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Abstract 

The purpose of this study was to investigate the children’s thoughts and opinions about what 

is living and non - living. Whether they believe that animals and plants are living, and about 

the beliefs that children have about things that are non-living and living. There were four six 

year old children who were included in the study and the methodology used in this study was 

a semi -structured interview. I used twelve pictures of different living things and non - living 

things. I showed the pictures to the children and posed various questions that resulted in dif-

ferent responses and reactions from the children. The results from this method was the chil-

dren's general views on what was living and non - living. With the grounds that if something 

can move, it's alive. 
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Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att undersöka barns tankar och åsikter om vad som är levande och 

icke-levande. Samt huruvida de anser att djur och växter är levande och om vilka 

föreställningar som barn har om det som lever och det som inte lever. Det var fyra stycken 

sexåriga barn som var med i studien och metoden som användes i denna studie var en 

semistrukturerad intervju. I intervjuerna använde jag mig utav tolv stycken bilder på olika 

levande varelser och icke-levande ting. Jag visade bilderna för barnen och ställde olika frågor 

som resulterade i olika svar och reaktioner hos barnen. Resultatet som framkom med denna 

metod var barnens generella åsikter om vad som var levande och icke-levande. Där de med 

motiveringen att om något kan röra på sig, så är det levande.  

Nyckelord 
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Inledning 
 

Begreppet ”liv” är centralt inom biologi. Liv är ur ett naturvetenskapligt perspektiv något som 

har ämnesomsättning, energi och har en förmåga att fortplanta sig, men barns förståelse inför 

vad som är levande eller inte är oklar (Helldén, Jonsson, Karlefors & Vikström, 2011). Vilka 

sorts tankar och insikter har barn inför levande varelser? På vilka grunder avgör de om något 

är levande eller inte? Är t.ex. är ett träd levande, trots att det står stilla? Är en snigel eller ett 

löv levande? Vilken sorts insikt och förståelse har barn kring dessa olika varelser och 

begreppet liv?  

Forskning har visat att intresset hos barnen minskar inom naturvetenskapsämnet i skolgången 

i barnens högre åldrar. Vilket då leder till att det har blivit ett mer tydligt fokus på att öka 

intresset hos barnen i en tidig ålder (Vetenskapsrådet, 2015). Detta leder då till att vi som 

förskollärare har ett ansvar att lära barnen i en tidig ålder om naturvetenskap, med tanke på att 

vi lägger grunden för deras intresse senare i deras liv. Precis som förskolans läroplan 

förespråkar ska förskolan uppmuntra barnen till att få ett omtänksamt och genuint 

förhållningssätt till natur och miljö (Skolverket, 2010). Förskolans läroplan tar upp barnens 

behov av att i grupp och enskilt få möjligheten att reflektera över livsfrågor, och att utveckla 

olika förmågor såsom solidaritet, empati och omtänksamhet (Skolverket, 2010). Barn har ett 

visst sätt att tänka om naturen, och har en tendens att sätta sig själv i relation till naturen, 

vilket då inte får nonchaleras utav läraren (Elfström, Nilsson, Sterner & Wehner-Godée, 

2014). Genom att man då tar upp dessa frågor med barnen om liv och natur, så kan man öka 

barnens förmåga till empati och respekt för allt levande. Vuxnas sätt och förhållningssätt 

gentemot barns kunskap om levande varelser och döda ting har en bidragande effekt till hur 

barnens förståelse för biologiska processer och begrepp utvecklar sig (Margett & 

Witherington, 2011). När man ber barn att bedöma om miljöskadliga beteenden har samma 

principer som moraliska överträdelser, sociala konventionella överträdelser och personliga val 

så svarar barnen att det är något dåligt att skada miljön. De menar även att genom att skada 

något levande, så som en människa, är mycket värre än att skada miljön (Hussar, Horvath & 

Jared, 2011). Barn bygger moraliskt baserade uppfattningar om naturen runt omkring sig, och 

förstår människans mening och plats i den i en mycket tidig ålder. Fast det är en oskriven 

regel, och att det inte är en lag att man ska respektera naturen och göra saker som är bra för 

miljön, så följer barn denna riktlinje ändå (Hussar m.fl., 2011). 

