen till att svara på frågan. I stället 

förstärks frågans retoriska karaktär. 

När läraren börjar skrik sjunga faller de flesta barn direkt in i skratt och verkar tolka lärarens 

beteende som något lekfullt. Kanske erbjuder också situationen en lättnad från den eventuella 

förlägenhet de just känt. Genom barnens skratt ligger plötsligt fokus på läraren och att hon beter 

sig på ett sätt hon inte brukar. Genom sitt skratt och frågan om läraren kan göra om det hon 

gjorde verkar barnen vara med om att försöka definiera tolkningen av interaktionen och frågan. 

Den här typen av frågor är relativt vanlig i förskolematerialet. 

B.2 Frågor som varnar för en möjlig konsekvens.  

Dessa frågor har funktionen att korrigera barns beteende snarare än att få ett verbalt svar av dem. 

Frågorna används som en sorts varning eller ett milt hot. I exempel (6) går barnen på led efter 

läraren och är på väg till dramarummet för att dansa. 

 

(6) Barn på led på väg till dramarummet för att dansa 

 
Läraren går först och efter henne följer 15 barn som är på väg till dramarummet för att dansa. Barnen 
har blivit uppmanade av läraren att gå på led efter varandra. Ledet blir efterhand allt mer krokigt och 
några barn börjar prata högljutt med varandra och skratta. Läraren stannar då tvärt och vänder sig om 
och tittar på barnen. 
 
Lärare: Ska vi vända och gå tillbaka? 
 
De flesta barnen tittar på läraren och flera ropar ”Neeej”. Läraren ger barnen en intensiv blick. Några 
av barnen skrattar till, någon vänder bort blicken. Läraren vänder sig om och fortsätter att gå och 
barnen följer efter, nu går de lugnare och pratar inte lika mycket. 
När de kommer fram till dramarummet sätter sig alla på samlingstrappan som lärarna ber dem om. 

 

Sammanhanget efteråt där barnen är mer dämpade och inte pratar lika mycket utan går på led 

som de blivit tillsagda säger något om hur de uppfattar lärarens fråga. De verkar inte ha uppfattat 

den som en öppen fråga om vad de helst vill göra som syftar till att ge läraren någon information 

hon inte har. Barnen verkar ha tolkat att frågan handlar om något som har med deras beteende 

att göra, på så sätt verkar frågan uppmanande. Barnen har ju redan valt att de vill gå och dansa 

och när läraren frågar om de vill vända och gå tillbaka verkar det fungera som ett slags hot att 

deras önskan kan gå om intet. Några barn reagerar på frågan som om det är en uppriktig fråga 

och svarar ”neej” medan andra skrattar eller tittar bort vilket skulle kunna tolkas som att de 

känner sig obekväma eller förlägna. Kanske uppfattar de lärarens fråga mer som en kommentar 

till deras beteende än som en uppriktig fråga. Läraren väljer ju inte att vända om vilket antingen 
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kan tolkas som att hon fick det svar hon ville ha på frågan eller att hon inte hade tänkt vända om 

hur barnen än svarat. Markström (2005, s. 33-34) menar att beteenden som ligger inom normen 

för hur ett barn ska vara i förskolan uppmuntras av lärare medan det beteende som ligger utanför 

normen sanktioneras. I detta fall verkar barnen bryta mot normer som säger hur barn ska bete sig 

på förskolan. Sanktioneringen i detta fall blir ett hot om att inte få göra något som barnen vill, om 

läraren har för avsikt att fullfölja hotet är svårt att säga. Barnen verkar i alla fall tolka hotet som 

reellt eftersom de anpassar sin aktivitetsnivå efter vad de tror att läraren önskar.  

B.3 Frågor som indirekta uppmaningar. 

En annan frågetyp i förskolematerialet utgör ett sätt för lärarna att linda in vad som egentligen 

tycks vara en uppmaning till en viss handling. På det sättet fungerar även dessa frågor som en 

sorts beteendereglering. I exempel (7) har två barn lämnat leksaker utspridda utan att städa efter 

sig då de lekt färdigt. 

 

(7) Barn leker inne, ritar eller leker med plastkoner 

 
Emma (2 år) och Linus (3 år) har lekt en stund vid ljusbordet och leken har blivit allt intensivare. På 
slutet har de båda kastat plastkoner omkring sig och skrattat förtjust. Linus avslutar leken och går 
därifrån och Emma avslutar också hon och går fram till bordet för att se vad de andra barnen gör. När 
hon kommer fram till bordet tittar läraren på henne. 
 
Lärare: Emma, har du plockat upp efter dig? 
 
Läraren vänder sig till de andra barnen vid bordet efter att hon ställt frågan. Emma tittar upp på 
läraren, dröjer en liten stund. Sen vänder hon sig om och går tillbaka mot ljusbordet. Hon sätter sig 
ned börjar slänga konerna upp på ljusbordet med kraft så att det låter ordentligt. Lärare: ”Emma, ställ 
konerna upp. Släng dem inte!” Emma släpper då konerna lite mer försiktigt ner på ljusbordet. 

 

Emma verkar tolka lärarens fråga som att hon förväntar sig ett visst beteende av Emma. Hon 

tolkar inte frågan som en öppen fråga som hon kan svara ja eller nej på. Lärarens sätt att vända 

sig mot de andra barnen gör också att hon inte blir särskilt tillgänglig för ett svar från Emma. 

Emma gör det som hon tror att läraren förväntar sig, men hon svarar på sitt eget sätt genom att 

kasta ned konerna på ljusbordet. Man kan se Emmas agerande som ett sätt att skapa ett 

förhandlingsutrymme kring frågan. Som svar på sitt agerande får Emma en tillsägelse från läraren. 

Nordin Hultman (2003, s. 102-106) beskriver att auktoriteten i förskolan inte kan knytas till de 

enskilda lärarna utan att den finns överallt framförallt i förskolans regler och rutiner. Gallagher 

(2008, s. 402-404) framställer makt som en process snarare än en tillgång och att makt görs i 

relationer. Om makten finns i inflytandet över förskolans rutiner, i detta fall att plocka undan 

efter sig, kan man se att barnet är en aktiv aktör i form av att hon gör ett visst motstånd eller 

tolkar rutinen på sitt sätt. Man skulle kunna tänka sig att hon är med och påverkar var makten ska 

ligga genom det ifrågasättandet. Sen påminner visserligen läraren henne om hur rutinen ska 

utföras och hon anpassar sitt beteende. Men hon har ändå fått uttrycka en åsikt om hur hon 

tycker att rutinen ska genomföras.  
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Detta sätt att använda frågor är relativt vanligt förekommande i förskolematerialet. 

B.4 Uppmärksamhetsfrågor.  

Dessa frågor är ofta en signal på att något ska hända som läraren vill uppmärksamma barnen på, 

det kan handla om att de ska avbryta en aktivitet, påbörja en ny aktivitet eller för att rikta ett eller 

flera barns uppmärksamhet mot något särskilt. Dessa frågor har även de en beteendereglerande 

funktion. I exempel (8) tänker läraren ta en dator ifrån några barn som leker med den för att 

lämna tillbaka den till grannavdelningen. 

 

 (8) Lek med leksaksdator inne på avdelningen 

 
På golvet står en leksaksdator och runt den har fyra barn samlats som alla knappar på och undersöker 
datorn., De är mycket fokuserade och någon pratar och berättar vad den gör ”mamma, skicka dator”. 
En av lärarna kommer gående mot barnen och sätter sig ned på knä hos barnen. 
 
Lärare: Vet ni vad vi ska göra nu? 
 
Några av barnen tittar upp på läraren, någon fortsätter att knappa på tangentbordet. Läraren fortsätter 
”Vi ska lämna tillbaka datorn till Tranan (grannavdelningen)”. Tre av barnen har slutat att leka med 
datorn och det fjärde slutar när läraren sträcker sig för att ta datorn. Läraren lyfter upp datorn och går 
i väg med den. Barnen följer läraren med blicken och ser lite förvirrade ut. 

 

Frågan verkar här fungera som ett sätt för läraren att få barnens uppmärksamhet innan hon tar 

datorn ifrån dem. Några av barnen svarar med att titta upp på läraren och invänta vad hon ska 

säga härnäst medan några barn verkar vara så inne i leken att de inte har tid att titta på läraren. 

Barnen ger i detta exempel inget verbalt svar utan kan sägas svara med sitt kroppspråk, frågan 

kan därför betraktas som samtalsorganiserande. Den pekar framåt mot en kommande handling 

och verkar inte uppfattas av barnen som en fråga de ska svara på. Läraren gör sig inte heller så 

tillgänglig för ett svar eftersom hon ganska fort svarar själv på sin egen fråga utan att lämna så 

mycket utrymme för barnen att kunna svara. 

Genom att använda en fråga som uppmärksammar att det kommer ett viktigt budskap kan 

läraren först få barnens uppmärksamhet och sedan utföra en handling. Genom att förbereda 

barnen på detta sätt blir handlingen mindre abrupt. Detta skulle kunna vara ett sätt att värna om 

barnens rätt till integritet. Landqvist (2001, s. 47-48) beskriver att människor i sin interaktion med 

varandra har olika strategier för att undvika att de andra tappar ansiktet. Att tappa ansiktet kan 

beskrivas som att den bild en person vill visa upp av sig själv för omvärlden blir hotad (Goffman, 

1959, s. 12-21). 

7.1.3.C. Testfrågor.  

Den här typen av fråga handlar om att läraren vill testa om ett barn har en viss kunskap. Det 

handlar ofta om en kunskap som läraren förmedlat i något sammanhang eller som barnen lärt sig 
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via läroböcker. I exempel (9) frågar läraren ett antal frågor för att repetera innehållet i en 

skönlitterär bok. 

