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Abstract 

 
Syftet med den här studien är att undersöka hur pedagoger kommunicerar med barn och är 

medforskare när barn undersöker olika fenomen och vill få svar på frågor om 

naturvetenskap och teknik. Vilka frågor ställer barnen i ett utforskande samt på vilket sätt 

bemöter pedagogen frågorna så att det sker ett lärande? Det som framkom i min studie är att 

barn är intresserad av naturvetenskap och teknik samt att nyfikenhetsfrågorna finns där när 

pedagogen är med som en medforskare kring objektet. Forskningen påtalar om 

förhållningsätt där pedagogen i barnets omgivning följer upp barnets frågor och intresse för 

att få ett lustfyllt lärande.  Genom att låta barn få vara små forskare får de redskap att 

resonera, identifiera problem för att sedan testa och söka svar, samt hitta nya frågor att 

utforska kring. Det som också mina tankar riktades mot i undersökningen är vilken 

kunskapssyn och barnsyn man har som pedagog när man reflekterar kring barns, men också 

sitt eget lärande? Hur man är som pedagog är en stor och avgörande roll när man tillämpar 

ett undersökande arbetssätt. Finns man där som medupptäckare och har öppna och nyfikna 

ögon och ställer de rätta frågorna får man barn som börjar se sig själv som någon som både 

kan söka kunskap och lösa problem. Detta är källan till ett lustfyllt lärande. Jag har i studien 

observerat två förskolor som jag har analyserat som visar betydelsen av medforskande 

pedagoger i ett lärande objekt. 
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Inledning 

Hur arbetar man med ett undersökande arbetssätt kopplat till naturvetenskap och teknik i 

förskolan? Och hur stödjer pedagoger barnen i frågor som vidare leder till ett nyfiket och 

lustfyllt undersökande av, som i detta fall, ett tekniskt problem. 

 Mitt intresse för naturvetenskap och teknik samt hur pedagoger bemöter barn med frågor 

som leder till ett undersökande med ett lärande i fokus är bakgrunden till den här studien. 

Det som har framkommit i forskningen är att det är viktigt att lyssna på barnens frågor för 

att det ska bli en utveckling i lärandet. Men det är också lika viktigt, om än viktigare, att 

pedagogen finns där som medforskare för att kunna ta del av barnens lärande och 

utveckling.  

 

Thulin ( 2006) vill synliggöra att lärarens frågor kan inbjuda barn till dialog och resonemang. 

Genom sina frågor har läraren möjlighet att utveckla särskilda lärandesituationer och att 

rikta barns uppmärksamhet åt ett visst håll. En viktig synpunkt är dock att läraren har egna 

kunskaper och förståelse av innehållet i fråga. Lika väl som barns frågor kan visa hur barn 

förstår naturvetenskap och teknik som finns i deras vardag, lika väl kan lärarens frågor visa 

lärarens förståelse av det ämne som är i fokus (just då). Det är viktigt att läraren har en viss 

förförståelse i ämnet för att kunna hjälpa barnet att få en större förståelse för objektet, 

samtidigt som det ska finnas en nyfikenhet hos pedagogen att utgå från barnets undringar 

där de undersöker tillsammans för ett gemensamt lärande.  

 

I förskolans läroplan kan man läsa om hur förskolan ska lägga grunden för barns intresse av 

naturvetenskap och teknik, där man bör utgå från barnens erfarenheter, åsikter och tankar. 

Några mål som förskolan bör sträva mot är; utveckla sin förmåga att bygga, skapa och konstruera 

med hjälp av olika tekniker, material och redskap samt utveckla sin förståelse för naturvetenskap och 

samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemikaliska processer och 

fysikaliska fenomen (Lpfö, 98/10). Pramling Samuelsson (2003) uttrycker att pedagogen ska 

vara intresserad av att ta reda på hur barn undersöker specifika fenomen och vilka tankar 

som efterfrågas. På så sätt blir vi bättre utrustade för att ge barn hypoteser för att lära om 

dessa fenomen.  

 

I uppsatsen vill jag undersöka hur barn och pedagoger kommunicerar med varandra kring 

en naturvetenskaplig och teknisk aktivitet. Vilka frågor ställer barnen och hur bemöter 

pedagoger barnens frågor? I tidigare studier kan man läsa ibland annat Elms (2012) studie 

om barns upptäcker som inte sammanfaller med det som lärare förväntar sig och barnen får 

då mycket lite eller inget stöd alls. I de fall barnen uttrycker andra meningar än sådana som 

läraren avser, kan barnen bli avbrutna. Maktrelationen kan här spegla en syn på barnet som 

underlägset och underställt den vuxne. Det blir negativt för både barnet och lärarens 

möjlighet till ett lärande. 
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Genom Thulin (2006) studie har man kunnat se att det är läraren som sätter ramarna för 

angreppsätt och språkbruk. Om naturvetenskap och teknik gäller som en slags kultur som 

förutsätter sina regler, kunskap och språk, då kan framgångsrika lärare ses som 

kulturgränsbrytare som öppnar dörrar för barns möjligheter att röra sig mellan 

naturvetenskapens kultur och vardagskultur. En pedagogisk miljö måste sättas igång av 

någon och det kan vara både lärare och barn som är initiativtagare till det. Men det resultat 

som har framkommit är att läraren har tolkningsföreträdare. Det läraren väljer som lärande- 

objekt kan i det perspektivet ses som en konsekvens av hur läraren ser på sitt uppdrag och 

det val av innehåll och förhållningsätt som görs utifrån den synen. 

 

Jag kommer att utgå och studera problemområdet utifrån det sociokulturella perspektivet. 

Säljö (2000) förklarar det sociokulturella perspektivet med att språk-användning och 

kommunikation är helt centralt i samspelet mellan individer och utgör därmed länken 

mellan barnet och omgivningen. Säljö hänvisar till Vygotski som menar att människan 

ständigt lär sig, i alla situationer. Med en sociokulturell syn på kunskap och lärande 

betraktas inte kunskap som något som existerar enbart inom individen utan också mellan 

individer (Elfström,2014) 
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Bakgrund 

 

 Barns frågor 

På Skolverkets hemsida kan man läsa om hur dialogen stödjer barnets tankeutveckling i 

samspel med andra. När barnet får känner sig delaktigt i dialogen ökar också intresset och 

man har sett starka samband med ett framgångsrikt lärande kring detta. På Skolverkets Läs- 

& skrivportal kan man läsa om hur samtal om texter från sagoböcker lyfter dialogens 

möjligheter i förskolan. Vidare beskriver de om hur utvecklingen bland barn i olika åldrar 

kan se ut i en dialog kring  en text. Ett exempel är barn som är ett till tre år som reflektera 

kring frågor, med stöd av en vuxen som ställer frågorna. Barn ställer ofta filosoferande 

frågor som den vuxna kan utveckla i små dialoger, som exempel ” Kan myror tänka” eller 

”Varför är himlen blå? 

Detta belyser även Damber ( 2015) som beskriver i sin studie om hur barn i förskolan är 

benägna att engagera sig i utmaningar som undersöker innebörden av texter. I samspel med 

andra och hörförståelsen är väl utvecklad, kan detta leda till djupare kunskaper, om både 

berättarstrukturer och meningsskapande.  Damber lyfter (McKeown, Beck och Blakes, 2009) 

tankar kring hur barns frågor och samtal ökar när pedagogen använder sig av öppna frågor i 

en textbearbetning. 

 

I Thulin (2006) beskriver man om barns frågor som ett uttryck för nyfikenhet och en vilja att 

förstå samband och förhållanden som råder i deras omvärld. Författaren menar genom att 

studera barns frågor kan vara ett sätt att undersöka de lärprocesser barn är uppfyllda av och  

engagerade i. 

 Thulin nämner även hur filosofen och pedagogen John Dewey  riktade sin forskning på att 

göra barnens frågor delaktig i lärandeprocessen och menar att barn som ställer frågor söker 

kunskap och formulerar sina frågor utifrån sina erfarenheter och konstruktioner av världen. 

När man utgå från barnens erfarenheter menade Dewey att det är ett överlägset sätt att 

väcka intresse och förståelse för ett sammanhang.  Det betydelsefulla och viktiga är dock på 

vilket sätt läraren kan leda barnet vidare i sitt sökande efter mening.  

 

 Genom barnens egna frågor prövas nya erfarenheter mot tidigare och barns vetande om 

världen utvecklas menar Thulin (2011) En liknelse kan göras med Vygotskijs resonemang om 

utvecklingzonen. Med det begreppet ger Vygotskij perspektiv på hur barns kompetenser kan 

förstås utifrån två utgångspunkter och nämner dels den kognitiva processen, erfarenheter 

och kunskaper som barnet ger uttryck för att de redan har. Sedan den aktuella och 

potentiella utvecklingsnivån. När pedagogen utgå från barns erfarenhetsvärld och är öppen 

för vilket håll barnets intresse riktas mot kan man få syn på deras olika förmågor och 

utveckling. Det enskilda barnets frågor synliggör det barnet är intresserad av. Många 
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forskare har lyft fram betydelsen av att i lärsituationer anknyta till barns egna erfarenheter 

men få studier tycks vara inriktade på att studera de frågor barn ställer ( Thulin, 2011).  

 

Elm (2008) nämner risken om att inte ta barns frågor på allvar och menar att barns frågor inte 

blivit uppriktigt besvarade eller att barn lämnats på måfå, sökande efter betydelse. Likaså 

Siraj – Batchford (2001) varnar för, ett upptäckts-lärande som riskerar att utelämna barn till 

ett eget meningssökande. 

Vidare nämner Elm (2008) om olika studier som betonar vikten av att pedagoger riktar barns 

uppmärksamhet och inspirerar deras intresse för olika aspekter i deras omvärld. Pedagogen 

ser vilka idéer barnet har genom till exempel samtal eller teckningar som barnet ritar och 

lyfter därmed fram mångfalden av idéer kring ett innehåll med avsikt att visa variationer av 

uppfattningar. Variation av material bidrar till barns förståelse av orsak-verkan av 

problematiken menar Elm. Med hjälp av konkreta redskap har yngre barn en förmåga att 

komma fram till logiska slutsatser när situationen som de befinner sig i är förståeligt och 

meningsfullt.  