 I vissa sammanhang så kan även barn samtala om icke-levande material som om det vore ett 

levande material (Elfström, m.fl., 2014). Barn har ett animistiskt tänkande inom ramen för hur 

man urskiljer levande och icke levande ting åt (Piaget 1929 i Margett & Witherington, 2011). 

De kan t.ex. förklara icke-biologiska ting genom att använda sig av mänskliga egenskaper och 

begrepp som beskriver icke-levande ting som levande ett s.k. begrepp som kallas för animism 

(Helldén m.fl., 2011). På motsvarande sätt kan barn beskriva något levande med mänskliga 

egenskaper och begrepp, s.k. antropomorfism (Helldén m.fl., 2011). Ofta när barn ska berätta 

om växter och djur så gör de det utifrån ett antropomorfistiskt perspektiv, vilket även gäller 

pedagoger när de vill rikta barnens intresse mot något särskilt. Detta anses även främja till 

deras förmåga av empati och omtänksamhet (Helldén, m.fl., 2011). Om man har en förståelse 

för dessa två begrepp kan man på ett mer djupgående sätt förstå barnens föreställningar och 

åsikter kring levande och icke-levande fenomen (Helldén m.fl., 2011).   
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Barn har tankar och föreställningar om levande ting, och kategoriserar djur som levande. 

Detta eftersom att de kan röra på sig och äta mat precis som vi människor, medan de oftast 

inte kategoriserar växter som levande (Helldén m.fl., 2011). Anledningen till detta kan vara att 

barn anser att växter inte kan röra på sig, att växter växer och förökar sig är mindre påtaglig 

för barnen att observera (Helldén m.fl., 2011). Barn har kunskapen att både djur och växter 

kan växa och även återhämta sig när de är skadade, de kan även förklara behovet av 

näringsämnen och vatten till växter och djur. Det som är svårt att uppfatta för barn är 

skillnaden mellan djurs och växters rörelser (Margett & Witherington, 2011). Något som har 

visats hos japanska förskolebarn är att de hänvisar biologiska fenomen till begreppet ”ki” (på 

japanska), som med andra ord kan översättas som ”liv” eller ”livskraft” på svenska. Där barn 

använder detta begrepp när de för resonemang för att kunna beskriva andra biologiska 

fenomen så som tillväxt, sjukdom och kroppsliga funktioner. Barn använder ”ki” som ett 

begrepp där de menar att när vi stoppar mat i oss, så har maten denna livskraft ”ki”, och gör 

att vi lever (Slaugther & Lyons, 2003).  

Genom att ha en lyckad kommunikation som pedagog med barnen om begreppet ”levande” så 

kan barn utvidga sin förståelse inför begreppet (Leddon, Waxman & Medin, 2008). Genom att 

mer grundligt gå igenom begreppet ”levande” i tidig ålder, där barnen får en fördjupad 

förståelse av att associerade begreppet ”levande” med växter så får barn en grundligare 

förståelse inför vad detta begrepp innebär (Leddon m.fl., 2008). Barn har i årtionden haft svårt 

att associera begreppet ”levande” och ”liv” med t.ex. växter. Inte för att de inte har en 

förståelse inför själva begreppet ”levande”, utan för att de väljer att inte associera detta 

begrepp med just växter (Leddon m.fl., 2008). Genom att ge barn en övergripande kunskap 

kring begreppet ”levande” så kan barn kategorisera människor, djur och växter inom detta 

begrepp (Leddon m.fl., 2008). 