 

(9) Morgonsamling för 5-åringarna med högläsning av Lasse-majas detektivbyrå 

 
Läraren sitter framför barnen på en stol och barnen sitter på samlingstrappen. Läraren ska snart läsa 
ett kapitel ur boken men visar först upp bilder på figurer ur boken som hon sätter upp på en 
magnettavla. Hon håller upp en karta och viftar lite med den. 
 
Lärare: Vad är det för stad? 
Barnen: (sitter tysta) 
Lärare: V-v-va-va..  
Barnen: ”Valleby” (ropar ut svaret) 
Lärare: ”Valleby heter den här staden”.  
Lärare: Vilka är det som bor i Valleby då? 
Nelly: M-Maja och.. 
Lärare: Maja och L-L-La.. 
Barnen: Lasse (ropar ut svaret) 
Lärare: Lasse och Maja 
Sekvensen fortsätter med att läraren frågar om olika karaktärer i boken och vad de har gjort tidigare i 
boken. Läraren frågar och barnen svarar, om de inte kommer på svaret direkt får de hjälp av läraren 
enligt ovan att komma på rätt svar. Barnen ser engagerade ut och verkar bli en aning frustrerade när 
de inte kommer på rätt svar. 
 

Barnen svarar på frågorna med hjälp av vad de minns av handlingen i boken och med hjälp av de 

ledtrådar de får. De verkar bara vilja säga något när de tror att de kommit på det rätta svaret, 

annars sitter de tysta. De verkar tolka situationen som att de förväntas svara på ett visst sätt, när 

de inte kommer på svaret visar de en viss frustration ett exempel är då ett barn svarar ”M-Maja 

och” och ser bekymrad ut för att hon inte kommer på vad den andra huvudpersonen i boken 

heter. Läraren upprepar ofta det rätta svaret som för att bekräfta att barnet gjort rätt. Lindberg 

(2005, s. 85-88) menar att syftet med den här typen av frågor är att kontrollera om ett barn kan 

ett visst innehåll, ofta ett innehåll som läraren tidigare förmedlat eller som de lärt sig genom 

läroböcker. Dessa frågor hävdar Lindberg (2005, s. 85-88) saknar förmågan att stimulera barns 

kreativitet och problemlösningsförmåga. Exempel (9) visar tydligt den tredelning av 

sekvensstrukturen som Norrby och Håkansson beskriver att frågor i klassrummet ofta har, där en 

fråga från läraren leder till ett svar hos barnet varpå läraren utvärderar svaret. Förskolematerialet 

innehåller många frågor av den här typen. 

7.1.4 Sammanfattning av frågeanalysen i förskolematerialet 

Vilka typer av frågor används? 

I tabellen (tabell 1) kan utläsas att det i förskoleverksamheten ställdes 21 öppna frågor, 13 

retoriska frågor och 15 testfrågor. När det gäller frågornas frekvens (antal förekomster per 

timme) var de öppna frågorna de mest frekventa (4,6 förekomster per timme) medan de retoriska 

frågorna och testfrågorna var aningen mindre frekventa (2,8 respektive 3,3 förekomster per 

timme). Tabellen visar att den typ av öppna frågor som förekom oftast var informationsfrågor 
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(1,8 förekomster per timme). Den vanligaste retoriska frågan var indirekta uppmaningar (1,1 

förekomster per timme). 

Testfrågor observerades 15 gånger med en frekvens på 3,3 frågor per timme därmed förekom 

testfrågorna oftare än de retoriska frågorna men mer sällan än de öppna.  

 

Tabell 1. Översikt över frågetyper, antal frågor och frekvens av frågor i förskolematerialet. Frekvensen är 

beräknad på antal förekomster per observerad timme. Total observationstid i förskolan är 4,5 timmar. 

 

Frågetyper Antal förekomster Frekvens 

A. Öppna frågor     

A.1 Omsorgsfrågor 2 0,4 

A.2 Skoj/Skämtfrågor 6 1,3 

A.4 Inbjudan till aktivitet 5 1,1 

A.5 Informationsfrågor 8 1,8 

Summa öppna frågor 21 4,6 

B. Retoriska frågor     

B.1 Tillrättavisning 4 0,9 

B.2 Varnar för möjlig konsekvens 2 0,4 

B.3 Indirekta uppmaningar  5 1,1 

B.4 Uppmärksamhetsfrågor 2 0,4 

Summa retoriska frågor 13 2,8 

C. Testfråga 15 3,3 

Totalt 49 10,9 

 

I vilka interaktionella kontexter ställs frågor? 

Händelser innan frågorna ställs  

Omsorgsfrågan, exempel (1), ställs då ett barn stått och tryckt sig mot pappan då denna ska 

lämna barnet på morgonen. Frågan som fungerar som skoj, exempel (2), ställs då barnen har 

fruktsamling och ett barn sitter i lärarens knä för att vakna till efter vilan. Frågan som inbjuder till 

aktivitet, exempel (3), sker då barn arbetar i liten grupp med lera, ett barn är lite avvaktande och 

tittar på. Informationsfrågan, exempel (4), ställs då lärare och barn pratar om ett besök på 4H-

gården som de gjort dagen innan. I de tre första fallen är barnen lite avvaktande, de har inte satt i 

gång med någon aktivitet utan frågan verkar fungera som ett sätt att bjuda in till deltagande och 

samvaro. Detta sker genom att läraren erbjuder tillträde till en aktivitet eller till ett samspel. De 

öppna frågorna är ofta ställda till enskilda barn vilket ger dem möjlighet påverka sin situation. Då 

informationsfrågan ställs är barnet aktivt och engagerat i att berätta om vad hans morfar tyckte 

om djuren på 4H-gården. Denna fråga ställs till ett barn under en samling där hela barngruppen 

är närvarande och kan ta del av vad som händer. De andra typerna av frågor ställs även de direkt 

till enskilda barn men under arbete i mindre grupp. 
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Den tillrättavisade frågan, exempel (5), ställs till hela barngruppen efter att de sjungit en sång 

väldigt högt. Denna fråga liksom exempel (6) och (7) fungerar som en sorts kommentar till att 

barnen brutit mot normer, de har varit stökiga eller ouppmärksamma på läraren. 

Testfrågorna ställs då barnen sitter samlade på samlingstrappen och väntar på att läraren ska 

läsa högt ur en bok.  

 

Händelser efter att frågorna ställts  

Efter att omsorgsfrågan ställts, exempel (1), svarar barnet med att vrida bort huvudet från läraren. 

Men när sen läraren inbjuder barnet till en aktivitet lite senare väljer barnet att följa med läraren. 

Då skojfrågan, exempel (2), ställts börjar barnet och läraren skratta tillsammans vilket skulle 

kunna höja gemenskapen mellan dem. När frågan för att bjuda in till en aktivitet ställts, exempel 

(3), börjar barnet arbeta med leran och de verktyg som läraren visar. Informationsfrågan, exempel 

(4), verkar leda till barnet blir engagerat och vill berätta mer om sina upplevelser från besöket på 

4H-gården. Efter de öppna frågorna har ställts svarar barnen med att visa sina känslor på olika 

sätt eller med att sätta i gång med en aktivitet. I det sista exemplet fördjupas barnets deltagande 

efter att fråga ställts. 

Efter att de retoriska frågorna ställts, exempel (5), (6) och (7), svarar några barn direkt på 

frågorna men de flesta barn förändrar sitt beteende samt uppvisar ofta en förlägenhet. Men det 

finns också inslag av att barnen utmanar lärarnas tillrättavisning genom att sitt sätt att svara, 

exempel (5) och (7).  

Efter att testfrågorna ställts verkar det råda både en tillfredsställelse bland dem som kom på 

rätt svar samtidigt som det finns ett visst mått av frustration hos dem som inte kom på svaret. 

Barnen blir fokuserade på läraren och verkar invänta nästa fråga. 

Vilken funktion fyller frågandet som praktik? 

I tabellen (tabell 1) ses en uppdelning av frågorna som ställs i förskolan i öppna frågor, retoriska 

frågor och testfrågor. Av tabellen går att utläsa att samtliga tre kategorier av frågor förekommer 

relativt ofta men att andelen öppna frågor överväger. Att testfrågorna förekommer med en så hög 

frekvens (tabell 1) skulle kunna visa att det finns en hög grad av repetition och reproduktion i 

förskolan. I exempel (9) verkar testfrågornas funktion vara att hålla barnens uppmärksamhet på 

läraren och den bok hon ska komma att läsa högt ur. Testfrågornas funktion har en dimension av 

fostran genom att barnen får lära sig att svara korrekt på lärarens frågor. De retoriska frågornas 

funktion är i stor utsträckning att reglera barns beteenden, exempel (5), (6) och (7) och verkar 

därför också ha en fostrande funktion. Frågorna ställs till hela barngruppen, exempel (5) och (7) 

eller till ett barn så att andra hör, exempel (6). Just användandet av frågor i stället för direkta 

uppmaningar skulle kunna vara ett sätt att förmildra ett negativt budskap eller att ge sken av att 

beslut är fattade tillsammans. Då läraren i exempel (5) frågar om det finns en skillnad på att 

sjunga och att skrika verkar flera barn tolka hennes fråga som att de sjungit på fel sätt. Det 

betyder att det borde finnas en regel om ett rätt sätt att sjunga på som barnen alltså har brutit 
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mot. Att använda en fråga i detta sammanhang kan ge en bild av att barnen kan vara med och 

bestämma, att de är delaktiga och att de regler som finns på förskolan är beslutade av alla såväl 

lärare som barn. Men barnens respons tyder på de flesta inte uppfattar frågan som uppriktig eller 

informationssökande där de kan välja vad de svarar. 

