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Abstract 

The purpose of the study is to show young children's competences in the subject of biology. I 

hope that my work will lead to that the subject of biology is used more often in the preschool 

context. In my work I have had an intra-active theory as a base. I have searched for what chil-

dren are interested in on the subject of biology. Here, I can conclude that animals and plants 

are major interests for the children. Furthermore, I wanted to explore the ways in which chil-

dren's knowledge became visible. For the most part, small children (along with educators) use 

animism and anthropomorphism, however, this is often interwoven with facts. I also wanted 

to know whether there were factors that contributed to children's learning in biology. It be-

came clear that factors such as outdoor stay and live animals and plants contributed to a fact-

based learning in biology. In contrast, factors such as indoor stay and toys were important 

factors for an animistic and anthropomorphic learning in biology. Educators also have a cru-

cial role in children's learning in biology. Through an intra-active approach, I note that both 

the factual events of biology and animism and anthropomorphism contribute to the child's 

creation of knowledge in biology. 
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Sammanfattning 

Syftet med studien är att visa upp små barns kompetenser i ämnet biologi. Jag hoppas att mitt 

bidrag leder till att fler förskollärare lockas att arbeta med biologi. Jag har utgått från en intra-

aktiv teori och praktik både i förarbetet, under mina observationer och samtal samt i 

analysprocess och diskussion. Jag har sökt efter vad barn väljer att leka och samtala om inom 

ämnet biologi. Här kan jag konstatera att djur och växter är ett stort intresse för barnen. Vidare 

ville jag undersöka på vilka sätt som barnens kunskaper blev synliga. Till största del använder 

sig små barn (tillsammans med pedagoger) av animism och antropomorfism däremot är detta 

ofta sammanvävt med fakta. Jag ville också veta om det fanns faktorer som bidrog till barns 

lärande i biologi. Här blev det tydligt att faktorer som utomhusvistelse och levande djur och 

växter bidrog till ett faktabaserat lärande i biologi. Däremot var faktorer som inomhusvistelse 

och leksakslek viktiga för ett animistiskt och antropomorfistiskt lärande i biologi. 

Pedagogerna har också en avgörande roll för barnens lärande i biologi. Genom ett intra-aktivt 

synsätt kan jag konstatera att både de faktabaserade biologihändelserna och de animistiska 

och antropomorfistiska biologihändelserna bidrar till barns kunskapande i biologi. 

Nyckelord 

Animism, Antropomorfism, Biologi, Förskola, Intra-aktiv teori. 
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Inledning 
 

Den största anledning till att jag valt att utforska hur små barn leker och samtalar om biologi 

har att göra med att jag vid några få tillfällen tyvärr har mötts av kommentarer från bland 

annat förskolechefer och pedagoger där de ifrågasatt varför man måste arbeta med 

naturvetenskap med de minsta barnen. Dessa uttalanden gjorde mig mycket beklämd och 

upprörd men ledde också till en vilja att visa hur viktigt arbetet med de minsta barnen är. Det 

fick mig också att undra över om det finns fler än ett sätt att samtala om och ge uttryck för ett 

kunnande i naturvetenskap.  

 

När jag läste om biologi tidigare under min utbildning på förskollärarprogrammet fick jag 

inblick i ett fenomen där barn överför mänskliga egenskaper till växter och djur. Jag har 

därefter, vid de tillfällen jag varit ute i verksamheten, varit uppmärksam på hur barn använder 

sig av fenomenet vilket har ökat min nyfikenhet. Använder sig barn av flera sätt att uttrycka 

sin förståelse för biologi och hur kan man förstå detta genom ett intra-aktivt synsätt?   

 

Syfte 

 

Syftet med mitt arbete är att visa upp små barns kompetenser i ämnet biologi. Min 

förhoppning är att både pedagoger i förskolan, förskolechefer och många andra kommer att 

läsa mitt arbete och få en förståelse för hur viktigt det är att börja arbeta med biologi redan 

tillsammans med de yngsta barnen.  

 
 ”Jag vill med min undersökning bidra till förskollärarprofessionens kvalitet och 

utveckling genom att synliggöra små barns kompetenser inom biologi och 

naturvetenskap. Att synliggöra detta kan leda till att fler förskollärare väljer att arbeta 

med biologi och naturvetenskap redan i förskolegrupper med de allra minsta barnen, 

1-3 åringarna. Detta kan också ses som positivt för barnens livslånga utveckling och 

lärande” (Almgren Damberg, 2015, sid. 1).  

 

Elfström m.fl. (2008) pekar ut att pedagogers intresse för naturvetenskap möjliggör att fler 

barn kan utveckla sitt intresse för naturvetenskap.  

 

Frågeställning 

 

Hur blir små barns lärande i biologi synligt i lek och samtal sett ur ett intra-aktivt synsätt? 

 

- Vilka företeelser inom biologi leker och samtalar barn om? 

- På vilket sätt blir små barns lärande i biologi synligt i lek och samtal? 

- Vilka faktorer får betydelse för barns lärande i biologi? 

- Hur kan små barns lärande i biologi förstås genom ett intra-aktivt synsätt? 
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Forsknings- och litteraturgenomgång 
 

Varför naturvetenskap i förskolan? 

 

I Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) pekas samhällskravet på barns lärande i 

naturvetenskap ut. Detta kan vi förstå genom att läsa ”Förskolan ska medverka till att barnen 

tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö” (sid. 7) samt att ”förskolan ska 

sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, 

liksom sitt kunnande om växter, djur…” (sid. 10).  

 

Många små barn intresserar sig också tidigt för ämnet naturvetenskap, detta menar Elfström, 

Nilsson, Sterner & Wehner-Godée (2008). Trots detta minskar intresset för de 

naturvetenskapliga ämnena i lärarutbildningen, vilket pekas ut av författarna. Detta leder till 

att det arbetas för lite med naturvetenskap generellt i förskolan vilket också får konsekvenser 

för barns intresse och lärande i bl.a. ämnet biologi (Elfström m.fl., 2008). 

 

I läroplanen blir det också tydligt att det går att arbeta med biologi på en mängd olika sätt 

”Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika former – såsom 

fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet – som förutsätter och samspelar med varandra” 

(Skolverket, 2010, sid. 6).  

  

Animism och antropomorfism 

 

Clodd (1905) beskriver animism som en tro eller en övertygelse om att allt har en själ, både i 

levande varelser och ickelevande föremål. Piaget (2008) beskriver däremot animism så som 

att barnet besjälar ickelevande föremål och ger dem en medvetenhet i mänsklig mening. Här 

följer två exempel antropomorfistiska uttalanden: Ser ni vad masken skruvar sig, han kanske 

gör gymnastik. eller Tror ni att maskarna är kompisar och leker där nere i jorden? Även 

Helldén (1994); Kallery & Psillos (2004); Byrne, Grace & Hanley (2009); Helldén, Jonsson, 

Karlefors & Vikström (2010) och Elm Fristorp (2012) har utgått från Piagets förklaring av 

animism och antropomorfism. Här gör författarna och forskarna en distinkt uppdelning av 

fenomenen och menar att animism är kopplat till de döda tingen medan antropomorfism är 

kopplat till levande ickemänskliga varelser, så som djur, växter och mikroorganismer. 

Elfström m.fl. (2008) har också utgått från att barn överför mänskliga egenskaper till djur och 

växter men kallar detta för antropocentrism. Thulin (2006) har till viss del också använt sig av 

den Piagetiska uppdelningen av animism och antropomorfism men gör också en koppling till 

det som Clodd (1905) uttrycker, att animism är tron att allt i naturen är besjälat.  

Jag kommer i min text/uppsats hålla mig öppen för att det finns flera olika tolkningar av 

begreppen och kommer därför fortsättningsvis att använda mig av båda benämningarna.  
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Det finns ett relativt stort utbud av forskning inom området biologi och animism och 

antropomorfism där det råder delade meningar om huruvida fenomenen bör användas i 

undervisning eller inte samt vad användandet kan leda till.  

 

Både i svensk och i utländsk forskning kommer man fram till att animism och 

antropomorfism ofta används för att beskriva biologiska företeelser, både av pedagoger och 

av barn/elever (Kallery & Psillos, 2004; Byrne, Grace & Hanley, 2009; Thulin, 2006; Elm 

Fristorp, 2012).  

 

Animism och antropomorfism i läromedel 
 

Elm Fristorp (2012) visar tydligt att antropomorfism ofta används i förskolans 

naturvetenskapliga temaområden. Här uppmärksammas läsaren på att även läromedel och 

böcker i förskolan kan innehålla antropomorfistiska inslag. Detta pekas också ut av Helldén 

(1994). Som en konsekvens av detta menar Elm Fristorp (2012) att både förskollärare och 

barn därmed också använder sig av antropomorfism i sina samtal med varandra.  

 

Hur använder sig pedagogerna av animism och 
antropomorfism? 
 