  

I Pramling och Pramling (2008) beskriver Ärlemalm-Hagser om lärobjektets betydelse för att 

få barn intresserade av olika teman. Oftast intresserar sig barn snabbt för naturvetenskapliga 

och tekniska teman där de får undersöka och utforska olika objekt på förskolan. De 

förhållningsätt som barn visar när det utforskar kring ett objektet är att observera, göra 

antagande och nya experiment utifrån egen förståelse, det vill säga ett systematiskt 

tillvägagångsätt. Genom att lära barn att systematiskt studera till exempel på skillnader och 

likheter, ges det djupare förståelse för naturvetenskap och tekniska arbetssätt och barn 

utvecklar även sitt naturvetenskapliga språk.  

 

Detta för mina tankar vidare på variationsteorin där Marthon och Tsui (2004) i ( Doverborg, 

Pramling, Pramling, 2014) lyfter det mest väsentliga i lärande där barn får lära sig att urskilja 

olika aspekter av sin omvärld. Enligt författarna kan det bli en viktig fråga för lärare att 

kunna hjälpa barn att urskilja och förstå olika aspekter, både kritiska och tillfälliga.  

  Ärlemalm-Hagser beskriver ett exempel om de kritiska aspekterna som att barn vet att en 

insekt är ett småkryp. Men det vet inte att vad som skiljer insekter från andra småkryp.    

Doverborg, Pramling,Pramling (2013) kan man läsa om att använda variation för att 

expandera barns tankevärld (Pramling Samulsson och Asplund Carlsson, 2003) Detta 

handlar om att låta barns idéer och tankar komma fram för att läraren i nästa led ska ge barn 

förutsättningar att upptäcka att de har olika tankar och idéer, läraren synliggör att man kan 

tolka och förstå saker på flera sätt. 

Eshach (2006) diskuterar barns motivation och nyfikenhet som är den främsta anledning till 

varför barns ska få möta naturvetenskap redan i förskolan. Both (1997) anger skäl som att det 

är frågorna som är drivkraften i barns utveckling. Författaren menar att barns interaktion 

med omvärlden kan utifrån framställas som en dialog ”an interplay of questions and 
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answers”. Det finns även en risk att pedagoger inte tar barns frågor och utvecklingspotential 

på allvar och menar att barn får planlöst söka efter mening. 

Enligt Both (1997) i (Thulin, 2011) handlar naturvetenskap och teknik för barn bland annat 

om att lära sig att lyssna, observera, se och ställa frågor, om att kommunicera och reflektera 

kring sina iakttagelser och att stimulera barns nyfikenhet och ”sense of wonder”, eller med 

andra ord, exponera relationer och mångfald och om att bidra till språk och 

matematikutveckling. Anderson (2010) betonar även detta och beskriver när barn är i ett 

undersökande kring naturvetenskapliga fenomen i tidig ålder är det en naturlig och viktig 

del i barns lärande. Barns nyfikenhet är en kraftfull katalysator och en vägledning för att få 

en förståelse för sin omvärld. Detta tidiga naturvetenskapligt utforskande kan vara ett 

värdefullt sammanhang där barn kan utveckla andra viktiga färdigheter, förutom samarbete, 

språk och tidig matematisk förståelse. 

 

Harlen (2006) drar liknade slutsatser om naturvetenskap som lärobjekt och uttrycker att den 

moderna naturvetenskapen är olik den naturvetenskap som förespråkar ultimata sanningar. 

Författaren diskutera att naturvetenskap bör kännetecknas av begrepp som förklaringar och 

förståelse, om mänskliga försök genom kreativt handlande och en föreställningsförmåga. 

När som helst kan naturvetenskapliga teorier ändras i ljuset av nya bevis och menar att det 

är genom sin funktion som en princip eller teori kan ge sitt värde, menar författaren.  

Naturvetenskap berör olika fält som teknik, kemi, biologi och fysik. Naturvetenskap har 

reviderats också i förlängningen etiska aspekter och överväganden. Genom att ha en 

kunskap till naturvetenskap kan ses vara en del av en naturvetenskaplig kontextens språk, 

samtalsteman och begreppsuppfattningar så man kan samtala med andra. Samtidigt vill 

författaren understryka om att vara en ” medveten och aktiv medborgare i ett demokratiskt 

samhälle” genom att känna tillit till den egna förmågan och tro på sig själv att kunna 

påverka, som också är grundbulten i ett lärande för hållbar utvecklig (Pramling, Samuelsson 

och Kaga, 2008).  

 

Frågor som stödjer ett lärande 

Elstgeest (1996) och Elfström (2014) beskriver olika typer av frågor som de kallar för 

produktiva och improduktiva. De produktiva frågorna stimulerar produktiv verksamhet och 

är frågor som är undersökningsbara. Motsatsen till det är improduktiva som inte leder till 

vetenskaplig aktivitet utan bara frågar efter faktakunskaper. Sådana frågor anses också 

nyttiga för att få igång samtal eller utveckla barnens läsfärdighet men inom vetenskaplig 

forskning är dessa frågor improduktiva och begränsade. Ett exempel på dessa kan vara;  

Vad heter den här blomman eller insekten? Faktafrågor är frågor som har ett givet svar som 

till exempel ja eller nej eller antal ben, färg på något som beskrivs.  

 



  

6 
 

Doverborg och Pramling (1996) ger exempel på produktiva frågor som ”vad ser det ut som? 

Vad tror du det är? Kan det vara något annat?” Det kan ge barnet större möjligheter att 

fundera vidare. Pedagoger som är reflekterade och använder sig av arbetssättet att finna och 

lösa problem av många olika sorter som innehåll, kan ge barn förutsättningar för detta 

genom att ändra i situationen. Vidare beskriver författarna att pedagogen har en tanke när 

hen presenterar ett problem och tänker sig en viss struktur av det. Barnets tanke kan vara en 

annan än lärarens när det tar sig an material och aktiviteter. Här kan man märka hur lärare 

och barn samspelar och det blir avgörande i hur processen fortskrider. Samspelet hos 

pedagogen kan variera från indirekt stödjande:” Du jobbar verkligen bra med din bro” till 

direkt stödjande:” vad blir det för skillnad om du använder tejp istället för lim?” eller en 

direkt fråga som: ” Hur ska du göra för att det ska bli en stabil bro, som du ville bygga?”  

Författarna menar att vuxna har blivit socialiserande till att vilja ha det rätta svaret, vilket 

innebär att vi har svårt att se att problem kan ha många olika lösningar. När vi vuxna kan 

göra oss fria från den i vårt samhälle ”rätta svaret-kunskapssynen” kan vi börja uppmuntra 

barn att tänka och ge uttryck för många fler idéer för att finna sin egen fungerande lösning 
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Här nedan beskriver Doveborg och Pramling frågorna som kännetecknar olika typer av 

frågor som leder eller inspirerar till olika aktiviteter: 

 

Uppmärksamhetsfrågor som får barn att 

observera. 

Har du sett myrans antenner? Hur känns 

vattnet? Hur skiljer sig löven åt? 

Frågor som får barn att räkna och mäta Hur många ben har myran? Hur lång är 

masken? 

Frågor som får barn att jämföra och 

upptäcka skillnader. 

På hur många sätt liknar de här kärnorna 

varandra? Vem tror ni hoppar längst?  

Frågor som leder till ett utforskande Vad händer om du lägger en isbit i vatten? 

Frågor där pedagogen formulerar ett 

problem 

Hur kan du undersöka vad myror äter? 

Hur kan du bygga så en bro blir stabil? 

 

Elfström (2014) menar att frågor kan uttryckas på olika sätt beroende åt vilket håll man kan 

gå. Med frågorna hjälper man barnen att göra egna hypoteser, göra observationer, dra 

slutsatser och föreslå experiment. De övar sig också att utforma egna produktiva frågor. Kan 

du hitta ett sätt att lösa problemet? Vad tror du kommer att hända om…? Har du lagt märke till…?  

Varför tror ni att…? När det gäller vad- och varför-frågorna, anser Elstgeest och Elfström att 

barnen behöver få tid på sig att studera objektet och förstå hur det förhåller sig och komma 

fram till ett svar som de är nöjda med. Detta är för att undvika att de kan känna sig 

misslyckade för att barnet inte har hunnit skaffat sig någon egen erfarenhet av ämnet.    

Vidare menar författarna att det är betydelsefullt att pedagogen ställa passande frågor vid 

olika situationer. Genom att ställa produktiva frågor får de svar på barns erfarenheter och 

upplevelser, samt deras tankar och idéer. Det ger ett ypperligt tillfälle för pedagogen att gå 

vidare i förberedelser kring en planering av en aktivitet. Det blir en växelverkan i lärandet 

som ur ett sociokulturellt perspektiv. I reflektioner över de frågor och svar barnen ger, kan 

sedan pedagogen gå vidare i sin planering. Det blir ett samspel i lärandet ur ett 

sociokulturellt perspektiv. 

 

 Anderson (2010) beskriver hur man främjar barn att göra observationer, ställa frågor, 

undersöka och dra slutsatser kring ett vetenskapligt sökande. Som ett exempel beskriver 

författaren utifrån en byggkonstruktion där barn utmanas att bygga hus för ett djur. 

Frågeställningarna från lärare beskrivs som några av dessa exempel ” Hur kommer ditt djur 

in och ut ur huset”?  Vad ska ditt djur göra om det regnar”? Var kommer ditt djur att äta”? 

Dessa frågor är utformade för att främja en dialog mellan lärare och barn. Det ger barn 

förståelse att öka reflektionen på byggprocessen och menar att dessa frågor uppmuntrar till 

vetenskapliga samtal.  

 

 Elstgeest (1996) beskriver hur små barns frågor speglar deras iver att knyta an tidigare 

erfarenheter. Också när ett försök att hitta anknytningar, med hjälp av intressant material 

som leder barnens nyfikenhet sällan till spontana frågor utan istället till ett klart  
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konstaterande.  

