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Genom vår lärarutbildning på Högskolan i Skövde har vårt intresse för 
naturvetenskap och lek inom förskola väckts. Dessa två intresseområden ligger till 
grund för studien som fokuserar på barns fria lekar och biologi, i ett 
förskoleperspektiv. Läroplan för förskolan (Skolverket, 1998) menar att barnen i 
förskolan skall utveckla sin förståelse för djur och växter samt utveckla en 
förståelse för uppfattningen om den egna kroppen. Syftet med studien var att 
undersöka vilka olika aspekter av biologi som kan göras synliga av oss i tre- till 
femåringars fria lek. Studien har genomförts med hjälp av ostrukturerade 
observationer på förskolebarnens fria lekar både i utomhus- och inomhusmiljö. 
Observationerna dokumenterades genom löpande protokoll för att därefter 
analyseras och sammanställas. Utifrån analysen uppkom två områden, natur och 
människa. Djur, växter och svampar, människan i naturen, kroppen och dess 
funktion samt liv och död var det som uppmärksammades av oss i barnens lekar. I 
och med att observationerna skedde både inomhus och utomhus har även detta 
belysts i rapporten. Det visade sig bland annat att växter och svampar enbart 
uppmärksammades utomhus och fria lekar som uppmärksammade djur skedde 
inomhus. 
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Through our teachers education at University of Skövde our interest in science 
and play in preschool has been raised. These two areas of interest are the basis for 
the study focusing on children's free play and biology, in a preschool perspective. 
The national curriculum for preschool (Skolverket, 1998) argues that children in 
preschool should develop their understanding of animals and plants, and develop 
an understanding of the perception of their own body. The purpose of the study 
was to explore the different aspects of biology that is visible for us in preschool 
children´s, focusing on children of three to five years of age, free play. The study 
has been carried out by means of unstructured observations in preschool 
children´s free play, both outdoor and indoor. The observations were documented 
and then analyzed and compiled. Based on the analysis two themes arose, nature 
and humans. Animals, plants and fungi, human beings in nature, the body and its 
functions as well as life and death, is aspects of biology that were visible for the 
children to experience by the children of the free play. The observations were 
made both indoors and outdoors and are also highlighted in the report. It revealed, 
among other things that plants and fungi only where paid attention outdoor and 
free play that paid attention to animals were indoors. 
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1 Bakgrund 

Nedan följer den bakgrund som ligger till grund för studien. Här visas vårt 
intresse för hur studiens ämne väckts och beskriver dess syfte och 
frågeställningar. Nämnas bör att studien är gjord i ett förskoleperspektiv och att 
biologi inte är fokuserat till skolans verksamhet. 

1.1  Inledning 

Studien syftar till att synliggöra vilka aspekter av biologi, i ett förskoleperspektiv, 
som uppmärksammas av oss i tre- till femåringars fria lekar på förskolan. Vår 
erfarenhet från VFU, verksamhetsförlagd utbildning, är att förskolepedagoger 
berör dimensioner av biologi tillsammans med barnen vid till exempel samlingar. 
Vi vill med denna studie göra biologin synlig i barnens fria lekar för att få en 
inblick i hur biologin gestaltar sig. Definitionen av begreppet biologi, för studien, 
redogörs senare i inledningen, vi vill dock påpeka att biologi ses här i ett 
förskoleperspektiv och att det inte innebär fokus på skolämnets biologi. Då vi 
tidigare varit ute i förskola och tagit del av barnens fria lekar har vi många gånger 
kopplat de fria lekarna mot matematik eller språket. Därför finner vi det intressant 
att undersöka hur biologin gestaltar sig i förskolebarnens fria lekar. Thulin (2006), 
som tidigare har studerat hur barn och pedagoger konverserar kring fenomen i 
naturen, ställer sig frågan om naturvetenskap hamnar i skuggan av till exempel 
matematik. Thulin uppmärksammat att naturvetenskapliga fenomen fått stå i 
centrum för till exempel matematik och människans liv istället för att koppla detta 
till fenomenet i sig. Thulin nämner ett tillfälle då barn uppmärksammat antalet ben 
hos en gråsugga, pedagogerna samtalade då om behovet av skor och värme istället 
för att samtala kring funktionen och uppbyggnaden av benen. Därför vill vi med 
denna studie göra förskolepedagoger medvetna om de dimensioner av biologi som 
kan finnas i sådana situationer och som kan göras till innehåll i samtal med 
barnen. 
 