Kallery & Psillos (2004) kommer fram till att pedagogerna använder sig av begreppen i olika 

situationer tillsammans med barnen t.ex. när de skulle förklara olika naturvetenskapliga 

händelser, när de ställer frågor till barnen/eleverna och när de besvarar frågor från 

barnen/eleverna. Anledningarna till att pedagogerna använder sig av animism och 

antropomorfism kan skilja sig från fall till fall. Ibland handlar det om att pedagogen vill 

förenkla förklaringarna för barnen men ofta handlar det också om pedagogernas bristande 

kunskaper i ämnet naturvetenskap eller brist på kunskap om hur man förmedlar detta till 

barnen/eleverna.  

 

Thulin (2006) menar att pedagogerna använder sig av begreppet på ett medvetet sätt, som ett 

slags didaktiskt redskap. Detta kan i vissa fall stämma överens med det som pekas ut av 

Kallery m.fl. (2004). Thulin har delat in användandet av begreppet i två olika kategorier och 

menar att i den ena kategorin använder pedagogen sig av antropomorfism för att rikta barnens 

uppmärksamhet mot något specifikt. I den andra kategorin använder sig pedagogen av 

antropomorfism för att mana barnen till handling. Detta sker enligt Thulin genom att 

pedagogen använder antropomorfism för att barnen ska göra associationer till sina egna liv för 

att förstå bl.a. djurens beteende. Hon kommer fram till att pedagogerna är de som initierar de 

antropomorfistiska uttrycken och att barnen därför ofta svarar på ett liknande sätt.  

 

Hur använder sig barnen av animism och antropomorfism? 
 

Byrne m.fl. (2009) har genomfört en studie av hur barn i åldrarna 7-14 år använder 

antropomorfism. Här kommer man fram till att barn i alla åldersgrupper använder sig av 

antropomorfism i olika stor utsträckning. Vidare menar Byrne m.fl. (2009) att användandet av 

antropomorfism minskar ju äldre barnen blir. Byrne m.fl. poängterar att det verkar finnas en 
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kunskapsbrist hos barn och ungdomar i England och man förordar därför att undervisningen i 

biologi bör starta tidigare än den faktiskt gör. Detta stöds även av Elfström m.fl. (2008). 

 

Helldén (1994) och Helldén, Jonsson, Karlefors & Vikström (2010) pekar ut de positiva 

effekterna av att använda sig av animism och antropomorfism. Helldén (1994) och Helldén 

m.fl. (2010) menar att barnen använder sig av animism och antropomorfism för att kunna 

förstå och förklara ekologiska fenomen. Här framhåller författarna att detta kan vara till stor 

hjälp, framför allt för de yngre eleverna. Vidare poängterar Helldén (1994) att ”Det är dock 

viktigt att vi efter hand gör eleverna medvetna om innebörden i dessa formuleringar.” 

(Helldén, 1994, sid. 90). Med detta menar författaren att användandet av animism och 

antropomorfism till en början kan vara fördelaktigt för barnen men att undervisningen 

efterhand bör övergå till mer naturvetenskapligt grundade förklaringar.  

   

Thulin (2006) tar också upp aspekten av hur barn använder sig av antropomorfism. Hon 

kommer fram till att barn ofta väljer att använda sig av ett antropomorfistiskt uttryckssätt trots 

att de många gånger har kunskaper i ämnet biologi. I sitt resultat kommer hon fram till att 

barnens användande av antropomorfism beror på att pedagogerna ofta initierade detta i sitt 

sätt att samtala.  

 

Vad kan användandet av animism och antropomorfism leda till?  
 

Kallery m.fl. (2004) pekar ut att animism och antropomorfism kan bidra till att barn skapar ett 

intresse och en förståelse för naturvetenskapliga fenomen. Detta stöds även av Helldén (1994) 

och Thulin (2006), som kommer fram till liknande resultat. Däremot, menar Thulin att ett 

antropomorfistiskt språkbruk också kan skymma det naturvetenskapliga innehållet, vilket 

också pekas ut av Kallery m.fl. (2004).  

 

I samtliga av de, i detta arbete ingående, forskningsrapporter påvisas att barn använder sig av 

animism och antropomorfism i samtal om naturvetenskapliga fenomen inom biologi. I större 

delen av de avhandlingar och i den facklitteratur som jag har studerat kommer man fram till 

att förklaringen ligger i litteraturens (barnböcker, sagor, berättelser m.m.) och vuxenvärldens 

sätt att förklara och samtala om bl.a. biologiska processer och djurs beteende. Den tidigare 

forskningen har övervägande varit inriktad på äldre barn från tre år och upp till 14 år. Mitt val 

att fokusera på hur små barn använder sig av animism och antropomorfism för att visa upp 

sina kompetenser i biologi kommer, trots åldersskillnader, att diskuteras och jämföras med 

utgångspunkt i den tidigare forskningen. 
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Teoretiska utgångspunkter 
 

Varför intra-aktiv teori? 
 

Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) utgår från ett synsätt där man ser barn som 

kompetenta, ”Barnen ska få stimulans och vägledning av vuxna för att genom egen aktivitet 

öka sin kompetens och utveckla nya kunskaper och insikter.” (sid. 7). Syftet med min studie 

är att lyfta fram barns kompetenser i biologi vilket också föranleder mitt val av den intra-

aktiva teorin. Den intra-aktiva teorin har också det kompetenta barnet som en viktig 

utgångspunkt (Lenz Taguchi, 2012).  

 

Mitt val av metod, observation och deltagande observation passar bra tillsammans med den 

intra-aktiva teorin. I den intra-aktiva teorin används nämligen observation och pedagogisk 

dokumentation som ett redskap för lärande både i barngruppen och i arbetslaget (Lenz 

Taguchi, 2012; Åberg & Lenz Taguchi, 2005; Wehner-Godée, 2013). 

 

Vad är intra-aktiv teori? 
 

Intra-aktivitet är det begrepp som har gett teorin sitt namn. För att förklara vad detta innebär 

vill jag börja med ett citat från redaktörerna Dahlberg & Moss (2010). Citatet ger, enligt min 

uppfattning, en ganska klar och mycket kortfattad bild av vad intra-aktiv teori och pedagogik 

innebär. 

 
”Hillevi Lenz Taguchi writes that an intra-active pedagogy shifts our attention from 

intra-personal and inter-personal relationships towards an intra-active relationship 

between all living organisms and the material environment such as things and artefacts, 

spaces and places that we occupy and use in our daily practices.” (Dahlberg & Moss, 

2010, Sid. xiv) 

 

Med detta menas den samverkan som hela tiden sker mellan olika individer och även andra 

ickemänskliga aktörer/föremål, vilket kallas intra-aktion (Barad, 2003, s. 810; Barad 2007; 

Palmer, 2011).  Personer både är och lär i alla situationer och samspel, både med mänskliga 

och icke mänskliga aktörer. Man är hela tiden del av världen samtidigt som man lär av den 

(Lenz Taguchi, 2012). Detta leder mig in på ett annat centralt begrepp vilket behöver en 

förklaring, nämligen onto-epistemologi.  

 

Onto-epistemologi som är en sammansmältning av ordet ontologi (teorier om varandet) och 

ordet epistemologi (teorier om lärandet). I och med denna sammansmältning av teorier menar 

man i den intra-aktiva teorin att man inte kan särskilja varandet från lärandet utan att dessa 

samspelar i individen och samproducerar varandra i en tillblivelseprocess. Att man både är 

och lär samtidigt kan förklaras med hjälp av en tankefigur, rhizom, som användes av Delueze 

och Guattari och som beskrivs av Franzen (2014a), Palmer (2011) och Lenz Taguchi (2012). 

Rhizomer är ett slags rotsystem där rottrådarna sprider sig åt olika håll. Franzén (2014a) 

skriver: ”a rhizome can be understood as thinking and learning that develop in a maze of 

relationships between many different actors.” (Franzén, 2014a, s. 244). Lärandet sker alltså på 

ett rhizomatiskt sätt med hjälp av olika mänskliga och ickemänskliga aktörer.  
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I den intra-aktiva teorin/pedagogiken utgår man från att lärandet sker med hela kroppen. 

Därför görs ingen uppdelningen mellan mentalt och kroppligt lärande. Istället för att särskilja 

och ha ett antingen-eller-tänkande har man här ett både-och-tänkande, man lär med både 

kropp och hjärna samtidigt och det ena anses inte vara viktigare än det andra. (Lenz Taguchi, 

2012). 

 

Fokus på materialet och att barnen blir annorlunda sig själva 
 

Aspekter av tid i den intra-aktiva teorin och pedagogiken kan förstås genom en händelse, ett 

barn som leker en lek. Barnet är i stunden, här och nu, och leker. Samtidigt är detta ett bero-

ende av vad barnet lekt tidigare. Dessutom leder detta vidare till vad barnet kommer leka i 

framtida lekar. Man kan aldrig säga att här och nu är en färdig produkt av det som har varit, 

istället måste vi förstå händelser som en ”pågående varaktighet” (Lenz Taguchi, 2012, sid. 

