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Abstrakt 

Problematiken som utgör grunden till studien är att vi upplevt en skillnad i forskning kring 

öppna och slutna frågor som ställs av pedagoger till barn i förskolan. Vi har även sett en 

avsaknad i forskning när dessa frågor ställs av pedagoger till barn i deras egenvalda lek. Med 

utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet och Vygotskijs teorier har vi därför synliggjort 

hur pedagogers frågeställningar till barn kan bidra till kommunikation i barns egenvalda lek. 

För att synliggöra detta har vi använt oss av videoobservationer som datainsamlingsmetod 

och interaktionsanalys som analysmetod. Det som framkom i resultatet var att när enbart 

öppna frågor ställs bidrar det till fortsatt samtal genom att använda sig av barns lekhandlingar 

som stöttning. I de slutna frågor som ställs har det visat sig att artefakter bidrar till en större 

förståelse för det som förmedlas genom frågan. När både öppna och slutna frågor ställs i en 

och samma interaktion bidrar detta till ett fortsatt samtal. Slutsatsen av studien är att både 

öppna och slutna frågor kan utmana barnen till att verbalt kommunicera långa svar med 

stöttning från artefakter och lekhandlingar.  

 

Nyckelord	
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Förord	 

Vi vill börja med att tacka alla barn och pedagoger som deltagit och som möjliggjort att vi 

kunnat genomföra vår studie.  

Vi vill även tacka våra handledare, Kalle Jonasson och Carina Stenberg för bra handledning 

och ett bra tålamod med oss och alla våra frågor.  

Slutligen vill vi ge det största tacket till oss själva för ett bra samarbete, många roliga stunder 

och det stöd vi gett till varandra under hela arbetets gång.  

 

Cecilia Johansson & Sara Svensson 
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1. Inledning	
Dagens samhälle utgår ifrån att vi kan kommunicera våra tankar och åsikter och förskolan 

möjliggör för barn att utveckla dessa kunskaper (Skolverket, 2016). Vidare belyser förskolans 

styrdokument att samhället hela tiden är i förändring och innehåller ett informationsflöde där 

det blir nödvändigt att kunna samarbeta och kommunicera. Därav blir förskolan en essentiell 

del i barns utveckling eftersom förskolan ska sträva efter att barnen utvecklar dessa sociala 

färdigheter (Ibid). Detta belyser även Granberg (2003) som menar att förskolan lägger 

grunden till barns språkutveckling och att denna period ses som den mest essentiella för barn. 

Svensson (2011) belyser i enighet med detta att barns förskoletid är betydelsefull för deras 

språkliga utveckling eftersom de i förskolan ges många olika upplevelser som bidrar till 

kommunikation och genom kommunikationen utvecklar de sin begreppsbildning. Vidare 

lyfter Ingrid Pramling Samuelsson i en artikel av SVT Nyheter vikten av förskoletiden för 

barn, där barn under sin förskoletid lär sig kommunicera och samspela samt förstå ord och 

begrepp. Detta lärande främjar även barnen på både kort och lång sikt där samhället drar nytta 

av deras kompetens (Norberg. 2013, 16 oktober).  

 

Utifrån detta ser vi betydelsen av god kommunikation för barns språkutveckling i förskolan 

där flera interaktioner sker och barnen ges stöttning av varandra samt pedagoger till att 

utveckla sitt verbala språk. I förskolans styrdokument står det att förskollärare ska verka för 

att varje barn utvecklar sitt språk genom utmaningar och stimulans samt att varje barn ges 

förutsättningar för att utveckla sin sociala kompetens (Skolverket, 2016). För att skapa 

förutsättningar för barns språkutveckling behövs samspel med både barn och vuxna där 

kommunikation sker genom frågor och svar. Dessa interaktioner är betydande då de synliggör 

egna och andras uppfattningar och skapar nya kommunikativa erfarenheter hos barnet (Hill, 

1999; Hwang & Nilsson, 2003; Johansson, 2005).  

 

Kommunikation och samtal mellan pedagog och barn ses som en av grunderna för barns 

språkutveckling. För att utmana barnens nuvarande språkliga kunskaper och engagera dem till 

samtal behövs öppna frågor som utvecklar deras språk (De Reviera, Girolametto, Greenberg 

& Weitzmans, 2005; Mavilidi, Okely, Chandler, Cliff & Paas, 2015). Däremot menar Massey, 

Pence, Justice och Bowles (2008) samt Youngju och Mable (2012) att slutna frågor kan vara 
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meningsfulla för att få barnen till att kommunicera men att dessa frågor är mindre 

språkutvecklande än de öppna frågorna. Vidare belyser Girolametto, Weitzman, Lieshout och 

Duff (2000) i kontrast till de andra forskarna att slutna frågor visat sig vara språkfrämjande då 

dessa frågor bidragit till att få barn aktiva i samtal.  

 

Utifrån dessa grunder upplever vi en diskrepans kring betydelsen av öppna och slutna frågor 

och vad som utgör förutsättningar för barns språkutveckling. Merparten av den tidigare 

forskning som gjorts belyser öppna frågor som det mest utvecklande för barns språk eftersom 

dessa frågor har gett mer reflekterande svar från barn. De slutna frågorna skrivs däremot fram 

som mindre språkutvecklande i relation till de öppna frågorna. Den forskning som finns är till 

största del gjord på styrda aktiviteter av pedagoger med ett speciellt syfte, som exempelvis 

bokläsning och naturvetenskap (Girolametto, Weitzman, Lieshout & Duff, 2000; Günay 

Bilaloğlu, Aktaş Arnas & Yaşar, 2017). Det är bara några enstaka studier vi hittat som är 

utförda med barn och pedagoger i barns egenvalda lek (Engdahl, 2011; Norling, 2015). 

Egenvald lek innebär för denna studie den lek som barnen själva startat upp utan pedagogers 

inverkan. Norling (2015) belyser även leken som ett tillfälle där barn i mindre utsträckning 

svarar på pedagogers frågor. Vi finner det då intressant att studera öppna och slutna frågor 

som ställs av pedagoger i barns egenvalda lek då vi upplever en avsaknad av forskning med 

just denna inriktning. För vår studie kommer öppna frågor innebära de frågor som inte har 

några givna eller förbestämda svarsalternativ. De slutna frågorna kommer innebära de frågor 

som har två eller flera bestämda svarsalternativ, exempelvis frågor med svar som ja eller nej. I 

studien kommer vi genomgående använda oss av begreppet pedagoger som då avser både 

förskollärare och barnskötare.  

 

1.1 Syfte	och	frågeställningar	

Syftet med studien är att synliggöra hur pedagogers frågeställningar till barn kan bidra till 

kommunikation i barns egenvalda lek. Detta syfte resulterade i följande frågeställningar: 

 

• På vilka sätt stöttas barnen till samtal i de frågor som ställs av pedagoger? 

• Hur utmanar pedagoger barnen genom att ställa öppna och slutna frågor?  

• Hur kommunicerar barnen sina svar utifrån de öppna och slutna frågor som ställs av 

pedagoger? 
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2. Tidigare	forskning	
I detta avsnitt presenteras den forskning som vi hittat inom det valda området om barns 

språkutveckling och kommunikationen som sker mellan pedagog och barn genom öppna och 

slutna frågor. Tidigare forskning presenteras i tre olika teman som benämns som 

Kommunikation mellan barn och pedagog, Öppna och slutna frågor samt Lekens betydelse 

för lärande och kommunikation. Tidigare forskning avslutas med en sammanfattning av 

samtliga teman.  

 

2.1 Kommunikation	mellan	barn	och	pedagog	

Detta avsnitt blir relevant för vår studie då vi kommer studera kommunikationen som sker 

mellan pedagog och barn, därav vill vi se hur forskningsläget kring detta ämne ser ut. 

Mavilidi, Okely, Chandler, Cliff och Paas (2015) belyser att kommunikation och samtal 

mellan pedagog och barn är en av grunderna för barns språkutveckling. Detta genom att 

utmana deras nuvarande språkliga kunskaper och engagera dem till samtal. De menar att i 

dessa samtal är det av vikt att pedagogen stöttar barnen i sitt verbala språk och inte fokuserar 

på vad som uppfattas som rätt och fel. Vidare menar de att det handlar om pedagogen ska visa 

och tydliggöra ord och begrepp för att barnen ska få större förståelse för och kunna applicera 

olika begrepp i olika sammanhang. Denna metod har visat sig bidra till en ökad social 

förmåga hos barn. 

	
Att erbjuda barnen deltagande situationer för att kommunicera under olika tillfällen i 

förskolan bidrar till att barnen ges möjlighet att utveckla sitt språk. Dessa situationer kan vara 

lärarledda och i övergång mellan aktiviteter, dock har strukturen på dessa kommunikativa 

tillfällen visat sig vara essentiellt (Kultti, 2012). Vidare belyser Sheridan och Gjems (2017) 

att det är av vikt för barns språkutveckling att utgå från barnens egna intressen och de 

situationer som barnen själva valt, då dessa stunder har visat sig vara mer utvecklande än de 

aktiviteter som är planerade utifrån pedagogers syften. De menar att barns engagemang och 

vilja att lära är av betydelse i lärsituationer. Forskarna menar även att barn bör ges lika 

förutsättningar för språkutveckling, detta genom individuella och sociala lärtillfällen.  

Dickinson och Porche (2011), Benner och Zeng, (2016) samt Sheridan och Gjems (2017) 

menar att kommunikation är den mest centrala delen för barns språkutveckling. De belyser att 

en god kommunikation mellan pedagog och barn sker genom att vara en lyhörd pedagog. 

Genom att vara lyhörd som pedagog kan även miljöer formas som utmanar och stöttar barns 
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språkinlärning. Att även använda sig av ett rikt språk som pedagog med rätt ord och begrepp 

är essentiellt för att barnen ska kunna få ett bredare ordförråd samt förståelse för det som sägs. 

Här belyses även de dagliga samtalen som betydelsefulla genom att vara en närvarande 

pedagog i samtal med barnen för att främja deras språkinlärning.  

 

Vidare menar Dickinson och Porche (2011) att även en mer tillbakadragen och tystlåten 

pedagog medverkar till att barnen uppmuntras till eget tänk, där de får framstå mer i samtalet. 

Engdahl (2011) belyser leken som ett motiv för en ökad social färdighet. Yngre barn uttrycker 

sig genom minspel, kroppsspråk och känslor för att kommunicera och det är genom 

handlingar som barnen visar vad de vill kommunicera, därav behövs en närvarande pedagog 

som tolkar denna kommunikation. Även Norling (2015) belyser pedagogerna som bidragande 

till barns språkutveckling, då en närvarande pedagog behövs för att kunna stötta utvecklingen 

och för att se till att förutsättningarna ges.  

 

2.2 Öppna	och	slutna	frågor	

Eftersom studien utgår ifrån öppna och slutna frågor och vi vill synliggöra hur pedagoger 

ställer frågor till barnen anser vi det relevant att se vad tidigare forskning säger om dessa 

frågor. I Mavilidi, Okely, Chandler, Cliff och Paas (2015) studie som är gjord i situationer där 

barn får använda sig av rörelse har det visat sig att öppna frågor behövs för att få barnen till 

ett kreativt tänkande där de utgår ifrån sina egna tankar och idéer samt att de ges utrymme i 

att utveckla sitt språk. Norling (2015) belyser även att öppna frågor används som en 

kommunikativ strategi där barnen utmanas genom dessa frågor.  