Lillemyr (2002) nämner tre punkter som beskriver varför barns lek är 
betydelsefull för förskolans och skolans verksamhet. En punkt handlar om 
observationer av barns lek och att bland annat pedagoger vid observationerna får 
kunskap kring barn och leken. Författaren nämner även att barns lek ger dem 
möjlighet att lära känna sig själva samt utveckla självtillit, detta då barnen 
utforskar, testar och använder sin fantasi i leken. Leicht Madsen (1999) menar att 
det är viktigt att barn får en upplevelse av naturens möjligheter. Genom naturen 
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stimuleras barns fantasi genom de upplevelser naturen erbjuder, som till exempel 
rörelsefriheten och studerande av djur och växter. 
 
I studien används två huvudsakliga begrepp, biologi och fria lekar. Ett vanligt sätt 
att förstå biologi är utifrån Björn och Gärdenfors (2008) beskrivning som innebär 
”vetenskapen om de levande organismerna, livet och livsfunktionerna” (s.u.a). Då 
studien har ett förskoleperspektiv definierar vi begreppet biologi utifrån 
Läroplanen för förskolans (Skolverket, 1998) beskrivning, nämligen att barnen 
skall utveckla en förståelse för djur och växter och enkla naturvetenskapliga 
fenomen samt en uppfattning om den egna kroppen.  Vidare nämns att miljö- och 
naturvård skall ha en central plats på förskolan och att barnen skall ges möjlighet 
till att utveckla förståelse kring vård om naturen samt sin egen delaktighet i 
naturens kretslopp. Detta nämner även Pramling Samuelsson och Mårdsjö (1997) 
som menar att inom förskola handlar naturen om att utveckla sin förståelse om 
naturen, bland annat vård om naturen samt att samverka med naturen. Biologi för 
studien innebär att barnen i de fria lekarna på något sätt skall uppmärksamma de 
delar som ovan beskrivs, exempelvis att barnen genom sina handlingar och verbalt 
uttrycker sig kring naturvetenskapliga fenomen eller liknande. 
 
Den fria leken definieras då förskolebarnen, i den dagliga leken umgås med 
varandra eller enskilt, utan styrning från pedagoger. Fri lek är på så sätt ett 
samlingsbegrepp för de handlingar barnen utför under dagen på förskolan. 
Begreppet innefattar både gemensam lek, enskild lek samt aktiviteter där barns 
handlingar inte alltid uppfattas som lek. Knutsdotter Olofsson (2003) menar att 
ordet lek används slarvigt av vuxna då allt barnen gör inte är lek. Författaren 
beskriver detta med att då barn leker är de inre handlingarna, barnens tankar, 
styrande till skillnad mot då barnen undersöker, något där yttre verklighet är det 
som styr och där barnen går ut ur leken. Vidare menar författaren att begreppet fri 
lek inte betyder att leken sker utan vuxna, den vuxna skall finnas med som stöd. 
Däremot innebär fri lek att det är barnen som bestämmer vad som skall ske. I 
Läroplan för förskolan (Skolverket, 1998) nämns att barnens lärande skall utgå 
både från samspel tillsammans med en vuxen samt samspel med andra barn. Det 
skrivs även att barnen, bland annat genom lek och socialt samspel, erövrar och 
söker ny kunskap. För studien används begreppet fri lek då vi syftar till barnens 
handlingar som observerats. Vi har Knutsdotter Olofssons tankar kring vad som är 
lek och vad som inte är lek då vi använder begreppet fri lek i studien. Allt det som 
barnen gör i sina handlingar är inte fri lek, dock används detta samlingsbegrepp 
för studien. 
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1.2  Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka vilka olika aspekter av biologi, som kan 
identifieras och beskrivas av oss i förskolebarns fria lekar. Vi vill med denna 
studie således synliggöra biologin i förskolebarnens värld samt undersöka hur 
denna biologi gestaltar sig, i ett förskoleperspektiv.  
 