Att använda frågan för att förmildra ett budskap kan ha att göra med att läraren inte vill hänga ut 

barnet eller barnen inför sina kamrater. Goffman (1959, s. 12-21) beskriver att människor har en 

offentlig självbild som de skyddar på olika sätt. Alla är på olika sätt mån om påverka den bild 

andra har av dem och vill inte få sin självbild skadad av andra. 

De öppna frågorna verkar till stor del fylla funktionen att förstärka bandet mellan lärare och 

barn och ge läraren information om vad barnet tänker och vad det vill. Men även att hjälpa barn 

att få tillträde till en aktivitet eller få information om vilka val som är möjliga att göra. När dessa 

frågor ställs verkar lärarna uppriktigt intresserade av barnens svar och på detta sätt kan dessa 

frågor ha funktionen att öka barns delaktighet.  I exempel (4) frågar läraren efter information som 

hon inte har och gör sig tillgänglig för barnets svar. Genom att svara på de öppna frågorna får 

barnen en chans att påverka sin situation och framföra vad de vill. I exempel (3) används en fråga 

för att bjuda in ett barn till en aktivitet, dessa skulle kunna ge barn en möjlighet till delaktighet 

och inflytande. Det finns dock en tendens till normativ funktion även hos dessa frågor. Dels 

genom att valsituationerna ofta innehåller några former av begränsningar och dels genom att 

frågorna ofta ställs till barn som är avvaktande eller passiva. Att försöka bjuda in passiva barn i 

aktiviteter kan handla om att det finns en förväntan på barn i förskolan att de ska vara aktiva och 

vilja delta i samspel och lek. Markström (2005, s. 154-155) beskriver att finns en uppfattning om 

att barnet i förskolan ska kunna hävda sig och veta vad det vill.  

7.2 Delstudie 2: Resultat och analys av frågor i grundskoleverksamheten 

De frågor som observationerna utgår ifrån är omsorg, bekräftande, information, tillrättavisande, 

beteende, uppmärksamhet och testfrågor. Frågorna är indelade i de tre huvudgrupperna öppna 

frågor, retoriska frågor och testfrågor.  Frågetyperna är definierade utifrån vilka frågor jag har 

observerat att lärare ställer till barnen, och i vilket syfte frågorna används. Observationerna är 

från årskurs. Barnens ålder är mellan sex och åtta år. 

7.2.1. A. Öppna frågor.  

A.1 Omsorgsfrågor.  

En omsorgsfråga är när läraren vill veta hur barnet mår eller hur det gick med barnet när det till 

exempel har ramlat och slagit sig. Det finns fyra tillfällen med omsorgsfrågor i mina 

observationer. I exempel (10) sitter barnen och arbetar med att göra farsdagskort vid sina platser. 

Det är flera bord och läraren sitter vid ett av borden mittemot ett av barnen.  

 
(10) Tillverkning av farsdagskort 



30 

 

Det är mycket ljud och rörelse i klassrummet och barnen har arbetspass. Barnen håller på att tillverka 
farsdagskort och läraren sitter vid bordet med ett barn mitt emot. Plötsligt ramlar barnet ner från 
stolen. Läraren böjer sig ner mot golvet och tittar in under bordet: 

 
Läraren: ”Hur går det, August? Gick det bra?” 
 
August: ”Ja.” Barnet svarar dämpat och reser sig upp från golvet. 
Läraren reser sig upp från golvet och sätter sig rakt upp i stolen igen. 

 

Frågan är riktad till det specifika barnet, August, som är den enda som kan svara på frågan. I det 

här exemplet verkar läraren vara genuint intresserad av hur det gick för August. Genom att 

läraren lägger till gick det bra så försäkrar denne sig om att inget mer behöver göras. Hade svaret 

blivit nej hade antagligen läraren rest på sig och gått fram till barnet och börjat fundera på 

eventuella åtgärder. Nu blev svaret ja på lärarens fråga och läraren bestämmer sig för att hon inte 

behöver göra något mer. 

I en annan av de observationerna frågar läraren hur barnet har haft det och sedan vänder sig 

läraren om för att gå och sätta sig. Läraren responderar inte på barnets svar, utan vänder sig om 

och pratar med ett annat barn i stället. När läraren väljer att gå blir frågan ingen omsorgsfråga 

utan en retorisk fråga där läraren inte är intresserad av svaret. I de andra observationerna som 

innehåller omsorgsfrågor tolkar jag att läraren är intresserad av hur barnet mår eller hur det gick. 

Emilson (2008, s. 36-38) lyfter att det är viktigt att läraren skapar en nära relation till barnen och 

att läraren utgår från ett barns perspektiv och inte ett barnperspektiv. Genom att läraren formar 

sitt tänkande ur ett barns perspektiv anpassar läraren sig till barnens nivå och är lyhörd för 

barnens åsikter, tankar och känslor.  

Även Johansson (2003, s. 42-57) belyser vikten av att som lärare kunna se barnen utifrån ett 

barns perspektiv (utgå från att se något utifrån hur barnet ser det) i stället för ur ett 

barnperspektiv. Med ett barnperspektiv handlar det mer om fokus på det läraren ser och tolkar 

utifrån ett pedagogiskt perspektiv. 

Författarna Rönneman och Gannerud (2006, s. 73) belyser vikten om omsorg i förskolan och i 

skolan. Läraren kan inte bara koncentrara sig på barnens kunskaper utan barnens omsorg är 

minst lika viktigt. Som i exemplet ovan kan omsorg vara en klapp eller en nick från läraren för att 

bekräfta barnet. 

A.2 Bekräftande frågor.  

Andra frågor från läraren till barnen ställs för att bekräfta barnen eller det barnen gör. Frågan 

fokuserar på att barnen ska kunna arbeta vidare med det arbete som barnen håller på med just nu. 

Fem observationer innehåller frågor som bekräftar barnen. I exempel (11) sitter barnen på sina 

platser och arbetar med att göra kort till fars dag. Barnen går fram till läraren som sitter vid ett av 

borden.  

 
(11) Tillverkning av farsdagskort 

Barnen håller på att göra farsdagskort och ett av barnen undrar hur man ska skriva 
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Läraren: ”Om du ser på tavlan där”. Läraren pekar på tavlan. 
 
Läraren: ”Far, från. Ser du?” Det blir en liten paus. Barnet svarar inte och läraren fortsätter med: 
”Eller vill du ha en fusklapp?” 
 
Läraren tittar på barnet som nickar. Läraren skriver en lapp till barnet och fortsätter att hjälpa de andra 
barnen. Barnet är nöjt, tar sin fusklapp och fortsätter arbeta. 

 

Frågepraktiker som bekräftar barnet har det gemensamma draget att när barnet deltar i en 

aktivitet får de hjälp med att gå vidare i sitt arbete och får bekräftelse på det barnet gör och 

arbetar med. Genom att barnet söker sig till den vuxne och påkallar uppmärksamhet, till exempel 

genom att barnet ställer sig vid den vuxne och väntar på att bli tilltalad, söker barnet hjälp och 

bekräftelse på det de gör. Skulle inte barnet få hjälp finns det risk att barnet inte kommer vidare i 

sin uppgift. Barnet kan i stället bli sittandes och inte göra någon alls. Elstgeest (1996, s. 61-62) tar 

upp att genom uppmuntran blir barnet mer kreativa och tänker och reflekterar över sitt arbete. 

Han menar att genom att läraren ställer rätt fråga till barnet, vid rätt tillfälle, hjälper det barnet att 

inte missa något i processen och lösningar. När läraren ställer frågor och objektivt hjälper det 

barn som behöver hjälp kan läraren hjälpa barnet i deras fortsatta arbete. Även Mortimer (2004) 

tar upp att läraren ska kunna stötta barnet i lärprocesser samt att läraren ska känna varje barn så 

väl och kunna anpassa vilka behov av hjälp barnet behöver för att komma vidare i lärprocessen 

(Mortimer, 2004, s. 169-174). 

A.3 Informationsfrågor.  

Informationsfrågor är frågor där läraren ställer frågor till barnen och läraren inte vet svaret. 

Läraren vill veta vad barnen tycker och tänker och vad barnen känner. Jag har observerat sju 

informationsfrågor. I exempel (12) sitter alla barnen och lärare samlade i samlingen på 

eftermiddagen och läraren vill veta vad barnen har gjort på lovet. 
 

 (12) Aktivitet under lovet 

Läraren: ”Är det någon som har gjort något roligt på lovet?” ”Stella räcker upp handen. 
Läraren: ”Stella?”   
Stella: ”Vi har varit och badat i Piteå och så har jag varit på Lek och Bus och så har jag, och så har 
jag…. varit på två kalas och två julfester”. 
Läraren. ”Du har haft fullt upp”. 
 

Läraren fortsätter med att fråga nästa barn som räcker upp handen vad de har gjort på lovet. 

Barnen som sitter i samlingen pratar och knuffar på varandra. Flera av barnen orkar inte lyssna på 

sina kompisar men läraren fortsätter att fråga utan att ta någon notis av dem. I exemplet kan 

läraren inte veta vad barnet kommer att svara på den fråga som läraren ställer. 

En informationsfråga tar hänsyn till barnens kognition. Enligt Lindberg (2005, s. 85-88) är 

en informationsfråga när läraren vill ha information ifrån barnen som läraren inte känner till 

sedan innan. Läraren kan inte veta vad barnen tänker, känner eller vill. Barnen tillåts göra en egen 

reflektion. Genom att barnen får sätta ord på sina tankar och känslor tränas barnet i att förstå och 
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hantera dessa. Min tolkning är att med denna typ av fråga är det viktigt att läraren ger barnet tid 

att få fundera och inte är för snabb med att fylla i svaret eller låta svaret gå över till ett annat barn. 