Inom naturvetenskapen används oftast en konstruktivistisk syn på människors lärande och 

tänkande där människan ses som aktiva skapare av meningsfulla helheter. Detta innebär att 

det är människor som upptäcker, och är aktiva medkonstruktörer av sin omvärld. I ett 

pedagogiskt sammanhang innebär detta att när barnet undersöker och lär sig om sin omvärld 

fysiskt, så skapar barnet en personlig och meningsfull bild av sin omvärld (Elfström m.fl., 

2014). Genom att barnen får undersöka sin egen omvärld och skapa en begreppslig 

uppfattning om den, så får de en mer personlig självinsikt, och kan på så sätt få kunskap om 

vad t.ex. begreppet liv innebär (Elfström m.fl., 2014). Det är redan i en tidig ålder som barn 

skapar erfarenheter som senare i livet ger ett stöd till barnens utveckling och förståelse om sin 

omvärld (Helldén m.fl., 2011). Att ha en teoretisk utgångspunkt i konstruktivismen lämpar sig 

när man vill förstå hur barn resonerar och tänker. Piaget studerade tänkandets former och hur 

kunskap skapas och menade att barn ska få möjligheten att upptäcka och utforska 

självständigt. Piaget menade även att pedagoger ska vara flexibla i sitt förhållningssätt för att 

ge barnen möjlighet att låta den egna nyfikenheten leda dem till nya upptäckter (Elfström 

m.fl., 2014). Genom att barnen skapar sig en förståelse kring ett fenomen eller begrepp genom 

sitt eget handlande, så skapar de sig en förståelse på ett annat sätt än om det bara följer givna 

instruktioner (Elfström m.fl., 2014). 
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Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka barns föreställningar om begreppet liv, om de 

betraktar växter och djur som levande eller inte. Samt vilka föreställningar barn har om vad 

som är levande respektive icke levande.  Mina frågeställningar är följande: 

 Anser barn att växter, djur och stenar är levande? 

 På vilket sätt förstår barn begreppet ”levande”?  
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Metod  

Urval 

Jag utgick ifrån fyra olika urvalskriterier i denna studie, och den första var att studien skulle 

prövas på de allra äldsta barnen. Vilket då leder till mitt val av förskola: en förskola med en 

avdelning med åldersinriktning mellan fyra och sex år. Förskolan som valdes var placerad i en 

stad någonstans i Mellansverige och avdelningen var en mångkulturell avdelning med många 

barn som hade svenska som andraspråk. Jag valde att använda mig av de allra äldsta barnen 

eftersom att jag valt att använda mig utav en kvalitativ semistrukturerad metod. Anledningen 

till att jag valde att just använda mig utav de allra äldsta barnen är för att de ska kunna ge 

utförliga svar på mina frågor. Den andra urvalsprincipen som jag utgick ifrån var att det skulle 

vara både flickor och pojkar i studien, och det blev sammanlagt fyra barn, varav två var 

flickor och två var pojkar. Den tredje urvalsprincipen som jag utgick ifrån var att jag inte 

skulle ha haft någon tidigare kontakt med förskolan i fråga. Genom att jag inte kände varken 

pedagogerna eller barngruppen sedan innan, så fick jag också mer generella svar på mina 

intervjufrågor. Personkemin som uppstår mellan den intervjuade och intervjuaren har en stor 

betydelse för vilka svar som den intervjuade ger (Bjereld, Demker & Hinnfors, 2009). Den 

fjärde och sista urvalsprincipen som jag utgick ifrån var geografisk, där jag valde en förskola 

som var central i staden för att jag med gångavstånd skulle kunna ta mig dit då jag inte har 

någon tillgång till bil. Denna studie tog hänsyn till informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet och samtyckeskravet 

tillgodosågs i form av ett samtyckesbrev (Bilaga 1), där jag informerade medverkande 

personer om underökningens struktur, syfte och att deltagandet är frivilligt. I detta 

samtyckesbrev fick vårdnadshavarna avgöra sitt barns medverkan. Konfidentiatlitetskravet 

tillgodosågs genom att jag i resultatdelen skrev ”barn” istället för barnens namn, detta för att 

utomstående inte ska kunna gissa sig till vilket barn som sa vad eller vilken förskola som 

undersökningen tog sin plats på. Nyttjandekravet tillgodosågs genom att data och uppgifter 

som samlades in endast kom att användas för undersökningens ändamål (Bryman, 2013). Det 

var från början sju barn som skulle delta i studien och det var både flickor och pojkar. Det 

blev dock lite problematiskt med några av samtyckesbreven då förskollärarna på avdelningen 

inte hade möjlighet att nå två av barnens vårdnadshavare. Det var även ett barn som blev sjuk 

som skulle ha blivit intervjuad. Just därför blev det bara fyra barn som jag fick lov att 

intervjua. 