� Vilka aspekter av biologi kan identifieras och beskrivas av oss i 
förskolebarnens fria lekar? 

� Hur gestaltas dessa aspekter av biologi?  
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2 Teoretisk bakgrund och tidigare 

forskning 

Inför och under studien har relevant litteratur lästs som bland annat berör barns 
fria lekar och biologi. Då studien har ett förskoleperspektiv har Läroplan för 
förskolan en central roll. Litteraturgenomgången delas in i två delar, lek i förskola 
samt biologi i förskola.  

2.1  Lek i förskola  

Enligt Läroplan för förskolan (Skolverket, 1998) skall verksamheten gynna leken 
samt inspirera barnen till lek, den skall även ha sin utgångspunkt i barnens 
erfarenheter samt att barnen, genom leken, erövrar kunskap. Olika författares 
synpunkter visas genom rubrikerna lek och lärande, erfarenheter och fantasi i lek 
samt olika former av lek.  

2.1.1 Lek och lärande 
Läroplan för förskolan (Skolverket, 1998) nämner att genomgående för förskolan 
är, bland annat, att barnens utveckling och barnens livslånga lärande skall vara en 
central del i verksamheten där leken är en viktig del. Den erfarenhetsvärld barnen 
har samt deras olika intressen och även motivation för kunskapssökande skall vara 
utgångspunkt i verksamheten. Vidare nämner Läroplanen att barn, genom bland 
annat lek, social interaktion, utforskande samt iakttagande, söker och skapar sig 
ny kunskap. 
 
Det som Läroplan för förskolan nämner ovan om lek och lärande beskriver även 
Knutsdotter Olofsson (2003) och förklarar vidare att inlärning sker omedvetet då 
barnen leker samt att barnen, i leken, även omedvetet undersöker och 
experimenterar. Vidare menar författaren att då barnen upptäcker och undersöker 
kan det många gånger resultera i att barnen blir medvetna om sitt lärande. 
 
Johansson (2004) menar att den bästa metoden för inlärning hos små barn är 
leken. Författaren menar att då barn leker i naturen med stöd från en vuxen, 
stimuleras deras upptäckande. Vidare menar författaren att använda sig av lekar 
där sinnena får en central roll medverkar till att barnen utvecklar en förståelse för 
skeenden i naturen samt deras förmåga att iaktta naturen. Några författare som 
håller med Johansson är Johansson och Pramling Samuelsson (2006) som i sin 
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forskning även de menar att lärande sker i leken. Johansson nämnde ovan om 
betydelsen av att som vuxen finnas som stöd vid barnens lekar, vilket även 
Johansson och Pramling Samuelsson (2006) nämner. Författarna menar att barn 
utvecklar en förståelse då vuxna skapar olika situationer där barnen utmanas att 
själva fundera utifrån situationen. 
 
Pape (2001) menar att barns lek ger möjligheter till lärande eftersom barnen i 
leken gör erfarenheter. Det finns även andra aspekter på hur lärande sker i lek, 
förutom det som ovanstående författare nämnt. Pape nämner aspekterna för 
lärande i lek vilka är att leken gynnar språkutvecklingen, de motoriska 
färdigheterna samt den sociala utvecklingen.  

2.1.2 Erfarenhet och fantasi i lek 
Läroplan för förskolan, Lpfö98, (Skolverket, 1998) nämner att barnens 
erfarenheter och upplevelser ges möjlighet att, i leken, komma till uttryck och 
bearbetas. Ett mål som nämns i Läroplanen är att barnen, genom bland annat lek, 
skall utveckla sin förmåga i att förmedla sina erfarenheter och upplevelser. Vidare 
nämner Läroplanen för förskolan bland annat att fantasi och inlevelse stimuleras i 
barnens lekar. Grindberg och Langlo Jagtøien (2000) menar att, i leken, bearbetar 
barnen sina tidigare erfarenheter samt att barnens fantasi ges utrymme.   
 