Lindberg (2005, s. 85-88) menar även att när barnen svarar på en informationsfråga är dock 

svaret både längre och mer utförligt än när en testfråga ställs, eftersom det involverar mer 

reflektion som utgår från barnet själv. 

Åberg och Lenz Taguchi (2011, s. 68-69) lyfter frågan om barns demokrati. Här är det viktigt 

att läraren är medveten om hur läraren ska göra för att kunna stärka barnens självförtroende och 

visa ett genuint intresse för vad barnen berättar. Enligt mig är det är viktigt att läraren inte störs 

av andra barn i klassen som i exemplet (12) utan kan koncentrera sig på barnet.  

I flera av de observationer som jag har gjort får inte läraren något svar av barnen. Kanske är 

det för att barnen inte vet vad de ska säga eller inte kan hitta ord för vad det är de vill säga. 

Mortimer (2004, s. 169-174) tar upp att det är viktigt att barnen får en chans och berätta om sina 

tankar och känslor och att någon är intresserad av vad barnen säger. 

7.2.2. B. Retoriska frågor 

B.1 Tillrättavisande fråga.  

Tillrättavisande frågor kan beskrivas som retoriska frågor där ett svar egentligen inte efterfrågas, 

utan där frågan snarare ifrågasätter föregående beteende eller en föregående handling. 

Tillrättavisande frågor i materialet sägs ofta med ett kroppsspråk och sträng röst som gör att 

barnet väljer att inte säga emot eller inte vågar ifrågasätta det läraren säger. I min studie hittade 

jag tio tillfällen med tillrättavisande frågor. I exempel (13) har barnen ämnet musik med 

musikläraren och läraren spelar sånger på cd-spelaren utifrån en bok men verser och sånger. 

Barnen och läraren har precis pratat om en av sångerna. Läraren går mot cd-spelaren och läraren 

säger: 

 

 (13) Musiklektion 

Barnen och läraren sjunger tillsammans. 
Läraren: ”Vi sjunger den igen” 
Barnen: ”Neeej”. Det är många av barnen som inte vill sjunga denna sång, men ett av barnen hörs 
tydligast. Inget av barnen säger ja.  
Läraren: ”Varför sitter du och säger nej?” Läraren vänder sig endast till det barn som hördes starkas. 

 

Läraren höjer rösten och låter sträng och det blir helt tyst i klassen. Barnet som lät mest lägger 

ner huvudet på bänken och med armen över huvudet. När läraren säger att de ska sjunga sången 

igen svarar barnen mer dämpat med ett ”jaaa.” Läraren fortsätter med att sätta på cd-spelaren. 

Det som är typiskt för en tillrättavisande fråga är att läraren inte alls lyssnar på vad barnen 

svarar utan pratar helt utifrån sig själv och vad läraren vill. I samtliga av mina exempel skulle 

läraren kunnat fråga vad barnen vill, istället för att säga Nu sjunger vi denna låten som i detta 

exempel. En intressant aspekt är vad som hade hänt om barnet som sade nej med hög röst hade 
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getts möjlighet att faktiskt kunnat svara. Hade läraren valt att lyssna på barnen tror jag att barnen 

hade valt att sjunga något annat och tyckt det var roligt. Barnen hade redan sjungit sången i just 

det här fallet. Emilson (2008, s. 36-38) skriver om barns delaktighet och hon menar att barnens 

delaktighet skapas utifrån hur läraren är i sin lärarroll. Läraren bestämmer vad som ska göras 

under lektionen och är inte mottaglig för att höra barnens åsikter eller göra en förändring i 

lektionen utifrån barns åsikt. Emilson (2008, s. 77) menar att när lärare släpper kontrollen och 

försöker se lärarandet ur ett barns perspektiv innebär det att barn blir mer delaktiga i 

undervisningen. Sättet som läraren använder sig av i exemplet ovan är, tvärtemot Emilsson, ett 

styrande, auktoritärt sätt.  

Det är intressant att notera att läraren inte reflekterar över att barnet som hon riktar frågan till 

döljer sitt ansikte i armen på bänken. I alla fall nämner läraren ingenting om det. 

Vid flertalet av observationerna med tillrättavisande frågor höjde läraren rösten mot barnet. 

Arnér (2012, s. 39) menar att när barn blir tillrättavisade i situationer där de reagerar på ett, för 

den vuxne, oönskat sätt vet barnet sällan anledningen till tillrättavisningen. Det kan göra att 

barnen kan ha svårt att våga svara. I exemplet ovan, och i de andra observationerna om 

tillrättavisande frågor, skulle kanske barnet vågat svara på den lärarens fråga om läraren hade valt 

att inte höja rösten och istället valt att visa upp ett mer tillmötesgående ansikte. Här skulle läraren 

istället omformulerat sin retoriska fråga till en omsorgsfråga. Om läraren varit lugnare och inte 

varit hotfull, tror jag att barnet skulle känt sig säkrare och lämnat ett svar.  

Peng, Cai och Tan (2012, s. 981-982) lyfter Brown och Levinsons teori om att talaren påverkar 

motagaren med vilken social fasad som talaren väljer att visa upp för motagaren. Genom att 

läraren i detta exempel stirrar stint på det barnen som sa nej bjuder inte läraren in till att få ett 

svar på sin fråga. Här väljer det utpekade barnet att dölja sitt ansikte för läraren. Min tolkning är 

att barnet vill värna om sin integritet och därför döljer ansiktet. När läraren bestämmer sig för att 

peka ut ett av barnen görs det på ett sådant sätt att både de andra barnen och de vuxna som finns 

i klassrummet hör. Detta kan innebära att den tillrättavisande frågehandlingen resulterar i att 

barnet skäms över sitt beteende inför de andra barnen.  

B2. Indirekt uppmaning  

Indirekta uppmaningar är frågor där läraren eller läraren vill göra barnen uppmärksamma på att 

de har ett oönskat beteende. Det kan till exempel handla om att organisera om barnens beteende 

så att det passar den pågående aktiviteten bättre. I min studie har jag observerat fem frågor som 

är indirekt uppmanande. I exempel (14) är det första samlingen på morgonen och barnen sitter inte 

bredvid varandra utan en del sitter lite framför.  

 
(14) Morgonsamling 
 

Det är samling och barnen sitter och väntar på att samlingen ska börja. Sara är ett barn som sitter 
framför ett av de andra barnen. 
Läraren: ”Sara hur sitter du?” 
Sara som är helt tyst smyger in i ringen och sätter bredvid kompisarna i stället.  
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Lärarens fråga kan vara ett sätt att göra barnet uppmärksamt på att det som barnet gör just nu 

inte är önskvärt. Vid flera av observationer med indirekta uppmaningar verkar läraren inte 

förvänta sig svar från barnen utan istället nöjer sig läraren med att barnet slutar med sin handling, 

eller utför den handling som läraren frågar om. Ng och Bradac, (1993, s. 93-94) skriver att istället 

för att ställa ett direkt påstående väljer man att ställa en fråga. Genom att ställa en fråga anser 

författarna att påståendet blir av mjukare karaktär och inte låter så strängt. Denna typ av fråga 

visar på en retorisk fråga där det inte förväntas något svar. I exemplet ovan väljer barnet att flytta 

på sig utan att säga något. I observationer med retoriska frågor där läraren ber barn flytta på sig 

omedelbart gör dessa det utan att säga något. När läraren förbereder barn på att de ska göra 

något längre fram svarar dock dessa på lärarens fråga. I en av de andra observationer, exempelvis, 

säger läraren Då kan vi titta på den sedan. Här syftar läraren på att det finns en möjlighet att titta i 

boken senare, inte under samlingen. Barnet svarar med att säga Ja och bekräftar genom att nicka. 

I de observationer med indirekta uppmaningar som jag har gjort ställer läraren frågan till 

barnet eller barnen på ett trevligt och lågmält sätt. Läraren använder samma ton på rösten som 

när läraren pratar i vanliga fall till klassen. I två av fallen betonade läraren att efter denna aktivitet 

kan barnen lägga undan sina leksaker. Genom att läraren säger att de ska lägga undan sina saker 

efter samlingen förväntar sig läraren ett visst beteende av barnen efter just den här aktiviteten. 

B.4 Uppmärksamhetsfrågor.  

Uppmärksamhetsfrågan används av läraren när denne vill ha uppmärksamhet. Genom att läraren 

ställer en fråga och samtidigt höjer rösten eller på annat sätt gör något som fångar barnens 

intresse får läraren deras uppmärksamhet. Det finns två observationer med denna typ av fråga. I 

exempel (15) är alla barnen i klassrummet och hjälpläraren leder lektionen. Barnen ska berätta vad 

de ska göra till helgen. 

 

(15) Barnen berättar 

 
Barnen berättar vad de ska göra i helgen. Barnen pratar lite i munnen på varandra och läraren höjer då 
rösten och säger: 
 
Läraren: ”Vad bra. Ska ni som har era händer i luften få säga sista grejen, då? Lisa?”  
 
Här väntar inte läraren på något svar utan säger i snabb takt ”Lisa” efter frågan. 
Lisa: ”Ehh, på lörda ska ja tävla.” 
Barnen berättar vad de ska göra i helgen. Barnen pratar lite i munnen på varandra och läraren höjer då 
rösten och säger ”Vad bra.”. Läraren forsätter med att gå runt till varje barn och fråga vad de ska göra 
till helgen. 