 ”Titta jag ser snigelns ögon”. Vid det här tillfället bör läraren ingripa och formulera 

problemet så barnet kan undersöka dem på ett vetenskapligt sätt: ” Är det riktiga ögon? Kan 

sniglar se? Hur tar vi reda på det?” Det som författaren menar här är att det inte är barnet 

som sätter igång den vetenskapliga aktiviteten, utan det är lärarens frågor som är de viktiga i 

sammanhanget. 

 Elstgeest (1996) menar också att vi inte kan undvika barnens” varför” frågor och menar att 

den frågan kommer naturligt och ofta hos barn. Genom att bryta ner frågan och utgå från 

barnens erfarenhet och istället ställa frågan ”vad händer om…? Och be barnet göra egna 

iakttagelser och ger möjlighet till ökat lärande.  

.   

Doveborg och Pramling (2012) beskriver olika typer av frågor och nämner att frågor av 

ledande karaktär bör användas av försiktighet därför att det kan lätt kan skapa osäkerhet hos 

barnet. Författaren menar att i vissa fall kan det vara befogat att använda sig av påståenden, 

som; ” Du tycker väl att...”, ” Barn får inte…”, ” Det är väl roligt att..”.  Genom att besvara 

”hur” i samtalet kan barnet gå vidare i sin berättelse. När samtalet har fått en karaktär av en 

dialog, desto mer vill barnet dela med sig av sina tankar och föreställningar.  Doveborg och 

Pramling ger exempel på frågor; ”Hur gjorde du när du..?” , ”Hur gick det sedan..?” ”Hur 

såg det ut..?” ”Hur skulle du vilja..?”, ” Hur menar du då, berätta!”. Oavsett vilka frågor vi 

ställer till barnet, måste de följas upp med utgångspunkt i barnets svar. Doveborg och 

Pramling menar att som pedagog måste man ha en ide om vad man vill med samtalet. Det är 

en svår balansgång mellan att låta barnet prata fritt och att som pedagog styra frågorna. Styr 

man inte samtalet alls finns det risk för att man inte får veta det man vill. Att följa upp 

barnens svar och få dem att ge uttryck för sina tankar kräver att lärare är lyhörd för barnens 

svar och formulerar följdfrågor utifrån vad de säger. 

 

Från ett undersökande arbetssätt 

 I Thulin (2006) kan man läsa om den forskning som rör yngre barns lärande. Den är riktat 

mot en lärandeprocess som innehåller ett didaktiskt förhållningsätt som benämndes som 

processinriktat. Lenz Taguchi (1995) hävdar där att pedagogers arbete” till stor del handlar 

om att lyssna och låta sig inspireras av barnens frågor och nyfikenhet, att hålla deras frågor 

vid liv och att följa och studera hur barnen söker svar på sina frågor” (s.30) Ett utforskande 

barn och en medforskande pedagog förordades. Författarna menade att ”genom att barn 

själva formulera frågor är det deras erfarenhet som styr” och ”att börja uppfatta sig själv som 

någon som både kan söka kunskap och lösa problem är att börja se sig själv som lärande 

person” (s.27) Förskolläraren framträder som den frågande parten, som med hjälp av sina 

frågor håller liv i samtal och aktiviteter medan barnet huvudsakligen ska vara den aktiva och 

som söker sin kunskap.  
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Pramling och Pramling (2008) kan man läsa Elgestgeest, Harlen och Symningtons  

beskrivning om betydelsen av att diskutera och kommunicera olika naturvetenskapliga 

fenomen med barn i vardagen. Det som påvisas är tre olika sätt som kan vara användbart i 

arbetet med yngre barn. Det som författarna anses som viktig för lärandet är att låta barnen 

skapa bilder (teckningar) av lärandeobjektet. Genom att samtala i grupp och inviduellt samt 

att utveckla barns kompetens att formulera frågor ökar deras förståelse som leder till ett 

utforskande där barn knyta an till tidigare erfarenheter. Detta leder ofta till nyfikna och 

spontana frågor.  

Detta uttrycker även Elfström (2014) som menar att när barn upptäcker något spännande 

kommer oftast utrop som ”Titta här! Kolla! Barn som ännu inte har språket visar genom sitt 

kroppspråk att något spännande finns att utforska. Men det finns även de som går in i ett 

tyst undersökande. Här startar vanligtvis en noggrann observation av pedagogen om vad 

barnet undersöker och ger dem material och ställer de produktiva frågorna för att komma 

vidare i sitt utforskande. Ett naturvetenskapligt arbete bygger på att samla, sortera, ordna 

och pröva och benämna. Det gör även barnet i sin utforskarprocess i sin lek och gestaltandet 

där man använder fantasi och ett förutsättningslöst prövande.   

 

Vidare beskriver författaren om den utforskande kulturen ska bli möjlig måste förskolan 

inbjuda till ett utforskande arbetssätt. Litteratur, instrument, verktyg samt olika material 

måste finnas tillgänglig för att locka till ett undersökande både inne och i utemiljön. Det ger 

ett vidgat språkbegrepp som utöver skrift och tal, innehåller drama, bild, musik, dans, 

matematik som är andra sätt vi kommunicerar på. Genom att ta tillvara på tillfällen och 

utmana barnet vidare i sitt utforskande går det från nya upptäckter vidare till nästa. 

 

Frågeformuleringar och hypoteser är viktiga i den utforskande arbetsprocessen belyser 

Elfström, och menar att det är en förutsättning om man ska komma vidare i processen. Med 

videofilmning har man observera när pedagoger prata med barn och som samtidigt 

undersöker något, inte lyssnar till pedagogen. Försöker pedagogen ge information och fakta 

kring objektet slutar det med att barnet går sin väg och tappar koncentrationen. Det här kan 

misstolkas menar Elfström då det istället betyder att barnet har undersökt färdigt genom att 

samla, observera och leka, samt behöver få nya verktyg att komma vidare med sitt 

utforskande. Det är i det här stadiet som barn blir mottagliga för information och fakta. 

 

Pramling och Pramling (2008) kan man läsa om forskning som visar att det är viktigt att barn 

får reflektera kring sin egen förståelse i sin omvärld och att de får möta andra sätt att tänka 

och förstå olika fenomen tillsammans med kamrater och vuxna. Thulin (2006) har i sin studie 

visat hur barn och lärare kommunicerar om naturvetenskapliga fenomen i förskolan och som 

visar hur svårt det kan vara att hålla fokus på lärandeobjektet, alltså det som är tänkt att 

barnen ska uppmärksamma och utveckla kunskap om. Det som händer att fokus hamnar lätt 

på något annat. Thulin menar att det detta är en komplex pedagogisk fråga om hur man ska 

hitta balansen kring lärobjektet och barns inflytande och delaktighet.  
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Det naturvetenskapliga lärandet i förskolan bör ha sin utgångspunkt i barns egna upptäckter 

och utforskande av naturen. Siraj- Blatchford (2003) förespråkar ett förhållningsätt där vuxna 

i barns omgivning följer upp barnens nyfikenhet och intressen. Genom att ”leka forskare” 

kan barn lära sig de färdigheter som krävs för att på ett systematiskt och vetenskapligt sätt 

utforska världen. Det barn får är redskap för att resonera, identifiera problem och 

föreställningar för att sedan på ett systematiskt sätt testa, experimentera och söka svar samt 

hitta nya frågor att utforska. Naturvetenskapliga metoder skapar förutsättningar där både 

kreativitet och logik möjliggör kunskapsutveckling och uppfinningsförmåga (Ärleman- 

Hagser, 2008). 

 

Uppmärksamheten, nyfikenheten och frågorna uppkommer när barnet har så mycket tilltro 

till sin egen inre värld att det också vågar sätta den på prov. Barnet tar sin erfarenhet på stort 

allvar att de inte bara låter den yttre verkligheten fladdra förbi (Leicht Madsen,1999) . 

Detta menar också Thulin att barn förbereder sig vid olika former av deltagande. I sin studie 

såg författaren att läraren gav mer tid till experiment, undersökningar och samtal i ett 

projekt med ett särskilt innehåll, ökade barns intresse och antal frågor över tid. Barnen blev 

aktiva i sitt eget lärande. 

 

Sociokulturellt perspektiv  

Säljö (2000) beskriver människan som den kommunicerande varelsen. Vygotsky (1986) 

belyser det sociokulturella genom att beskriva perspektivet som ett verktyg eller redskap 

som vi använder som resurser, såväl fysiska som språkliga. Dessa resurser använder vi när 

vi agerar och vill förstår vår omvärld.  

Enligt Vygotski (1995) är ett utforskande bland barn i den tidigare åldern tydligt kopplat till 

fantasin. Vygotski talar också om den proximala utvecklingzonen som menas med att barn 

lär genom att undersöka och reflektera över det som är obekant för dem och genom de når 

barnet ny kunskap. Detta är beskrivningar ur ett sociokulturellt perspektiv där barn lär 

genom interaktion med andra med leken som arbetssätt för att få ett lustfyllt lärande. 

 

Vilken syn på kunskap eller synen på människan man som pedagog bär med sig och 

förmedlar, har stor betydelse för vilken typ av pedagog man väljer att vara. Väljer man att se 

barn som kompetenta, med stor nyfikenhet och lust att lära och utmanas? Eller väljer vi att se 

barns svagheter?  I Åberg och Lenz Taguchi (2005) kan man läsa att barns intresse och lust 

att lära beror mycket på pedagogens barnsyn och pedagogens syn på sig själv i rollen som 

pedagog. Det som författarna menar är att ett lärande konstrueras genom interaktion mellan 

barn, pedagog och omgivning och i detta ska pedagogens grundsyn vila på. 
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Våra handlingar grundar sig på tidigare kunskaper och erfarenheter, men också på vad den 

sociala verksamheten kräver och tillåter. I en social situation, ett sammanhang som är väl 

känt, och kan sättas i förbindelse till tidigare erfarenheter menar Säljö (2000) att en sådan 

situation skapar förväntningar, förtolkas till hur vi ska agera. Eftersom människan ingår i 

många olika sociala gemenskaper blir hen därför flexibel i sitt tänkande, i ett handlande och i 

sin kommunikation. Thulin (2011) menar att förskolans sociala verksamhet påverkar och 

skapar mönster på barns förväntningar och vad det tar för givet. Det synsätt som råder i 

verksamheten påverkar hur barns frågor bemöts. Att få ökande kunskaper inom 

naturvetenskap och teknik kräver ett samtalande klimat. 