Knutsdotter Olofsson (2003), Nyhus Braute och Bang (1997) samt Grindberg och 
Langlo Jagtøien (2000) menar samtliga, att barn i leken använder sina tidigare 
erfarenheter. Nyhus Braute och Bang (1997) menar att det som styr barns lekar är 
deras erfarenheter, upplevelser samt nyfikenhet, författarna beskriver detta då de 
nämner om lekar där utrymme för stimulans ges. Grindberg och Langlo Jagtøien 
(2000) nämner att barn använder sig av nuet i leken där inget behöver vara 
planerat eller verkligt. Barnen bearbetar sina tidigare erfarenheter samt 
uppfattningar av verkligheten som för barnen kan vara svårtolkad men som i leken 
kan få en större tydlighet och begriplighet. Vidare menar författarna att barnen i 
lek får ta del av hur andra barn reagerar på olika situationer som kan uppstå i 
leken. Det handlar bland annat om samspel med andra barn, samtidigt som det kan 
handla om avvisande. Det handlar om att, i leken, är allt möjligt, till och med det 
omöjliga. Knutsdotter Olofsson (2003) menar vidare, med barns erfarenhet i lek, 
att barnen gör verkligheten tydlig genom att bearbeta sina upplevelser just i leken. 
Denna tydlighet behöver inte ske i samband med upplevelsen utan bearbetningen 
kan ske en lång tid efter det upplevda. Författaren ger ett exempel på hur detta kan 
ske då två barn varit på cirkus för att några månader senare, i leken, själva sätta 
upp en cirkusföreställning där upplevelser speglas. 
 
Vygotskij (1995) och Knutsdotter Olofsson (2003) beskriver fantasins innebörd 
samt hur den används i leken. Knutsdotter Olofsson (2003) har frågat barn om vad 
fantasi är och jämfört svaren med Vygotskij samt kommunikationsteoretikern 
Gregory Bateson. Jämförelsen visade att det förklarade begreppet på liknande sätt, 
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de menar fantasin är på låtsas och är inte verklig, men att den dock speglar 
verkligheten. Knutsdotter Olofsson beskriver vidare att fantasifullhet inte kan 
uppstå genom tvång, fantasin uppstår som en impuls för stunden. Vygotskij 
(1995) för samman erfarenhet med fantasi och menar att ju större erfarenhet en 
människa har desto mer material får fantasin att uttryckas med. Vidare menar 
Vygotskij att fantasi är en viktig del för utveckling och beteende hos en människa. 
Med fantasins hjälp och utifrån tidigare erfarenheter kan en människa förställa sig 
en annan persons berättelser som man inte själv upplevt, erfarenheten är ingen 
begränsning för fantasin. Leicht Madsen (1999) beskriver begreppet fantasifull 
som att barns värld inte bara är en inre och yttre värld utan de har även en 
”kanske-värld” (s.88). Vidare säger författaren att barnen använder sina 
upplevelser och tidigare erfarenheter då de fantiserar. 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att erfarenhet och fantasi är en central del i barnens 
lekar. Johansson (2004) menar att i leken ges uttryck för den verklighet barnet har 
inom sig som till exempel inre bilder. Vidare menar författaren att barnens lek inte 
har några gränser på så sätt att leken är den viktigaste aktiviteten i barnens värld 
och för att barnen skall komma vidare i leken kan de behöva stöttning och 
inspiration av en vuxen. Lindqvist (2002) menar att det också i barns lek behövs 
en utvecklad berättelse för att barnen skall hålla leken vid liv. Därför behövs det 
ett innehåll i leken som intresserar och berör barnen. För barn kan berättandet i 
leken vara en svårighet då barns förmåga att berätta en historia är bristfällig. Barn 
behöver därför inspiration, detta får de genom till exempel sagor och berättelser. 
Vidare nämner Lindqvist att i leken möts barns yttre och inre värld, detta betyder 
att barns inre tankar och känslor skall förmedlas i de yttre handlingarna och att 
leken, för en utomstående, kan te sig enkel då barnen utåt förmedlar en förkortad 
version av sina inre tankar. 