 

För att få uppmärksamhet av barnen höjer läraren i detta exempel rösten för att överösta barnen 

som pratar. Läraren ställer medvetet eller ommedvetet en retorisk fråga genom att ställa frågan 

men inte vänta på något svar. När läraren säger ni som har era händer i luften få säga sista grejen och 
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snabba grejer, tyder ordvalet på att läraren vill avsluta denna aktivitet och det kommer att hända 

något annat.  Detta pekar på att läraren önskar ett avslut på denna aktivitet. Läraren väntar inte på 

att få något svar på sin fråga ifrån barnen. 

Genom att läraren ställer frågan som hon gör, vill läraren förbereda barnen på att denna 

aktivitet snart är slut och att det inte är någon idé att de som inte redan har handen uppe i luften 

räcker upp den. Det är läraren som har makten och som bestämmer om aktiviteten ska fortsätta 

eller om den ska avslutas. Markström (2005, s. 32-34) skriver om Foucault där Foucault tar upp 

att det finns mikromakt i till exempel skolan. Här kan läraren, inom det som är normen, reglera 

och kontrollera aktiviteterna och barnen. Vid två av observationerna med uppmärksamhetsfrågor 

har lärarens strategi varit att höja rösten för att fånga barnens uppmärksamhet och ställa en fråga 

till barnen och på så sätt fört in en ny aktivitet. I ett av de andra exemplen valde läraren att ställa 

en fråga till barnen och helt enkelt börja sjunga innan barnen var tysta. Detta innebar att barnen 

började sjunga som nästa aktivitet. 

7.2.3 C. Testfrågor.  

Testfråga är typen av fråga där läraren vet svaret och vill kotrollera vad barnen kan eller 

kommer ihåg. Flera frågor är för att få barnen att reflektera och försöka komma ihåg vilken 

information som tidigare har getts. Jag har observerat tio tillfällen av testfrågor men medvetet valt 

att inte redovisa alla tillfällen i observationsschemat, då läraren ofta testar barns ämnesspecifika 

kunskaper, till exempel i matematik. 

Ämnet är svenska och läraren ska läsa och presentera en dikt. Läraren frågar vad det är mer 

för dikt som Elsa Beskow har skrivit. Ett av barnen, Max säger svaret rätt ut och läraren sätter 

upp ett pekfinner i luften och säger till barnet att vara tyst. I exempel (16) är det svenska som 

ämne och läraren vill veta vad Elsa Beskow har skrivit mer. 

 

(16) Vem har skrivit Solägget 

 
Läraren: ”Vad har hon skrivit mer”? Liten paus. ”En dikt som vi ska höra alldeles strax”? Lång paus.  
Läraren ”Elsa Beskow. Vad säger du Linus?” 
Linus: ”Solägget” 
Läraren: ” Hmm, jättebra” Läraren nickar bekräftande 
Lektionen fortsätter med att läraren läser dikten. 

 

Med testfrågor vill läraren veta om barnen kommer ihåg svaret, om läraren har gått igenom detta 

tidigare, eller om barnet redan kan svaret. Genom att testa vad barnen kan får läraren veta 

barnens kunskaper. Med en testfråga är läraren inte intresserad av barnens tankar och känslor, 

och vill heller inte reglera deras beteende eller den aktuella aktiviteten, utan vill mäta deras 

kunskaper. Läraren och barnen i exemplet ovan har pratat om just Solägget och nu vill läraren testa 

vilka som har observerat att författaren heter Elsa Beskow. Lindberg (2005, s. 85-88) tar upp att 

det finns en viktig skillnad mellan just testfrågor och informationsfrågor. Till skillnad från 
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informationsfrågor vill läraren med testfrågor veta vad barnen kan och förstår. Vidare känner 

läraren, vid en testfråga, till ett förutbestämt svar, vilket barnen inte gör. För att läraren ska skapa 

en interaktion med barnen kan läraren ställa en informationsfråga eller en testfråga. Lindberg 

skriver vidare att testfrågor är oftast reproduktiva från en lärobok och barnen behöver inte 

reflektera över svaret vilket ofta resulterar i korta och faktaorienterade svar, som i exemplet, när 

Linus enbart svarar Solägget.  

Även Elstgeest (1996, s. 61-62) beskriver lärares frågor som antingen produktiva och 

improduktiva. De produktiva frågorna uppmuntrar barnen till att upptäcka och jämföra frågor 

medan de improduktiva frågorna ger ett mer statiskt exempel. På en improduktiv fråga levererar 

barnet det svaret som läraren önskar. Däremot ger svaret på en produktiv fråga möjlighet till 

vidare kunskap och reflektion. Svaret är oftast en upprepning av något som läraren har pratat om 

tidigare precis som i det exempel som finns med här. En intressant fråga är hur skulle läraren i 

exemplet ovan kunnat ställa en produktiv fråga?   
 
 

7.2.4 Sammanfattning av frågeanalysen i grundskolematerialet 

Sammanfattningen är organiserad efter studiens frågeställning. 

Vilka typer av frågor använder lärarna 

I nedanstående tabell presenteras de observerade förekomsterna av frågorna. 

 

Tabell 2. Översikt över frågetyper, antal, och frekvens av frågor i grundskolematerialet. Frekvensen är beräknad 

på antal förekomster per observerad minut. Total observationstid i grundskolan är 5 timmar. 

Frågetyper Antal förekomster Frekvens 

A. Öppna frågor     

A.1 Omsorgsfrågor 4 0.8 

A.3 Bekräftande frågor 5 1,0 

A.5 Informationsfrågor 7 1,4 

Summa öppna frågor 16 3,2 

B. Retoriska frågor     

B.1 Tillrättavisning 9 1,8 

B.2 Indirekt uppmaning 5 1,0 

B.4 Uppmärksamhetsfrågor 4 0,8 

Summa retoriska frågor 18 3,6 

C. Testfråga 30 6,0 

Totalt 64 12,8 
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Tabell 2 visar på hur ofta och vilka olika typer av frågor som har förekommit i observationerna 

i grundskolan. De frågor som vanligtvis har förekommit i observationer i grundskolan är 

testfrågor. Detta faller sig naturligt då det ställs mycket frågor i skolans värld för att testa barnens 

kunskaper. 

Frågorna har delats in i tre grupper, öppna frågor, retoriska frågor och testfrågor. 

I vilka interaktionella sammanhang ställs frågorna. 

Händelser innan frågorna ställs 

Vid de öppna frågorna har barnen arbetspass och vid ett tillfälle sitter barnen i samlingen när 

läraren ställer frågor till barnen. I exempel (10) när ett av barnen trillar ner ifrån stolen ställer 

läraren flera frågor till barnet för att kontrollera hur det gick med barnet och för att få en 

indikation på om läraren behöver vidta fler åtgärder som till exempel att gå fram och trösta. 

Innan frågorna ställs är det vi flera observationer lite rörigt i klassrummet och barnen pratar med 

varandra. I de retoriska frågorna och även testfrågan är det läraren som har ordet och som styr 

vad klassen ska göra. I de retoriska exemplen (13), (14) och (15) är det läraren som med hjälp av 

sina frågor styr och påpekar att det svar som barnen levererar inte är ett svar som läraren önskar. 

I exempel (15) ställer läraren en fråga för att få uppmärksamhet. I testfrågan (16) leder läraren 

samtalet och ställer frågor till barnen om någon som läraren vet att läraren har pratat om innan, 

detta även för att få barnen att fokusera på läraren och att de ska gå vidare i aktiviteten. Vid två 

av tillfällena ställs frågorna för att påbörja en annan aktivitet. När barnen gör något som inte är 

önskvärt kan läraren ställa frågor för att identifiera beteendet som i exempel (13) och (14).  

 

Händelser efter frågorna ställts 

I de öppna frågorna med exempel (10), (11) och (12) fortsätter läraren med det som de höll på 

med innan de ställde frågan till barnet eller barnen. Läraren verkar nöjd med de svar de får och 

väljer att inte göra något mer. I exempel (13) väljer läraren att fortsätta med aktiviteten genom att 

säga då sjunger vi den igen och läraren fortsätter med att gå fram till cd-spelaren. Barnen svarar på 

lärarens yttrande med ett jaa men denna gång mycket mera dämpat och det är inte alla barnen 

som svarar. Läraren tar ingen notis om hur barnens sinnestämning är. I exempel (15) när läraren 

har ställt sin testfråga fortätter läraren med att prata själv och ställer en del frågor till barnen.  

De öppna frågorna används av grundskollärarna främst när de behöver få kunskap om 

barnens olika tankar, åsikter eller viljor. Med hjälp av dessa frågor får lärarna kunskap om hur 

barnen fungerar i olika situationer och hur barnen integrerar med de andra barnen och lärarna. 

Frågorna hjälper lärarna att få en förståelse och inblick i vad som pågår och påverkar barnen i 

deras liv. När lärarna pratar och ställer öppna frågor till barnen får lärarna möjlighet att se saker 

ur barnens perspektiv. På så sätt har läraren möjlighet att integrera barnens delaktighet och 

inflytande i verksamheten. 

Frågor som är retoriska är påståenden eller uppmaningar som dock yttras i ett frågeformat. 

När läraren ställer en retorisk fråga förväntas inget svar. Frågorna ställs när läraren vill göra 
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barnen medvetna om ett beteende och när läraren anser att barnen inte har ett önskvärt beteende. 