93). Så här skriver Barad (2007): 

 
”The past matters and so does the future, but the past is never left behind, never finished 

once and for all, and the future is not what will come to be in an unfolding of the present 

moment; rather the past and the future are enfolded participants in matter's iterative be-

coming” (Barad, 2007, s. 181) 

 

Tidsaspekten anser jag blir en viktig faktor för det som jag nu kommer in på, vilket är: att bli 

annorlunda sig själv. Med detta menas att händelser formar både mänskliga och 

ickemänskliga aktörer. Lenz Taguchi (2012) tar upp ett exempel om hur studenter formar 

lerklumpar till lerfigurer. Här menar hon att intra-aktionen som sker mellan studenten och 

leran påverkar såväl studenten som leran. Leran som formas blir annorlunda sig själv, från 

lerklump till lerfigur. Detsamma sker med studenten, leran ger studenten en erfarenhet och 

bidrar till lärande. Studenten lär sig t.ex. att anpassa sitt handlag till lerans konsistens, 

studenten blir därmed också annorlunda sig själv. Här är det viktigt att förstå att man blir 

annorlunda sig själv utifrån tidigare upplevelser och inte annorlunda jämfört med någon 

annan (Lenz Taguchi, 2012).  För att koppla tillbaka till tidsaspekten som jag tidigare pekade 

på som viktig, menar jag, att med tiden får man fler erfarenheter. Alla dessa erfarenheter blir 

viktiga för hur vi i framtiden kommer att utvecklas som individer.  

 

I en intra-aktiv teori och pedagogik har materialet en avgörande roll för barnens tillblivelse 

och lärande. Här antas även ickemänskliga aktörer inneha en slags kraft, detta kallas enligt 

Barad (2003; 2007) för agens. Detta skulle kunna förklaras som att materialet har en slags 

attraktionskraft. Vi kan återvända till exemplet om leran. Att duka fram små lerklumpar på ett 

bord och därefter bjuda in barn kan göra att materialet i sig lockar till lek och utforskande. 

Skulle man ställa in flera olika material kanske vissa barn fortfarande skulle lockas av leran 

medan andra barn skulle lockas av det andra materialet.  

 

Lenz Taguchi (2012, sid 38) tar upp en intressant tanke om barns möten med djur genom att 

ställa sig starkt ifrågasättande till det människocentrerade synsättet där alla ickemänskliga 

varelser, även djur, fråntas sin agens. Agens finns, både enligt Barad (2003, 2007) och Lenz 

Taguchi (2012), i alla aktörer, mänskliga såväl som icke mänskliga, levande såväl som 

ickelevande.  
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Metod 
 

Urval 
 

Jag har valt att göra studien på en småbarnsavdelning med barn i åldrarna 1-3 år. I studien 

ingår 14 barn där vårdnadshavare gett sitt samtycke genom samtyckesbrev (Information och 

samtyckesbrev, se bilaga 1 och 2). Ett barn på av delningen har inte deltagit i studien eftersom 

jag inte fått in något samtyckesbrev från dennes vårdnadshavare. Avdelningen Solrosen finns 

belägen i en förskola med tre avdelningar, en småbarnsavdelning (den avd. som jag har valt 

att genomföra min studie på) och två storbarnsavdelningar med barn i åldrarna 3-6 år. Val av 

förskola gjorde jag genom personliga kontakter.  

 

Valet att bara genomföra studien på en förskola har att göra med mitt val av metod. Jag ville 

genomföra en kvalitativ studie och därmed också upptäcka de kvalitéer som fanns i en 

verksamhet. Genom att jämföra olika verksamheter anser jag att man istället får en mer 

kvantitativ undersökning.  

 

Vissa barn förekommer oftare i de observationer och deltagande observationer jag har 

genomfört. Detta beror på att vissa barn valde att ta mer kontakt än andra.  

 

Datainsamlingsmetod 

 

De insamlingsmetoder jag har använt är observation och deltagande observation (Bryman, 

2011). Observationerna har dokumenterats med hjälp av trespaltsdokumentation (Wehner- 

Godée, 2013). I observationerna ville jag ha möjlighet att fokusera på det som händer och att 

göra så noggranna anteckningar som möjligt. De deltagande observationerna (vilka jag i 

fortsättningen kommer benämna som samtal med barn) har dokumenterats genom 

fältanteckningar (Roos, 2014). Här ville jag i stället ha fokus på samspelet mellan mig och 

barnet/barnen. Fältanteckningarna har direkt efter avslutat samtal skrivits ner så detaljerat som 

möjligt. 

 

Att observera barn har alltid tillhört arbetsuppgifterna i en förskollärares yrkesroll menar 

Bjervås (2011). Detta är en av anledningarna till att jag valt just den här metoden. Dessutom 

har val av metod också sin förklaring i mitt val att genomföra studien med ett intra-aktivt 

synsätt. Ytterligare en orsak är att val av metod påverkar vilken typ av data som produceras. 

Bjereld m.fl. (2009, s. 109) skriver, ”metoden måste alltid utvärderas från sin 

ändamålsenlighet i besvarandet av frågeställningarna.”. Att observera och samtala med barnen 

har gjort att jag har fått en uppfattning om hur barn leker och samtalar om biologi. 

 

Trespaltsdokumentation är en metod där jag delar pappret i tre spalter (Se bilaga 3). Varje 

spalt namnges sedan. I min studie har de namngivits till ”Gör”, ”Säger” och ”Egna 

reflektioner”. Wehner-Godée (2013) hävdar att sorteringsarbetet kan börja redan vid 

observationstillfället ifall man använder sig av trespaltsdokumentation. Detta har jag använt 

mig av eftersom mina egna reflektioner också återfinns i analysen. Däremot håller jag mina 

egna reflektioner vid sidan av det som faktiskt sker i barngruppen.  
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Fältanteckningarna har också nedtecknats med hjälp av papper och penna och innebar att jag 

har skrivit ner så mycket som möjligt efter varje samtal med barnen. Wehner-Godée (2013) 

pekar på en nackdel med att skriva löpande text under dokumentationsfasen. Hon menar att 

observatören skriver ner antingen det som sägs eller det som görs. Detta föranledde mitt val 

att jag i samtalen med barnen har fullt fokus på barnen. Istället har jag skrivit ner 

anteckningarna efter observationerna. Detta kan däremot få konsekvenser för reliabiliteten i 

de samtal jag haft med barnen.  

 

Procedur 
 

Jag har genomfört min studie under fyra dagar. Under den tiden har jag varit på avdelningen 

vid fem tillfällen (en halv dag /tillfälle). Jag har genomfört 9 observationer och 5 samtal med 

barn. Observationerna och samtalen har haft olika längd, från någon minut och upp till 20 

minuter. 

 

Studien har varit kvalitativ. Jag ville komma åt de kvalitéer som fenomenen animism och 

antropomorfism bidrar med i biologin. Den kvalitativa forskningsprocessen beskrivs av bl.a. 

Bjereld, Demker & Hinnfors (2009). Med en kvalitativ metod kan man inte ta ett steg ut ur 

världen. Som observatör har jag istället haft ett insidesperspektiv på omvärlden och dess 

deltagare. Detta beskrivs också av Backman (2008) och Roos (2014). Jag vill poängtera detta 

lite extra eftersom det också stämmer överens med den intra-aktiva teorin. Både den intra-

aktiva teorin och en kvalitativ metod motsäger alla former av uppdelning mellan observatören 

och fenomenet som observeras. Istället är jag som observatör alltid en del av det som ska 

observeras (Lenz Taguchi, 2012). Roos (2014) och Emilsson (2014) menar att 

observatören/forskaren alltid påverkar situationen bara genom att finnas med i rummet, man 

kan helt enkelt inte bli ”en fluga på väggen” (Roos, 2014, s. 47). Jag har därför valt att alltid 

finnas synlig för barnen och andra deltagare i studien. Detta är också en viktig faktor utifrån 

ett forskningsetiskt perspektiv, vilket jag återkommer till. 

 

Jag har genomfört observation av olika situationer så som observation av pedagogstyrda 

leksituationer kontra barnstyrda leksituationer, lek med leksaker kontra fantasilek, 

leksituationer i små barngrupper kontra stora barngrupper, observation under förmiddag 

kontra eftermiddag samt observationer utomhus kontra inomhus. Detta har jag gjort på grund 

av att jag ville ha ett brett urval och vara öppen för att uttryck i biologi kan gestaltas på många 

olika sätt, platser och i olika konstellationer.  

 

I de fall där barnen har tagit del av planerade aktiviteter har jag på förhand frågat pedagogerna 

om vad som ska hända. Därmed har jag också gjort ett val att delta i vissa aktiviteter och att 

avstå från andra. Då det inte har varit några planerade aktiviteter har jag rört mig från rum till 

rum och försökt snappa upp vad barnen leker och samtalar om. När jag har förstått att barnen 

har lekt eller samtalat om biologi i någon form har jag satt mig ner (ofta på golvet) och 

observerat. Att jag har suttit på golvet har att göra med att jag ska vara på samma nivå som 

barnen så att de ska kunna känna sig trygga med mig och eventuellt vilja inleda lek eller 

samtal. 