2.1.3 Olika former av lek 
Evenshaug och Hallen (2001) beskriver olika former av lek som är ett steg i 
utvecklingen i yngre barns lek. Författarna beskriver funktionslek, symbollek, 
föreställningslek och rollek.  
 
Funktionslek, är enligt Lillemyr (2002) en upprepning av olika handlingar och 
funktioner som intresserar barnet. Evenshaug och Hallen (2001) menar att rörelse, 
upprepning och funktion är det centrala i denna lek och barnen upptäcker de olika 
föremålen genom att till exempel smaka på dem. Författarna hänvisar till Piaget, 
som benämner denna form av lek som övningslek och att den förekommer hos de 
allra yngsta barnen vid en ålder av ett år.  
 
Symbollek, visar sig enligt Evenshaug och Hallen (2001), under barnens andra 
levnadsår. och Karakteristiskt för denna lek är att föremåls egentliga 
användningsområde fantiseras till något annat där barnet först använder sig själv i 
handlingar för att sedan även integrera bland annat leksaker i leken. Ett exempel 
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på en symbollek är att barnen använder en leksakssked för att mata sig själv för att 
senare gå vidare till att mata dockan med skeden.  
 
I två- till tre års ålder blir föremål helt olika saker, en kloss kan till exempel vara 
en häst eller ett hus. Denna lek kallar Evenshaug och Hallen (2001) för 
föreställningslek, men kan även kallas fantasilek. Fantasin har i detta stadie 
utvecklats på så sätt att föremålen får ett helt nytt användningsområde, detta är 
beroende av vilken situation barnet och föremålet befinner sig i.  
 
Nästa stadie som Evenshaug och Hallen (2001) beskriver är rollek, som barn 
behärskar runt tre års ålder. Här antar barnen genom att fantisera, en annan roll i 
leken. Denna lek kan gestaltas genom både social- och ensamlek. I rolleken ges 
barnen möjlighet att få kännedom om olika roller. Vidare blir barnen i leken, 
medvetna om andra personers tankar och känslor samt får möjlighet att se saker 
från olika perspektiv. 

2.2  Biologi i förskolan 

Sjøberg (2000) ser på naturvetenskap som allmänbildning och beskriver tre 
aspekter som är viktiga då man arbetar med ämnen inom naturvetenskapen för 
allmänbildningens skull. Aspekterna, som Sjøberg menar är viktiga för 
allmänbildningen, är naturvetenskap som produkt, process och som social 
institution. Första aspekten innefattar bland annat begrepp och teorier om vår 
kunskap om naturen, andra aspekten innefattar metod och arbetssätt och tredje 
aspekten med vetenskapens betydelse för samhället och dess förhållande med 
varandra. Eftersom denna studie enbart fokuserar på biologi i förskolan används 
innebörden av Sjøbergs tre aspekter i ett biologiperspektiv. Nämnas bör att biologi 
inte är ett ämne i förskolan dock finns det dimensioner av biologi som barnen kan 
uppmärksamma. Utifrån Sjøbergs tre aspekter har följande rubriker utformats: 
Biologi och dess innehåll samt Biologi och arbetssätt. Sjøbergs tredje aspekt 
redogörs under de andra rubrikerna.  

2.2.1 Biologi och dess dimensioner 
Läroplanen för förskolan, Lpfö 98, (Skolverket, 1998) beskriver att vård om vår 
miljö och natur är något som förskolan skall arbeta med samt arbeta mot att 
barnen får en medvetenhet kring naturen och dess kretslopp. Vidare skall barnen 
utveckla respekt och omsorg för miljön och allt levande. Ett av strävansmålen för 
förskolan är att det enskilda barnet ”utvecklar förståelse för sin egen delaktighet i 
naturens kretslopp och för enkla naturvetenskapliga fenomen, liksom sitt 
kunnande om växter och djur” (s. 9).  Barnen skall även utveckla sin uppfattning 
om den egna kroppen samt förståelse för människans hälsa. Skolverket (2000) 
nämner områden inom biologi, såsom människan, biologisk mångfald samt 
ekosystemet. Vidare beskrivs att eleverna skall få en utvecklad kunskap kring 
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kroppen, dess funktion och uppbyggnad, evolution där både människans och annat 
levandes utveckling ingår samt att eleverna får en utvecklad kunskap kring 
livsformers olika förutsättningar. Det nämns även att eleverna skall utveckla sin 
aktsamhet om samt ha insikt om sin påverkan på naturen. 
 