De retoriska frågorna ställs till barnen när läraren vill styra barnen till en regel eller norm som 

finns i klassen eller på skolan. De retoriska frågorna används främst för att fånga barnens 

uppmärksamhet och ändra ett beteende hos barnen, de retoriska frågorna verkar använda så att 

andra barn hör, detta för att få effekt på de andra barnen men även för att förstärka lärarens 

betydelse. Testfrågor ställer läraren till barnen för att få information av barnen om något som 

läraren vet att barnen borde kunna. Frågorna ställs oftast i klassrumsmiljö och lärarledda 

lektioner. För att testa barnens kunskap använder läraren testfrågorna på muntliga test. 

Vilken funktion fyller frågandet som praktik 

De öppna frågorna som är omsorgsorienterade, informationssökande och bekräftande hjälper 

grundskolläraren att förstå och ta del av barnens tankar, känslor och vilja. Frågorna blir en form 

av social interaktion mellan barnen och läraren. Barnen har möjlighet att påverka sina svar på 

dessa frågor. 

Retoriska frågor som är indirekta uppmaningar, tillrättavisande och uppmärksamhetsökande är 

frågor där läraren har fördel över barnen och läraren är den som kan välja att bestämma utefter 

de regler och normer som är uppsatta på skolan. Här finns inga rätta svar utan läraren vill visa på 

ett beteende eller aktivitet som ska förändras. 

Även med testfrågorna har läraren makt och övergripande ansvar för vad som är det rätta 

svaret på frågan. Läraren är den som bestämmer det rätta svaret utifrån sin kunskap och 

läroböckerna. Här finns bara ett rätt svar och det är det svar som läraren vill ha ifrån barnen. 
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7.3 Gemensam sammanfattning av delstudiernas resultat och analys 

Vilka typer av frågor används av lärarna 

I materialet från förskolan förekommer något fler kategorier av frågor än i materialet från 

grundskolan (åtta kategorier jämfört med sex). De kategorier av frågor som förekommer i 

förskolematerialet men som inte finns i materialet från grundskolan är skoj-/skämtfrågor och 

inbjudan till aktivitet. I grundskolematerialet förekommer dock kategorin bekräftande frågor som inte 

finns i förskolematerialet.  

 

Tabell 3. Översikt över frågetyper, antal frågor och frekvens av frågor i förskolematerialet och 

grundskolematerialet. Frekvensen är beräknad på antal förekomster per observerad timme. 

Frågetyper 

Antal 
förekomster 
Förskola 

Antal 
förekomster 
Grundskola 

Frekvens 
Förskola 

Frekvens 
Grundskola 

A. Öppna frågor       

A.1 Omsorgsfrågor 2 (4%) 4 (6%) 0,4 0,8 

A.2 Skoj-/Skämtfrågor 6 (12%) 0 1,3 0 

A.3 Bekräftande frågor 0 5 (8%)  0 1,0 

A.4 Inbjudan till aktivitet 5 (10% 0 1,1 0 

A.5 Informationsfrågor 8 (16%) 7 (11%) 1,8 1,4 

Summa öppna frågor 21 (43%) 16 (25%) 4,6 3,2 

B. Retoriska frågor       

B.1 Tillrättavisning 4 (8%) 9 (14%) 0,9 1,8 

B.2 Varnar för möjlig konsekvens 2 (4%) 0 0,4 0 

B.3 Indirekta uppmaningar  5 (10%)  5 (8%) 1,1 1,0 

B.4 Uppmärksamhetsfrågor 2 (4%) 4 (6%) 0,4 0.8 

Summa retoriska frågor 13 (26,5%) 18 (28%) 2,8 3,6 

C. Testfråga 15 (30,5%) 30 (47%) 3,3 6,0 

Totalt 49 (100 %) 64 (100%) 10,9 12,8 

 

Av antalet frågor i förskolan är 43 procent öppna frågor, 26,5 procent retoriska frågor, och 30,5 

procent testfrågor. I grundskolan är totalt 25 procent öppna, 28 procent retoriska, och 47 procent 

testfrågor. Den totala frekvensen av frågor (antal förekomster per timme) är högre i grundskolan 

(12,8 frågor per timme) än i förskolan (10,9 frågor per timme). 

I grundskolan är alltså testfrågan den vanligaste frågan medan öppna frågor är vanligast i 

förskolan. I grundskolan har öppna frågor däremot lägst frekvens av alla frågetyper. Den typ av 

frågor som förekommer med lägst frekvens i förskolan är de retoriska frågorna. Testfrågorna har 

en betydligt högre frekvens i grundskolan än i förskola, vilket kan bero på att grundskolan har 

uppnåendemål som ger läraren ett behov att testa barnens kunskaper, medan förskolan endast 

har endast strävansmål. Möjligheten finns att läraren i grundskolan använder testfrågor för att 

introducera en lektion, där förskoläraren i stället i motsvarande situation använder inbjudan till 
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aktivitet. De likheter som kan utläsas ifrån tabell är att informationsfrågor har en snarlik frekvens i de 

båda materialen. Även indirekta uppmaningar förekommer med samma frekvens. Resultatet visar en 

högre frekvens av retoriska frågor i grundskolematerialet i jämförelse med förskolematerialet. Att 

undersöka antalet förekomster och frekvenser kan ge en uppfattning om vilka frågor som är 

vanligast förekommande i de båda materialen. Men dessa uppgifter säger ingenting om vad 

frågorna används till eller vilken roll de spelar för barns inflytande och delaktighet. För att 

behandla dessa frågor undersöker vi vidare i vilka sammanhang frågorna ställs samt vilken 

funktion de verkar ha ur barnens perspektiv. 

I vilka interaktionella kontexter ställs frågorna 

Händelser innan frågorna ställs  

I användandet av öppna frågor i förskola och grundskola finns gemensamma drag som att 

frågorna ställs när barnen behöver hjälp för att komma in i eller komma vidare i en aktivitet. 

Frågorna ställs även när barn hamnar i situationer där de behöver omvårdnad. Skillnaden är att i 

förskolan används frågorna mer när barnen är avvaktande och inte vet vad de ska göra. Frågorna 

får då ofta funktionen av att de bjuda in till en aktivitet eller till samspel. I grundskolan används 

de öppna frågorna mer för att fånga barnens uppmärksamhet på läraren då barnen pratar med 

varandra. Både i förskolan och i grundskolan används de retoriska frågorna när barnen bryter 

mot normer som finns i verksamheten. Det kan de göra bland annat genom att prata för högt 

med varandra, vara för livliga, ifrågasätta läraren eller genom att strunta i att plocka upp efter sig. 

Situationen som råder både i förskolan och i grundskolan innan testfrågorna ställs är ofta 

lärarstyrd där barnen sitter på sina platser och riktar sitt fokus mot läraren. 

Händelser efter frågorna ställts 

De öppna frågorna i förskolan sätter igång aktiviteter och fördjupar dem medan det i 

grundskolan främst hjälper barnen vidare i aktiviteten. I grundskolan fortsätter barnen ofta med 

det arbete de ägnade sig åt före det att frågan ställdes. När det gäller omsorgsfrågor verkar det i 

situationen efter att frågan ställts finnas en förstärkt relation mellan lärare och barn. Detta kan ses 

både i förskolan och i grundskolan. Efter de retoriska frågorna däremot visar barnen både i 

förskola och i grundskola en förlägenhet och blir mer dämpade efter frågorna. I förskolan finns 

det dock exempel på att de retoriska frågorna kan ge upphov till en viss förvirring eftersom en 

del barn först verkar tolka de retoriska frågorna bokstavligt och inte till en början förstår att det 

är en tillsägelse. Barnen i förskolan visar mera öppet än barnen i grundskolan att de ibland 

motsätter sig lärarens tolkning av situationen, det gör de bland annat genom att börja skratta. 

Vilken funktion fyller frågandet som praktik 

De öppna frågorna verkar fylla funktionen att stärka den sociala relationen mellan lärare och 

barn. Läraren bjuder in barnet till ett samtal och visar intresse för vad barnet har att säga. På det 
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sättet agerar läraren utifrån läroplanen som föreskriver att barn ska vara delaktiga i såväl förskola 

som grundskola. Genom att läraren ställer öppna frågor till barnen så visar de intresse för 

barnens eget perspektiv, de visar att de är beredda att ta del av barnens värld och vill ta del av 

deras tankar och känslor. Både i förskola och i grundskola vänder sig lärarna till det enskilda 

barnet när de ställer öppna frågor och på så sätt bekräftar läraren barnet och skapar och 

förstärker en personlig relation till barnet. I förskolan svarar barnen ofta mer omedelbart på 

lärarens öppna frågor genom att påbörja en aktivitet eller handling medan barnen i grundskolan 

oftare ger verbala svar på frågorna. De kan på ett annat sätt resonera om vad de tycker utan att 

påbörja själva aktiviteten. I förskolematerialet förekommer oftare än i grundskolematerialet frågor 

där barnen själva ges möjlighet att välja vad de vill göra. 

Funktionen hos de retoriska frågorna verkar både i förskola och i grundskola handla om att visa 

vilka regler och normer som finns i verksamheten. I båda verksamheterna använder man ofta 

retoriska frågor riktat till hela barngruppen eller till ett enskilt barn medan andra barn hör på. I 

det senare fallet kan det vara ett medvetet eller omedvetet sätt att vidga det korrigerande 

budskapet till att omfatta hela barngruppen för att uppnå en sorts preventiv verkan. Att använda 

retoriska frågor i stället för direkta uppmaningar kan syfta till att linda in en tillsägelse så att 

budskapet mildaras en aning. Nackdelen med denna praktik kan vara att särskilt de yngre barnen 

tolkar frågan informationssökande och missar det indirekt budskapet. Detta sker i exempel (6), då 

de flesta barnen verkar tolka lärarens ord som en tillrättavisning medan några svarar direkt på 

frågan. 