 

Utvecklingspedagogik 

Pramling och Pramling (2008) beskriver (Pramling Samuelsson och Mårdsjö,1997)  

tre betydelse fulla principer för utvecklingspedagogiken. Det som betonas är att ta tillvara på 

mångfalden av barns idéer, att få barn att tänka, reflektera och uttrycka sig på olika sätt samt 

att fånga situationer som intresserar barnet. Det författarna menar är att lärarens egna 

erfarenheter ses i det här sammanhanget som en tillgång i lärprocessen. Vi människor möter 

världen med olika erfarenheter som ligger till grund för hur vi upplever och tar oss an olika 

företeelser i vår omvärld. 

 

 Inom utvecklingspedagogiken betonas barns perspektiv där barnet är med och lämnar sitt 

bidrag, och barn får möjlighet att höja sina röster (Halldén, 2003). Författaren menar att om 

barnet ska få möjlighet att urskilja något krävs variation, att kunna ha det ”kända” framför 

sig samtidigt som det nya, variationen kan ses. Utvecklingpedagogiken betonar alltså 

betydelsen av de förväntningar barn möter från de vuxna och de sätt de samspelar och 

kommunicerar som omgivningen sätter igång. Barn anpassar sig till de förväntningar som 

miljön inbjuder till (Pramling Samuelsson och Mårdsjö,1997). Utvecklingspedagogiken 

kräver alltså visst förhållningsätt. Genom pedagogisk forskning så är vi intresserade att ta 

reda på hur barn tar sig an olika speciella fenomen och där vi kan bli bättre utrustade att ge 

barn förutsättningar för att lära om dessa fenomen. Ett exempel är att barn utvecklar 

förståelse för sin egen delaktighet i naturens kretslopp.  
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Syfte och Problemformulering  
Syftet med denna observationsstudie är att undersöka dialogen mellan pedagog och barn i 

ett utforskande med naturvetenskapligt och tekniskt perspektiv.  

Jag kommer att fokusera på följande frågeställning: 

 

 Vilken typ av frågor ställer barnen ? 

 Hur bemöter pedagogerna dessa frågor? 
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Metod 

I detta kapitel presenterar jag hur jag har använt mig av en kvalitativ undersökning och 

därefter följer en beskrivning av hur studien genomförts och hur urvalen har gjorts. 

Avsnittet efter beskriver och motiverar jag vilken analysmetod som används och kapitlet 

avslutas med de etiska överväganden som gjordes.  

 

 

Metodval 

Syftet är att öka kunskapen om hur barns frågor bemöts av pedagoger i ett undersökande av 

en naturvetenskaplig och teknisk aktivitet och på vilket sätt pedagogen är medforskare i 

aktiviteten. 

Totalt har jag genomfört sex observationstillfällen med ljudupptag samt förstärkt detta 

genom att föra anteckningar om gruppsammansättning, rum, placering och andra visuella 

bilder som beskriver aktivitetens innehåll. 

Jag har valt en kvalitativ undersökning i form av en fallstudie, där ljudobservationer och 

anteckningar ingår som metod. Stukát (2011) förklarar det kvalitativa synsättet som att tolka 

och förstå de resultat som framkommer, inte att generalisera, förklara och förutsäga. Man vill 

istället utmärka eller utforma något. I mitt fall bedrivs fallstudien empiriskt. Genom att 

observera ute i verkligheten får jag kunskap och erfarenhet av barns livsvärld. Mitt sätt att 

observera med ljudupptag samt föra anteckningar valde jag istället för att videofilma, det är 

samtalet som jag intresserar mig för och inte direkt samspelet mellan barnet och pedagogen.  

Fallstudier förklaras som en kombination av olika metoder som observationer, brev,  

intervjuer, bilder osv. Enligt Stukát får forskaren fram kunskap och djupare förståelse, en 

flerdimensionell bild. Fallstudie inriktar sig i synnerhet på sociala relationer och processer på 

det man vill undersöka. 

 

En aspekt som jag tänkte på när jag valde ljudinspelning som observationsmetod var att 

filminspelning kunde påverka pedagogens närvaro och att nackdelen kan vara att kameran 

blir rumsligt bunden och att man som observatör kan känna sig låst vid kameran. Själv 

upplevde jag ljudupptaget som en bra metod, där ljudet var klart och tydligt samt att det var 

endast frågor och svar som är intressanta och inte interaktionen. Dessutom komplettera jag 

min observation genom stödanteckningar och egna reflektioner.  

Min ambition är som Thulin uttrycker det, att försöka först få en innebörd i det som sker i en 

situation, det vill säga hur lärare och barn kommunicerar i ett utforskande i naturvetenskap 

och teknik.   
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Urval och genomförande 
 
I denna undersökning valde jag ut två förskolor. Båda förskolorna blev slumpmässigt vald. 

Båda förskolorna är belägna i en stad i Mellansverige. 

För att få svar på mina forskningsfrågor valde jag att observera barn som är mellan tre till 

fem år samt en pedagog på vardera förskola. Den första förskolan som jag besökte består av 

två avdelningar med åldersindelade barn och arbetet är inspirerat från Reggio Emilia 

filosofin. Det var 5 barn i åldern 3-5 år och det var samma grupp barn och pedagog vid alla 

tre tillfällen. Den andra förskolan som jag besökte har fyra avdelningar och med blandade 

åldrar. Där var det fyra barn i åldrarna 5-6 år samt en pedagog som deltog i observationen. 

Jag genomförde samtliga observationer tre gånger i följd för att få ett bredare utslag kring 

frågeställningen. 

Den första kontakten togs via förskolechefen på respektive förskola. Jag skickade ett missiv 

till förskolechefen för att beskriva min studie och vilken metod som skulle användas i 

undersökningen. Nästa steg kontaktades förskolan via telefonsamtal för att få ett klartecken 

till att få genomföra studien. Vid det tillfället gav jag samtidigt pedagogen information om 

hur undersökningen skulle gå till. Efter detta skickade jag ett skriftlig information om 

forskningens syfte till barnens vårdnadshavare. 

 

 

Min ingång i studien är att undersöka hur pedagogen och barnet/ barnen kommunicerade 

med varandra kring en naturvetenskaplig och teknisk aktivitet som jag arrangerade.  Genom 

min tidigare kontakt med pedagogerna visste jag att barnen hade arbetat med Bockarna 

Bruse som ett projekt och att sagan var välkänd för dem. Jag bestämde mig därför att barnen 

skulle få tillverka en bro till Bockarna Bruse. Därefter tog jag kontakt med NTA samordnaren 

för förskolan i kommunen för att be om få tillgång till olika material till min aktivitet, vilket 

jag fick. (NTA står för Naturvetenskap och teknik för alla och är ett skolutvecklingsprogram 

för både förskola och skola.)  Detta gav lika förutsättningar till hela min studie  

 

Efter ett kort samtal med pedagogen vid första tillfället bestämdes hur aktiviteten skulle 

läggas upp. Jag började första tillfället med att berätta för barnen att de skulle få tillverka en 

bro till Bockarna Bruse, samtidigt som jag ställde fram figurerna som finns med i sagan.  

Efter det tog pedagogen över och jag intog min roll i bakgrunden av aktiviteten. Pedagogen 

utgick från barnens intresse och tiden för observationen styrdes av det. Totalt tog aktiviteten 

på förskola 1 cirka två och halv timme totalt för dessa tre tillfällen och cirka tre timmar på 

förskola 2. 
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Bearbetning 

För att sammanställa resultatet från ljudobservationen transkriberades observationen i sin 

helhet. Anteckningarna använder jag för att förstärka ljudinspelningen med pedagogens 

placering, uttryck och den rumsliga miljön. Jag har kategoriserat dialogen mellan pedagogen 

och barnen för att se mönster och likheter i dialogen mellan pedagoger och barn. Jag har 

kritiskt granskat materialet i omgångar för att hitta gemensamma nämnare och i analysen 

tagit stöd från litteraturen i ämnet. 

 

Etiska övervägande 

I vetenskapsrådet (2002) kan man läsa de forskningsetiska principerna som har syftet att ge 

normer till villkor mellan forskare och uppgiftslämnare så att vid motsättning kan en god 

avvägning ske mellan forskningskravet och individskyddskravet. Det grundläggande 

individskyddskravet kan precisera i fyra allmänna huvudkrav på forskningen. Följande krav 

kallas samtyckeskravet, informationskravet, nyttjandekravet och konfidentialitetskravet. 

Barnens namn är fingerade för att inte kunna identifieras och alla pedagoger presenteras 

med ett och samma P, vilket man kan se i resultatdelen. Jag informerade både förskolechef, 

vårdnadshavare, pedagog både muntligt och skriftligt att jag ville göra en ljudobservation på 

förskolan. I samråd med förskolechef bestämde vi att enbart informera vårdnadshavarna 

med ett brev om mig själv samt mitt examensarbete.  

 

Resultat och analys 

I resultat och analys delen kommer jag att redovisa två olika fall och med olika utslag på 

studien. Syftet är att undersöka hur dialogen ser ut i ett utforskande kring ett objekt mellan 

barn och pedagoger. Jag har delat upp dialogdelen i olika kategorier för att kunna se 

dialogen från olika perspektiv. Därefter kommer en kort analys med egna tankar och 

reflektioner. Jag kommer att presentera pedagog som P och barnens namn är fingerade. 

 

 

Kort bakgrund kring situationen  

För att få ett sammanhang visar jag här en kortfattad bakgrund till observationerna som 

gjordes. 