Pramling Samuelsson och Mårdsjö (1997) beskriver tankar barn har kring naturen 
vilket ofta beskrivs med naturen och dess innehåll så som bland annat växter, djur 
och träd. Det handlar om benämningar av exempelvis djur och växter där djur har 
en större del än växter. Vidare gör barnen beskrivningar av utseende och agerande 
hos djur, samt vid enstaka tillfällen även växter. Vidare relaterar barn främst träd 
och skog till natur samt att man i naturen inte skall skräpa ner och inte heller 
förstöra. Några barn beskriver naturen som något man är ute i och har roligt. 
Pramling Samuelsson och Mårdsjö visar vad barn är intresserade av vad gäller 
naturen vilket kan kopplas ihop med Kukka och Sundberg (2005) samt Enwall, 
Johansson och Skiöld (2001) som i sina läromedel behandlar bland annat biologi 
och dess innehåll. Enwall, Johansson och Skiöld (2001), beskriver områden som 
innefattar bland annat förklaringar kring livet på jorden, som bland annat berör 
växter, djur och människan. Vidare finns områden som beskriver 
människokroppen med dess delar och funktioner, här berörs bland annat sinnena 
och olika organ. Kukka och Sundberg (2005) beskriver olika delar inom biologi. 
Under rubriken människa finns delar som muskler och skelett, andning samt 
sinnena hörsel, syn, smak, lukt och känsel. Inom muskler och skelett beskrivs 
musklerna och dess funktion samt skelettet och dess delar. Andning beskriver 
lungorna och hur andningens funktion fungerar samt inom sinnesorganen beskrivs 
dess funktion. Vidare beskriver författarna människans åldrande där liv och död 
behandlas. Även om Kukka och Sundberg samt Enwall, Johansson och Skiöld 
beskriver innehåll från grundskolans biologiböcker så finns det kopplingar till det 
innehåll som Pramling Mårdsjö redogör för då de beskriver barns tankar kring 
naturen. 
 
Leicht Madsen (1999) nämner att djur alltid har varit en del i människans liv, till 
exempel som husdjur, i olika ordspråk samt som symboler i exempelvis olika 
sagor. Författaren sammanfattar barnens favoritdjur och slutsatsen blev att barn 
verkar tycka om de djur som finns i dess närhet då i form av sällskapsdjur, såsom 
katter och hundar, mer än de djur som finns ute i det vilda, exempelvis grisar, 
möss och spindlar. Vidare menar författaren att barns drömmar ofta innehåller 
djur och då ofta i form av hund eller katt. Författaren menar att i vårt dagliga 
språk använder vi oss av uttryck där djur ger en förklaring till en människas 
egenskaper, ett exempel på detta är uttrycket: klok som en uggla. Leicht Madsen 
menar att djur som görs mänskliga är en stor del i barns sagor men även i filmer 
och på TV, författaren ger exemplet Björnes magasin. Leicht Madsen (1999) 
nämner att då barn är runt tre till fyra år har de svårt att skilja på djur och leksaker, 
där djur inte ses av barnen som levande. Efterhand kan barnen börja identifiera sig 
med djuren vilket visar på att barnen börjar förstå att djur är levande varelser. Då 
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barn uppnått en ålder av fyra år har de utvecklat en förmåga att skilja djur och 
deras olikheter där de även skiljer dem från leksaker och att djuren är levande. 
 