 

Franzén (2014b) menar att man som forskare kan gå in i observationen och påverka så lite så 

möjligt. Detta har jag tagit fasta på under mina observationer av barnens lek. Här har jag gjort 
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valet att inte vara med i leken tillsammans med barnen. Detta har däremot varit aktuellt i de 

samtal som jag har gjort med barnen.  

 

I de observationer som har genomförts har alltid en pedagog varit delaktig. I dessa fall har jag 

haft möjlighet att observera och anteckna med hjälp av trespaltsdokumentation (se bilaga 1). I 

de samtal som jag har genomfört är det sällan någon pedagog som deltar i samspelet med 

barnen. Här har barnen istället gett mig rollen som samtalspartner. I de fall där barnen har valt 

att samtala med mig har jag, istället för att anteckna samtidigt som de pratar, valt att fokusera 

på mitt samspel med barnen. Anteckningarna har efter avslutat samtal nedtecknats så noggrant 

som möjligt. 

     

Databearbetning 
 

Analysen av materialet har genomförts genom att empirin renskrivits kort efter att 

observationerna och samtalen med barnen var gjorda. De fältanteckningar och de trespalts- 

dokumentationer jag har skrivit ner, har jag istället gjort om till berättelser för att texten ska 

bli mer lättläst.  

 

Jag har gjort jämförelser mellan observationerna och samtalen och analyserat om det finns 

samband för hur och när barns uttryck och intresse för biologi blir synliga. Den uppdelning 

som jag har gjort har jag klassat in i olika temaområden, nämligen Faktabaserade 

biologihändelser och animistiska och antropomorfistiska biologihändelser. Här har tidigare 

forskning haft stor inverkan på min tematisering. Efter att ha läst tidigare forskning i området 

har jag utgått från att animism och antropomorfism kommer till uttryck i barnens lek och 

samtal om biologi (Helldén, 1994; Kallery m.fl., 2004; Byrne m.fl., 2009; Thulin, 2006; Elm 

Fristorp, 2012). I de observationer och samtal som jag har dokumenterat har jag först och 

främst tittat på ifall barnen leker och samtalar om något som har med djur, växter, 

mikroorganismer eller kroppen att göra. Här har jag konstaterat att allt empiriskt material 

baseras på barnens lek och samtal om djur och växter. Vidare har jag studerat hur många av de 

observationer och samtal som har en animistisk och antropomorfistisk tendens. De 

observationer och samtal som inte har en animistisk eller antropomorfistisk tendens har 

därmed utgjort ett eget temaområde, faktabaserade biologihändelser. Därefter har jag gjort en 

analys av vilka animistiska och antropomorfistiska händelser som kan tänkas bidra till 

barnens meningsskapande i ämnet biologi. Här kom jag fram till att alla animistiska och 

antropomorfistiska inslag tyvärr inte alltid kunde härledas till ett lärande i biologi. Därmed 

blev jag tvungen att plocka bort dessa observationer och samtal från mitt empiriska material. 

De observationer och samtal som hade en animistisk eller antropomorfistisk tendens och som 

bidrog till lärande i biologi klassade jag som animistiska och antropomorfistiska 

biologihändelser. 

 

I analysen har jag dessutom ställt frågan om det finns faktorer som påverkar hur ofta och i 

vilka sammanhang de olika temaområdena kommer till uttryck i verksamheten. Här blev det 

tydligt att det finns faktorer som påverkar hur små barn leker och samtalar om djur och växter. 

I de faktabaserade biologihändelserna är utevistelse och levande djur och växter viktiga 

faktorer medan det i de animistiska och antropomorfistiska händelserna är innevistelse och 

leksaker. Hur pedagogerna väljer att samtala med barnen har också betydelse för hur barnen 

fortsättningsvis väljer att leka och samtala om djur och växter.   
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Till sist har jag gjort en analys av hur dessa uttryck och faktorer kan ses och förstås genom en 

intra-aktiv teori. Här har jag valt två av de många begrepp som återfinns i den intra-aktiva 

teorin som jag anser kan ge svar på mitt syfte och mina frågeställningar. De saker jag 

analyserar är ifall barnen i och med uttrycken och sitt intresse för biologi blir annorlunda sig 

själva samt materialets betydelse för barnens tillblivelse. Jag menar att man med en intra-aktiv 

teori och pedagogik kan förstå små barns kunskapande och kompetenser. Med hjälp dels av 

materialet, leksaken eller det levande djuret/växten, både är och lär sig barnen. Varje lek och 

samtal får betydelse för hur barnen skapar kunskap, blir till sig själva (tillblivelse) och hur de 

också blir annorlunda sig själva (jämfört med hur de var och förstod saker innan 

leken/samtalet).  

 

Reliabilitet 
 

Jag hade önskat att jag kunde avsätta mer tid för att producera data men med de tidsramar som 

tilldelats oss anser jag inte att detta har varit möjligt. Detta kan komma att få effekt för 

studiens reliabilitet, eller trovärdighet (Roos, 2014), eftersom mer data kan leda till nya 

infallsvinklar i min analys.  

 

För att reliabiliteten och validiteten, meningsfullheten (Roos, 2014), ska öka vill jag koppla 

tillbaka till valet av metod. Att använda sig av två metoder istället för att förlita sig enbart på 

en metod gör, enligt min uppfattning, att både reliabiliteten och validiteten kan ses som 

tillfredsställande. Jag har även gjort ytterligare val för att stärka reliabiliteten och validiteten i 

studien. Detta har jag gjort genom att ha ett brett urval av situationer.   

 

I analysprocessen kan det vara negativt att bara analysera observationer eftersom det därmed 

enbart blir mina tankar av händelsen som blir representerade i den texten som jag skriver. Här 

kan det finnas en risk att jag som observatör feltolkar en händelse, vilket kan leda till att 

validiteten och reliabiliteten påverkas. För att minimera risken för feltolkning har jag därför 

valt att använda mig av samtal med barn då jag utgått från barns perspektiv och inte ett 

barnperspektiv. Skillnaderna mellan de olika begreppen är, enligt min tolkning, den position 

jag som observatör tar. I observationerna är det alltid min (vuxen)uppfattning och tolkning av 

en händelse som utgör basen och därmed ett barnperspektiv. I samtalen utgår jag däremot från 

barns perspektiv. Detta leder till att barnens egna röster blir hörda, vilket också beskrivs av 

Roos (2014). Att se på något ur ett barns perspektiv är däremot en omöjlighet menar Svenning 

(2011). Trots detta menar författaren att det är viktigt att se barn som subjekt och 

medmänniskor. 

 

Något som kan påverka reliabiliteten och validiteten är på vilket sätt frågorna ställs. I de 

samtal som jag har haft med barnen har jag utgått från barnens initiativ till aktivitet. Det som 

barnen har gett uttryck för att de vill samspela och samtala om har jag också haft som 

utgångspunkt. Jag har haft för avsikt att ställa så öppna frågor som möjligt, vilket jag inte har 

lyckats med i alla avseenden. Ifall informanterna känner sig obekväma med de frågor som 

ställs kanske de inte vill delta i studien (Löfdahl, 2014). Även Roos (2014) tar upp aspekter 

som vad och hur man ställer frågor. Här gäller det att man är förberedd på att barn kan svara 

på frågor utifrån vad de tror att man som forskare vill att de ska svara. Detta är även kopplat 

till forskningsetiska aspekter vilket jag återkommer till.  
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Jag har dessutom gjort det aktiva valet att inte delta i alla samspel utan enbart som 

komplement till mina observationer. Detta gör jag eftersom jag anser att detta kan påverka 

reliabiliteten och validiteten i studien. Om jag enbart skulle använda mig av en metod där jag 

skulle delta i barnens lek skulle jag kunna gå in och styra leken utifrån mina egna syften. Nu 

vill jag istället se om och hur barnen leker och samtalar om biologi utan att jag som 

observatör påverkar situationen.  

 
Forskningsetiska aspekter 

 

Jag har, som jag nämnt tidigare, bifogat bilaga 1. Där har jag informerat förskolechefen, 

vårdnadshavarna och pedagogerna att studien är konfidentiell. Detta innebär att alla namn på 

såväl förskolan som på personer är fingerade.  Vårdnadshavare och barnen som observerats 

har jag inte någon tidigare relation till. 

 

Löfdahl (2014) poängterar vikten av att avstå från egna tyckanden i arbetet. Att hålla sig så 

neutral som möjligt och bara beskriva det som man kan uppfatta med sinnena är därvid av 

största vikt (Roos, 2014). I mitt arbete har detta gjorts genom att jag har dokumenterat med 

hjälp av trespaltsdokumentation vilket har varit till stor hjälp då jag har hållit egna 

reflektioner åt sidan. Jag har under hela undersökningen också beaktat det som Löfdahl 

(2014) pekar ut som viktigt, att undvika ”att förmedla negativa bilder som bygger på 

tyckanden och personliga åsikter om förskolans verksamhet, om barnen eller om 

förskollärare.” (sid. 38).  
 