 

Däremot visar Girolametto, Weitzman, Lieshout och Duffs (2000) resultat i sin studie att 

slutna frågor har visat sig bidra till ett aktivt samtal då de barn som inte är lika delaktiga i 

samspelet stöttas till att bli det genom dessa frågor. Deras studie utfördes under styrda 

aktiviteter med utvalda barn som ofta lekte tillsammans. Vidare belyser Massey, Pence, 

Justice och Bowles (2008) samt Youngju och Mable (2012) i sina studier utförda vid styrda 

aktiviteter av vuxna att slutna frågor bidrar till grundläggande begreppsuppfattning med korta 

svar från barn medan öppna frågor bidrar till kunskap på en högre kognitiv nivå. Girolametto, 

Weitzman, Lieshout och Duff (2000) belyser även hur olika aktiviteter som barn deltar i 

bidrar till kommunikation. I de aktiviteter där samtalen utgick från barns direktiv har det visat 

sig främja kommunikationen hos barn då det bidrog till ett mer komplext språk där de 
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språkade mer än i situationer där samtalen utgick ifrån pedagogers direktiv. I motsats till detta 

menar Norling (2015) att barn inte är lika mottagliga för att svara på öppna frågor från 

pedagoger i sin lek när de samspelar med andra barn. Däremot i de vuxenstyrda aktiviteterna 

visade barnen sig vara mer mottagliga för att utmanas med frågor. Att som pedagog använda 

sig av barns tidigare erfarenheter i samtal har visat sig underlätta för barnen för att svara på 

pedagogers öppna, utmanande frågor.  

  

De Reviera, Girolametto, Greenberg och Weitzman (2005) inleder sin studie med att berätta 

att de ska undersöka hur pedagoger ställer frågor till barnen i sin egenvalda lek, men senare 

beskriver de att pedagogen väljer ut barn med bra språkkunskaper samt val av aktivitet. 

Forskarna belyser att de öppna frågorna som ställdes till barnen framkallade mer komplexa 

och utarbetade svar än vad de slutna frågorna gjorde. Det visade sig att barnen gav en mer 

fullständig representation av sin språkförmåga när de svarade på frågor som var öppna eller 

relaterade till deras pågående ämnen. För att pedagoger ska stötta barnen i sin språkutveckling 

menar forskarna att interaktioner behövs där pedagoger använder sig av både öppna frågor 

och ämnesfrågor som är relaterade till det som samtalas om i kombination med varandra. 

Detta är i likhet med Günay Bilaloğlu, Aktaş Arnas och Yaşars (2017) studie som belyser att 

pedagoger bör utforma frågor som passar till barnens kunskapsnivåer och som uppmuntrar 

barnen till att dra slutsatser och använda den kunskap de redan har för att ge dem 

förutsättningar till språkutveckling. I sin studie tittade de på vilka frågor som ställs till barnen 

i vetenskapliga aktiviteter och väntetiden de ges för att svara. Studien visade på att pedagoger 

gärna svarar åt barnen om de inte ger ett svar tillräckligt snabbt. I motsats till detta belyser 

Youngju och Mable (2012) i sin forskning att pedagogerna använder sig mer av slutna frågor 

men att de varierade mycket mellan öppna och slutna frågor beroende på barns svar. I de 

situationer där barnen inte gav svar efter att en öppen fråga var ställd övergick pedagogerna 

till en sluten fråga för att få svar från barnen. Däremot vid situationer där pedagogerna 

började med slutna frågor övergick de till öppna frågor för att utmana barnen, dock skedde 

denna övergång i mindre utsträckning än från öppna till slutna frågor. Pedagogerna använde 

mest öppna frågor i aktiviteter med en grupp om få antal barn medan i större barngrupper 

använde de sig mestadels av slutna frågor. Öppna frågor användes i syfte om att uppmuntra 

barn till att tänka och motivera för egna svar medan slutna frågor användes för att nå ett 

särskilt bestämt svar.  
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2.3 Lekens	betydelse	för	lärande	och	kommunikation		

Eftersom vi valt att studera pedagogers frågor i barns egenvalda lek har vi valt att söka 

forskning kring detta för att få en inblick i vad som ses som betydelsefullt för leken. 

Ashiabi (2007) menar att barn under sin egenvalda lek utvecklar kognitiva, sociala och 

känslomässiga färdigheter, såsom samarbete, reflektion, empati och problemlösning, vilket 

innebär att det finns många fördelar med den egenvalda leken. Forskaren menar att det är av 

vikt att pedagogerna är medvetna om dessa fördelar och har kännedom om hur de ska främja 

barnens utveckling i den egenvalda leken. Detta genom att de följer med in i barnens lek och 

tar del av och stöttar barnens erfarenheter och känslor i leken. Det krävs dock att barnen 

tillåter att pedagogen får tillträde till leken. Genom att som pedagog få tillträde att delta i 

barns lek kan pedagogen stötta och bygga upp förståelse för olika begrepp eller problem som 

barn är intresserade av. 

 

Pramling Samuelsson och Johansson (2006) har i sin studie undersökt hur barns lek och 

lärande hänger ihop. I studien visade det sig att det är betydelsefullt att som pedagog ta vara 

på barns upptäckter som sker i deras egenvalda lek. Att pedagogen kommunicerar med barnen 

genom att bekräfta vad barnen gör eller har upptäckt bidrar till ett större intresse hos barnen 

till att lära sig. Forskarna menar även att den kommunikation som sker mellan pedagog och 

barn behöver ske från bådas perspektiv. Det går inte enbart att pedagogen utmanar barnen 

med syfte att lära, pedagogen behöver även lyssna och förstå sig på barnets intresse i 

kommunikationen. Slutligen belyser även forskarna i studien att det är av vikt att respektera 

barns lek och lyssna in hur och när barnet vill utmanas i kommunikationen tillsammans med 

en pedagog. Fleer (2011) belyser även leken som en situation där barnen lär genom 

kommunikation. Barnen i denna studie har visat sig använda det verbala språket i leken där de 

blandar fantasi och verkliga händelser i sin kommunikation. I denna lek sker en diskussion 

mellan barnen och mellan barn och pedagog vilket är betydelsefullt för kommunikationen där 

de delar erfarenheter. I likhet med detta menar Engdahl (2011) samt Veiga, Neto och Rieffe 

(2016)  att barns egenvalda lek är essentiellt för deras utveckling. Då barn i den egenvalda 

leken får utgå ifrån sina intressen blir de även aktörer för sin egen utveckling och denna lek 

framgår även som positivt där barnen utvecklar sina sociala interaktioner.  

 

Aras (2016) har genom sin studie fått fram ett resultat som visar att pedagoger väljer att inte 

störa barns egenvalda lek och därav observerar de istället leken. Pedagogerna menar att det är 

av vikt att låta barnen vara i sin lek och inte störa det som pågår och istället bara delta när 
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barnen ber om det. Vidare menar även Tsai (2015) att om en pedagog ombeds av barnen att 

gå med i deras egenvalda lek så är det betydelsefullt om pedagogen intar en roll i leken och är 

deltagande. När, hur och om man ska delta i barns egenvalda lek beror mycket på pedagogens 

förhållningssätt, hur väl pedagogen känner barnen och hur leksituationen ser ut. Däremot 

menar Tsai (2015) till skillnad från Aras (2016) att andra orsaker till att pedagoger deltog i 

barns egenvalda lek var att pedagogen såg möjligheter för undervisning och lärande men 

också möjligheter för att nå barnen och skaffa sig större förståelse för deras lek.  

 

2.4 Sammanfattning	tidigare	forskning	

I texten ovan tas tidigare forskning upp som är relaterat till det valda ämnesområdet, 

kommunikation i förskolan. I kapitel 2.1 Kommunikation mellan pedagog och barn belyses 

den språkliga kommunikationen som mest central för barns språkutveckling. Här belyser 

forskarna även vikten av att utgå ifrån barns intresse och att utmana samt stötta barnen till 

språklig utveckling (Dickinson & Porche, 2011; Kultti, 2012; Mavilidi, Okely, Chandler, 

Cliff & Paas 2015; Benner & Zeng, 2016; Sheridan & Gjems, 2017). Vidare belyses en 

närvarande och stöttande pedagog för att kunna stötta barns språkutveckling (Engdahl, 2011; 

Norling, 2015). 

 

I kapitel 2.2 Öppna och slutna frågor tas det upp att den största delen av forskningen är enig 

om öppna frågor som det mest betydelsefulla för barns språkutveckling då dessa erbjuder 

barnen utmaningar och reflektion (De Reviera, Girolametto, Greenberg & Weitzman, 2005; 

Mavilidi, Okely, Chandler, Cliff & Paas, 2015; Norling, 2015). De slutna frågorna tas inte 

upp av forskarna i lika stor utsträckning som de öppna frågorna. När de slutna frågorna skrivs 

fram i tidigare forskning belyses dessa som bidragande för att få barnen aktiva till ett samtal 

men inte lika språkutvecklande för barnen som de öppna frågorna (Girolametto, Weitzman, 

Lieshout & Duff, 2000; Massey, Pence, Justice & Bowles, 2008; Youngju & Mable, 2012).  

 

I kapitel 2.3 Lekens betydelse för lärande och kommunikation belyser forskarna leken som 

essentiell för barn där en pedagog som finns med i den kan stötta barns utveckling (Pramling 

Samuelsson & Johansson, 2006; Ashiabi, 2007; Engdahl, 2011; Veiga, Neto & Rieffe, 2016). 

Tsai (2015) belyser även leken som betydelsefull att delta i men att detta ska ske på barnens 

begäran och att det är av vikt att inta den lekroll som barnen befinner sig i. Aras (2016) har 

dock visat en annan syn på barns lek och belyser denna som något som inte bör störas av en 
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vuxen som inträder i den. Fleer (2011) belyser hur barn i sin egenvalda lek använder det 

verbala språket för att kommunicera, där de utgår från sina tidigare erfarenheter tillsammans 

med fantasi. 

 

Utifrån detta avsnitt upplever vi en skillnad kring öppna och slutna frågors inverkan på de 

svar som barn förmedlar. Vi ser även en avsaknad på forskning som gjorts genom att studera 

öppna och slutna frågor i barns egenvalda lek. Detta utgör delvis grunden för vår studies 

utgångspunkt och för att studera detta anser vi det sociokulturella perspektivet med 

Vygotskijs teorier som passande teoretisk utgångspunkt, vilket vi kommer belysa i 

nästkommande avsnitt.  

 

3. Vetenskapsteoretisk	utgångspunkt	
I detta avsnitt presenteras den valda vetenskapsteoretiska utgångspunkten, sociokulturellt 

perspektiv och Vygotskijs teori med språket som handlingsbärande. Först presenteras 

perspektivet övergripande och sedan preciseras de valda teoretiska begreppen som studien 

kommer ta sin utgångspunkt i. Dessa kommer att presenteras i underrubriker.  