Jag besökte två förskolor som jag i tre dagar vardera observerade i följd. På förskola 1 

observerade jag fem barn i åldrarna tre till fem år samt en pedagog. På förskola 2 var det fyra 

barn i åldrarna fem till sex år samt en pedagog. Det var samma grupp barn och pedagog vid 

alla tre tillfällen. Till objektet använde jag mig av sagans figurer som inspiration och ställde 

upp dem på bordet framför barnen samtidigt som jag berättade om uppdraget att tillverka 

en bro till Bockarna Bruse. 
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 Jag kommer att introducera förskolorna som Situation 1 och Situation 2 i resultatet.  

 

 

Situation1. 

Sagofigurerna placerades på det rektangulära bordet samtidigt som barnen berättade om 

vilka figurerna föreställde. Det var tre bockar, ett troll, vattnet (blått tyg) och gräset (grönt 

tyg). Barnen ställde sig frågande att inte bron fanns med? Därefter berättade jag om 

uppdraget. Det var att tillverka en bro till bockarna Bruse med det material, som fanns 

tillgängligt. Efter det gick jag in helt och hållet i observatörsrollen. Jag placerade mig en bit 

ifrån bordet för att påbörja observationen.  

Barnen tog sig an uppgiften direkt och ville börja använda material från verksamheten som 

de hade erfarenhet av. Materialet som användes var; klossar, färg, pappkartong, sugrör, 

glasspinnar, ståltråd, gem, toarullar, stenar, lego och limpistol,  

 

 

Dialogdel, bron som objekt 

Barnen undersöker materialet som de har framför sig på bordet medan pedagogen ställer 

frågor om hur en bro ser ut och vad den har för funktion. 

 

 - Hur ser en bro ut? Vad har ni för idéer? Frågar P 

- Jag vet en bilbana med bro. det finns ett hål under som man kan åka igenom, säger Olle 

- Vad kan åka under en bro då? Frågar P 

- Vatten kan åka, en båt, säger Olle 

 

Barnen berättar utifrån sin erfarenhetsvärld och pedagogen lyssnar nyfiket. 

 

 - Men vart ska trollet bo? Ska vi hämta sagan för att se hur bron ser ut i sagan? Frågar P 

 

Alla barnen vill tittar tillsammans med pedagogen i sagoboken om Bockarna Bruse. Barnen 

samtalar om hur bron ser ut och att det finns stenar där.  

 

 -.Är det någon som vill börja rita bron? Frågar P 

 

Barnen ger ingen respons om att vilja rita utan istället fortsätter nyfiket undersöka de olika 

materialen som tagits fram. Pedagogen lyssnar nyfiket till hur barnen samtalar om 

byggmaterialet och om hur sagans bro ser ut. Pedagogen fortsätter att ställa frågor; 

 

 - Finns det någon bro där du bor? Frågar P 
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Ett barn berättar om vatten och stenar samtidigt som han undersöker glasspinnarna. Frågan 

blir obesvarad och pedagogen tar inte upp frågan igen.  

Barnen lägger glasspinnarna i lång rad, tätt ihop på bordet samtidigt som de tittar i  

sagoboken. Barnen kommenterar stenarna igen som finns på bilden. 

 

 - Men kolla på trollet som ligger här! Den bodde under bron hörde jag er säga men det är 

väldigt, väldigt trångt här, ser ni det? Väldigt trångt att ta sig under? Säger P 

 

Pedagogen beskriver ett problem om hur trollet ska få plats under bron när barnen har lagt 

glasspinnarna direkt på bordet, tätt, tätt ihop. 

Barnet tittar i sagoboken om stenarna som ligger under bron 

 

- Kolla på den här bron då, stenarna gör att inte bron ramlar ner på trollet! Säger Fia 

- Är det stenar under bron? Har vi några stenar här som ni vill använda? Frågar P 

 

Barnen hämtar stenar på avdelningar som blir ytterligare ett byggmaterial till bron. Barnen 

är entusiastiska och placerar stenarna som det ser ut i boken.  

Pedagogen smittar av med sin nyfikenhet och entusiasm när hon ser hur barnen kommer 

igång med ett gemensamt brobygge. 

 

 - Åhh vad spännande! 

 

Pedagogen glittrar med ögonen och följer barnens utforskande. De är mycket entusiastiska 

under arbetet med sin uppgift. Några barn är mer aktiva än andra. Ett barn sitter tyst och 

tittar på. Pedagogen vänder sig till honom och frågar hur han tänker kring bron. 

 

- Har du kommit på någon bra konstruktion som vi kan göra med bron? Frågar P 

- Jag vill limma stenarna uppepå bron, säger Olle 

- Hörde ni andra vad er kompis sa? Jag vill att ni lyssnar på varandra, säger P 

 

Barnen är fullt upptagna av sin egen tanke kring bygget och lyssnar inte på varandra på det 

sätt som pedagogen önskar. 

 

Analys 
Vid först observationstillfället ser jag hur barnen undersöker sitt material de har framför 
sig. Pedagogen erbjuder barnen att rita för att få ta del av barnens tankar kring objektet, 
men med utan resultat. I detta skede vill barnen först bekanta sig med materialet för att 
senare påbörja tillverkningen av bron. Pedagogens medforskande roll visar att hon har 
förståelse för barnens behov av att låta dem i lugn och ro få undersöka materialet. 

Pedagogen visar ett intresse för att gruppen ska dela sina tankar med varandra och dela 
med sig av sina idéer. Barnen får nya begrepp och förståelse för naturvetenskap och teknik i 
samspel med andra och lärandet i en social kontext har stor betydelse här.  
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Från upptäckarfasen till byggandet 

 
Pedagogen förklarar att bygget kan bli bättre om man får tänka och se hur andra broar ser ut. 

     

 - Här har vi en sorts bro som ni kan bygga men det finns så många andra broar, säger P 

 - Pappa har kört på en bro när han åker på jobbet. ( barnet berättar vad bron heter) 

 - Aha! Det är ju en bro. Ser den ut så här?( pedagogen pekar på bron i sagoboken) 

 - Nää, den är längre. Den är byggd på mark som är hård, något hårt och så har den räcken, 

säger Olle 

 - Aha, varför har den räcken? Frågar P 

 - För att de inte ska ramla ner där, säger Olle 

 

Barnet förklarar utifrån hans erfarenhetsvärld. Pedagogen lyssnar nyfiket och fortsätter ställa 

frågor om storleken på den bro som barnen vill göra. 

 

- Är det trångt under bron? Eller har han mycket plats? Frågar P 

 

Pedagogen visar bilden från sagoboken och samtalet kommer från bokens bilder. 

 

- Det ser ut att det är trångt, men han har rumpan under bron, säger Mia 

- Er bro som ni ska bygga, vårt troll då, ska den få mycket eller lite plats? Frågar P 

 

 Pedagogen ställer frågor som barnen får fundera om hur konstruktionen kan se ut. Liten, 

stor, hög eller låg bro.  

Barnen leker med bockarna och trollen samtidigt som pedagogen ställer frågan; 

 

- Hur har ni tänkt, får jag höra era idéer! Hur ska vi gå vidare för att bockarna behöver komma 

över vattnet? Frågar P 

- Och trollet behöver väl ett hus eller? Frågar P 

- De kan väl hoppa? Säger Anna 

- Hur då hoppa? Frågar P 

- Små bockar kan ju hoppa lite ju, säger Anna 

 

Anna visar med bocken hur hon menar och hoppa med den över ån. Pedagogen tittar nyfiket 

på och försöker samtidigt få barnet att återgå till sagoboken för att se hur bron ser ut. Barnet 

hör inte pedagogen utan fortsätter att hoppa fram och tillbaka över ån med bocken. Jag ser 

ett genuint intresse hos pedagogen som låter barnet undersöka i lugn och ro. Hon väntar till 

barnet har undersökt klart med bocken och ställer efter en stund frågan; 

 

- Är det så att ni i er saga inte vill ha en bro? Frågar P 

- Joo! säger Mia 

- Men hur ska er bro se ut då? Frågar P 

- Vår saga ska vara en bro av glasspinnar! säger Pelle 

- Men här finns ju massor av glasspinnar. Hur ska ni bygga ihop den då? Frågar P 
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- Om vi lägger några stenar under så kan vi lägga de här uppepå. Säger Mia 

- Pröva! Kom! Kör! Säger P 

 

 Pedagogen blir entusiastisk och med hennes medryckande engagemang ser hon på hur 

barnen lägger glasspinnarna ovanpå stenarna så att det bildas en bro. 

 

 - Men vad spännande! Ser ni andra hur det ser ut? Får ni andra några idéer på hur man kan 

bygga vidare? Frågar P 

 

Pedagogen vill se att alla är med och får komma till tals 

 

 - Man kan sätta en gummisnodd runt sugrören och lägga på som bro, säger Mia 

 

Barnet trär gummisnodden över sugrören på båda sidorna så de håller ihop. Min egen 

reflektion är att det är ett alternativ till lim.  

 

 - Men vilken bra ide! Ska bron vara lite högre eller lika högt som trollet eller lite lägre? frågar P 

 - Lika högt som trollet, säger Olle 

 - Man kan också använda det här för att hålla upp bron, här och på andra sidan, säger Olle 

 

Olle visar sin konstruktion med två mjuka höga klossar från avdelningen som blir pelare till 

bron. Pedagogen frågar honom om han vill göra en ritning för hur han tänker kring 

konstruktionen som han vill bygga. Det vill Olle. Han är på gång att bygga en egen bro. 

Ovanpå klossarna lägger han blompinnar som han limmar fast med en limpistol. 