Vetenskapsrådet (2011) och Löfdahl (2014) pekar på deltagarnas möjlighet att dra sig ur 

studien. Skulle man inte finnas synlig för barnen som observeras har de också en minimal 

chans att dra sig undan och avbryta sitt deltagande. Skulle barnen på något sätt ha visat 

tendenser att vilja avbryta sitt deltagande i mina observationer skulle jag respektera deras 

önskan. På grund av mitt metodval, observation, kommer jag vara extra mån om det som 

Emilsson (2014, s. 83) beskriver, att alla barn inte vill bli ”betittade” och att det är extra 

viktigt att jag som observatör är öppen för barnens uttryck och att jag respekterar barnens 

integritet och rätt till privatliv.  
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Resultat och analys 
 

Vilka företeelser inom biologi leker och samtalar barn om? 

 

Under genomgången av mitt material har jag uppmärksammat att djur och växter är i centrum 

för barns intresse, lek och samtal. Observationerna och samtalen med barnen har alla handlat 

om hur barn och pedagoger leker och samtalar om djur och växter. Här följer ett exempel: 

Transkribering: 21/4-15    

 Plats: Utomhus     

 Deltagare: Ingrid och Emil    

 Tid: 10.47-10.50 

Emil står och plockar gula blommor i en buske, det är en Forsythia. Jag går fram till 

honom och sätter mig på huk.  

- Hej Emil, säger jag. Får jag sitta här med dig? 

- Aba, svarar han, och ger mig ett stort leende.  

- Vad gör du Emil? undrar jag. 

- Adimapadedi, börjar han.  

- Du plockar gula blommor, konstaterar jag. 

Emil ler mot mig och ger mig några blommor. 

- Det är Forsythia, berättar jag.  

Emil tystnar och börjar peka upp mot ett annat träd som står lite längre bort.  

- Du pekar på trädet, konstaterar jag. 

- Ähdimapa, säger Emil och pekar först på Forsythian och sedan på trädet lite 

längre bort. 

Plötsligt hör vi fågelkvitter ur ett närbeläget träd.  

- Hörde du fågeln Emil? viskar jag. 

- Dä, svarar Emil och pekar på fågeln.   

I exemplet med Emil är både djur och växter i fokus för vårt samtal. Övrig data är 

till största del baserad på antingen djur eller växter.  

 

På vilket sätt blir små barns lärande i biologi synligt i lek och 
samtal? 

 

Genom att fördela in observationerna och samtalen med barn i två olika temaområden kom 

jag fram till att barn kan förstå biologiska skeenden och företeelser med hjälp av 

biologihändelser som baseras på fakta och biologihändelser som baseras på en blandning av 

fakta och animism och antropomorfism. Att använda fakta såväl som animism och 

antropomorfism användes både av barn och av vuxna.  

 

Jag menar att alla händelser som sker i förskolan och som barnen tar del av bidrar till ett 

lärande. De faktabaserade biologihändelserna bidrar till barns lärande i biologi. Eftersom små 

barn många gånger inte har skapat sig en så stor erfarenhetsvärld och ett så stort ordförråd blir 
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samspelet, samtalen och leken omkring dessa biologihändelser baserad på väldigt enkel fakta. 

Det kan handla om så enkla saker som att blommor är olika och att man nämner de olika 

blommornas namn t.ex. vitsippa och blåsippa. Här följer ett exempel: 

Transkribering: 22/4-15    

 Plats: Utomhus     

 Deltagare: Ingrid och Cilla    

 Tid: 10.50-10.53 

Cilla har lagt ifrån sig masken och är nu mer fokuserad på vitsipporna som växer i 

skogsbacken. Cilla sätter sig ner och börjar plocka blommorna. Jag sätter mig på huk 

bredvid henne. 

- Titta, viskar Cilla. Blomma. 

- Ja, titta, svarar jag. Det är en vitsippa.  

- Blomma, konstaterar Cilla och plockar flera vitsippor. 

Precis som i de faktabaserade biologihändelserna, leder också animistiska och 

antropomorfistiska biologihändelser till ett lärande i biologi. De exempel som jag i det här 

temaområdet beskriver är att man i lek, samspel och samtal blandar både fakta och 

animism/antropomorfism. Exempelvis när barnen får se och känna på en plastkrokodil lär de 

sig hur en krokodil ser ut och att de har en lång svans och vassa tänder. Detta är faktabaserad 

kunskap men ofta leder samtal och lek också in på animistiska och antropomorfistiska inslag 

så som en sång om en krokodil som kör runt i en bil. Här följer ett exempel: 

Transkribering: 21/4-15    

 Plats: Hallen     

 Deltagare: Fsk. Anna, Sara, Agnes, Adam, Ebba, Tuva, Erica, Ella och Elvira. 

 Tid: 11.25-11.35 

Innan maten samlas man och sjunger. Först har man sjungit en namnsång, därefter får barnen 

turas om att knacka på lådan och välja en sång. I lådan finns olika föremål/leksaker som 

representerar de olika sångerna. Nu är det Adams tur att välja. 

- Nu skickar jag lådan till dig Adam, säger Anna. 

Adam knackar på lådan och öppnar den. Han väljer en krokodil. 

- Titta vad Adam tog, säger Anna. En krokodil.  

- Aj, säger Adam, när han tar på krokodilens tänder. 

- Stopp får vi säga till krokodilen, konstaterar Anna. Sådär får han väl inte göra, säger 

hon sedan och ler.  

Därefter sjunger de sången om krokodilen i bilen. 

- Nyss så träffa jag en krokodil, som körde runt i en bil. Han var så tjock och fet och 

blåste i trumpet, men bilen va så trång, och svansen va så lång. Så den fick ligga på ett 

litet flak därbak.  

I exemplet med krokodilen har jag identifierat två olika nivåer av animism och 

antropomorfism. I den ena nivån samtalar Fsk. Anna med barnen om hur man ska resonera 

och säga stopp till krokodilen. Eftersom en levande krokodil inte skulle bry sig om att vi 

människor säger stopp menar jag att detta samtal har ett antropomorfistiskt inslag. Nivå två 

utgörs av sången och är även den tydligt antropomorfistisk eftersom krokodiler inte blåser 

trumpet och kör runt i bilar.  

 

Av observationernas och samtalens fördelning i de olika temaområdena blir det tydligt att 

animism och antropomorfism utgör en stor del av små barns lärande i biologi, se tabell 1.    
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Antal observationer och samtal fördelat i temaområden 

Temaområde Observationer Samtal Totalt 

    
Faktabaserade biologihändelser 1 3 4 

Animistiska och antropomorfistiska biologihändelser 8 2 10 

Totalt 9 5 14 

Tabell 1 

 

Vilka faktorer får betydelse för barns lärande i biologi? 

 

Det som har betydelse och som underlättar för faktabaserade biologihändelser tillsammans 

med små barn är utevistelse. Detta kan bero på att barnen och pedagogerna ofta väljer att prata 

om djur och växter. Djur och växter är lättare att hitta utomhus och kanske blir det därför 

också mer naturligt att dessa faktabaserade biologihändelser sker just utomhus. Här följer ett 

exempel: 

Transkribering: 23/4-15   

 Plats: Utomhus    

 Deltagare: Cilla, Ingrid, Sara, Ebba, Linus och Fsk. Anna  

 Tid: 10.45-11.02 

Cilla har gått upp till planteringslådan där vi igår hittade masken. Hon sitter återigen i 

lådan när jag kommer dit.  

- Sitter du här, Cilla? Frågar jag. 

- Ja, säger Cilla. 

- Letar du efter masken? Kommer du ihåg masken från igår? Undrar jag. 

- Masken, upprepar Cilla ivrigt. Masken. 

- Ska jag hjälpa dig att leta efter masken? 

- Jaaa, säger Cilla.  

Jag letar reda på en pinne och börjar försiktigt gräva i jorden. Cilla tittar när jag 

gräver, plötsligt pekar hon i jorden.  

- Där, säger hon. 

Cilla tar upp en liten mask.  

- Mask, säger hon igen och ler. 

- Ska vi visa de andra? Undrar jag. 

- Jaaa, svarar Cilla.  

Jag hjälper Cilla att klättra ur lådan medan hon håller i masken. Tillsammans går vi 

ner för backen till de andra barnen. När vi kommer ner tittar Sara nyfiket på masken i 

Cillas hand.  

- Där masken, säger Sara och pekar. 

- Ja, Cilla har en mask, svarar jag. 

- Sara också mask, säger Sara. 
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- Vill du också ha en mask, undrar jag. 

- Jaaa, svarar Sara. 

Jag och Sara går till lådan och letar efter en till mask. När vi har hittat en vill inte 

Sara hålla i den men hon vill att jag ska hålla i den och visa de andra barnen och 

”fröknarna”. Så vi går ner för backen och visar de andra barnen och Anna vad vi 

hittat. Linus och Ebba står tillsammans med Cilla och Anna och tittar på Cillas mask. 