 

3.1 Sociokulturellt	perspektiv	och	Vygotskijs	teori		

Då vårt syfte med studien är att synliggöra hur pedagogers frågeställningar till barn kan bidra 

till kommunikation i barns egenvalda lek anser vi att det sociokulturella perspektivet om 

barns lärande och utveckling är relevant som teoretisk utgångspunkt. Det sociokulturella 

lärandet kopplat till studiens syfte anses passande då pedagogers frågeställningar till barn 

möjliggör ett socialt sammanhang där kommunikation och interaktion blir betydelsefullt för 

barns språkliga förmåga. Enligt Säljö (2000) är det genom kommunikation och interaktion 

som vi skapar oss förståelse för omvärlden med språket som medierande redskap, vilket 

innebär att denna teori blir meningsfull för studien. För att studera de språkliga 

interaktionerna som sker genom kommunikation använder vi oss av Lev S. Vygotskijs teori 

om lärande. Vygotskij var en inspiratör för det sociokulturella perspektivet och var intresserad 

av hur människan formas som psykologisk varelse och han ansåg att språket är det mest 

betydelsefulla kulturella redskapet där barn utvecklar sitt språk i sociala sammanhang 

(Vygotskij, 1978; Säljö, 2000; Säljö, 2011). Kulturella redskap är föremål, system och tecken 
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som människor har skapat och som används för att förstå världen. Denna teori belyser hur 

miljön och omgivningen påverkar hur en individ lär i det sociala samspelet. Lärandet ses som 

en process som hela tiden utvecklas och alla bär på olika erfarenheter vilket innebär att 

människor har olika kunskaper och uppfattningar om olika ting (Säljö, 2000). Lärandet som 

sker i vår studie kommer vara genom hur barnen utvecklar sin språkliga förmåga utifrån de 

frågor som pedagogerna ställer i kommunikationen.   

 

För att få en förståelse för samspelet och kommunikationen mellan pedagog och barn som 

sker utifrån de frågor som ställs används begreppen interaktion, stöttning, den proximala 

utvecklingszonen och artefakter som beskrivs här nedan. 

3.2 Interaktion	

Interaktion är något som sker i sociala sammanhang där människor möter varandra. Enligt 

Vygotskij är interaktion en grund för barns lärande och utveckling (Smidt, 2010). 

Interaktionen kan ske genom kommunikation och det är i denna som barnen ges möjlighet till 

att delta för att ta till sig nya kunskaper och färdigheter. Genom interaktionen sker ett samspel 

där barnen upplever hur andra samtalar om världen och utvecklar då sin kommunikativa 

förmåga. Genom interaktioner ges barnen möjlighet till att samtala och lyssna vilket innebär 

att dessa iakttagelser kan användas för att förstå nya situationer (Säljö, 2000). I studien 

kommer begreppet interaktion användas för att se kommunikativa mönster hos pedagoger och 

barn.  

 

3.3 Stöttning	

Scaffolding är ytterligare ett begrepp som ingår i Vygotskijs teori men som från början 

härstammar från Jerome Bruner. I denna studie kommer den svenska översättningen av 

scaffolding att användas, vilket skrivs fram som stöttning. Stöttning innebär att en mer kunnig 

person stöttar barnet och möjliggör för barnet att lösa en specifik situation som den inte själv 

klarar av. Ofta är den mer kunniga personen en pedagog men även andra barn kan vara de 

med mer kunskap och som hjälper barnet framåt i sin utveckling. Eftersom barn behöver olika 

mycket stöttning och utmaning i olika situationer gäller det för pedagogen att hitta en balans i 

hur mycket den ska stötta och utmana varje barn. Desto fler gånger ett barn utför en uppgift 

desto mindre stöttning krävs det varje gång och till sist kommer barnet att klara av att utföra 

uppgiften själv (Wood, Bruner & Ross, 1976; Vygotskij, 1978). För att synliggöra hur 
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pedagogers frågor bidrar till att barnen kommunicerar kommer begreppet stöttning därav vara 

centralt för att se hur frågorna stöttar barnen i denna kommunikation.  

 

3.4 Den	proximala	utvecklingszonen	

När ett barn befinner sig i den proximala utvecklingszonen kan stöttning ges av en mer 

kunnig person för att hjälpa barnet ett steg längre i sin utveckling. Detta benämner Vygotskij 

som Zone of proximal development som innebär att barnet då utmanas och stöttas i sitt 

lärande (Vygotskij, 1978). För att barn ska ges utvecklingsmöjligheter betonar Vygotskij även 

vikten av en mer kompetent person som vägleder denna vidare i utvecklingszonen. Däremot 

betonas vikten av barnet som aktör där denna är med och konstruerar sin egen utveckling 

(Säljö, 2000). Vygotskij menade att först när undervisningen knyter an till barnets tidigare 

erfarenheter eller tankar är det möjligt för barnet att utvecklas i sitt tänkande och 

problemlösande. För att barnet ska kunna ta till sig den nya kunskapen behöver nivån 

anpassas till de intellektuella färdigheter som barnet behärskar (Smidt, 2010). För att 

synliggöra om barnen utmanas och stöttas genom frågorna som ställs av pedagoger kommer 

vi att använda begreppet den proximala utvecklingszonen.   

 

3.5 Artefakt	

Artefakter är ett fysiskt redskap som är skapade av människan och som används i sociala 

sammanhang för att skapa sig en förståelse för något. Artefakter har en påverkan i hur 

människor tänker och handlar. Människor interagerar utifrån artefakter och relaterar 

erfarenheter och kunskaper till dessa. För att barn ska utveckla sina idéer och kunskaper 

behövs artefakter som bidrar till detta (Säljö, 2000). Vi har valt att ha med begreppet artefakt 

då detta är något som barn kan använda sig av i sin egenvalda lek och vi vill se om dessa har 

någon inverkan på hur barnen kommunicerar.  

 

4. Metod		

I detta avsnitt presenteras våra val för en kvalitativ metod där videoobservation använts för att 

samla in data. Vi presenterar även urval och tillvägagångssätt samt analysprocess för studien. 

Studiens trovärdighet och etiska övervägande presenteras även och sedan avslutas avsnittet 

med en metoddiskussion.  
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4.1 Val	av	metod	

Då syftet med studien är att synliggöra hur pedagogers frågeställningar till barn kan bidra till 

kommunikation i barns egenvalda lek anser vi att en kvalitativ datainsamlingsmetod är mest 

lämpad för att kunna undersöka detta. Enligt Ahrne och Svensson (2015) ses observationer 

som en metod för kvalitativa studier som bygger på bland annat händelser och yttranden. 

Vidare innebär kvalitativ forskning enligt Bryman (2016) en förståelse av den sociala 

verkligheten vilket har till följd av att se till förutsättningarna av trovärdigheten för studien.  

 

För att få syn på hur pedagoger ställer frågor till barnen i deras egenvalda lek valde vi att 

använda oss av videoobservation. Denna metod var mest passande för vår studie då den 

möjliggjorde för oss att synliggöra de sociala samspelen som utspelade sig vilket är av vikt 

för vår valda teori. Inom det sociokulturella perspektivet behöver människors kommunikation 

och handlingar studeras och det innebär att vi inte enbart ska försöka nå människors tankar 

genom exempelvis att ställa frågor till dem (Säljö, 2011). Utifrån studiens valda syfte och 

teori ansåg vi därför att videoobservation var den metod som var mest lämpad för studien. 

Genom videoobservation kunde vi få syn på hur pedagogerna interagerade med barnen och 

hur de kommunicerade utifrån pedagogers frågeställningar i det sociala samspel som 

synliggjordes. 

 

I enlighet med Lalander (2015) intog vi en passiv roll där en låg profil hölls under 

observationen. De situationer vi valde att filma var då barn och pedagog hade ett samtal 

eftersom vårt fokus riktade sig mot de samtal som sker i interaktion mellan pedagog och barn. 

Film gav oss möjligheten att kunna gå tillbaka och se om sekvenserna flera gånger vilket 

gjorde att vi kunde få syn på nya infallsvinklar som vi kanske inte hade tänkt på om vi enbart 

hade observerat. Vi valde även att anteckna tidpunkter och andra kommentarer under tiden vi 

observerade då Eidevald (2015) belyser detta för att lättare kunna gå igenom det inspelade 

materialet vid transkriberingen. 

 

4.2 Urval		

Vi valde ut en förskola som var känd för oss sedan tidigare eftersom detta innebar att den var 

lättillgänglig för oss, vilket enligt Bryman (2011) ses som ett bekvämlighetsurval. Den valda 
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förskolan är belägen i södra Sverige och på förskolan observerades både förskollärare och 

barnskötare. Detta val gjorde vi eftersom båda yrkeskategorierna är verksamma och 

interagerar med barnen i förskoleverksamheten. Vi valde att inte berätta studiens exakta syfte 

om öppna och slutna frågor för pedagogerna som skulle observeras, detta eftersom Eidevald 

(2015) belyser att pedagogerna då hade kunnat påverkas och agerat annorlunda under 

observationerna. Istället berättade vi enbart att det var kommunikationen mellan pedagog och 

barn som skulle studeras. Vi gjorde även ett urval genom att enbart utföra studien på två 

äldrebarnsavdelningar för att barnen där är mer verbalt språkliga än barn på 

yngrebarnsavdelningar, vilket är mer passande för studiens syfte där vi ville synliggöra barns 

verbala kommunikation med pedagoger. Vi valde även att utföra videoobservationerna i barns 

egenvalda lek, den lek som barnen själva valt inomhus utan pedagogers inverkan. 

Inriktningen barns egenvalda lek valdes på grund av att vi upplever att det saknas studier 

gjorda inom detta område. De två avdelningarna som studien utfördes i benämns som Äpplet 

och Päronet. På avdelningen Äpplet deltog sju barn och en pedagog och på avdelningen 

Päronet deltog fem barn och en pedagog. De som finns med i utdragen i kapitel 5.0 Resultat 

och Analys från respektive avdelning är från Äpplet: pedagogen Linda och barnen Billy och 

Gabriel och från Päronet är det pedagogen Elin och barnen Loke, Milton och Fia. Dessa namn 

är fingerade. 
 
 

4.3 Tillvägagångssätt	

Vi började med att ta kontakt med pedagoger från två äldrebarnsavdelningar på en förskola 

via telefon och informerade om studien samt tillfrågade om de ville medverka. Efter muntligt 

godkännande från samtliga pedagoger på de två avdelningarna bestämde vi gemensamt en dag 

då vi åkte ut till förskolan för att lämna ut samtyckesblanketter till barnens vårdnadshavare (se 

bilaga 1). Därefter bestämdes en dag då vi kunde utföra studien, dagen bestämdes efter när det 

passade verksamheten och pedagogerna. Dagen innan det bestämda datumet att utföra studien 

på ringde vi till båda avdelningarna för att säkerställa att vi fått in tillräckligt många 

samtyckesblanketter. På den ena avdelningen fick vi boka in ett nytt datum längre fram då vi 

inte fått in tillräckligt många. På den andra avdelningen kunde vi utföra observationerna på 

det utsatta datumet. De barn som lämnat in godkända samtyckesblanketter observerades i sin 

egenvalda lek tillsammans med en pedagog medan de andra barnen utan samtyckesblanketter 

var utomhus tillsammans med resterande pedagoger. Videoobservationerna ägde rum inne i 

ett av lekrummen på vardera avdelning under barnens egenvalda lek där vi följde pedagogen 
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med kameran då pedagogens frågor var centrala för studien. En av oss filmade interaktionerna 

mellan pedagog och barn med en Ipad och mobiltelefon. Den andra av oss observerade samt 

förde anteckningar under tiden som denna interaktion varade. Observationerna utfördes under 

två förmiddagar, en förmiddag på avdelningen Äpplet och en förmiddag på avdelningen 

Päronet. Efter att materialet var insamlat transkriberade vi samtliga filmsekvenser under en 

heldag. När allt material var transkriberat sorterade vi detta utifrån syfte och frågeställningar i 

olika kategorier samt valde ut relevanta utdrag till analysen och därefter analyserade vi dessa, 

vilket vi beskriver mer under analysprocess.  