 

 

 

Analys 

Pedagogen för aktiviteten framåt genom att ställa många öppna frågor, vilket inbjuder 

barnen till associationer och egna initiativ. Ett av barnen börjar utifrån pedagogens initiativ 

att rita hur bron ska utformas, samtidigt som han berättar utifrån egna erfarenheter hur han 

har tänkt sig byggprocessen. De finns ett fint samspel mellan barnen när det bygger och ger 

varandra inspiration genom att ställa frågor. De är en av pedagogens intentioner att 

samarbete och samtal ska genomsyra hela aktiviteten och följer ofta upp om vad kamraten 

tycker. Andras frågor utvecklas till nya frågor i ett samspel, vilket jag har märkt under det 

andra observationstillfället. Frågorna från barnen har blivit större och mer inriktade mot 

objektet. 
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Pedagoger som vägleder 

 
En medforskande pedagog utnyttjar situationer till ett lärande genom att rikta 

 uppmärksamheten till objektet. Som det här exemplet; 

 

 - Vi skulle kunna bygga fem broar för att se vem som är bäst eller tre, säger Olle 

 - Ja,  det kan ni göra! Säger P 

 

Barnen börja prata om lego varpå pedagogen säger 

 

 - Men lego kan man väl också använda för att bygga broar, eller? 

 - Det kan man. Olle beskriver hur man bygger en trappa av lego 

 - Behöver ni lego? Frågar P 

 

 Ett av barnen går och hämtar och det blir ytterliga ett nytt byggmaterial att använda sig av.      

 

 - Jag ritade upp en trappa. Olle visar ritningen han tidigare gjorde. 

 - Ja, det gjorde du, säger P 

 

Pedagogen följer inte upp om hur Olle tänker om sin ritning som han tidigare hade gjort. 

Olle tystnar för en stund och börja istället limma fast fler blompinnarna på klossana. Kanske 

pedagogen har börjat i tanken avrunda aktiviteten som gör att hon inte följer upp Olles 

ritning på trappans funktion. Barnen har vid detta tillfälle byggt flitigt med bron under en 

timma. I nästa stund säger pedagogen; 

 

 - Vilken tur att Susanne kommer i morgon då får ni jobba vidare med bron.  

 

Jag märker att barnen inte vill avsluta brobygget ännu, det finns mycket lust och kreativitet 

kvar i att utveckla bron till den bästa. 

Jag ser att barnen provar och upptäcker vilket material som är hållbart att bygga med. 

Barnen använder bockarna för att undersöka brons bärighet. Någon klampar igenom bron 

och Mia utbrister:  

 

 - Det här är inte bra! 

 - Fråga kompisarna hur ni ska göra, för ni kan ju bygga två broar och se vem ni tycker är bäst 

säger P 

 - Eller man kan bygga en till bro och kolla på om en är bra och den andra är dålig, säger Olle 

 - Vilken smart ide! Säger P 
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Analys  

Barn har många frågor och är nyfikna i sin natur. Förutsättningen för barns lärande och 

utveckling är att ta barns frågor och funderingar på allvar och ta vara på inbjudan att vara 

medforskare i deras undersökning. Genom att belysa för barnen om brons olika bärighet 

använder pedagogen variationsteorin som begrepp. Det är ett sätt att expandera barnens 

idéer genom att prova i det här fallet olika broar och komma fram till vilken som är bäst. 

Materialet som barnen använde är ett lärande som pedagogen följde upp. Genom att få 

prova olika material och samtala kring det bli ny kunskap och erfarenhet om vad materialet 

kan användas till och dess olika fördelar. 
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Situation 2 

Med samma aktivitet som jag beskrivit ovan, presenterade jag även den här aktiviteten med 

sagofigurerna samt byggmaterial som tidigare. Min utgång var att båda förskolorna skulle få 

lika förutsättningar till studieobjektet. Fyra barn mellan 5-6 år och en pedagog deltog i 

observationen.  

 

 

Dialogdel, bron som objekt  

Pedagogen började med att hämta material som barnen vill använda från avdelningen. De 

bad om att få pärlor i olika färger. Barnen började genast undersöka det nya materialet som 

jag hade tagit med. Ett barn börjar redan säga högt;  

 

 - Min bro måste vara stabil! Säger Linda  

 - Jag ska göra den ganska hög för trollet är ganska hög, säger Maja 

 - Vad vill ni börja med nu då? Frågar P 

 - Jag ska göra en bro och bestick så den kan skära, säger Mia 

 - Jaha, ska du göra bestick, säger P 

 

 Pedagogen frågar vad barnen ska göra och ställer frågan om vilket material som de vill 

använda. Pedagogen sitter på den ena kortsidan av ett rektangulärt bord och tittar när 

barnen undersöker materialet. Barnen sitter tyst och undersöker materialet det har framför 

sig. Pedagogen tar bort bockarna och trollet från bordet för att ge mer plats åt materialet.  

             

 - Kommer du ihåg vad du sa om att bron måste vara stabil? Frågar P 

 - Mmmm, säger Linda 

 

Barnet svarar men är inte mottaglig för pedagogens frågor just då. Hon har fullt upp med att 

tejpar ihop glasspinnarna som hon har hittat. De andra barnen bygger tyst bredvid varandra.  

 

 - Det har du rätt i om bockarna ska kunna trampa och stampa och klampa på bron, 

  säger, P 

 - Ja, den måste vara stabil, säger Linda 

 

Pedagogen följer inte upp hur barnet tänker om brons stabilitet. Barnet ber istället om mer 

tejp. Pedagogen ger barnen mer tejpbitar och annat material som hon skickar runt till 

barnen. Trots att materialet ligger på bordet vill hon hjälpa barnen med att ge dem 

det som efterfrågas.  

 

 - Den blir böjd, det blir inte bra, säger Linda 
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Barnet har satt glasspinnar tätt ihop och tejpar runt om för att hålla dem. Pedagogen berättar 

om hur broar kan ser ut. 

 

 - Men broar behöver kanske inte vara raka, en del broar kanske är böjda, säger Ellen 

  - Broar kan se ut på många olika sätt. Det finns många olika typer av broar, stenbroar, träbroar, 

hängbroar, säger P 

 - Jag har träbro på min sommarstuga, säger Ellen 

 - Går den bron över vatten? Frågar P  

 - Vi åker över en bro över en sjö, säger Ellen   

 

Pedagogen följer inte upp om Ellens berättelse om hennes träbro vid sommarstugan. 

Frågorna uteblir kring objektet. Barnen jobbar med varsin konstruktion av bron. Pedagogen 

ser på utan att uttalar något om objektet. Samtalet stannar av igen. 

Pedagogen frågar ett barn om det funkar bra att använda tejp istället för lim 

 

 - Den blir stabilare då. Stabil betyder att man kan klampa. 

  - Jag tycker inte min blir stabil, kolla vad sned den blev, säger Linda 

 - Broar kan vara sneda för min är sned, säger Ellen 

 - Ska det vara höga broar eller låga broar? Frågar P  

 - Höga tror jag, säger Linda 

 

 

Analys 

Även om pedagogen inte är delaktig i samtalet ser jag att barnen är intresserade men vill 

upptäcka först på egen hand. Barnen jämför, sorterar, resonerar och försöker reda ut 

materialets olika fördelar. Pedagogen ställer inte nya frågor utan ger dem tid till egna 

reflektioner och konstateranden.  

Pedagogen frågar efter en stund hur barnen tänker kring bron och om de behöver hjälp med 

något. Ordet stabil förekommer en hel del i samtalet, vilket skulle kunna utvecklas till en ny 

förståelse av begreppet och teknik som ämne. Det kan även leda till nästa frågekategori om 

man som pedagog är tillräckligt uppmärksam och nyfiken. 

 

 

Från upptäckarfasen till byggandet 
 

- Jag ska ha en hög men nu håller jag på med själva bänken och stödet, det här är stödet i 

bänken eller så får jag göra om stödet, jag tror jag måste göra om stödet, säger Linda 

 

Pedagogen ser på utan att kommentera något om barnets fundering kring bänken. Barnet 

pratar högt för sig själv, de andra barnen ger henne tips på hur hon kan bygga. 
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 - Bänken kan inte vara så hög, men han är ju ganska så stor trollet, säger Linda 

 - Ja, han har ganska stor höjd, säger Ellen 

 

 Pedagogen frågar barnet om hon kan göra något annat medan delarna till bänken torkar.  

 

 - Det tar ett tag att få limmet att torka och så där. Får jag komma med ett tips Linda? Säger P 

 - Du kanske kan böja den där och limma på hela ytan istället för att tejpa? Säger P 

 

Pedagogen visar genom att böja en avklippt halv toarulle. Barnet gör som pedagogen visar 

henne men får ändå inte till den rätta böjen. 

 

 - Jag får inte till böjen! Säger Linda 

 - Ja, jag vet inte hur du ska göra? Det är lite klurigt det här, man måste tänka, säger P 

 - Jag tänker göra om min bro! Jag gör så här men den kanske blir för liten? Frågar Linda 

 

Jag märker en frustation hos Linda. Alla barnen bygger en varsin bro samtidigt som de tittar 

på varandras byggen för att hämta inspiration. Vilket det är det enda de har just för tillfället. 

Jag tänker att inspiration av något slag skulle vara bra här och även mer respons från 

pedagogen för att barnen kan komma vidare i sina reflektioner. 

 

 - Jag tänker göra en tunnel! Säger Linda 

 - Jaa, det blir bra! Där kan trollet bo! Säger Anna 

 - Jag behöver ståltråd! Säger Linda 

 - Hur lång? Frågar P 

 

Barnen bekräftar varandras byggen men pedagogen intar en avvaktande roll. Hon finns där 

som en hjälpande hand när barnen behöver sätta fast de olika delarna eller hjälper till att 

skicka runt tejpbitar och annat material. Jag hör och jag kan se att det är där hennes roll 

finns. Eftersom pedagogen inte agerar nyfiket uteblir även barnens frågor kring objektet. 

 

Analys 

När barn får använda sin kreativitet i någon aktivitet börjar de nyfiket undersöka objektet. 

Om pedagogen har ett tillåtande och nyfiket förhållningsätt ökar kreativiteten och det visar 

sig snabbt i en aktivitet. Om målet nu var att tillverka en bro och det blev något helt annat så 

är det de som pedagogen ska fokusera på för att vara där barnet visar intresse för.  