Datainsamlingsmetoder 

För att kunna bedöma barns biologiförståelse krävs det en metod med utrymme för 

barninitierade frågor. Semistrukturerad kvalitativ intervju kräver inte att barnet ska passa till 

ett experiment eller en undersökning, utan de ges istället möjlighet att använda sina egna ord 

när de ska beskriva ett naturvetenskapligt fenomen (Margett & Witherington, 2011). När man 

gör en undersökning av olika slag så ska man använda sig utav en metod som besvarar syftet 

och ger svar på de frågeställningar som man har valt (Vetenskapsrådet, 2011).  Jag valde att 

göra semistrukturerade kvalitativa intervjuer med barn, p.g.a. att denna metod är mest 

passande till min studies syfte och frågeställningar. Vilket då är anledningen till att jag har 

valt just denna metod, där min frågeställning kräver utförliga svar för att få tillgång till 

barnens tankemönster och föreställningar till de olika levande ting som studiens ska 

undersöka. Valet av metod inför en undersökning är av avgörande vikt och mening för hur 
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resultatets värde blir (Vetenskapsrådet, 2011). Intervjuerna bestod av ett antal frågor (Bilaga 

2) om barns föreställningar om levande och icke levande ting. Inom kvalitativa intervjuer så 

ska man rikta sitt intresse till intervjupersonernas intresse, vilket leder till att intervjun kan gå 

i olika riktningar, beroende på hur intervjupersonen väljer att svara utifrån vad de tycker är 

viktigt och relevant (Bryman 2013). Inom en kvalitativ intervju så vill forskaren ha utförliga 

och ingående svar vilket leder till att man som intervjuare måste man vara flexibel och 

förberedd på hur intervjun kan arta sig (Bryman, 2013). Inom en kvalitativ studie så måste 

man redogöra för hur många respondenter som man har använt sig utav inom sin studie. 

Beroende på vilken form av studie som man använder sig utav så kan materialet se olika ut, 

man kan t.ex. använda sig utav bilder (Dysthe, Hertzberg & Hoel, 2015). Jag valde även att 

lägga upp intervjuerna som en lärandesituation i form av en aktivitet, där jag använde mig 

utav bilder på olika diverse levande ting, respektive icke levande ting (Bilaga 3). I min studie 

så har jag använt mig utav just bilder (Bilaga 3) för att underlätta för barnen, så de slipper se 

de levande olika saker som jag frågar om som något abstrakt. För att underlätta deras 

förståelse och koppling mellan mina intervjufrågor (Bilaga 2) och att se något påtagligt 

framför sig för att lättare sätta sig själv i relation till kontexten. Innan jag började intervjun var 

jag noga med att förklara för varje barn att jag skulle spela in det vi pratar om med hjälp utav 

min mobiltelefon just för att lättare gå tillbaka och lyssna på vad vi pratade om. Sedan fick 

barnen kategorisera utifrån de frågor som jag ställde till barnen. Jag höll i kortleken och 

visade en bild i taget och använde mig utav mina intervjufrågor (Bilaga 2).  

Procedur 

Först kontaktade jag olika förskolechefer och presenterade mig själv och syftet med min 

undersökning. Jag både mailade och ringde förskolecheferna, de bad att återkomma efter att 

de har informerat och frågat pedagogerna på förskolan. Jag hörde av mig till tio förskolor, där 

några förskolechefer återkom med ett negativt besked, medan andra glömde bort att höra av 

sig. Jag fick tillbaka ett godkännande från en förskolechef och jag så fick jag även 

kontaktuppgifter till en avdelning på förskolan. Därefter ringde jag avdelningen för att 

stämma träff, och vi kom överens om vilken dag som jag skulle kunna komma förbi och göra 

intervjuerna på. Några dagar innan det bestämda datumet så gick jag på besök till förskolan 

för att ge förskolelärarna samtyckesbreven som de sedan delade ut till vårdnadshavarna 