 

4.4 Analysprocess	
Studien har en kvalitativ ansats och genom videoobservation som metod och 

interaktionsanalys som analysmetod valde vi att filma under hela den tiden som vi utförde 

våra observationer på, detta för att få med så mycket material som möjligt. Tillsammans 

transkriberade vi sedan det insamlade materialet, detta med inspiration från Jordan och 

Hendersons (1995) interaktionsschema som synliggör hur pedagoger och barn interagerar 

genom kommunikation och handling. I detta schema utgick vi från de analytiska redskapen 

som studeras i interaktionsanalys, dessa är deltagare (pedagog/barn), verbala ord/meningar 

samt icke verbala handlingar. Här nedan är ett exempel på hur vi använt oss av detta 

interaktionsschema för att synliggöra interaktioner mellan pedagog och barn och för att hitta 

de mönster som framkommit.   

 
Linda: “Behöver du en 500-lapp?” (Räcker fram en sedel).   

Gabriel: “Nej, så mycket!” (Visar stora rörelser med armarna). 

Linda: “En femkrona?”  

Gabriel: “Ja” (Rycker på axlarna).  

Linda: “Eller är det för lite?” (Håller fram sin hand med pengar i).       

Gabriel: “Jag behöver mer pengar!  (Lutar sig mot Linda och stänger hennes hand). 

 

Ordningen i detta utdrag är att deltagaren skrivs fram först och följs sedan av verbala 

ord/meningar som skrivs med kursiv text och därefter skrivs den icke verbala handlingen fram 

inom parenteser.  

   

Vidare belyser Jordan och Henderson (1995) att det är av vikt att det insamlade materialet ses 

över flera gånger för att få med så mycket detaljer som möjligt. Därför blev det första steget i 
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processen att vi tillsammans tittade på videoobservationerna flera gånger och skrev ner det 

som sades och de handlingar som utspelade sig.  

 

Eftersom interaktionerna videoobserverades menar Bjørndal (2005) att detta ger oss möjlighet 

att kunna pausa filmerna och gå tillbaka för att få med alla detaljer. Vi skrev ner de exakta 

orden som sades under videoobservationerna, där av finns ord som “mm”, “aa” och “ehh” 

med i transkriberingarna då dessa kan ha betydelse för analyserna. Handlingarna som 

utspelade sig i filmerna skrev vi ned då Jordan och Henderson (1995) menar att dessa är av 

betydelse inom interaktionsanalys. När vi transkriberat det insamlade datamaterialet kunde vi 

i enighet med Ahrne och Svensson (2015) strukturera upp det genom att organisera och 

sortera ut det material som var relevant för forskningsområdet. 

  

För att sortera materialet använde vi oss av studiens syfte och frågeställningar för att hitta 

mönster i de transkriberade interaktionsschemana till kommande teman. Ett av de mönster 

som uppkom efter att ha gått igenom samtliga interaktionsscheman ett flertal gånger var att 

pedagogerna använde sig av enbart öppna frågor i flera interaktioner och att frågorna då 

utgick ifrån barns lekhandlingar där de använde sig av artefakter för att skapa förståelse för en 

kontext. Ett annat mönster som synliggjordes var att pedagogerna använde sig av enbart 

slutna frågor i interaktioner och att dessa utgick ifrån artefakter för att påbörja en interaktion. 

Ett tredje mönster var att pedagogerna ställde både öppna och slutna frågor i samma 

interaktioner och att de öppna frågorna då ställdes för att utmana barnens verbala språk medan 

de slutna frågorna ställdes för att få en förståelse för och förtydliga barns tidigare svar. Dessa 

mönster som synliggjorts blev tre olika teman som vi färgmarkerade i transkriptionerna för att 

kunna sortera dessa. De olika teman som vi kom fram till ledde till våra underrubriker i 

kommande resultat och analysavsnitt. Dessa teman benämns i resultat och analysavsnittet som 

Öppna frågor, slutna frågor samt Öppna och slutna frågor i en och samma interaktion. Vi 

sorterade sedan ut sekvenser ur de färgmarkerade transkriptionerna som blev det empiriska 

material som använts till analysen. Det empiriska materialet som valdes ut analyserades 

därefter genom den valda analysmetoden, interaktionsanalys och de teoretiska begreppen 

interaktion, stöttning, proximal utvecklingszon och artefakter. 
 

 

Interaktionsanalys grundar sig i hur det sociala samspelet utspelar sig, vilket innebär att 

människan studeras i interaktion med andra och detta utgör grunden för hur vi analyserat våra 
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utdrag. I analysen la vi även fokus på hur språk och handlingar bidrar till interaktion då 

språket ses som det centrala inom interaktionsanalys och studeras i samband med 

kroppspositionering, blickar, kroppsspråk och miljön. Miljön och materialet kan ha en 

inverkan i hur interaktionerna formar sig och dessa kan utgöra ett hinder eller tillgång för 

kommunikationen. Därav innebar denna analysmetod att det var av vikt för oss att se till 

helheten under interaktionerna. Målet med interaktionsanalys är att hitta mönster i hur 

deltagarna använder sig av sociala och materiella redskap i den kontext de befinner sig i 

(Jordan & Henderson, 1995). Genom denna interaktionsanalys kunde vi därför få en förståelse 

för de sociala samspel som uppstod mellan pedagog och barn. 

 

4.5 Studiens	trovärdighet	

Då studien endast är utförd på en förskola kan resultatet inte ses som överförbart till en annan 

kontext utan att ta hänsyn till detta. Enligt Bryman (2011) kan vi därför enbart uttala oss om 

de deltagare som medverkat i studien. Svensson och Ahrne (2015) uttrycker att en forskare 

har lyckats med sitt arbete om denna lyckats övertyga läsaren om att resultatet är trovärdigt. 

Eftersom vi ville synliggöra pedagogers frågor som ställs till barn och även se hur barnen 

besvarade dessa valde vi att transkribera de exakta ord som uttrycktes och ta med delar av 

dessa i studien. På så sätt kan läsaren ta del av resultatet vilket kan medverka till studiens 

trovärdighet (ibid). Genom att vi skrev fram de val som gjorts och tillvägagångssätt för 

studien visar texten på en transparens som gör att läsaren kritiskt kan granska och diskutera 

detta (Bryman, 2011; Svensson & Ahrne, 2015). I kapitel 4.9 Metoddiskussioner diskuterar vi 

metodval för studien och hur dessa kan ha påverkat studiens trovärdighet och dess kvalitet.  

 

4.6 Etiska	överväganden	
Studien utgick ifrån de forskningsetiska principerna om samtyckeskravet, informationskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Samtyckeskravet innebär att de som medverkat i 

studien har godkänt sin medverkan, vårdnadshavare till barnen har fått fylla i en 

samtyckesblankett (se bilaga 1) där de godkänt barnets medverkan. Pedagogerna som deltagit 

har muntligt godkänt sitt val att medverka. Informationskravet innebär att de som medverkat 

fått information om studiens olika moment och att de när som helst kan avbryta sin 

medverkan under observationerna. Barnens vårdnadshavare fick information genom 

samtyckesblankett medan pedagogerna och barn fick information genom muntlig 
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kommunikation. Konfidentialitetskravet innebär att alla som medverkat har avidentifieras och 

alla namn fingerats, detta för att de medverkande inte ska gå att identifiera. Nyttjandekravet 

innebär att det material som samlats in endast kommer att användas för studiens ändamål 

(Bryman, 2011). 

 

4.7 Metoddiskussion	

Vi använde oss av det sociokulturella perspektivet som teoretisk utgångspunkt där det sociala 

samspelet är i centrum och därför användes interaktionsanalys som inriktar sig mot 

interaktioner i det sociala samspelet för att analysera vårt empiriska material. Eftersom att vi 

inte berättade studiens exakta syfte för pedagogerna som skulle observeras, har vi därmed 

enligt Eidevald (2015) inte heller påverkat dem till att agera utefter studiens syfte. Detta val 

gjordes även så att resultatet blir mer trovärdigt än om de hade påverkats av studiens fokus. 

Eftersom vi använde oss av videoobservation där sekvenserna spelades in med Ipad och 

mobiltelefon är vi införstådda med att detta kan ha påverkat barnen och pedagogerna i sitt 

agerande då de visste om att de blev filmade. Enligt Eidevald (2015) kan denna metod 

uppfattas som stressande av deltagarna. Vi är även medvetna om att videoobservation innebär 

att det inte är en direkt avbildning av verkligheten då vi genom kameran endast får med det 

som är inom kamerans riktning (Bjørndal, 2005). Vi skrev tidigare ut att vi skulle inta en 

passiv roll under videoobservationerna, men under observationerna interagerade några av 

barnen med oss vid några tillfällen då de ställde frågor till oss, detta kan även ha påverkat 

resultatet av barnens handlingar. Enligt Lalander (2015) kan delaktighet ske i olika grad och 

när forskaren exempelvis besvarar barns frågor utifrån deras initiativ kan deltagandet ses som 

partiellt. Därför kan vårt deltagande i observationerna istället ses som partiellt, eftersom vi 

utifrån barnens initiativ besvarade deras frågor som uppkom under tiden som vi 

videoobserverade. 

 

I våra transkriberingar av videoobservationerna valdes sekvenser ut som var relevanta för 

syftet. Eftersom vissa delar av empirin inte finns och analyseras menar Eidevald (2015) att 

detta kan ha påverka bilden av verkligheten och detta är vi medvetna om. Anledningen till att 

dessa sekvenser valdes ut av transkriberingarna var för att vi ville ha med det som var relevant 

för syftet. De sekvenser som valdes ut var de där pedagoger ställde öppna och slutna frågor 

som ledde till ett samtal med barnen.  

 



	 17	

Då studien enbart är utförd på en förskola är vi medvetna om studiens omfång och att det ses 

som litet i relation till hur många förskolor som finns i landet. Detta medför att studiens 

resultat inte går att överföra till en annan kontext utan att ta hänsyn till detta, men vi ser att 

vårt resultat bidrar med en viss förståelse av öppna och slutna frågor.  

 

5. Resultat	och	Analys	
Studiens syfte är att synliggöra hur pedagogers frågeställningar till barn kan bidra till 

kommunikation i barns egenvalda lek. För att besvara detta syfte har vi videoobserverat 

pedagoger och barn under barns egenvalda lek inomhus. I detta avsnitt har empiriska utdrag 

valts ut som utgår ifrån de interaktionsscheman som vi använt oss av och som är relevanta för 

studien där barn och pedagog interagerar med varandra. De frågor som ligger till grund för 

studiens resultat och analys är: 

• På vilka sätt stöttas barn till samtal i de frågor som ställs av pedagoger? 