Testfrågor förekom endast vid två observationstillfällen i förskolan men verkar då ha delvis 

samma funktion som i grundskolan, där de är betydligt mer frekventa, att kontrollera vad barnen 

mindes från ett tidigare tillfälle, repetera kunskaper, men även för att hålla fokus på läraren samt 

att hålla tempot uppe. Testfrågorna i grundskolan skiljer sig från de i förskolan genom att de i 

större utsträckning utgår från vad barnen själva läst eller lärt sig medan de i förskolan berör 

innehållet i en bok som läraren läst högt ur. Den fostrande dimensionen hos testfrågor som syns i 

båda materialen visar sig genom att barnen får lära sig att svara korrekt på lärarens frågor och leta 

sig fram till vad läraren tänker på. Den retoriska funktionen hos dessa frågor blir särskilt tydlig då 

läraren ger barnen lite tid och utrymme att fundera själv. 
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8. Diskussion 

I bakgrunden till uppsatsen citerade vi hur läroplanerna för förskolan respektive grundskolan 

beskriver att ett demokratiskt arbetssätt ska fungera, ett arbetssätt där barns delaktighet och 

inflytande får ett reellt utrymme (Skolverket, 2010, s. 12, Skolverket, 2011, s. 15). 

Vi intresserade oss för hur dessa skrivningar i läroplanen kommer till uttryck i det dagliga arbetet 

i de två skolformerna. Genom att undersöka hur det språkliga samspelet, och i synnerhet 

användandet av frågor, ser ut i verksamheterna ville vi försöka närma oss hur barns delaktighet 

och inflytande kan gestalta sig. Vi började med att undersöka vilken typ av frågor som förekom i 

verksamheterna och i vilka sammanhang de ställdes för att gå över till att beskriva deras funktion 

utifrån hur barnen verkade tolka frågorna. Till sist gjorde vi en jämförelse mellan materialet från 

förskolan och materialet från grundskolan. Vårt resultat visar att frågor kan ha en styrande 

funktion och påverka barns beteende. Enligt Tullgren (2004, s. 121) har styrningen i förskola och 

skola ändrats från att utgå från lärarnas auktoritära position till att bli mer vänlig och hjälpsam 

vilket gör att styrningen har blivit mer osynlig. Något som Nordin Hultman (2004, s. 102-106) 

menar har gjort makten i förskola och skola mer opersonlig och snarare förankrad i de regler och 

rutiner som präglar verksamheterna än i de personer som arbetar där.  

Vårt resultat visar att lärare använder frågor för att styra barn mot önskvärda aktiviteter eller 

beteenden samtidigt som de styrs bort från andra aktiviteter eller beteenden. Genom att använda 

öppna frågor kan lärare öka barns delaktighet och inflytande genom att lärare närmar sig barns 

egna perspektiv. Detta är en förutsättning för att barn få möjlighet att uttrycka sina behov åsikter 

och intressen och därigenom kunna påverka sin situation (Emilson, 2007, s. 77, Johanson, 2003, 

s. 42-57). Den respons som barn ger på öppna frågor skulle kunna visa på att de uppfattar 

frågorna som äkta och att deras svar är viktigt och intressant. 

De retoriska frågorna verkar i stället för att bjuda in till samspel eller aktivitet snarare utgöra 

ett sätt att avbryta barns beteende och handlingar. Vårt resultat visar att dessa frågor ofta används 

efter att barn, ur lärarens perspektiv, kan ha pratat för högt, varit stökiga eller okoncentrerade 

eller lekt för vilt. Genom att retoriska frågor används för att avbryta barns beteende eller 

agerande skulle dessa frågor kunna begränsa barns delaktighet och inflytande. 

De så kallade testfrågorna ligger någonstans mittemellan öppna frågor och retoriska frågor. De 

har ibland formen av en öppen fråga men på grund av sin funktion av att förhöra barns 

kunskaper eller att reglera deras beteenden finns en likhet med de retoriska frågorna. Frågorna i 

den här kategorin verkar ofta ha ett färdigt svar som barnet ska komma på. Detta gör frågorna 

styrande och de lämnar lite rum för kreativitet och eget tänkande och skulle därför kunna utgöra 

en begränsning för barns möjlighet till inflytande och demokrati. Vårt resultat visar att lärare i 

stor utsträckning också använder testfrågor för att avbryta barns beteende och handlingar, som 

ett sätt att skapa uppmärksamhet. 
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Normer och makt 

Vårt resultat visar att retoriska frågor som också skulle kunna kallas slutna frågor är vanliga i både 

grundskolan och förskolan. I grundskolan består 28 procent av frågorna av retoriska frågor och i 

förskolan är det 26,5 procent som är retoriska frågor. Vårt resultat knyter på så sätt an till det 

resultat som Durden & Reiner Dangel (2008, s. 251-266) visar, att det är vanligt att lärare 

använder slutna frågor i kommunikationen med barn vilket de menar inte stimulerar barnens 

kognitiva förmåga i någon större utsträckning (Durden & Dangel, 2008, s. 251-266). I vårt 

resultat är 47 procent av alla frågor som ställs i grundskolan och 30,5 procent av alla frågor som 

ställs i förskolan testfrågor vilket Lindberg (2005, s. 85-88) menar är ett vanligt sätt att använda 

frågor i klassrummet. Frågor används då för att reproducera kunskap vilket inte stimulerar barn 

att tänka efter själva (Elstgeest, 1996, s .61-62). Persson (2003, s. 23-24) menar att det finns en 

risk att fokus i skolan läggs på att disciplinera barnen för att kunna inhämta kunskap. I resultatet 

används testfrågor ibland som ett sätt att fånga barnens uppmärksamhet på läraren som 

förmedlar kunskap men också förmedla en norm för hur ett barn förväntas bete sig i en samling 

eller under en lektion. Markström (2005, s. 33-34) menar att det finns en risk för att lärare 

omedvetet upprätthåller normen om hur ett barn ska vara och bete sig. Upprätthållande av 

normer är i sig ett maktutövande där lärarna har tolkningsföreträde vad det gäller vad som är 

normalt eller onormalt. Risken att verksamheten blir styrd av normer skulle kunna vara särskilt 

stor om lärare själva inte är medvetna om den makt de utövar genom sin kommunikation med 

barnen (Rönneman & Gannerud, 2006, s. 71). 

I resultatet kan utläsas att ungefär en tredjedel av alla frågor i både förskola och grundskola var 

retoriska frågor. Dessa frågor var tillrättavisning, varna för möjlig konsekvens, indirekta uppmaningar och 

uppmärksamhetsfrågor. Att använda retoriska frågor kan vara ett sätt att mildra, förvilla eller maskera 

ett budskap (Ng & Bradac, 1993, s. 5-7). Särskilt i förskolan verkar en del barn ha svårt att förstå 

det underliggande budskapet bakom de retoriska frågorna. I det sammanhanget kan användandet 

av frågor fungera som ett sätt att förvilla barnen genom att frågan leder bort barnen från det syfte 

som läraren har med frågan (Hung & Bradac, 1993, s. 119-120). Att maskera ett uttalande kan 

vara ett sätt att utöva social kontroll utan att direkt tala om vem som utför den. Det hänvisas då 

till en allmän regel som är svår att ifrågasätta (Hung & Bradac, 1993 s. 143). På liknande sätt kan 

det bli svårt för barn i förskola och skola att ifrågasätta regler och rutiner som verkar alltför 

självklara. I vårt resultat finns det tre kategorier av frågor som skulle kunna knytas till hur lärare 

andvänder frågor för att hänvisa till normer som finns i verksamheten. Dessa frågor är 

tillrättavisning, varnar för möjlig konsekvens och indirekta uppmaningar. När dessa frågor ställs så gör sig 

läraren mindre tillgänglig för svar. Frågorna leder ofta till en beteendeförändring hos barnen och i 

en del fall till förlägenhet hos barnet. Det senare skulle kunna tolkas som att barnen har agerat fel 

eller uttryckt sig på fel sätt i förhållande till de sociala förväntningar som finns på dem. 

Markström (2005, s. 30) hänvisar till Foucaults resonemang gällande disciplinära tekniker som 

syftar till att kontrollera att individer följer normen. De retoriska frågorna verkar i många fall 
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indirekt uppmanande vilket gör användandet av dem till en teknik för att utöva makt. Barnens 

respons i form av förlägenhet kan innebära att de genomgår en process där de upptäcker rådande 

normer och lär sig att anpassa sig efter dem. Foucault beskriv detta som en sorts självreglering. 

  I läroplanerna skrivs delaktighet och inflytande fram som viktiga fundament för barns 

lärande (Skolverket, 2010, s. 12, Skolverket, 2011, s. 15). Kanske kan praktiken att använda 

retoriska frågor i så stor utsträckning vara ett sätt för lärare att möta kravet på att arbeta 

demokratiskt men samtidigt kunna styra den pedagogiska verksamheten. Från vårt resultat kan 

inga slutsatser dras om det är ett medvetet arbetssätt från lärarnas sida eller om sättet att använda 

retoriska frågor är omedvetet. Användandet av retoriska frågor kanske till och med kan uppfattas 

av lärare själva som ett verktyg för demokrati eftersom frågor i sig kan upplevas som ett sätt att 

bjuda in och skapa delaktighet.  

Artighetsstrategier och makt 

Resultatet visar att många av de retoriska frågorna påverkar barnens beteende. Genom att läraren 

ställer frågor i stället för direktuppmaning skapas ett utrymme för en viss förhandling om svaret. I 

exempel 7 visas hur barnet uttrycker en mild protest mot lärarens fråga. Detta kan vara ett sätt 

för barnet att värna om sin integritet och kunna bevara sin självbild.  