(Bilaga 1). Vi bestämde även att jag skulle komma till förskolan några timmar innan 

intervjuerna för att barnen skulle få möjligheten att prata med mig och lära känna mig lite. För 

att underlätta för barnen att öppna upp sig inför mig vid intervjutillfällena. Under 

intervjuernas gång satt vi i ett enskilt rum när jag höll i intervjuerna, just för att få en lugn 

miljö. Jag och förskolelärarna på avdelningen samarbetade under intervjuerna. Vi la upp det 

som så att de hade alla barnen på avdelningen utomhus. Jag började intervjua ett barn, sedan 

när vi var klara så skickade jag ut det barnet och pedagogerna som var utomhus, skickade in 

ett nytt. Det var även en pedagog inne på avdelningen under intervjuernas gång för att hjälpa 

till med på/avklädning. Denna procedur upprepade vi tre gånger. Jag spelade in varje 

intervjutillfälle med hjälp utav min mobiltelefon och jag var flexibel och lät intervjuerna gå i 

den riktning som barnet önskade. Jag valde att inte ha alltför långa intervjutillfällen med 

barnen, detta för att hålla kvar barnens fokus så länge som möjligt. Jag visade alla fyra barn 

kortleken med bilderna i samma ordning, just för att öka tillförlitligheten och validiteten i 

studien. Jag gjorde detta även för att öka reliabiliteten i studien, för att det ska bli enklare att 

upprepa studien. Jag ställde även intervjufrågorna (Bilaga 2) i samma följdordning. Vi pratade 

om saker som var väsentliga för barnet inom det valda studieområdet. Sedan när intervjuerna 
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var färdiga och jag samlat ihop mitt medtagna material, tackade för att jag fick komma dit och 

tackade för både pedagogers och barns medverkan. Efter detta så började jag genast att 

sammanställa intervjuerna och kategorisera dem utifrån mina tre olika frågeställningar. 

Databearbetning 

När jag gjort mina intervjuer så började jag att sammanställa dem. Jag lyssnade på 

inspelningarna och skrev ned vad barnen svarade på mina intervjufrågor (Bilaga 2) på min 

dator. Efter att jag lyssnat klart på ljudinspelningarna gjorde jag två stycken kategorier vid 

namn ”Levande” och ”icke-levande” där jag sedan kategoriserade hur många barn som ansåg 

att de olika bilderna representerade något som är levande respektive icke-levande. Sedan 

skrev jag upp mina frågeställningar för att se under vilken av dessa frågeställningar som deras 

svar passade bäst under. Sedan sammanfattade jag intervjuarna som ledde till mina resultat. 

Sedan valde jag ut olika unika och udda citat från barnen och placerade ut dem under mina två 

frågeställningar. 
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Resultat 

Anser barn att växter, djur och stenar är levande? 

Ett gemensamt drag var det faktum att alla fyra barn var överens om att alla djur var levande 

(Figur 1). Barnen motiverade detta med att de kunde röra på sig. Där ett barn sa att snigeln 

kan: ”klättra på allting” och ett annat barn sa att ”den kan röra på sig sakta”. Ett barn sa att 

”fjärilen kan känna smak med sina ben” och ett annat barn sa att ankan kan ”simma och gå”. 

där ett barn sa att fjärilen kan ”vifta på vingarna”. Ett barn var även inne på fortplantning för 

blommor, där barnet sa att fjärilen ”sprider ut frön från blommor”. Alla fyra barn 

kategoriserade stenen som icke-levande, med motivationen att den inte kan röra på sig. Det 

var delade uppfattningar för barnen om huruvida växter var levande eller inte. Där två barn 

ansåg att t.ex. träd och granar var icke-levande med motivation att de är ”stora och står still”. 