• Hur utmanar pedagoger barnen genom att ställa öppna och slutna frågor? 

• Hur kommunicerar barnen sina svar utifrån de öppna och slutna frågor som ställs av 

pedagoger? 

 

Resultatet är uppdelat i tre olika teman som vi nämnt tidigare i metodavsnittet och dessa 

kommer benämnas som öppna frågor, slutna frågor samt öppna och slutna frågor i en och 

samma interaktion. Under varje tema redogörs det resultat som framkommit med ett antal 

empiriska utdrag som stöd. Dessa utdrag är utifrån de bearbetade transkriptionerna som gjorts 

i ett interaktionsschema. Resultatet analyseras sedan utifrån interaktionsanalys och varje tema 

avslutas med en sammanfattning av samtliga analyser.       
 

5.1 Öppna	frågor		

I detta avsnitt presenteras tre sekvenser som synliggör hur de öppna frågorna ställdes till 

barnen under observationerna. Ett mönster som var återkommande i studiens 

interaktionsscheman var att de öppna frågorna som pedagogerna ställde oftast utgick ifrån 

barns lekhandlingar där de använde sig av artefakter för att skapa förståelse för en kontext. 

Dessa frågor som ställdes i barns egenvalda lek visade sig generellt att bidra till en 

kommunikation genom handlingar och verbalt språk hos barnen.  



	 18	

 

Ett exempel på detta är när en pedagog, Linda, sitter på en stol inne i ett rum vid en 

leksakskiosk. Ett barn, Billy kommer fram till kiosken där Linda sitter. Bredvid kiosken 

hänger det ett flertal klädesplagg och bakom Linda finns en hylla med låtsasmat och kastruller 

när en konversation startar:  

 
Linda: “God dag god dag. Hur mår du idag?” (Tar i hand med billy).  

Billy: “Bra.” (lägger fram ett klädesplagg på bordet i kiosken). 

Linda: “Vad är det för något du vill köpa?” 

Billy: (blir tyst en liten stund och pekar sakta på klädesplagget).  

Linda: “Vad är det då? Vad ska du med den till?”  

Billy: “Kalas, Jag har väldigt lite pengar.”  

Linda: “Jasså, då kanske du får gå till banken. Banken finns här borta.” (Vänder sig mot ett 

litet rött bord och pekar på det). 

 

Detta samtal visar på hur en öppen fråga ställs utifrån en lekhandling för att inleda en 

interaktion med ett barn, vilket har varit förekommande i flera situationer utifrån våra 

observationer. Vi kan se ett exempel på detta ovan då pedagogen ställer en öppen fråga till 

Billy där hon undrar hur han mår. Genom denna fråga kan vi då utläsa att pedagogen 

använder frågan för att ta kontakt och påbörja en interaktion med barnet. Hon tydliggör även 

denna handling genom att ta i hand med Billy och detta visar ytterligare ett sätt att stötta barn 

till interaktion. Både kroppsspråket och det verbala språket har i flera situationer visat sig 

användas för att skapa en förståelse och för att förstärka det verbala språket, i detta fall den 

öppna frågan. I exemplet ovan kan vi se att svaret som ges av barnet är kort men genom 

artefakterna som läggs fram på bordet visar han att han vill förmedla något till Linda. Detta 

exempel synliggör flera av de situationer som observerats då artefakterna har skapat en 

mening för det verbala språket, vilket resulterar i att dessa handlingar blir betydelsefulla att 

förstå för en fortsatt interaktion. Pedagogen i exemplet ovan visar förståelse för barnets 

handling genom att fråga vad det är han vill köpa. Detta leder till fortsatt interaktion vilket 

Billy visar genom sitt kroppsspråk då han pekar på plagget. Linda utmanar Billy genom att 

ställa ytterligare frågor där hon vill veta vad Billy ska göra med dessa plagg. Efter dessa 

frågor svarar Billy med verbalt språk att han ska på kalas. Att Billy i slutet av interaktionen 

svarar på pedagogens frågor med verbalt språk synliggör ett exempel av hur de öppna 

frågorna har visat sig utmana och stötta barnen till att svara med verbalt språk. Vidare kan vi 

utläsa att de öppna frågorna som ställdes bidrog till att Billy kommunicerade en ny handling. 
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Linda uppmärksammade denna handling och stöttade hans svar genom att utmana Billy i 

leken och hänvisade honom från kiosken till banken. Detta är ett exempel på hur de öppna 

frågor som har ställts i observationerna ger utrymme för barnen att svara på något som är 

utanför det pågående samtalet. Utdraget ovan visar även hur öppna frågor kan bidra till 

fortsatt konversation med barn. Då vi ser i exemplet ovan att de öppna frågorna som ställts 

leder till ett svar, antingen via verbalt språk eller handling, kan vi utläsa att varje fråga 

möjliggör att interaktionen och kommunikationen fortlöper.   

 

Vidare följer ett annat exempel på en situation där öppna frågor har ställts, men som istället 

utspelar sig ifrån barnets intresse av att inleda en interaktion. Detta har varit ett annat sätt som 

framgått i observationerna där öppna frågor har förekommit. I det valda exemplet är det en 

pedagog, Elin, som sitter vid ett bord med tre barn. Vid ett annat bord bredvid sitter ett barn 

vid namn Milton. Milton bygger med plusplus och Elin ska hjälpa honom att dela på några 

plusplusbitar som sitter fast:  

Milton: “Du hjälper mig nu!” (Går fram till Elin).  

Elin: “Vet du det kan ta ett tag innan jag är klar.”  

Milton: “Det kommer ta ett tag, kasta den till mig när den är färdig, den kommer inte hamna där.” 

(Samtidigt går han tillbaka och sätter sig vid sitt bord). 

Elin: “Kasta den till dig?”  

Milton: “Ja för den kommer inte hamna där i det blåa havet.“ (Pekar på den blåa mattan som är under 

bordet).  

Elin: “Vad händer om den gör det då?”  

Milton: “Då dör man, då får man noll liv.”  

Elin: “Jag menar vad händer med den här om jag kastar den i det blåa havet?” (Visar en plusplus bit). 

Milton: “Då får man noll, noll liv.”  

Elin: “Noll liv.” 

 

Utdraget ovan visar ett exempel på när barn har inlett och visat på att vilja interagera med 

pedagoger, vilket har skett under flertalet tillfällen under observationerna. Under dessa 

tillfällen som barnen inleder en interaktion har pedagoger valt att utmana barnen med öppna 

frågor, vilket vi även kan se exempel på ovan. Milton inleder en lek som pedagogen blir 

indragen i då Milton säger att Elin ska kasta en plusplusbit till honom. Denna lek utmanas 

genom Elins fråga då hon undrar vad som händer om plusplusbiten hamnar i det blåa havet, 

som Milton berättade om innan. Genom att Milton svarar med att berätta om lekregler kan vi 

se att hennes fråga utmanade Milton till att utveckla lekens innebörd genom sitt verbala språk. 
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Den öppna fråga som Elin ställde kan då ses som stöttande för att utveckla en lekhandling och 

därmed uttrycket som Milton kommunicerar genom det verbala språket. Dock kan vi se att 

Elin i detta exempel visar genom sin återupprepade fråga att hon hade ett bestämt svar på sin 

föregående fråga, då hon uttrycker att hon menar något annat. För att förtydliga denna fråga 

använder hon sig av artefakten som vi tidigare belyst som meningsfull när något ska 

förtydligas i en öppen fråga. Denna handling genom att visa upp en artefakt samtidigt som en 

öppen fråga ställdes leder dock till ett liknande svar som på tidigare ställda fråga. Dessa 

frågor i utdraget ovan synliggör då hur en öppen fråga med ett förbestämt svar kan leda till ett 

annat svar av barnen. Det blir då en otydlighet kring vad som förväntas av den ställda frågan. 

Däremot kan vi utläsa genom Elins sätt att förmedla frågans budskap med artefakten att det 

var plusplusbiten som hon menade i föregående fråga. Men artefakten gav i detta fall ingen 

stöttning till Milton till att förstå innebörden av frågan.  

 

Här nedan beskrivs den fortsatta handlingen och kommunikationen mellan Elin och Milton 

där pedagogen Elin genom handlingar och frågor fortsätter att utmana lekreglerna:  

	
Elin: (Kastar plusplusbiten så att den hamnar på bordet).  

Elin: “Vad händer nu då?” 

Milton: “Då får man tusenmiljoner liv.”  

Elin: “Åhh nej, den hamnade på den blåa.” (Tappar en plusplus på den blåa mattan).  

Milton: “Noll, noll liv, då får man kasta om igen.” 

Elin: “Okej.” (Kastar plusplusbiten som hamnar på en stol). 

Milton: “Nästan, noll liv igen.”  

Elin: “Men den hamnade inte på den blåa.” 

Milton: “Men det är så de är, ta den igen.” (Kastar plusplusbiten mot pedagogen).  

Elin: “Yes.” (Kastar en annan plusplus som hamnar på bordet).  

Milton: “Ta den där!” (Pekar på plusplusbiten som hamnade på stolen innan).  

Elin: (Tar upp plusplusbiten och lägger den på bordet).  

Milton: “Så får man inte kasta den.” 

 

Elins handling där hon medverkar i leken genom att kasta en plusplusbit samtidigt som hon 

frågar vad som händer, kan vi tolka som att hon vill stötta Milton till att kunna svara på den 

ställda frågan. Genom hans svar kan vi se att hennes handling med artefakten och den ställda 

frågan bidrog till att Milton gav ett svar. I Miltons svar kan vi utläsa att han utvecklade 

lekreglerna genom att kommunicera detta med sitt verbala språk. Detta bekräftar då 

ytterligare att en handling med artefakter bidrar till en större förståelse av öppna frågor och 
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större förståelse för barnen att kunna svara genom verbalt språk. Att pedagogen utför en 

handling i leken och ställer en fråga om denna tolkar vi även som bidragande till att 

interaktionen fortsätter. Detta kan vi se då ett samtal och handling fortlöper efter den ställda 

frågan. Den öppna frågan och handlingarna i detta utdrag synliggör då öppna frågor som 

bidragande för ett fortsatt samtal.  

 

Vid en annan situation som framkom under observationerna kan vi utläsa ett ytterligare 

exempel på hur ett samtal fortlöper då ett barn tar kontakt med en pedagog genom att 

förmedla en tanke. Detta sker när barnet Milton sitter vid ett bord och bygger med plusplus 

och pedagogen Elin sitter vid ett bord bredvid i rummet:  
 

Milton: “Elin det är ganska lugnt här inne.”  

Elin: “Ganska lugnt, ja.”  

Milton: “Ja det är det.”  

Elin: “Vad tycker du om det då?”  

Milton: “Bra för jag får ont i öronen om dem skriker.”  

Elin: “Ja, det är inte så många här inne som kan skrika.”  

Milton: “Ne, bara vi.”  

Elin: “Sen tycker jag inte att ni skriker hela tiden heller ni pratar ju ganska mycket med 

varandra.”  

Milton: “Ja det gör vi.” 