Jag håller fram Saras mask och Ebba vill gärna hålla i masken. Barnen tittar nyfiket 

på båda maskarna men pratar inte så mycket. Efter en liten stund går Cilla iväg med 

sin mask och Ebba följer efter med den andra masken. 

 

Efter avslutat samtal med barnen följde jag efter och såg till att barnen lade tillbaka maskarna 

i jorden igen. 

 

I det här exemplet var utevistelse en av de viktigaste faktorerna för att den faktabaserade 

biologihändelsen skulle äga rum. Hade Cilla, jag och de andra barnen varit inne hade de inte 

kunnat få en förståelse för var maskar lever. Eftersom Cilla har varit med om att hitta en mask 

dagen innan har i alla fall hon redan fått en uppfattning om detta. Sara däremot får med hjälp 

av mig och Cilla, en faktabaserad bild av var maskarna lever.  

 

Fördelning av hur biologihändelserna sker placeringsmässigt inomhus eller utomhus 

Temaområde Observation Samtal Totalt 

 Inomhus   
Faktabaserade biologihändelser 1 0 1 

Animistiska och antropomorfistiska biologihändelser 7 2 9 

 Utomhus   
Faktabaserade biologihändelser  0 3 3 

Animistiska och antropomorfistiska biologihändelser 1 0 1 

Totalt 9 5 14 

Tabell 2 

 

I tabell 2 ser vi att utevistelsen är en viktig faktor för faktabaserade biologihändelser. Som 

motpol till detta kan vi, också det i tabell 2, utläsa att innevistelse är en viktig faktor för (eller 

kanske en konsekvens av) animistiska och antropomorfistiska biologihändelser. Låt oss se på 

detta genom ett exempel: 
 

Transkribering: 23/4-15   

 Plats: Lekrum 2    

 Deltagare: Fsk. Camilla, Agnes, Linus, Ella, Tuva, Cilla och Ebba 

 Tid: 10.01-10.19 

Camilla står och letar efter en skiva vid CD-spelaren men hon hittar den inte. Barnen 

rör sig runt i rummet. Camilla går ut ur rummet för att leta efter skivan. Hon kommer 

strax tillbaka med en skiva i handen och så stoppar hon i skivan i CD-spelaren.  

- Nu ska vi ha lite gymnastik, säger Camilla till barnen. 

Så sätter hon igång musiken.  
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- Elefantbaletten, konstaterar Ebba. 

Först är det ”Flygarvisan”. Camilla och barnen sträcker ut armarna i luften och går 

runt i rummet till musiken. Camilla sjunger med i låten. Ebba klappar i händerna och 

barnen skrattar. Barnen och Camilla sjunger och dansar till olika sånger. Nu har det 

blivit dags för ”Tänk att storkar orkar” Barnen ställer sig på ett ben och försöker hålla 

balansen. De sträcker ut armarna för att lyckas bättre men de klarar bara att stå en 

liten stund. Musiken spelar: ”Tänk att storkar orkar stå på ett ben i timmar. Tänk att 

storkar orkar. Det händer att dom svimmar. Så står dom när dom flyger, så står dom 

när dom simmar”. Nu har det blivit dags för ”100 hundar” och Camilla och barnen 

ställer sig på alla fyra på golvet. De börjar krypa runt till musiken och följa 

instruktionerna i sången, de viftar på svansen och lyfter på benet och låtsaskissar. Till 

slut kommer barnens favorit och det blir ett jubel i rummet när elefantbaletten drar 

igång. Barnen tar tag i sina näsor och försöker göra elefantsnablar med armarna. 

Musiken spelar: ”Har du sett? Har du sett, elefanten gå? Har du sett? Har du sett, 

elefanten gå på tå? Har du sett? Har du sett, elefantbalett? Har du sett elefantbalett?” 

Så börjar barnen hoppa runt och göra balettsteg.  

 

I det här exemplet lär sig barnen skillnader mellan olika sorters djur genom ett animistiskt och 

antropomorfistiskt förhållningssätt blandat med fakta. Här får barnen lära sig att storkar står 

på ett ben och att de kan flyga. Barnen får lära sig att hunden har en svans och att elefanten 

har en snabel. Det som är utpekande för det animistiska och antropomorfistiska lärandet i 

biologi i det här exemplet är att elefanter inte dansar balett. Det här exemplet hade i och för 

sig lika gärna kunnat utspelas utomhus men ofta blir lekar och samtal inomhus ändå baserade 

på animistiska och antropomorfistiska inslag. Detta kan bero på vilket material som används 

och leder mig därför vidare till nästa faktor.  

 

Fördelning av lekar/material i de olika temaområdena 

Material Observation Samtal Totalt 

 Faktabaserade 
biologihändelser 

  

Fantasilek 0 0 0 

Leksakslek 0 0 0 

Levande djur och växter  1 3 4 

 Animistiska och 
antropomorfistiska 
biologihändelser 

  

Fantasilek 2 1 3 

Leksakslek 5 1 6 

Levande djur och växter  1 0 1 

Totalt 9 5 14 

Tabell 3 
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Materialet som används har också betydelse för vilken typ av biologihändelse som sker. I 

tabell 3 ser vi att där faktabaserade biologihändelser skett har barn och vuxna samtalat om, 

tittat och känt på riktiga (levande) djur och växter. Vidare kan vi i tabell 3 utläsa att i större 

delen av de animistiska och antropomorfistiska biologihändelserna har barn och pedagoger 

använt sig av leksakslek och fantasilek istället för levande djur och växter.   

Här följer ett exempel från en faktabaserad biologihändelse, också det här samtalet handlar 

om levande djur. Det som avviker från de tidigare faktabaserade biologihändelserna är att 

detta exempel faktist utspelar sig inomhus:  

Transkribering: 22/4-15   

 Plats: Gropen i lekrum 4   

 Deltagare: Fsk. Anna, Erika, Tuva och Adam   

 Tid: 13.40-13.45 

Erika och Tuva ligger i gropen efter sovstunden. De håller på att vakna och gosar 

med sina snuttisar. Plötsligt skriker Erika till. 

- Hur är det Erika? undrar Anna. Har du ont i magen? 

- Neeeej, skriker Erika och pekar på något i gropen. 

Det är ett djur som som kryper men Anna ser inte riktigt vad det är. 

- Är det en myra? frågar hon. 

- Jaaa, gråter Erika. 

Anna tar ett papper och går till gropen och tar bort krypet. 

- Spindel? Frågar Adam. 

- Nej, svarar Anna, det var ingen spindel. Den här hade vingar. Spindlar har 

inte vingar. Det var något annat flygfä. 

Adam är nyfiken och intresserad av insekten. Han frågar därför om det är en spindel, 

antagligen vet han inte att spindlar och insekter inte tillhör samma djurgrupp. Här får Adam 

och de andra barnen lära sig att spindlar inte har vingar, vilket baseras på fakta. Detta kan 

bidra till Adams förståelse för skillnader mellan spindeldjur och insekter, även om nivån inte 

är så avancerad. Hade det inte funnits en insekt i ”gropen” hade inte reaktionen och 

nyfikenheten från barnen blivit densamma som de nu blev.    

 

Som motpol till detta leder användandet av leksaker och fantasilek oss istället in på 

animistiska och antropomorfistiska biologihändelser. Att både barn och pedagoger använder 

sig av leksaker och andra föremål så som böcker, sångpåsar och sagopåsar för att fantisera, 

förmedla, visualisera eller kommunicera olika saker sinsemellan är en självklarhet. I kategorin 

leksakslek har jag därför också räknat in böcker, sago- och sångpåsar. Dessa föremål utgör 

större delen av kategorin leksaker. Sång- och sagopåsar är enkla påsar där olika typer av 

leksaker representerar antingen en saga eller en sång. Här följer ett exempel:  

Transkribering: 21/4-15   

 Plats: Stora lekrummet 4 (i gropen)  

 Deltagare: Fsk. Camilla, Viggo, Erika, Tuva, Linus, Alex, Ebba, Cilla, Elvira,

 Amelia, Ella     

 Tid: 09.00-09.10 

Barnen och Camilla har sångstund med en sångpåse. I sångpåsen finns olika 

leksaksdjur som man plockar fram, varje leksaksdjur har minst en sång som den 

representerar. Nu har Grodan fått hoppa fram ur påsen och man drar igång sången om 

”Små grodorna”. Nästan alla barnen ställer sig upp och börjar med stor iver att göra 
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dansstegen till ”Små grodorna”. Barnen vill sjunga den sången flera gånger. När de 

har sjungit den tre gånger konstaterar Camilla att det nog räcker så. 

- Jag kan en sång till om en groda, berättar Camilla. Han heter Karl-Oskar sä-

ger hon och sänker rösten. Tror ni att det här är Karl-Oskar? Frågar hon och 

pekar på grodan från påsen.  

- Ja, svarar några av barnen. 

- Nej, svarar några andra. 

Camilla börjar sjunga: 

- Jag heter Karl-Oskar, i kärret jag bor. Jag har inga strumpor, jag har inga 

skor. Jag hoppar en tre, fyra meter i sträck, för jag är en groda så käck. 

Kväck, kväck. 