De två barnen som ansåg att träd och granar var levande ansåg att de kunde växa. Där ett barn 

av de barnen sa att de lever ”för att de växer”. När jag ställde den fjärde av mina 

intervjufrågor, (Bilaga 2) så svarade ett av dessa två barn att de behövde vatten och sol” för 

att kunna leva. Detta barn var då inne på fotosyntesen för växterna. Två barn ansåg att 

blommor var levande (Figur 1), varav ett av dessa barn hade kunskapen om att blommor blir 

”döda om man plockar dem”. Det var väldigt varierande kring barnens tankar om löv var 

levande eller inte. Där två av barnen ansåg att löv var levande (Figur 1), där ett barn sa att 

”dem kan blåsa iväg av vinden”. Vilket då var detta barns motivering till att de var levande 

eftersom att vinden gör att de kan röra på sig. 

På vilket sätt förstår barn begreppet ”levande”? 

Barnen hade en viss förståelse för vad begreppet ”levande” innebär, de hade kunskapen att 

något som är levande är i rörelse och kräver en ämnesomsättning, där ett barn sa att ”ekorrar 

kan samla nötter och äta dem”. Barnen har en förståelse att om något inte är i rörelse så är det 

inte vid liv, t.ex. att kottar och stenar inte är levande p.g.a. att de inte kan röra på sig (Figur 1). 

”Den ligger still på marken” var det ett barn som sa. Även när jag gav motfrågor som ”om 

man kastar stenen, då rör den ju på sig”, så stod alla fyra barnen fast vid sin åsikt att stenen 

inte var levande. Ett barn sa att kotten inte var levande och att: ”Kotten sitter bara still”. Ett 

annat barn sa att: ”kottar mest sitter på granar” medan ett annat barn sa att de: ”ramlar från 

granen”. Som då var deras motiveringar till varför de ansåg att kottar är icke-levande. 
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Figur 1. Denna figur visar hur många barn som ansåg vad som var levande respektive icke-

levande. Här kan man tydligt se barnens gemensamma och olika uppfattningar kring dessa 

olika varelser och ting. Som diagrammet visar så var alla fyra barnen överens om att djuren 

och bebisen var levande. Två stycken ansåg att växterna var levande och två barn ansåg att de 

var icke-levande.  Alla fyra barnen var överens om att kotten och stenen var icke-levande. 
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Diskussion 
 

Sammanfattningsvis så visar mina resultat det som tidigare forskning redan har åstadkommit. 

Det faktum att barn anser att om något kan röra på sig så är det levande. Alla barnen i studien 

använde sig utav den motiveringen när de skulle beskriva varför de ansåg att något var 

levande. Tidigare forskning har visat att om barn skulle lära sig att växter, precis som djur, 

kan röra sig på ett målinriktat sätt, så skulle de också dra slutsatsen att växter är levande 

varelser precis som djur (Opfer & Siegler, 2004). Mina resultat visar att jag har lyckats fånga 

barnens föreställningar kring vad de anser är levande respektive icke-levande (Figur 1).  

Som mina resultat visade så hade barnen den gemensamma åsikten att djuren var levande, 

med deras motivering att de kan röra på sig, äta och göra olika diverse saker. Något som 

stämmer överens med tidigare forskning, d.v.s. att förskolebarn lär sig i tidig ålder att en 

målinriktad rörelseförmåga är det som kännetecknar om något är levande respektive icke-

levande (Opfer & Siegler, 2004). Att ett djur kan röra på sig var barnens motivering till varför 

de ansåg att djuren var levande. När jag t.ex. ställde mina intervjufrågor (Bilaga 2) angående 

vilka sorts egenskaper som djur och växter har för att kunna leva, så var det ingen svårighet 

för barnen att ge olika exempel. Detta stämmer överens med tidigare forskning där barn har 

kunskapen till att urskilja levande och icke-levande saker åt, i form utav olika biologiska 

egenskaper (Zhu & Fang, 2000). Ber man barn att kategorisera levande varelser utifrån 

särskilda egenskaper som är gemensamma för både växter och djur så har de ingen svårighet 

att kategorisera både växter och djur som levande (Zhu & Fang, 2000). Annan forskning 

menar däremot att inom begreppet ”levande” så associerar barn det med olika egenskaper hos 

växter och djur, så som tillväxt och behov av vatten (Opfer & Siegler, 2004). Många 

förskolebarn har kunskap om att både djur och växter har biologiska egenskaper (Opfer & 

Siegler, 2004).  