 

Likt tidigare utdrag kan vi i denna situation utläsa att det är barnet Milton som inleder 

interaktionen med pedagogen Elin. Pedagogen Elin svarar på Miltons intention att vilja inleda 

en interaktion med henne genom att hon bekräfta hans verbala uttryck. När pedagogen Elin 

och Milton har inlett en interaktion kan vi utläsa hur Miltons verbala uttryck utgör grunden 

för den öppna fråga som Elin ställer. Frågan som ställs kan ses som att den ska utmana Milton 

till att utveckla sitt tidigare svar, då frågan som ställs hänvisar tillbaka till det verbala uttryck 

som han förmedlade innan. Genom det svar som Milton gav på den öppna frågan kan vi tyda 

att denna fråga gav honom stöttning och utmaning till att uttrycka sig ytterligare i sitt verbala 

språk. Detta synliggörs då han besvarar frågan med att förklara hur han upplever det när det är 

högljutt på förskolan. Den öppna frågan i utdraget visar även på att bidra till ett fortsatt samtal 

då de fortsätter samtala över det svar som Milton gav på frågan.  
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5.1.1 Sammanfattning	av	öppna	frågor		

Utifrån de analyser av resultatet som synliggör de öppna frågorna som ställdes under 

observationerna kan vi utläsa att öppna frågor i stora drag leder till fortsatt samtal mellan 

pedagog och barn. Genom att pedagogerna ställer öppna frågor som utgår från barnens 

pågående handlingar kan vi se att de stöttas till dessa samtal. Det har även visat sig att de 

öppna frågorna används för att inleda en interaktion och som barnen har besvarat genom 

antingen en handling eller verbalt språk. I andra fall har de öppna frågorna ställts efter att ett 

barn inlett en interaktion med en pedagog, vilket då har lett till en fortsatt konversation.  

Genom att ställa de öppna frågorna har vi sett att barnen utmanas i sina pågående handlingar 

vilket har stöttat barnen till att utveckla sina svar med verbalt språk. Öppna frågor har även 

bidragit till att barnen ger ett verbalt svar som är utanför den pågående handlingen. Det har 

även visat sig vara betydelsefullt att utgå ifrån artefakter som ingår i lekhandlingen när de 

öppna frågorna ställs för att stötta barnen till ett svar och en fortsatt konversation. 

 

5.2 Slutna	frågor		

I detta avsnitt presenteras det resultat som synliggör hur de slutna frågorna ställdes till barnen 

under observationerna. Ett mönster som var återkommande i studiens interaktionsscheman var 

att de slutna frågorna som ställdes oftast utgick ifrån artefakter för att påbörja en interaktion. 

De slutna frågor som ställdes genom artefakter i den egenvalda leken visade sig generellt 

stötta barnen till att kommunicera ett svar med fler än ett ord. Ett exempel på detta är när 

pedagogen Linda, och ett barn, Gabriel sitter vid ett rött bord mitt emot varandra. I leken 

jobbar Linda på bank och Gabriel besöker banken som kund: 

 
Linda: “Behöver du en 500-lapp?” (Räcker fram en sedel).   

Gabriel: “Nej, så mycket!” (Visar stora rörelser med armarna).   

Linda: “En femkrona?”   

Gabriel: “Ja” (Rycker på axlarna).   

Linda: “Eller är det för lite?” (Håller fram sin hand med pengar i).  

Gabriel: “Jag behöver mer pengar!  (Lutar sig mot Linda och stänger hennes hand).

    

 

Detta samtal visar på hur en sluten fråga ställs med stöttning av en artefakt för att inleda en 

interaktion med ett barn, vilket vi har kunnat se i flera fall av observationerna. I exemplet 

ovan kan vi se hur pedagogen Linda ställer en sluten fråga till Gabriel genom att använda sig 
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av en artefakt, i det här fallet en sedel. Denna artefakt utgör grunden för samtalet mellan 

Linda och Gabriel och ger stöttning till det fortsatta samtalet. Vi kan utläsa att stöttningen 

sker eftersom Gabriel i exemplet ovan ger ett svar där han uttrycker sig genom både verbalt 

språk och en handling om att han behöver ännu mer pengar. Vi förstår det då som att detta 

svar bidrar till en fortsatt konversation då pedagogen i denna sekvens fortsätter interaktionen 

och lekhandlingen med att ställa ytterligare en sluten fråga. Dock ställs frågan om Gabriel 

behöver en femkrona med enbart verbalt språk, vilket leder till ett svar med endast ett ja. Här 

efter kan vi utläsa att pedagogen ställer en till fråga trots att Gabriel har svarat att det räcker 

med en femkrona. Vi tolkar denna slutna fråga som att pedagogen vill fortsätta ett samtal 

genom interaktionen med Gabriel. Den slutna frågan som ställs om det är för lite pengar, 

ställs genom att pedagogen använder sig av en handling och artefakt. Den fråga leder till ett 

verbalt svar och en handling av Gabriel då han stänger hennes hand. Vi tolkar detta verbala 

svar och handling som att Gabriel bekräftar pedagogens intention till att fortsätta interagera.  

 

Utdraget ovan synliggör hur våra observationer ofta har utspelat sig när pedagoger har ställt 

slutna frågor. Det som framgår i observationerna är likt ovanstående utdrag att vid slutna 

frågor har det visat sig betydelsefullt att använda sig av en handling och artefakt för att nå en 

fortsatt konversation och ett svar som visar på fler än ett ord. Ett annat exempel på detta är när 

barnet Billy och Pedagogen Linda påbörjar en interaktion: 

 
Billy: (lägger fram ett klädesplagg på bordet i kiosken).   

Linda: “Du behöver inga skor eller så?”  

 Billy: “Jag har redan skor.”  

 Linda: “Har du mätt så att den passar? Vet du hur lång tröjan är?” (Samtidigt pekar Linda på 

 klädesplagget).  

Billy: “Aha, jag ska sätta på mig den först.” (Ställer sig upp, tar klädesplagget och går iväg). 

Linda: “Ja gör det!” 

 

Här ser vi ett annat exempel på hur artefakten i slutna frågor får betydelse för att öppna upp 

för samtal och interaktion. Billys handlande genom att lägga fram ett klädesplagg på bordet 

framför Linda utgör en start på interaktionen mellan honom och Linda. Vi har sett att när ett 

barn utför en handling så ställer pedagogerna många gånger en fråga till barnen, och ofta då 

en sluten fråga. I exemplet ovan ställer Linda en sluten fråga till Billy där hon frågar om han 

behöver några skor. Denna fråga leder till att Billy berättar att han redan har ett par skor. 

Genom detta svar tolkar vi det som att frågan leder till ett längre svar än vad som hade 
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behövts, då frågan ställs för ett ja eller nej-svar. Detta upplever vi som ett tecken på att den 

slutna frågan stöttar barnet Billy till att ge ett längre verbalt svar. Efter detta svar ställer Linda 

ytterligare två slutna frågor där hon undrar om Billy vet hur lång tröjan är och om han har 

mätt så att den passar. Hon pekar samtidigt på tröjan vilket vi ser som ett tecken på att hon 

genom sitt kroppsspråk vill förtydliga sin fråga. Utifrån det svar som ges kan vi utläsa att 

pedagogens slutna frågor ledde till att Billy utmanades till att använda sitt verbala språk 

ytterligare. Av svaret kan vi utläsa att även frågorna som ställdes stöttade Billy till att fortsätta 

interagera med Linda. De slutna frågorna bidrar här till att stötta lekens handling då frågan 

leder till att Billy utför en handling som han även berättar om genom verbalt språk. I de slutna 

frågor som ställs av Linda och de svar som Billy förmedlar kan vi även utläsa artefakternas 

betydelse för fortsatt interaktion och samtal vilket är framgående i våra observationer.  

 

Nedan finns ännu ett exempel om hur artefakten stöttar barnet till ett samtal med pedagogen. 

Här är det barnet Loke som står vid ett föremål som liknar en bil där han samtidigt vrider på 

en ratt, medan ett annat barn, Milton, sitter vid ett bord och bygger med plusplus. Pedagogen 

Elin sitter vid ett annat bord med två andra barn. Elin vänder sig mot Loke och börjar 

kommunicera: 
 

Elin: “Är det Bergkvara du kör idag?” (Bergkvara är ett bussföretag).   

Loke: “Bil.”  (Nickar).   

Elin: “Är det en bil?”   

Milton: “Är det lastbil eller?”   

Loke: “Nej, en bil, en ambulansbil. Jag gillar ambulanser.”  

Milton: “Och brandbilar och poliser.”  

Elin: “Den ni körde i morse på Blåbäret (en annan avdelning på förskolan), var det den ambulansen?” 

Loke: “Ja det är den”.   

Elin: “Aha, är du ensam i den nu?”  

Milton: “Ja det är bara en i den.”  

 

I utdraget ovan ser vi ytterligare ett exempel på hur interaktionen påbörjas av att en sluten 

fråga ställs. Den slutna frågan som ställs utgår även här ifrån barnets handling och artefakten 

som Loke i denna sekvens befinner sig vid och interagerar med. Vi kan utläsa att denna slutna 

fråga utifrån lekhandling leder till ett verbalt svar. Vi kan tyda i Lokes svar där han säger 

”bil”, som att den slutna frågan leder till ett svar som är utöver vad frågan egentligen syftar 

på, vilket vi tolkar som ja eller nej. Där av kan vi likt andra observationer tyda att en sluten 

fråga utifrån lekhandlingar och artefakter stöttar barn till sina verbala svar. Det svar som Loke 
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ger återupprepar Elin i en sluten fråga och ett annat barn, Milton kommer in i samtalet där han 

ställer en sluten fråga till Loke ifall det kan vara en lastbil. Även dessa frågor är ställda genom 

att svara ja eller nej på, men Loke väljer att utveckla svaret då han påpekar att det är en 

ambulans och att han gillar ambulanser. Vi kan även utläsa i den senare frågan som ställs av 

pedagogen i konversationen där hon undrar om det var ambulansen som barnen körde tidigare 

under dagen, att pedagogen här använder sig av barnens tidigare erfarenheter för att stötta 

barnen till ett svar. Svaret som ges påvisar att den slutna frågan utifrån tidigare erfarenheter 

och lekhandlingar stöttar barnet Loke till ett verbalt svar och att pedagogen och barnet Loke 

får en gemensam förståelse i interaktionen om Lokes lekhandlingar.   

 

I exemplet ovan bidrog de slutna frågorna till att Elin fick en förståelse av Lokes lek, vilket i 

sin tur bidrog till en fortsatt interaktion och konversation mellan henne och barnet. 

Artefakten, barnens tidigare erfarenheter och frågorna blir i detta fall en stöttning för barnen 

till att interagera med Elin genom det verbala språket. 

  

5.2.1 Sammanfattning	av	slutna	frågor		

Utifrån analyserna av resultatet i detta avsnitt kan vi utläsa att i de slutna frågor som ställs av 

pedagogen stöttas barnen till samtal genom artefakter och handlingar. Artefakterna har visat 

sig ha en betydande roll för att skapa en förståelse för det som förmedlas genom verbalt språk 

och handling. I dessa frågor har det även visat sig hur barnen utmanas i lekens handling och 

att de utmanas till att kommunicera ett verbalt svar. Genom detta har det visat sig att de slutna 

frågorna som ställs av pedagogerna stöttar barnen till att verbalt kommunicera långa svar, 

trots att det egentligen hade räckt med ett svar med ett ord, som exempelvis ja eller nej. Men 

vid vissa tillfällen ges frågorna ett kort svar och detta sker när artefakter inte används i frågan. 