- En gång till, säger några av barnen. 

Camilla sjunger den en gång till. Därefter är det dags att avsluta sångstunden och gå

 och äta frukt.   

 

I exemplet ovan får barnen se och känna på en plastgroda, detta gör att de kan visualisera 

grodan och får på det viset en förståelse för hur grodor ser ut. I och med sångerna om 

grodorna skapar de också kunskap om att grodor inte har öron och svans och att de kan bo 

i/vid kärr och att de kan hoppa. Detta kan kopplas till ett faktabaserat lärande i biologi. 

Däremot har jag i det här exemplet också identifierat två nivåer av animism och 

antropomorfism. Camillas sätt att prata om grodan leder in på en animistisk och 

antropomorfistisk bana där grodan antas ha ett namn. Nivå två blir synlig i och med sång nr. 

två. Här presenterar grodan sig som Karl-Oskar. Grodor kan inte prata och har heller inte 

namn som Karl-Oskar vilket gör att jag i min tolkning har klassificerat denna biologihändelse 

som animistisk/antropomorfistisk.     

Jag har identifierat ytterligare en faktor som styr de animistiska och antropomorfistiska 

biologihändelserna. I övervägande delen av dessa biologihändelser är det vuxna som tar 

initiativet till de animistiska och antropomorfistiska uttryckssätten. Med så små barn sker 

nästan all lek och samspel med hjälp av en vuxen och detta gör många gånger att de vuxnas 

sätt att samtala om djur och växter smittar av sig på barnen.  

Fördelning av initiativtagare i de olika temaområdena 

Temaområde Observation Samtal Totalt 

 Barns initiativ   
Faktabaserade biologihändelser 0 2 2 

Animistiska och antropomorfistiska biologihändelser 0 2 2 

 Vuxnas 
initiativ 

  

Faktabaserade biologihändelser 1 1 2 

Animistiska och antropomorfistiska biologihändelser 8 0 8 

Totalt 9 5 14 

Tabell 4 
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Det blir i tabell 4 ganska tydligt att de flesta animistiska och antropomorfistiska 

biologihändelserna initieras av de vuxna. Alla tre pedagoger använder animism och 

antropomorfism på ett liknande sätt.  I de två andra temaområdena är fördelningen jämn och 

är lika ofta barninitierad som vuxeninitierad.  

 

Hur kan små barns lärande i biologi förstås genom ett intra-
aktivt synsätt? 

 

Jag har valt ut två exempel för att åskådliggöra barnens lärande genom ett intra-aktivt synsätt: 

Transkribering: 22/4-15   

 Plats: Ute     

 Deltagare: Fsk. Camilla, Cilla, Ebba och Sara   

 Tid: 10.40-10.45 

Cilla och Ebba har varit uppe i skogsbacken och hittat en mask. Ebba har gått iväg 

men Cilla har tagit med sig masken i handen och kommer och visar upp den för 

Camilla och Sara.  

- Titta vad smutsig den är, säger Camilla. Den kanske behöver bada. 

- Läskig, skriker Sara. 

- Han kanske tycker att du är läskig, säger Camilla. Men du behöver ju inte 

titta på den om du inte vill, fortsätter hon.  

Cilla håller upp masken och den skruvar sig som en korkskruv. 

- Ser ni vad den skruvar sig, säger Camilla. Han kanske gör gymnastik. 

Cilla går sedan iväg med masken.  

 

Gör vi en jämförelse mellan det här exemplet (i fortsättningen ref. till: exempel 1) och det 

andra exemplet där Cilla och Sara återigen hittar maskar (se sid. 13-14, i fortsättningen ref. 

till: exempel 2) kan vi med ett intra-aktivt synsätt förstå hur barnen blir annorlunda sig själva. 

Anledningen till att barnen blir annorlunda sig själva är det meningsskapande som bl.a. 

platsen, masken, samvaron mellan individer och tiden bidrar med. Cilla blir annorlunda sig 

själv genom att hon i exempel 2 har en erfarenhet att falla tillbaka på, nämligen exempel 1. 

Hon har en gång tidigare varit med om att se var maskar lever och samtalet med Camilla är 

tydligt antropomorfistiskt. Detta leder till en form av lärande i biologi. Hennes intresse och 

nyfikenhet för att återuppleva händelsen med masken leder henne till att återuppsöka lådan 

där masken hittades. Denna gång blir hennes erfarenheter inte baserade på antropomorfism 

utan enbart på fakta, hon blir därmed annorlunda sig själv.  

 

Cillas nyfikenhet smittar dessutom av sig till andra barn, t.ex. Sara. I exempel 1 blir Sara lite 

rädd för masken. Camilla lugnar Sara genom att ge masken mänskliga egenskaper och 

kopplar på så vis tillbaka till Saras egna känslor, att masken kanske också är rädd för Sara. Att 

jämföra det första exemplet med det andra synliggör att Sara också blir annorlunda sig själv. 

Hennes rädsla har dämpats och istället är hon mer nyfiken på att lära sig mer om masken och 

var den lever.   
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För att sammanfatta: Barnen upplever masken, här och nu. Barnens tidigare erfarenheter är 

däremot avgörande för barnens tillblivelse (sätt att vara och förstå) här och nu. Dessutom 

påverkar dessa upplevelser tillsammans med masken också deras framtida förståelse av 

liknande händelser. Barnen blir därmed annorlunda sig själva i och med varje ny upplevelse.   

 

 

Materialets agens, och i de här fallen maskarnas agens, påverkas av hur maskarna ser ut, hur 

de känns att ha i handen och hur de rör sig. Vissa barn lockas av maskarna och andra barn blir 

rädda för dem. Känslan som uppstår hos barnet när de ser eller känner på masken har stor 

betydelse för deras meningsskapande. Hade barnen inte hittat en levande mask utan fått känna 

på en leksaksmask hade deras meningsskapande sett annorlunda ut.   

 

Sammanfattning av resultat 
 

Mitt resultat visar att små barn väljer att leka och samtala om djur och växter med varandra 

och med pedagoger. Barns kompetenser i biologi kommer av dels ett faktabaserat lärande men 

också av ett lärande utifrån animism och antropomorfism som blandas med fakta. Faktorer 

som utomhusvistelse och levande växter och djur leder oftare till ett faktabaserat lärande 

medan inomhusvistelse och leksakslek oftare leder till ett lärande som baseras på animism och 

antropomorfism. Sagor, sånger och vuxnas sätt att samtala med barn om djur och växter är 

också en viktig faktor för hur barnens meningsskapande ser ut. Med ett intra-aktivt synsätt 

kan man förstå hur både faktabaserade biologihändelser och animistiska och 

antropomorfistiska biologihändelser ger mening åt barnen i varje enskild situation. Barnen 

blir därmed också annorlunda sig själva och skaffar sig på så vis hela tiden mer kunskap och 

kompetenser.   

Diskussion 
 

Byrne m.fl. (2009) pekar ut den kunskapsbrist i ämnet biologi som råder hos många barn och 

ungdomar. Elfström m.fl. (2008) beskriver att intresset för att arbeta med naturvetenskapliga 

ämnen tyvärr minskar. Både Byrne m.fl. och Elfström m.fl. menar att arbetet med 

naturvetenskapliga ämnen bör starta mycket tidigare än vad det gör idag. Jag har i min 

undersökning visat upp att barn och pedagoger faktiskt arbetar med biologi redan i 1-3 års 

grupper i förskolan. I mitt resultat blir det tydligt att barn leker och samtalar om 

biologihändelser genom att använda sig av bl.a. fakta. Här kom jag fram till att 

utomhusvistelse och levande djur och växter är viktiga faktorer för de faktabaserade 

biologihändelserna. Till största delen använde barn och pedagoger sig dock av animism och 

antropomorfism. Även då barn och pedagoger använde sig av animism och antropomorfism 

var det samtal om djur som stod i centrum. Att barn leker, upplever och samtalar om djur och 

växter bidrar enligt min mening till deras kunskapande och tillblivelse. Läroplanen för 

förskolan talar om att ”förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för 

naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur…” (Skolverket, 

2010, sid. 10). Eftersom jag har genomfört min undersökning på en småbarnsavdelning tolkar 

jag läroplansmålet som att barnen ska tillägna sig grundläggande kunskaper om växter och 

djur och att nivån för lärandet inte behöver vara så avancerad. Utifrån resultatet av min 

undersökning kan jag konstatera att små barns intresse för och kompetenser i biologi finns 
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där, det gäller bara att uppfatta dem på rätt sätt. Detta gör man enligt min mening genom att 

se, lyssna och reflektera över barns egna sätt att uttrycka sig, vilket ibland innebär ett 

faktabaserat samtalssätt och ibland ett animistiskt eller antropomorfistiskt samtalssätt. 

 

Varför använder man då animism eller antropomorfism i förskolan? De animistiska och 

antropomorfistiska biologihändelserna styrs av faktorer som inomhusvistelse och material så 

som leksaker, böcker och sagopåsar. Dessutom har pedagogerna en avgörande roll eftersom 

de oftast initierar och introducerar ett animistiskt och antropomorfistiskt förhållningssätt.  