Barnen hade som sagt olika uppfattningar om huruvida växter var levande eller inte. T.ex. när 

jag höll upp bilden på lövet (Bilaga 3) så argumenterade två barn för att lövet var levande. 

Detta p.g.a. att de ansåg att lövet kunde röra på sig med hjälp utav vinden. Dock verkade det 

inte som att dessa två barn som hade denna motivering hade den biologiska förståelsen och 

bakgrundskunskapen om att lövet är en växt som kan växa och kan röra på sig. Som då är den 

biologiska förklaringen till att lövet rör på sig. Tidigare forskning antyder att barn oftast inte 

drar slutsatsen att växter, precis som djur, är levande varelser (Opfer & Siegler, 2004). 

Det är intressant att de ansåg att kotten inte var levande när den i självaste verket är det. 

Beroende på var någonstans som kotten befinner sig, om den är i trädet eller om den är på 

marken så är den alternativt levande respektive icke-levande. Som mina resultat visar så sa 

barnen att kotten faller från träden, men att det var ingen utav barnen som visste om den var 

levande när den satt på trädet eller inte. Genom att mer grundligt gå igenom begreppet 

”levande” i tidig ålder, så skulle barn få en fördjupad förståelse av att associerade begreppet 

”levande” med växter. Som då också leder till att barn kan få en grundligare förståelse inför 

vad detta begrepp innebär (Leddon m.fl., 2008). 

Som jag nämnde i inledningen så är det viktigt att barn i en tidig ålder får en kunskap om hur 

man behandlar levande varelser. Att skapa sig en känsla och förståelse för empati och ömhet 

till levande varelser. Något som vi förskollärare har som uppgift inom vårt yrke är just att lära 

barnen om detta och fostra dem till att bli starka individer. Att vi lär dem att ha detta i 
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ryggraden när de gör olika diverse val kring hur man ska behandla djur och natur. Som 

läroplanen tar upp så ska man främja barnen till att få ett hänsynsfullt och empatiskt 

förhållningsätt till både djur och natur (Skolverket, 2010). Ser man på detta resultat ur ett 

konstruktivistiskt perspektiv så kan man se barnens tankar och ser hur de tänker kring dessa 

olika levande varelser och icke-levande ting. Piaget som var en ledande teoretiker inom 

konstruktivismen ansåg just att barn ska få upptäcka självständigt för att väcka sin egen 

nyfikenhet (Elfström m.fl., 2014). Jag lät barnen göra detta under intervjuernas gång. Jag lät 

dem titta på bilderna, berätta vad de såg på bilderna och förklara hur hen tänkte kring både 

bilderna (Bilaga 3) och mina intervjufrågor (Bilaga 2). Det är genom att ge barnen 

möjligheten till att få undersöka på egen hand, som man som pedagog växer. Det gäller att 

vara flexibel i sitt eget förhållningssätt i relation till barnens nyfikenhet när man använder sig 

utav ett konstruktivistiskt förhållningssätt och perspektiv (Elfström m.fl., 2014).  

Som jag nämnde i metodsektionen under rubriken ”procedur” satt vi i ett enskilt rum när jag 

höll i intervjuerna, just för att få en lugn miljö. Jag visade alla fyra barn kortleken med 

bilderna (Bilaga 3) och intervjufrågorna (Bilaga 2) i samma ordningsföljd. Detta för att öka 

tillförlitligheten och validiteten i studien. Jag gjorde detta även för att öka reliabiliteten i 

studien, för att det ska bli enklare att upprepa studien. Genom att måla upp en tydlig bild utav 

den sociala kontexten som intervjuerna tog plats inom så ökar man trovärdigheten i sin studie 

och därmed också validiteten (Bryman, 2013). Det som står skrivet i metodsektionen har alla 

barnen haft samma förutsättningar, och har gått igenom intervjuer med samma grundupplägg. 