För att samtalet mellan pedagog och barn ska fortlöpa blir det tydligt i resultatet att det krävs 

att pedagogerna ställer följdfrågor i det pågående samtalet.  

 

5.3 Öppna	och	slutna	frågor	i	en	och	samma	interaktion	

I detta avsnitt har vi valt att ta med öppna och slutna frågor när de ställs i en och samma 

interaktion då detta har varit utmärkande i observationerna. Ett mönster som var 

återkommande i studiens interaktionsscheman var att öppna frågor ställdes för att utmana 

barnens verbala språk medan slutna frågor ställdes för att få en förståelse för och förtydliga 
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barns svar. Här nedan kommer ett exempel på när pedagogen använder sig av slutna och 

öppna frågor. Pedagogen Elin interagerar med barnen Fia och Loke genom att ingå i ett 

samtal med dem:  
  

 Loke: “Jag vill dansa!”   

 Elin: “Ahaa!”   

 Loke: “Och vi ville också sjunga nu.”   

 Elin: “Jaha, hur kan man göra då da?”   

 Fia: “Då kan man ta ner den där inne.”   

 Elin: “Vad sa du?”   

 Fia: “Man kan ta ner TVn.”   

 Elin: “Ska man ta ner TVn?”   

 Fia: “Den vita!”  

 Elin: “Ja det skulle vi kunna göra, och gå in i det gröna rummet menar ni?”   

 Fia: “Jaaa!” 

 

I utdraget ovan kan vi se hur barnen Loke och Fia interagerar med pedagogen Elin genom 

både öppna och slutna frågor i samtalet. Detta har varit förekommande i observationerna och 

vi förstår det som att pedagogerna blandar dessa för att samtalet ska fortlöpa. I exemplet ovan 

ser vi hur Loke uttrycker sig med verbalt språk att han vill dansa. Elin bekräftar denna invit 

till interaktion genom att enbart svara “Ahaa!”. Det vi kan se av Elins svar är att Loke 

utvecklar sitt tidigare uttryck med att lägga till att de även vill sjunga. Denna inledning av 

interaktionen leder till att Elin ställer en öppen fråga som vi tolkar ska ge barnen stöttning till 

att själva uttrycka hur de kan utföra den handling som de uttryckt genom verbalt språk. Vi kan 

se hur denna fråga ledde till stöttning då den bidrog till att Fia kom in i samtalet och berättade 

att de behöver ta ner den där inne. Dock kan vi se att Elin använder en sluten fråga för att 

utveckla det svar som gavs av barnet då hon ifrågasätter detta med denna fråga. Frågan bidrog 

till att stötta och utmana Fias svar i att berätta mer utförligt om hennes mening med det 

tidigare svaret. Fia utvecklade då svaret genom att hon med sitt verbala språk tydliggjorde att 

det var en TV som hon syftade på. Elin fortsätter att utmana Fias svar genom en sluten fråga 

där hon ifrågasätter ifall det är en TV som de ska ta ned. Vi kan även här se hur Fia utvecklar 

sitt svar genom Elins fråga då hon återigen tydliggör svaret och säger att det är den vita som 

hon menar. Därefter bekräftar Elin Fias svar och ställer en sluten fråga om de ska vara i det 

gröna rummet. Fia uttrycker att det är det som hon vill. Detta utdrag synliggör hur flertalet 

observationer har sett ut då de öppna och slutna frågorna ställts i en och samma konversation. 

Det som framgår är att en blandning av öppna och slutna frågor bidrar till en interaktion där 
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de kommunicerar genom ett verbalt språk och hur dessa frågor bidrar till en förståelse för vad 

som förmedlas genom språket.  

 

Ett annat exempel på detta är när pedagogen Linda sitter på en stol inne i en leksakskiosk. 

Gabriel går fram till kiosken där Linda sitter:  
 

Linda: “Men hej, vem är det som kommer nu?”  

Gabriel: “Gabriel, pappa.”  

Linda: “Pappa! Vad ska du handla för något?”  

Gabriel: “En sån, en bebis.”(Lyfter upp och visar en liten bebissäng).  

Linda: “Aha, har du en bebis där hemma?”  

Gabriel: “Mm.”  

Linda: “Då behöver du en säng! Ska du köpa en säng?”   

Gabriel: (Lägger fram pengar och lyfter upp sängen på bordet). 

Linda: “Tack så mycket, och varsågod, nu kan du ta med sängen hem till bebisen. Den är stor. Hur ska 

vi göra nu? Vill du ha hjälp?”  

Gabriel: “Nej, ta den pappa bilen.”   

Linda: “Ska du sätta den i pappas bil?”   

Gabriel: “Ja!”  

 

Vi kan se att det är den öppna frågan som pedagogen ställer i denna sekvens som bidrar till att 

Gabriel och pedagogen interagerar med varandra. Den öppna frågan kan vi se bidrar till ett 

verbalt svar av Gabriel där han kommunicerar en lekhandling. Detta tolkar vi även som ett 

tecken på att öppna frågor likt andra interaktioner från våra observationer ger barn stöttning 

till att kommunicera en handling med verbalt språk. Ytterligare en öppen fråga ställs i 

interaktionen ovan där ett verbalt svar ges men tillsammans med en handling och artefakt. Det 

verbala språket som Gabriel kommunicerat leder till att pedagogen ställer en sluten fråga då 

hon i frågan hänvisar till det uttryck som han förmedlat tidigare. Denna slutna fråga gav ett 

kort svar av Gabriel, men frågan kan tolkas som att bidra till att pedagogen får en större 

förståelse av Gabriels lek och som i sin tur leder till en fortsatt interaktion. Resterande slutna 

frågor i utdraget ovan visar hur dessa leder till korta svar eller enbart en handling med 

artefakter. Dessa svar med verbalt språk och handling kan ses som ett sätt att kommunicera 

där artefakterna tydliggör denna kommunikation. Detta framgår då pedagogen fortsätter sina 

frågor utifrån dessa handlingar och svar.   
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I de verbala svar och handlingar som sker utifrån de slutna frågorna kan vi se hur dessa enbart 

bibehåller en interaktion men leder inte till längre svar från barnen. Detta exempel synliggör 

hur våra observationer har framträtt då öppna och slutna frågor ställs i en och samma 

interaktion. 
 

5.3.1 Sammanfattning	av	öppna	och	slutna	frågor	i	en	och	samma	interaktion	

Utifrån analyserna av resultatet har det visat sig hur kombinationen av öppna och slutna 

frågor bidrar till att barn och pedagog bibehåller ett samtal i den pågående leken. När både 

öppna och slutna frågor har ställts i interaktionen kan vi utläsa att de öppna frågorna stöttar 

barnen till att svara med verbalt språk och att dessa ställs i början av samtalet. När de öppna 

frågorna inlett samtalet har vi sett hur dessa sedan leder till att barnen ges utrymme till att 

kommunicera lekens eller samtalets handling. Vi kan utifrån analyserna ovan se att de öppna 

frågorna och svaren på dessa leder till att pedagogen övergår till slutna frågor för att bibehålla 

interaktionen och utmana de svar som barnen gett. Dock visar de slutna frågorna som ställs i 

en gemensam interaktion med de öppna frågorna att de ger korta svar från barnen.  

6. Diskussion	
I detta avsnitt diskuteras och problematiseras de tre olika teman som förekommer i resultat- 

och analysavsnittet: öppna frågor, slutna frågor samt öppna och slutna frågor som ställs i en 

och samma interaktion. Resultatet diskuteras i relation till den teoretiska utgångspunkten samt 

tidigare forskning och diskussionen tar utgångspunkt i studiens syfte och frågeställningar. 

Syftet var att synliggöra hur pedagogers frågeställningar till barn kan bidra till 

kommunikation i barns egenvalda lek. För att ta reda på detta ställde vi följande 

forskningsfrågor:  

 

• På vilka sätt stöttas barnen till samtal i de frågor som ställs av pedagoger? 

• Hur utmanar pedagoger barnen genom att ställa öppna och slutna frågor?  

• Hur kommunicerar barnen sina svar utifrån de öppna och slutna frågor som ställs av 

pedagoger? 
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6.1 Resultatdiskussion		

Av resultatet kan vi utläsa att både öppna och slutna frågor leder till att barnen kommunicerar 

sina svar med verbalt språk. De öppna frågor som ställs i en interaktion har generellt visat sig 

stötta barnen till att kommunicera ett längre svar med verbalt språk, vilket delvis är i likhet 

med De Reviera, Girolametto, Greenberg och Weitzman (2005) som belyser öppna frågor 

som bidragande till utarbetade och kreativa svar från barnen. Men till skillnad från deras 

resultat kan vi utifrån denna studie se att det i vissa fall behövs flera öppna frågor innan 

barnen svarar med verbalt språk. I interaktioner med enbart slutna frågor har det däremot visat 

sig att barnen svarar med verbalt språk efter varje ställd fråga. Vi tar då ställning till att de 

öppna frågorna kan vara utöver barns kunskapsnivå under vissa tillfällen då de inte ger något 

svar. Barnet behöver då ges stöttning på ett annat sätt, vilket vi ser kan vara genom de slutna 

frågorna som utmanar dem på ett sätt som möjliggör att de kan svara med verbalt språk. Detta 

är i enighet med Vygotskij (1978) som belyser att barn behöver ges olika mycket stöttning 

och utmaningar för att klara av något.  
 
En ytterligare sak som utmärker sig i dessa interaktioner är att de slutna frågor som ställs 

stöttar barnen till att kommunicera långa svar, trots att det hade räckt med exempelvis ja eller 

nej som svar på frågan. Detta är i motsats till vad Youngju och Mable (2012) samt Massey, 

Pence, Justice och Bowles (2008) belyser om att dessa frågor leder till korta svar från barnen. 

Dock framgår det att när öppna och slutna frågor ställs i en och samma interaktion så bidrar 

de öppna frågorna till långa svar, medan de slutna ger korta svar eller enbart en handling från 

barnen. Vilket stämmer överens med De Reviera, Girolametto, Greenberg och Weitzman 

(2005) som belyser att de öppna frågorna som ställs till barn framkallar längre svar än vad 

slutna frågor gör. Men i dessa interaktioner ser vi att de slutna frågorna behövs för att 

utveckla barns svar efter svaren som framkommit av de öppna frågorna. 
 

För att stötta barnen till dessa samtal har vi utifrån resultatet sett att artefakter har en 

betydande roll för interaktionen oavsett om det är en öppen eller sluten fråga som ställs. Säljö 

(2000) belyser artefakten som ett sätt att förstå olika ting i sociala sammanhang och menar att 

människors tankar och handling påverkas av dessa. Detta visar sig på olika sätt i resultatet, i 

de öppna frågorna ser vi att artefakterna blir betydelsefulla då barnen svarar på de öppna 

frågorna utifrån dessa och för att förstå den fråga som ställs av pedagogen. Även i de slutna 

frågorna använder pedagogerna artefakter för att förtydliga sina frågor och handlingar, samt 

för att stötta barnen till en större förståelse och stötta de till samtal. Däremot kan vi utläsa att 
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när en artefakt inte används till frågan som ställs ger detta ett kort svar från barnen. Detta 

korta svar utifrån de slutna frågorna som ställs blir då å ena sidan i enlighet med Youngju och 

Mables (2012) samt Massey, Pence, Justice och Bowles (2008) studier som belyser slutna 

frågor som bidragande till korta svar av barn. Å andra sidan ser vi att när pedagogerna stöttar 

barnen genom att använda sig av artefakter och lekhandlingar blir barnens svar längre vilket 

då blir i motsats till deras resultat (Ibid).  