Genom barnens fantasi och intresse kommer även frågeställningarna enligt vad Elfström 

beskriver. De jag observerade var att frågorna börja komma allteftersom barnen börjar 

tillverka bron. Barnen samtalar med varandra om sina funderingar kring objektet och man 

kunde tydligt se ett kunskapsbyte mellan dem, vilket Vygotskij beskriver när han talar om 

den proximala utvecklingzonen. 
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Pedagoger som vägleder 

 
 - Är du klar med din bro nu? Frågar P 

 

Barnet svarar inte pedagogen. Jag ser hur Linda funderar om hur hon ska fortsätta sitt 

bygge.  

 

 - Vill du ha hjälp med din bro? Frågar P 

 - Jag vill ha hjälp, säger Linda 

 - Berätta hur du har tänkt? Säger P  

 - Jag vill ha hjälp med att bygga en riktig bro! Säger Linda  

 - Vad menar du med en riktig bro? Hur tänker du, riktiga broar ser väldigt olika ut? Frågar P 

 - Jag vet inte, säger Linda  

 

Pedagogen ställer frågan till de andra barnen om de kan hjälpa till med tips om hur deras 

kamrat kan bygga vidare på bron. Här märker jag att barnen behöver inspiration från något, 

exempel en sagobok eller andra bilder från pedagogen. Sagofigurerna som jag ställde fram 

som inspiration till bron blev bortställt av pedagogen redan innan brobygget hade kommit 

igång. När aktiviteten avslutades den dagen bad jag om ett samtal med pedagogen för att 

höra hur hennes tankar kring aktiviteten var. Hon berättar att frågorna inte finns där som 

hon hoppats på. Jag tipsar henne om att visa bilder på broar för att få igång ett samtal vid 

nästa tillfälle. Dagen efter kunde samtalet låta så här; 

 

 - Hur kan broar se ut? Har ni funderat på något mer sedan i går? 

 -Kom det några tankar på kvällen när ni låg i sängen? Frågar P 

 - Det kan vara platta, det kan se ut som en brygga och det kan vara sneda, så här uppåt, säger 

Anna 

 

Barnet visar hur hon menar genom att visa sin egen byggkonstruktion. 

 

 - Vad kan de vara gjord av då? Frågar P 

 - Kan vara gjorda av tegel och ibland trä och halm, säger Linda 

 - Jag har inte sett någon bro av halm, men det kanske går? Säger P 

 - Jag tänkte visa några bilder på hur broar ser ut, eller kan se ut, säger P 

 

Pedagogen tar fram sin lärplatta och visar olika konstruktioner på hur broar kan se ut. 

Barnen tittar och lyssnar på pedagogen med stort intresse. Det kommenterar de olika 

bilderna. 

 

 - Titta en träbro med räcke! Säger Linda 

 - Här har vi en stenbro där det rinner vatten under, säger P 

 - Kan man göra räcken av sten? Frågar Anna 
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Pedagogen uppmärksammar inte frågan från barnet utan går vidare och visar en annan bild 

från lärplattan. 

 

 - Här är en hängbro, säger P 

 - Jaa, dom är bra, dom tycker jag är roliga! Säger Anna 

 - Kommer ni ihåg någon bro i närheten här någonstans? Frågar P 

 - Jaa, jag har en bro på vägen hem! Säger Linda  

 

Barnen berättar och delar med sig med stor inlevelse om broar de sett i sin närmiljö. Broar 

som man kan köra med bil över och gångbroar. 

 

 - Det kan bero på hur bron är byggd om man kan köra bil på den, eller vad tror ni? 

 - Vad tror ni en bro måste vara byggd av för att en bil ska kunna köra på den? Frågar P  

 - Trä? Nje…sten eller tegel? Säger Linda 

 - Finns det broar av järn? Frågar P 

 - Jaa det gör det! Säger Anna 

 - Hur funderar ni nu då? Hur vill ni fortsätta med broarna? Frågar P 

 

Tyvärr finns det inte något material framlagt på bordet denna gång förutom tejp, lim och 

pärlor. Barnen kommer igång och börjar dekorera den påbörjade bron istället. Jag funderar 

om pedagogen har glömt att lägga fram materialet eller om hon anser att bygget börjar bli 

klart? Jag observerar att ett barn provar brons bärighet genom att trycka hårt med handen på 

brons överdel. Barnet ber till min stora förtjusning att pedagogen ska ta fram bockarna så 

hon får testa hållbarheten. Barnet klampar med bockarna och säger högt till de andra att den 

håller bra. Jag observerar att pedagogen ser detta men ger ingen respons kring det. Barnet 

lämnas åt sin egen upptäckt- lärande vilket (Siraj-Blatchford) varnade för. 

 

 

 Sammanfattning 

Det som har framkommit i min undersökning visar hur det kan se ut i förskolans praktik. 

Det jag har sett i min observation kring hur pedagoger bemöter barnens frågor utifrån en 

utforskande är utifrån olika perspektiv, dels från pedagogens medforskande roll och 

bemötandet av frågor. Men även barens undersökande av material och barnens stora lust att 

påbörja tillverkningen. 

Barnen delger också varandras erfarenheter där det även får nya insikter, vilket leder till att 

de omvärderar sin tidigare kunskap. Det som har framkommit är vilken stor betydelse 

pedagogen har i sin roll som medupptäckare för att barnen igenom sin kreativitet ska få 

möjlighet att problematisera och reflektera över vad det gör. Genom att pröva idéer och 

utbyte av tankar utvecklas deras bygge. 
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Jag har genom litteraturen fått förståelse och kunskap för barns intresse att utforska kring 

naturvenskap och teknik där deras drivkraft och motivation att söka kunskap genom att 

iaktta, samtala och reflektera har varit i fokus. Detta kunde jag tydligt se i min undersökning 

och gjorde det klart för mig vad forskningen menade med vad ett utforskade innebär.  

Grunden är frågeställning kring ett objekt för att barn ska kunna komma vidare sina tankar 

och funderingar. 
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Diskussion  
Syftet med denna studie är att undersöka hur barn och pedagogers dialog ser ut i ett 

utforskande kring en naturvetenskap och teknisk aktivitet som arrangerades. Jag kommer att 

analysera och diskutera resultatet av studien samt diskutera och jämföra tidigare forskning 

inom området. 

 

Resultatdiskussion 

Naturvetenskap och teknik i ett utforskande handlar om att observera och iaktta det barnen 

är intresserad och nyfiken på. Elfström (2014) betonar att det är viktigt att pedagoger 

uppmärksammar på att barn inte delar upp sitt görande i lek och arbete, utan de leker med 

det som väcker deras nyfikenhet genom att utforska objektet eller fenomenet vidare. 

 När vi sätter på oss våra naturvetenskapliga ”glasögon” kan vi möta barnen och ge dem 

möjlighet att se sitt eget lärande och där barnet får vara i ett prövande tillsammans med 

medforskande pedagoger. 

Med läroplanens mål och riktlinjer (Lpfö 98/10) har pedagoger möjlighet att skapa en kultur 

på förskolans praktik där barnen kan få utveckla en förståelse och kunskap för något som de 

har med sig naturligt i sin vardag. Genom eget intresse och nyfikenhet samt en viss kunskap 

om ämnet lägger pedagogen grunden för att ta emot barnens frågor på ett produktivt sätt 

som bidrar till ett nyfiket förhållningsätt för naturvetenskap och teknik.  

I forskningen beskrivs produktiva frågor som en fråga som leder till ett handlande men kan 

även kan vara gester, mimik och kroppsspråk men även det kan formuleras som frågor, där 

pedagoger får modifiera så det blir undersökningsbart för barnet. Detta uttalande nämner 

Cecillia Caiman i Lärarpodden Didaktorn,(UR) som forskar i didaktik. Vidare beskriver hon 

att man ska inte bara resonera sig fram till olika lösningar, barn behöver vara i ett görande så 

de får testa och undersöka för att på så sätt få en förståelse för olika fenomen. Barn är fria och 

oförstörda i sitt tänkande för att hitta lösningar menar (C.Caiman) i jämförelse med oss 

vuxna som ofta är låst i vår tanke om hur saker ska förhålla sig till varandra. Detta är en 

aspekt som inte är så lätt att kringgå som vuxen och svårt att låta bli men oerhört viktigt att 

förstå för att ge barn utrymme till att skapa sin egen förståelse.  

Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson, 2003, belyser en viss typ av frågor, frågor som 

jämför olika saker med varandra och som gör att barn måste studera dem närmare. 

I forskningen kan man härleda det till variationsteorin som enligt författarna är ”lärandets 

källa”. Det ger barn möjlighet att urskilja mångfald och skillnader som förbereder dem till 

nya frågeställningar och erfarenheter. En av pedagogerna i studien använde sig just av 

variationsteorin för att visa barnet flera möjligheter till lösningar på ett kreativt sätt.  

När det handlar om frågor kring objekt menar Elfström (2014) att vi bör vara mer observant 

på hur man ställer sina frågor och vilket svar man får. Det är en viktig del för att kunna se 

hur man som pedagog påverkar hur en dialog kan utvecklas. Små skillnader i frågandet ger 

olika sorters svar och möjligheter.  

Elstgeest (2007) menar att en bra fråga är en fråga som inbjuder och stimulerar till ett 

närmare undersökande och som uppmanar barnen att ge sitt egna svar, som det själva kan 

undersöka om det är rätt. Det inspirerar till en produktiv verksamhet, menar han. 
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Genom studien har jag kunnat se hur frågor utvecklat dialogen och de enklaste produktiva 

frågorna enligt (Elstgeest,2007) är när man ställer raka frågor som exempel, ” har ni sett” 

eller ”har du lagt märke till” som man kan använda när man vill rikta uppmärksamheten 

mot någon detalj som annars kunde bli åsidosatt. På en av förskolorna fanns dessa frågor 

som en naturlig del i medforskarens roll, frågor som, ” hur tänker du?” eller ”varför tycker 

du det?” och ”berätta mer”. Detta öppnar upp vägen för första svaret som sedan leder till 

mer invecklande frågor. 