Dock så valde jag en semi-strukturerad intervju vilket leder till att intervjuerna kan gå i olika 

riktningar. Eftersom att jag hade samma upplägg på alla fyra intervjuer så ökar även 

reliabiliteten i denna studie. Det är svårt att upprepa en kvalitativ studie på samma vis som 

man kan göra med ett naturvetenskapligt experiment. Genom att man grundligt går igenom 

sin studies genomförande och procedur så ska man kunna se och bedöma kvaliteten i sitt eget 

arbete (Dyshte m.fl., 2015). Det är något som jag har försökt att uppnå under min metod-

sektion där jag så detaljerat som möjligt har beskrivit hur jag gick till väga när jag gjorde min 

undersökning. Som jag nämnde i bortfallsdelen ur metodsektionen så intervjuade jag bara fyra 

barn p.g.a. sjukdom o.s.v. vilket då leder till att mina resultat blev fåtaliga. Hade alla sju 

barnen varit med i studien så hade jag kunnat dra olika paralleller emot varandra, och kunna 

jämfört barn med svenska som förstahandsspråk och barn med svenska som andrahandsspråk 

för att se om det fanns någon skillnad på deras förståelse. Det var det som var grundtanken, 

men när jag bara fick fyra stycken samtyckesbrev tillbaka så fick jag vara flexibel och ändra 

min ursprungsplan.  

Det skulle vara intressant att göra vidare forskning kring hur pedagoger bemöter barns före-

ställningar kring vad som är levande respektive-icke levande. Anser de att barnens föreställ-

ningar och tankar kring detta är orealistiska eller konstiga? Det skulle vara intressant att se om 

pedagogers förhållningssätt och bemötande av barns föreställningar har någon påverkan på 

barnens självförtroende eller självkänsla. 

Till sist så vill jag bara få säga att detta är något viktigt att förmedla och att det är något vik-

tigt att sträva efter inom förskolan. Att lära barnen om vad som är levande och inte levande så 

får de kunskapen om hur man ska behandla det som lever. Genom att lära barnen och lägga 

grunden till deras förståelse för levande varelser så lägger vi också vägen för deras fortsatta 

lärande och förståelse inom ämnet biologi långt efter att deras tid på förskolan är över. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1. Samtyckesbrevet som skickades ut till vårdnadshavare och avdelningen. 

Hej! 

Mitt namn är Sandra Eriksson och jag läser till förskollärare på Karlstads universi-

tet. Under våren så kommer jag att skriva mitt examensarbete som kommer att 

handla om barns förståelse och föreställningar om hur man definierar begreppet 

”liv”. För att jag ska kunna genomföra min studie så kommer jag att under veck-

orna 16-17 att intervjua barnen på avdelningen om hur de definierar begreppet liv, 

mer inriktat på om växter och djur lever. Jag kommer att föra intervjuer med bar-

nen, och kommer även att spela in intervjuerna med hjälp utav min mobiltelefon. 

Detta för att lättare kunna gå tillbaka och analysera informationen. De data som jag 

kommer att samla in kommer att avidentifieras och det kommer även endast att an-

vändas av mig och bara i detta examensarbete. När mitt examensarbete är klart och 

godkänt från Karlstads Universitet så kommer all information och data att förstöras. 

Jag vill tydliggöra för er att dessa intervjuer är helt frivilliga och att alla som deltar 

får avbryta precis när de vill. Om ni vill ha mer information får ni gärna kontakta 

mig via telefon eller mail. 

Sandra Eriksson  

Telefon: ********** 

Mail: *********@hotmail.com 

 

Jag tillåter att mitt barn intervjuas.     ⃝ 

Jag tillåter inte att mitt barn intervjuas.     ⃝ 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Stronh_93_@hotmail.com
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Bilaga 2. Frågor som användes till intervjuerna. 

 
- Vad är det här för något? 

- Är det här levande? 

- Varför då? 

- Vad är det som gör att det som gör att det är levande/inte levande? 
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Bilaga 3. Bilder som användes till intervjuerna. 
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