 

Vidare menar Säljö (2000) att artefakter blir ett sätt för människan att interagera med andra 

där kunskap och tidigare erfarenheter kan relateras till dessa. Dels är detta något vi ser i de 

interaktioner där både öppna och slutna frågor ställs i en och samma interaktion där barnen 

använder artefakter som stöd och för att förmedla sina svar till pedagogen i den pågående 

leken. Ett annat sätt som artefakter används på synliggörs i de slutna frågorna som ställs av 

pedagogerna, då de använder sig av artefakter för att påbörja ett samtal och interaktion med 

barnen. I dessa situationer använder sig pedagogen av slutna frågor som ofta är kopplade till 

barnens lekhandlingar. Detta är i motsats till Aras (2016) studie som belyser att pedagoger 

inte ska störa barnen i deras egenvalda lek och enbart delta i de fall som barnen ber om det. 

Men det vi ser i vårt resultat är att pedagogerna är de som påbörjar samtalen genom slutna 

frågor och där de direkt får gensvar från barnen genom verbala svar. Frågorna som 

pedagogerna ställer för att få tillträde till barnens lek används för att skapa en förståelse av 

kontexten och handlingarna i leken. Vi kan även se hur dessa frågor utmanar barnen till att 

reflektera över lekens handling. Det framkom även att öppna frågor stöttar barnen till att 

kommunicera en ny handling av leken och att svara på sådant som är utanför det pågående 

samtalet. Detta resultat blir därav i enighet med Mavilidi, Okely, Chandler, Cliff och Paas 

(2015) studie där de menar att barnen genom öppna frågor ger kreativa svar utifrån sina 

intressen och pågående lek. Vi förstår då dessa interaktioner där öppna och slutna frågor ställs 

separat i barns lek utifrån deras lekhandling som en motsats till Norlings (2015) resultat där 

leken belyses som ett tillfälle då barn inte är villiga att svara på frågor.  
 

Vidare i enbart de öppna frågorna som ställs ser vi ofta hur pedagogerna ställer frågor om den 

pågående leken och utmanar barnen till att kommunicera om sina lekhandlingar. I likhet med 

ovanstående om slutna frågorna kan vi utläsa att pedagoger ofta använder sig av barns lek för 

att inleda en interaktion där ett samtal sedan sker utifrån öppna frågor. Vi drar då paralleller 

till Säljö (2000) som påvisar att barn utvecklar sin kommunikativa förmåga när de ingår i en 
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interaktion där samtal sker. Att pedagogerna då använder sig av barns lek och frågor för 

interaktion, ser vi då vara möjliggörande till denna utveckling som Säljö (2000) belyser. 	
Vid andra tillfällen är det barnen som involverar pedagogerna i sin lek och då använder 

pedagogerna interaktionen som sker för att ställa öppna frågor utifrån den pågående leken. 

Pramling Samuelsson och Johansson (2006) belyser detta och vikten av att pedagoger lyssnar 

in barnens lek och utgår ifrån den för att utmana barnen, detta för att kommunikationen 

behöver ske från bådas perspektiv och inte enbart i syfte att lära. Vidare belyser Norling 

(2015) att öppna frågor även används som en strategi för att kommunicera med barnen, denna 

strategi ser vi vara gynnsam i resultatet då dessa öppna frågor har bidragit till att barnen 

bibehåller ett samtal med pedagogerna och ger långa verbala svar från barnen.  

 

Det har dock visat sig i resultatet av slutna frågor att det inte är tillräckligt att pedagogen 

använder sig av artefakter eller handlingar som stöd för att samtalen ska fortsätta, trots att 

detta gör att barnen ger långa verbala svar. Det vi ser är att när de slutna frågorna ställs 

behövs det följdfrågor som tar samtalet vidare, men i de öppna frågorna har det synliggjorts 

att när ett barn tar initiativ till att påbörja en interaktion med en pedagog så ser samtalet 

annorlunda ut, då det inte i lika hög grad krävs att pedagogen ställer följdfrågor för att 

samtalet ska fortsätta. Detta tolkar vi som att det kan bero på att samtalen då utgår ifrån 

barnens direktiv vilket Girolametto, Weitzman, Lieshout och Duff (2000) belyser som 

betydelsefullt för att främja deras kommunikation och språkutveckling. 

 

Vidare synliggörs det även att det behövs följdfrågor när både öppna och slutna frågor ställs i 

en och samma interaktion för att samtalet ska fortsätta. Pedagogerna ställer de öppna frågorna 

i början av interaktionerna, för att sedan efter barnens svar gå över till att ställa slutna frågor. 

Vi förstår detta som att pedagogerna vill utmana barnens svar men även för att bibehålla 

interaktionen. Detta blir då i motsats till Youngju och Mables (2012) studie som menar att det 

är när öppna frågor ställs efter en sluten fråga som barn utmanas. Vi upplever att barnen 

utmanas genom att pedagogerna ställer slutna frågor efter öppna frågor. Eftersom 

pedagogerna varierar typen av frågor kan barnen engageras och stöttas till ett fortsatt samtal 

vilket även Mavilidi, Okely, Chandler, Cliff och Paas (2015) belyser som essentiellt i sin 

studie eftersom barn där utmanas i sitt verbala språk. Att barn ges olika frågor för att utmanas 

till fortsatt samtal ser vi även som en koppling till att de stöttas i den proximala 

utvecklingszonen. Detta eftersom Vygotskij (1978) belyser att när barn stöttas och utmanas i 
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den proximala utvecklingszonen möjliggör detta att barn tar sig ett steg längre i utvecklingen, 

vilket vi ser att en variation av öppna och slutna frågor gör.  
 

7. Slutsats	
I denna studie synliggörs på vilket sätt som pedagogers frågeställningar till barn kan bidra till 

kommunikation. De frågor som har undersökts är öppna och slutna frågor för att se hur dessa 

kan bidra till att barnen svarar genom verbalt språk. För att synliggöra detta har vi tittat på de 

interaktioner som sker mellan pedagog och barn. Det som framgår i studien är att barns 

egenvalda lek är ett tillfälle som möjliggör för pedagoger att interagera med barnen. Barnen 

har visat intresse för att ta till sig pedagogernas intentioner till att interagera då de har visat 

detta genom sina verbala svar utifrån de frågor som ställts. De öppna och slutna frågorna är 

båda bidragande till att kunna ge långa verbala svar i interaktionerna när de utgår ifrån de 

lekhandlingar som barnen befinner sig i. Något annat som visat sig betydelsefullt för att 

kunna kommunicera och ställa frågor är att utgå ifrån de artefakter som finns i barnens lek då 

dessa stöttar barnen i att samtala och bidrar till förståelse samt en fortsatt konversation. Det 

som skiljer sig åt i att ställa öppna och slutna frågor är hur kommunikationen fortlöper utifrån 

den ställda frågan. De öppna frågorna ger oftast verbala svar men kan behöva stöttas genom 

att frågan återupprepas för att utveckla svaret från en handling till verbalt svar av barn. De 

slutna frågorna har däremot visat sig att alltid stötta barnen till verbala svar men för att ett 

fortsatt samtal ska ske i interaktionen så behöver pedagogerna stötta denna genom att ställa 

följdfrågor. Vidare kan öppna och slutna frågor användas som ett komplement till varandra 

för att ett fortsatt samtal ska ske. Slutligen visar vårt övergripliga resultat att genom stöttning 

från artefakter och lekhandlingar utmanas barnen både genom öppna och slutna frågor till att 

verbalt kommunicera långa svar.   

 

7.1 Didaktiska	implikationer	och	vidare	forskning	

I en förskolekontext kan denna studie bidra till att pedagoger i verksamheten får en större 

förståelse för vad öppna och slutna frågor innebär för hur barn kommunicerar med verbalt 

språk. Då slutna frågor inte skrivs fram i tidigare forskning som lika språkutvecklande som 

öppna frågor hoppas vi att denna studie bidrar med att pedagoger får en större insikt i att även 

slutna frågor öppnar upp för samtal. Studien kan också bidra till att pedagoger får förståelse 



	 33	

för och verktyg till hur de kan interagera med barnen genom öppna och slutna frågor. Genom 

denna studie får pedagoger även en insikt i vad barnens egenvalda lek innebär för barns 

samtal med pedagoger, då barns lek har visat sig vara ett essentiellt tillfälle för språkliga 

interaktioner. Detta anser vi kan bidra till ett utvecklat engagemang där pedagoger kan ta 

tillvara på och delta mer i barns egenvalda lek, om de av barnen får tillträde till leken. 

 

Vidare anser vi att denna studie hade kunnat utvecklas genom att utföras på flera förskolor 

och orter i landet. Studien hade även kunnat utföras i en större barngrupp med fler pedagoger 

som är delaktiga i barns lek för att se hur barns verbala språk stöttas genom frågor i en annan 

kontext.  
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9	Bilagor	 	 		 		 		 	 	

9.1	Bilaga	1,	Samtyckesblankett	

 

Hej! 
Vi heter Cecilia Johansson och Sara Svensson och vi studerar till förskollärare på högskolan i 
Halmstad. Vi håller just nu på att skriva vårt examensarbete, där vi kommer att genomföra en 
studie med fokus på barns språkutveckling. Studien går ut på att undersöka hur pedagoger 
samtalar med barnen. 
Studien kommer ske genom videodokumentation, vilket innebär att vi kommer filma barn och 
pedagoger för att samla in det material vi behöver. För att filma barnen behöver vi 
godkännande av er vårdnadshavare och därför behöver vi veta om just ditt barn får filmas.  
 
 
I studien tar vi hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer, vilka är 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Genom den 
information som framgår i det här brevet uppfyller vi informationskravet. Genom att ni ger ert 
skriftliga samtycke till att ert barn får delta i studien uppfylls samtyckeskravet. Ert barn har 
möjlighet att avbryta medverkan när som helst under studiens gång.   
Det insamlade materialet kommer hanteras på ett sådant sätt att utomstående inte kan 
identifiera vem eller vilka som deltagit i studien, alla namn avidentifieras och fingeras. 
Därmed uppfylls konfidentialitetskravet. Nyttjandekravet innebär att videomaterialet endast 
kommer att användas för studiens ändamål.  
 
 
Har ni några frågor är det bara att höra av er:  
 
 
Cecilia Johansson: -  
Sara Svensson: -  
Jonnie Eriksson, Examinator: -  
 
 
Klipp av svarstalongen och lämna in. Tack på förhand!  
 
✂– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 
 
 
□ JA, jag/vi ger tillstånd för att mitt barn får delta i studien  
□ NEJ, jag vill inte att mitt barn deltar i studien  
 
Vårdnadshavare för:     
............................................................................................................................ 
Datum   
................................................................................................................................................... 
Vårdnadshavares namnteckning  
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