Människan är ett område inom biologin vilket författaren Löfdahl nämner i två av 
sina tidigare gjorda studier. Löfdahl (2002:28) menar att barns handlingar i 
lekarna kan ha ett innehåll av sådant som är viktigt för oss som människor. Det 
kan bland annat handla om döden och sjukdomar. Barns lekar har många gånger 
handlingar där barnen blir utsatta för något som är farligt och att barn i leken löser 
problem. Löfdahl har observerat att när barns lek handlar om död återuppstår 
barnen ofta vilket visar att barnen har en förståelse att vi är dödliga men även att 
det finns hopp om evigt liv. Vidare menar författaren, i en senare studie (Löfdahl, 
2004), att död är något som barn mer kommer i kontakt med vad gäller djur än när 
det gäller människor. Vidare menar författaren att död i leken ibland kan upplevas 
som skrämmande för barn och att de ibland väljer att gå ut ur leken.  

2.2.2 Biologi och arbetssätt 
Som tidigare nämnts om Läroplan för förskolans (Skolverket, 1998) syn på barns 
lärande har leken en stor roll för utvecklingen hos barn där barnen i leken har 
möjlighet till samarbete och problemlösning. Nedan beskrivs olika författares 
teorier kring barns metoder för att utveckla förståelse kring biologi.  
 
Zetterqvist och Kärrqvist (2007) beskriver en inlärningscykel för att undervisa i 
naturvetenskap för mindre barn och öka deras förståelse för begrepp. Barnen får 
en utmaning, som är baserad på deras funderingar kring saken i fråga, för att 
sedan utföra experiment i olika situationer. Det är vidare av vikt att som pedagog 
ställa frågor som inte är rena faktafrågor utan som utmanar barnen. Vidare nämner 
författarna att det är viktigt att som vuxen bemöta barnen positivt när de för fram 
sina tankar och funderingar kring bland annat naturvetenskap. Detta medför 
exempelvis, i ett naturvetenskapligt synsätt, att barnen utvecklar sin 
begreppsförståelse då de får diskutera och pröva sina antaganden. I samma 
forskningsöversikt nämner även Zetterqvist och Kärrqvist om barns egna 
upptäckande av naturen. Författarna beskriver olika sätt att komma fram till ett 
föremåls egenskaper, genom känsel, lukt, smak och hörsel. Genom att barnen blir 
uppmärksammade på egenskaper hos föremål ökar detta barnets berättande.  
Författarna menar att ett föremåls egenskaper benämns oftare än föremålets namn 
då barnen använder sig av sina sinnen för att beskriva ett föremål. Författarna 
refererar till en avhandling, gjord 2004 av Østergaard, som beskriver barns 
lekbeteende i samband med naturen. Dessa olika lekbeteenden är: 
Experimenterande vilket innebär att barnen aktivt genom sina handlingar lär sig 
om naturen. Barnen undersöker, observerar och experimenterar. Här ställer sig 
barnen frågan: vad händer om? Vid hypotesskapande bearbetar barnet det lärda 
om naturen genom att bland annat observera och ställa frågor och fundera kring 
vad som sker om de gör på ett visst sätt. I det reflekterande beteendet kopplar 
barnen en ny upptäckt till tidigare upptäckter och deras likheter. 
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Johansson (2004) nämner tre faser i barns upptäckande av naturen där deras 
nyfikenhet leder till att barnen ställer undrande frågor. Första fasen innebär att 
barnen upptäcker naturen och använder fraser såsom, ”Titta här!” (s. 24). Under 
den andra fasen, den så kallade undersökarfasen, hörs barnen uttrycka sig med 
fraser som till exempel ”Den är hårig! Den äter!” (s. 24). I tredje fasen kan de 
vuxna föra in information till barnen då de i denna fas är mottagliga för detta. I 
tredje fasen hörs utrop såsom ”Varför bits den? Vad äter den?” (s. 24).  
 