Både Helldén m.fl. (2010) och Elm Fristorp (2012) pekar, precis som jag, ut materialet som 

en bidragande orsak till ett animistiskt och antropomorfistiskt förhållningssätt. Här är det 

framför allt böcker och berättelser som uppmärksammas. Däremot har jag i min studie även 

observerat att sånger/CD-skivor och leksaker i t.ex. sångpåsar och sagopåsar också bidrar till 

animism och antropomorfism och barnens kunskapande och tillblivelse i ämnet biologi. 

Bör man använda animism och antropomorfism i förskolan? Lenz Taguchi menar att skolan 

och samhället som helhet är uppbyggt på en tro eller tanke om människans överlägsenhet över 

djuren. Detta, menar författaren, ”innebär att djur passiviseras, objektifieras, exploateras och 

fråntas den agens de har” (Lenz Taguchi, 2012, sid. 38). För att detta ska kunna undvikas 

anser jag att man med hjälp av animism och antropomorfism kan få barn att förstå hur viktiga 

djur, växter och natur är för vårt eget liv, varande och vår egen utveckling, tillblivelse. Att små 

barn förmänskligar djur, växter och saker kan enligt min uppfattning leda till att barnen får en 

bättre förståelse och större respekt för att man också måste vara rädd om sin omgivning. 

Thulin (2006) beskriver att förskollärare medvetet använder antropomorfism för att vädja till 

barnens empatiska förmåga. Detta pekas också ut som viktigt i läroplanen för förskolan 

(skolverket, 2010) ”Förskolan ska medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt 

förhållningssätt till natur och miljö” (sid. 7). Dessutom menar Elfström m.fl. (2008) och 

Helldén m.fl. (2010) att barn inte behöver undvika animism och antropomorfism eftersom det 

många gånger hjälper barnen att förstå och förklara naturvetenskapliga problem. Däremot 

pekar både Thulin (2006) och Kallery m.fl. (2004) ut problematiken kring användandet av 

animism och antropomorfism. De menar att animism och antropomorfism kan skymma det 

naturvetenskapliga innehållet och att barnen många gånger kan känna sig förvirrade av att 

blanda de olika förhållningssätten.  

Pedagogerna har, som jag redan nämnt, också en avgörande roll för hur barnen arbetar med 

biologihändelser. Detta får jag också stöd av hos Elm Fristorp (2012), Thulin (2006) och 

Kallery m.fl. (2004). Kallery m.fl. (2004) menar att användandet av animism och 

antropomorfism kan bero pedagogernas kunskapsbrister i de naturvetenskapliga ämnena. 

Thulin (2006) snuddar också vid detta men menar att pedagogerna använder sig av 

antropomorfism på ett medvetet sätt. Att pedagogerna är medvetna om att de använder sig av 

animism och antropomorfism kan enligt min uppfattning också leda till att de också väljer i 

vilka sammanhang dessa används. I läroplanen för förskolan kan vi läsa att: ”Kunskap är inget 

entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika former – såsom fakta, förståelse, 

färdighet och förtrogenhet – som förutsätter och samspelar med varandra” (Skolverket, 2010, 

sid. 6). Att pedagoger använder sig av faktabaserade biologihändelser ger barnen en typ av 

kunskap och erfarenhet. Genom att istället använda animism och antropomorfism får barnen 

en annan förståelse eller förtrogenhet för biologihändelsen. Som pedagog gäller det att 

använda sig av flera metoder för att barnen ska få en så rik upplevelse som möjligt. Oavsett 

om barn och pedagoger använder sig av faktabaserade biologihändelser eller av animistiska 
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och antropomorfistiska biologihändelser menar jag att barnens meningsskapande och 

tillblivelse blir tillgodosedda. Genom ett intra-aktivt synsätt kan vi förstå att barn skapar 

mening i och med varje ny erfarenhet och att de på detta sätt blir annorlunda sig själva (Lenz 

Taguchi, 2012). Det intra-aktiva synsättet motsäger också en uppdelning, ett antingen-eller-

tänkande. Istället förordar man ett både-och-tänkande. Varför inte applicera detta även på 

barns och pedagogers sätt att leka och samtala om biologihändelser? Att använda både 

faktabaserade biologihändelser och animistiska och antropomorfistiska biologihändelser. 

Detta borde enligt min mening bidra till ett rikt och mångsidigt lärande i biologi. 

  

Metoddiskussion 
 

Jag har under hela mitt arbete haft en ganska klar bild av vad jag ville uppnå och synliggöra i 

min undersökning. Trots detta har vägen fram till ett resultat varit både lång och krånglig. Jag 

har haft svårigheter med att vara kortfattad och konkret. Detta har tyvärr lett till att jag vid 

resultat och analysdelen blev tvungen att precisera om mina frågeställningar för att min 

undersökning också skulle bli förståelig för er läsare. Skulle jag göra om mitt arbete skulle jag 

redan på förhand precisera tydligare frågeställning. Detta hade gjort arbetet mycket enklare att 

genomföra. 

 

Slutsats 
 

I min studie framkommer att barn leker och samtalar om biologi. Detta sker till viss del 

genom faktabaserade biologihändelser men till största del genom animistiska och 

antropomorfistiska biologihändelser. De faktorer som styr de faktabaserade 

biologihändelserna är utomhusvistelse och att barnen får se och uppleva riktiga djur och 

växter. De animistiska och antropomorfistiska biologihändelserna styrs istället av faktorer 

som inomhusvistelse och att barnen får tillgång till leksaker, böcker, sång- och sagopåsar. 

Genom ett intra-aktivt synsätt kan jag konstatera att både de faktabaserade biologihändelserna 

och de animistiska och antropomorfistiska biologihändelserna bidrar till barns kunskapande i 

biologi.  

 

För fortsatt forskning 
 

Eftersom jag har använt mig av ett intra-aktivt synsätt har materialet tyvärr fått en allt för 

blygsam roll i mitt arbete. För vidare forskning skulle jag rekommendera att titta närmare på 

leksakernas och böckernas betydelse för barns lärande i biologi. Många böcker, sagor och 

berättelser är tydligt animistiska och antropomorfistiska. Detta skulle, enligt min uppfattning, 

vara ett intressant ämne att utforska ytterligare.  
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Bilaga 1 
 

Hej! 

Jag heter Ingrid Almgren Damberg och utbildar mig till förskollärare vid Karlstads 

Universitet. Just nu är jag inne på termin 6 av 7 och ska skriva ett examensarbete i biologi. 

Om jag får tillåtelse av förskolechef, pedagoger, föräldrar och barn vill jag gärna komma och 

göra min undersökning hos er. 

 

Information om undersökningens utformning och metod 

Syftet med min undersökning är att visa upp små barns kompetenser i biologi. Detta skulle jag 

göra genom att göra observationer av barnens lek, bildanalyser av barnens teckningar samt 

intervjuer/samtal med barnen om deras bilder/bildskapande. Det jag hoppas blir synligt är hur 

barn leker, ritar och pratar om animism och antropomorfism. 

Animism och antropomorfism är hur bland annat barn ger djur, växter, organismer och 

föremål mänskliga egenskaper. T.ex. masken och gråsuggan är nog kompisar, jag tror att de 

leker med varandra och har kul…  

 

Etik 

För att få genomföra en studie krävs skriftligt samtycke från förskolechef, pedagoger samt 

båda föräldrarna/vårdnadshavarna. Barnen kommer självklart också tillfrågas om jag får 

observera och/eller intervjua dem.  

Alla parter som omfattas av studien har när som helst rätt att avbryta sin medverkan utan 

konsekvenser.  

Alla namn (både på förskolan och personer) kommer att vara fingerade och kommer inte att 

kännas igen i mitt examensarbete.  

 

Kontaktuppgifter: 

Ifall ni undrar över något kan ni ringa, sms:a eller mejla till mig 

Ingrid Almgren Damberg 

Mobil: 07X-XX XX XXX 

e-post: XXX 

 

Tack på förhand! 

Med vänlig hälsning. 

Ingrid Almgren Damberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ingrid_damberg@hotmail.com
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Bilaga 2 
 

Tillåtelse att medverka 
(Sätt kryss i den rutan som ni valt) 

 

Vårt barn:____________________________________________ 

 

 

Får: 

 

 

Får inte: 

 

 

 

medverka i undersökningen som utförs av Ingrid Almgren Damberg, Karlstads Universitet. 

genom observationer, intervjuer och analys av bilder. 

 

 

Underskrift: 

 

 

____________________________________     _____________________________________ 

Vårdnadshavare 1                                                   Vårdnadshavare 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Förskollärare! 

 

Godkännande! 

Härmed ger jag mitt medgivande till att medverka i undersökningen som genomförs av Ingrid 

Almgren Damberg vid Karlstads Universitet. 

 

Namn: ________________________________________________________ 
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Bilaga 3 

Datum: 

Tid: 

Deltagare: 

Plats: 

Gör Säger Egna 
reflektioner 

   

 