Att använda frågor kan vara ett sätt att linda in ett budskap eller handling så att den inte verkar 

ansiktshotande för mottagaren (Norrby, 2004, s. 196). Genom att använda frågor i stället för 

direktuttryck kan vara ett sätt att visa hänsyn till barnets sociala fasad, det vill säga den bild av sig 

själv som barnet vill förmedla till andra (Goffman, 1959, s. 26) och undvika att barnet tappar 

ansiktet (Landqvist, 2001, s. 47-48). Dock visar våra resultat i exemplen (7), (13) och (14) att lärare 

i en del fall väljer att ställa frågan så att andra barn hör. På detta sätt kan handlingen ändå bli 

ansiktshotande. I de fall där andra barn får lyssna till en tillsägelse riktad mot ett barn blir även de 

som lyssnar påverkade av tillsägelsen.  

Det krävs av barnen att de kan lära sig att läsa av lärarens egentliga avsikter när budskapet är 

inlindat på det sätt som i exempel 5, 6, 7 och 14. I resultatet från förskolan visades det att en del 

barn hade svårt att tolka det underliggande budskapet bakom en retorisk fråga. De barn som inte 

kan läsa av läraren på rätt sätt riskerar att sticka ut och bryta mot normen och kanske bli 

stämplade av lärare som stökiga barn. Frågandet skulle kunna ses som en dold form av 

artighetsstrategi (Landqvist, 2001, s. 50) som för det positiva med sig att de skyddar barnets 

ansikte men samtidigt kan de göra budskapet vagt och eventuellt svårt att tyda.  
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9. Konklusion 

Studiens syfte har varit att studera hur lärare medvetet eller omedvetet använder frågor som ett 

sätt att påverka barns delaktighet och inflytande. För att kunna dela in frågorna i olika funktioner 

fokuserade vi på barnens respons på frågorna. Vi har kunnat ge en översiktlig bild av olika sorters 

frågor som lärare ställer och även visa på en del likheter och skillnader mellan förskola och 

grundskola. Det vi upptäckte var att det fanns skillnader i hur barn reagerar på olika sorters 

frågor. Däremot har vi inte helt säkert kunnat fastställa barnens egna upplevelser. Det skulle varit 

intressant att genom barnintervjuer ta reda på barnens egna tankar kring frågor. Det hade också 

varit intressant att veta hur lärare resonerar om sitt eget sätt att använda frågor.  

Resultatet visar att användandet av frågor skulle kunna stärka graden av delaktighet, främst när 

det gäller de öppna frågorna. Vi blev positivt överraskade över att så mycket som 47 procent av 

alla frågor i förskolan visade sig vara just öppna frågor. Samtidigt visade det sig att frågor också 

kan ha effekten att minska graden av delaktighet. Detta blev mest tydligt med de retoriska 

frågorna. 

Vår studie av hur frågor används kan ses som ett försök att undersöka hur delaktighet och 

inflytande förhandlas fram och så att säga blir till ett görande i de olika verksamheterna.  Vi tror 

att demokrati i förskola och i grundskola är en sorts aktivitet som måste upprätthållas dagligen 

genom demokratiska handlingar. Det kan finnas en risk för att det demokratiska arbetssättet tas 

för givet utan att det blir tillräckligt synliggjort eller medvetet. På så vis kan det demokratiska 

arbetet inte utvecklas, utan läroplanens mål blir bara en beskrivning av hur det borde vara, inte 

hur det egentligen ser ut. Läroplanernas mål för förskola och grundskola behöver konkretiseras 

och göras om till praktisk verksamhet. För att förverkliga läroplanens demokratiska ambitioner 

tror vi att det behövs mycket diskussioner och fortbildning som kan leda till ett medvetet 

förhållningssätt till barns perspektiv och barns medbestämmande. Barn behöver ges en reell 

möjlighet att påverka det som är viktigt för dem, men därmed är det inte sagt att de behöver få 

bestämma allt. Men framför allt tror vi att de behöver bli lyssnade på och få känna att deras 

tankar, åsikter och perspektiv räknas även om de inte alltid får sin vilja igenom i alla situationer. 

Pedagogiska konsekvenser 

En konsekvens av att läraren använder frågor i stället för direkta yttranden gör att barnen tidigt 

måste lära sig att tolka lärarens signaler, vilket kan vara svårt särskilt för de yngsta barnen. 

Mortimer (2004, s. 169-174) beskriver att barnet både förväntas anpassa sig samtidigt som det ska 

kunna ta för sig och uttrycka sin egen vilja.  Samtidigt kan användandet av frågor kanske utgöra 

en social smidighet i kommunikation mellan lärare och barn där barnet självbild inte hotas. Dock 

visar vårt resultat att frågor ofta används för att reglera barns beteende och inte sällan skapar en 

förlägenhet hos barnet. Detta kan tyda på att frågandet blivit ett sätt att styra barnen på, något 

som knyter an till det till synes välvilliga och hjälpsamma sätt som Tullgren (2004, s. 121) 



46 

 

beskriver. Frågandet skulle kunna utgöra ett samspelsmönster, som beroende på hur det används, 

både kan få positiva och negativa effekter för barns delaktighet. Om användandet av frågor är 

medvetet och den största delen av frågorna är öppna frågor eller frågor som fungerar som 

hjälpstruktur för lärandet, (Durden och Reiner Dangel, 2008, s. 251-266) så skulle frågor kunna 

bidra till en högre grad av delaktighet för barn. Om frågor däremot används oreflekterat och 

särskilt om de retoriska frågorna får överväga finns risken att frågor används som ett sätt att 

påvisa och sanktionera brott mot normer. Då blir frågandet en del av den normaliseringspraktik 

som Markström (2005, s. 33-34) menar är vanlig i förskolan. Då skulle frågandet kunna vara en 

del i ett fostrande där läraren inte använder tillrättavisningar eller uppmaningar rakt ut utan i 

stället använder frågor. Om detta sker skulle delaktigheten och inflytandet för barn kunna hotas 

samtidigt som kommunikationen mellan lärare och barn riskerar att bli otydlig ur barnets 

synvinkel. Eftersom vårt resultat visar flera exempel på där barn varit osäkra på om de ska tolka 

en fråga som en äkta informationsfråga eller om det handlar om en tillrättavisning. 

I läroplanen skrivs det om demokrati och att barnen ska ha möjlighet till ett demokratiskt 

inflytande i förskolan och skolan. Det verkar finnas en norm för hur det delaktiga barnet ska 

agera och det finns kanske en risk för att denna norm utgör ytterligare en styrning. De retoriska 

frågorna som ett sätt att hänvisa till normer och regler riskerar att begränsa barns möjlighet till 

delaktighet och inflytande. Om intentionerna som beskrivs i läroplanen inte får praktiska 

konsekvenser finns risken att förskola och skola bara blir skendemokratier! 

Konsekvenser för framtida forskning 

Det är intressant att undersöka barns delaktighet och inflytande ur ett tydligt barnperspektiv, där 

utgångspunkten är hur demokratiarbetet ser ut i praktiken snarare än vad som beskrivs i 

styrdokumenten. Hur lärares frågor kan stödja eller förhindra barns delaktighet hade också varit 

intressant att följa upp.  Det finns behov av observationsstudier där frågandet kan undersökas i 

det dagliga arbetet på förskolor och skolor. Behov finns att göra intervjustudier där lärare ges 

möjlighet att ge sin syn på användandet av frågor som ett sätt att styra. Något mer som skulle 

vara intressant är att undersöka hur olika ramfaktorer, till exempel grupp-/klasstorlek, påverkar 

barns möjlighet att påverka. 
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Bilaga 1 Observationsschema  

 
 

Tid/plats/typ av aktivitet: 

 
Föregående 

kontext 

 
Handlingen 

(frågan) 

 
Responsen 

 
Efterföljande 

kontext 

 
Egen reflektion 

över frågans 
funktion 

     

 



50 

 

Bilaga 2 Brev till föräldrar 

Hej! 

Vi är två lärarstudenter vid namn Anna Ellin och Marie Haglund som läser vår sista termin på 

lärarprogrammet vid Uppsala Universitet. Under den här terminen ska vi skriva ett 

examensarbete på 15 högskolepoäng. Syftet med vår uppsats är att undersöka hur pedagoger 

skapar förutsättningar för barns delaktighet i förskolan. 

För att kunna skriva vår uppsats behöver vi under oktober månad göra observationer under några 

pedagogledda aktiviteter. Vi önskar spela in våra observationer med videokamera för att kunna 

uppfatta detaljer i samspelet och för kunna göra en bra efterbearbetning av materialet. 

Våra inspelningar kommer bara ses oss två och bara användas för vår uppsats. Fokus i vårt arbete 

kommer inte att ligga på enskilda barn utan på samspelet mellan barn och pedagog. Alla uppgifter 

kring barn och pedagoger kommer att anonymiseras och inspelningarna kommer slängas när 

uppsatsen är klar. 

Ni kan när som helst välja att inte längre låta ert barn delta i undersökningen. 

Eftersom vår tid för att göra observationer är mycket begränsad är vi tacksamma för ett för ett så 

snabbt svar som möjligt. 

 

Hör gärna av er om ni har några frågor kring vår undersökning.  

Med vänliga hälsningar 

Anna Ellin     Marie Haglund 

Telefonnr.:    Telefonnr.: 

Mail:    Mail:  

  

   

 

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

  Videoinspelade observationer med mitt/mina barn godkänns 

 

 Videoinspelade observationer med mitt/mina barn godkänns inte. 

 

Barnets namn:_______________________________________________________________ 

 

Målsmans underskrift:_________________________________________________________ 