Jag kunde se hur pedagogerna på båda förskolorna använde sig av jämförelsefrågorna på ett 

kreativt sätt där man påvisade hur olika broar kan se ut och hur broarna skiljer sig åt i 

konstruktionen. Pedagogerna visade dessa broar genom lärplattan eller från sagoboken där 

barnen fick möjlighet att ställa frågor och berätta utifrån deras erfarenhet och omvärld. 

Dessa frågor kan leda till en annan frågekategori där barnen kan förändra något så det blir 

ett annat resultat. 

Viktiga frågeställningar som passar bra i början av ett vetenskapligt undersökande är ” vad 

händer om” frågor som används när man vill utforska egenskaper av något okänt material 

eller händelseförlopp. Jag kunde inte uppmärksamma några exempel på dessa frågor från 

pedagogerna vilket kan bero på att tiden blev för knapp och barnen behövde få mer tid i sin 

aktivitet. Det menar också författaren, barn behöver få ett samband mellan det de gör och 

objektet som de konstruerar. Det ökar barns erfarenhet som det först måste skaffa sig för att 

senare komma fram till olika lösningar kring objekt. Barn nöjer sig i början att gissa friskt och 

ofta har det ett förslag till lösning men med ökande erfarenhet blir lösningarna mer 

tillförlitliga. 

 

I den här studien har jag valt att studera kring teknik i form av konstruktion, vilket är en 

viktig del att synliggöra i vår vardag.  

Genom att upplysa barn om att tekniken finns runt omkring oss främjar vi förståelsen och 

synliggör den för att kunna utforskas. I studien har barnen fått möjlighet att urskilja faktorer 

som är avgörande för funktionen. Genom att konstruera broar har barnen fått förståelsen hur 

viktigt det är att en bro ska vara stabil och resonerat kring höjd och utformning som är 

anpassat till sagofigurerna som jag tog med som inspiration. Jag har sett många olika 

exempel på hur barn vill uppmärksamma pedagoger med sina frågor och även bli 

bekräftade i sitt undersökande och utforskande kring deras objekt på ett mycket 

tillfredställande sätt. För att ytterliga stimulera barns fantasi kan en lärplatta användas i 

samband med sagor vilket Bjurulf (2013) förespråkar. Detta påvisades i en av 

observationerna där jag uppmärksammade hur samtalen mellan pedagogen och barnen fick 

ett större innehåll kring brons konstruktion efter att pedagogen visade broar från sin 

lärplatta.  

 

I en av förskolorna som jag observerade fanns inte samtalet kring objektet i den bemärkelsen 

som Pramling Samuelsson och Thulin beskriver. Pedagogens delaktighet i aktiviteten fanns 

inte där på ett utforskande sätt och samtalet efteråt med pedagogen beskrev hen som en 

pysselstund med barnen, istället för att diskutera ett lärande kring ett objekt där samtalet 

skulle vara fokusområdet. Barnen skulle behöva få mer positiva värdeomdömen från 

pedagogen för att få ett större flöde i görandet och dialogen. Detta gav mig ett vidare 

perspektiv på hur ett utvecklingspedagogiskt synsätt inte finns som ett självklart arbetssätt 

bland pedagoger i förskolans praktik. Redan vid första kontakten med förskolechef kunde 
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jag urskilja ett svagt intresse bland pedagogerna att ta emot mig som student och observatör 

till min studie. Detta gav mig tankar efteråt hur pedagoger ser på sig själv med brister och 

kompetens kring barns lärande och utveckling.  

Att arbeta med ett undersökande arbetssätt är dock inte helt enkelt och det ställer en hel del 

krav på pedagogen samt den egna inställningen kring didaktiken. Både barnsyn och 

kunskapssyn påvisas i reflektioner, dels kring sitt eget lärande och barnens lärande har stor 

betydelse. Är jag en medforskande pedagog eller en kunskapsförmedlare? Det har en stor 

och avgörande roll när detta ska omsättas i praktikern.  

 

Resultatet i studien visade att samtalen kretsar kring en göraprocess, att tillverka en bro, och 

där utgörs lärandets objekt av samtal kring tillverkningsprocess och materialval. Man kan 

också se att barn genom sina frågor upptäcker ett naturvetenskapligt och tekniskt 

lärandeobjekt och ställer frågor som inriktar sig på tekniska samband, innebörder och fakta. 

Detta har även Björneloo, (2003) sett i sin forskning.  Barnen försöker uppnå en förståelse, 

relaterar till egna och gemensamma erfarenheter och ger uttryck för att vilja vara delaktiga. 

 

Slutord om arbetet 

Det har varit väldigt spännande och roligt att få genomföra denna studie och jag har lärt mig 

mycket om att dialogen och de didaktiska frågorna är ett viktigt verktyg för att få 

motiverade och kreativa barn i en aktivitet. Jag har fått se hur dialogen har blivit mer 

utvecklad och livlig när frågor utgår från barnen själv och deras erfarenhetsvärld. 

 Sammanfattningsvis har jag kommit fram till att samtalen mellan barn och barn och 

pedagoger och barn samt vara medforskande är viktiga redskap för att utveckla lärandet. 

Barn vill veta och utmanas och de utvecklar nya begrepp i det svar de får i samtal med 

andra, vilket stämmer ur ett sociokulturellt perspektiv. Samtalet mellan barnen och dialogen 

med pedagogen gör att alla på något plan blir involverade och intresserade av aktivitet som 

pågår. Genom detta lägger pedagoger en god grund för barns utveckling och förståelse.  

 Att ta tillvara på vardagssituationer och upptäcka att naturvetenskap och teknik egentligen 

genomsyrar allt i barnens vardag, på förskolan och i hemmet (Björneloo, 2003) kan ett 

exempel vara att pedagogen läser sagan om Bockarna Bruse och kopplar det till en bro som 

kan finns i barnens närmiljö. Att få titta närmare på den brons uppbyggnad och dess 

konstruktion och sedan samtala kring det får man grunden för att förstå krafter och andra 

fysikaliska begrepp samtidigt som man ger barnen inspiration där de kan får vara kreativa 

och använda sin kunskap till att tillverka en bro till Bockarna Bruse på förskolans praktik. 

Detta är något som jag har blivit inspirerad till i mitt arbete tillsammans med barnen. 

 Men även de gemensamma reflektionerna med arbetslaget om barnens lärprocesser som tar 

dem vidare till nästa kunskap och där vi kan framhålla barnens olika kompetenser.   

 

Jag vill slutligen rikta ett stort tack till alla medverkande i studien, pedagoger och barn som 

tog sig tid och gjorde observationerna möjlig. Det har varit mycket givande att få se hur 

barnen har med glädje och lust och med stor nyfikenhet som tog sig an uppdraget.  

Studien har medfört att en annan intressant fråga som har väckts hos mig. Den lyder: 

 Hur kan barnens frågor användas för att utmana dem och ge möjlighet till ett ökat lärande? 

Det skulle vara spännande att få undersöka hur pedagoger använder barns frågor och 
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utvecklar det till ett lärande. I den stunden som barn ställer frågor visar de ett intresse för 

något som kan bli en stor och viktig kunskap för dem om vi pedagoger tar frågorna på allvar 

och utmanar dem att komma vidare i sin funderingar. 
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Bilaga 1 
 

Hej! 

Mitt namn är Susanne Weman och studerar på distans vid Härnösands universitet 

med inriktning förskola, förskoleklass. Jag gör nu min sista termin som består av ett 

examensarbete. 

I min studie tänker jag observera dialogen mellan pedagoger och barn där fokus är 

ett medforskande ur ett naturvetenskapligt och tekniskt perspektiv. Jag har valt att 

studera barn i ålder 3-5 år. 

Jag önskar att få göra min studie hos er med en aktivitet som jag arrangerar där 

barnen får undersöka ett fenomen där pedagogen är medforskare. För att få ett bättre 

underlag till forskningen, vill jag studera dialogen mellan barn och pedagogen under 

tre tillfällen i så tät följd som möjligt, gärna under samma vecka.  Efter aktiviteten 

önskar jag ett kortare samtal med pedagogen för att planera nästa tillfälle. Metoden 

jag kommer att använda mig av är observationer med ljudinspelning samt föra 

anteckningar. 

 

Observationerna kommer att vara helt anonyma, inga namn på barn, pedagog, samt 

namn på förskola och kommun kommer att vara omnämnda i det färdiga arbetet.  

Om ni önskar se den utskrivna intervjun går det bra att höra av er. Efter arbetets slut 

kommer jag att radera materialet. 

Jag kommer att ringa er i början av vecka 14 för att diskutera det här närmare och 

förklara hur jag mer specifikt tänkte kring aktiviteten.  Vid frågor får du gärna höra 

av dig! 

 s.weman@hotmail.se 

Mobil: 0737766223 

Tack på förhand! 

Med vänlig hälsning 

Susanne Weman.         

 

mailto:s.weman@hotmail.se
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Bilaga 2 

                      

                   Till föräldrar med barn på avdelningen! 

 

Mitt namn är Susanne Weman bosatt på Frösön och läser till förskollärare på distans 

i Härnösand. Jag är nu inne på min sista termin vilket innebär att skriva ett 

examensarbete. Jag har arbetat i många år i förskolan, närmare bestämt i 23 år och i 

dagsläget arbetar jag på Campus förskola. 

Jag önskar att få göra min undersökning tillsammans med ditt/ert barn. 

Undersökningen handlar om dialogen mellan barn och pedagog i ett utforskande av 

en aktivitet som jag arrangerar.  Jag har valt att göra observationen i en mindre 

grupp barn och med naturvetenskap och teknik som perspektiv under tre tillfällen. 

 Observationen kommer att ske i form av ljudupptag med min mobil samt att jag 

kommer att föra anteckningar. 

 Materialet kommer jag att behandla med största respekt och barnens namn kommer 

inte att omnämnas i något sammanhang. 

För att kunna genomföra den här undersökningen enligt beskrivning hoppas jag på 

att du ställer dig positivt till ditt barns medverkan. 

 

Med vänlig hälsning  

Susanne Weman 
 

 

 

 

 

 

 