Leicht Madsen (1999) nämner att bland annat barnens aktiviteter och upplevelser 
är grunden för deras attityd till naturen vilket visar att det är av vikt att på ett 
systematiskt sätt, utveckla deras nyfikenhet samt att deras upplevelser bearbetas, 
detta då med hjälp av en aktivitetsstege. Författarna förklarar denna aktivitetsstege 
i sju steg där första steget är upplevelse, för att fortsätta med ytterligare steg som 
att samla in, samlingar, imitera, experiment, kreativitet samt arbete. Poängteras 
bör att stegen inte behöver följas i ordning utan följs beroende på var barnen 
befinner sig i sin upplevelse av naturen. Första steget som är upplevelse, innebär 
så som ordet antyder, att barnen upplever hela naturen genom bland annat sina 
sinnen samt lekar. Andra steget är samla in, där barnen koncentrerar sig till 
naturens olika delar där de samlar olika föremål som de finner intressant. Från att i 
första steget vara upplevare går nu barnen vidare till att vara samlare. Det tredje 
steget, samlingar, innebär att barnen i sitt samlande ser föremåls likheter och 
olikheter genom sorterande av det insamlade. Steg fyra, imitera, betyder att 
barnen ser naturens och djurens ändringar genom tiden. Exempel på detta är hur 
insekters utseende förändras. Experiment, det femte steget, innebär att barnen 
använder sig av hypoteser för att experimentera med naturen. Barnen ställer sig 
här frågan varför. Näst sista steget är kreativitet, där barnen använder leken som 
redskap i exempelvis lekar. Barnen använder sig här av naturen och använder 
detta ihop med tidigare erfarenheter. Sista steget är arbete, vilket innebär att 
barnen får en förståelse för att naturen finns även i samhället och hur det kan 
användas.   

2.3  Platser för leken och biologin 

I Läroplanen för förskolan (Skolverket, 1998) beskrivs hur förskolans verksamhet 
skall bidra till att barnen får använda sin fantasi och kreativitet i leken, detta gäller 
både lek inomhus och utomhus. Barnen skall ha möjlighet att under 
förskolevistelsen välja olika aktiviteter där utomhusmiljön kan vara både planerad 
samt att barnen får vistas i ”naturmiljö” (Skolverket, 1998, s.7). Trageton (1996) 
menar att både inomhus- och utomhuslek behöver små avgränsade ytor där barnen 
lättare kan koncentrera sig på leken. Vidare menar författaren att då många barn 
vistas på samma utrymme leder det ofta till okoncentration. Nedan redovisas vad 
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olika författare nämner om lekens utrymme, både inomhus och utomhus, när det 
gäller att barnen får uppleva biologi.  
 
Johansson (2004) visar på betydelsen av utrymmet vid lek utomhus. Författaren 
menar att barnen i naturen, får möjlighet till stor rörelsefrihet vilket Trageton 
(1996) menade kunde leda till okoncentration. Vidare menar Johansson vad barn 
tycker är spännande i naturen, vilket bland annat är att leka med vatten samt följa 
djurspår. Genom kojbyggande blir barnen uppmärksammade på skogens material 
och dess olika egenskaper, samt att det dessutom ges möjlighet att benämna 
naturens olika material vid dess namn. Barn i förskoleåldern finner det intressant 
med exempelvis gråsuggor och maskar samt olika händelser från naturen.  
 
Leicht Madsen (1999) menar att genom att man inomhus arbetar med naturen 
leder det till att barnen får kunskap kring naturen, som blir mer meningsfull för 
barnen då de senare vistas i naturen. Johansson (2004) förklarar på ett annat sätt 
vikten av upplevelse av naturen, då författaren menar att natur som finns beskrivet 
i barnböcker samt i bilder som finns inomhus, är svåra för barn att tolka om de 
inte har fått en upplevelse av dem. Genom att barnen får uppleva naturen i sin 
rätta miljö kan de få en känsla för naturen för att sedan på nytt uppleva naturen 
genom det som inomhusmiljön erbjuder.   
 
Grindberg och Langlo Jagtøien (2000) beskriver både inomhus- och 
utomhusaktiviteters möjligheter och menar att barns lekar behöver vara varierande 
med både stillsamma och livligare aktiviteter. Författarna menar att aktiviteter 
som sker inomhus inte behöver lika stora utrymmen som utomhusaktiviteter. 
Detta gör att aktiviteter med bland annat sång och dans är vanliga inomhus, 
medan utomhusaktivteter erbjuder aktiviteter där barnen bland annat kan klättra, 
springa och rulla, vilket kräver större utrymmen. 
 

 



 
 

13 
 

3 Metod 

Studien är grundad på observationer av tre- till femåringars fria lekar på förskolan 
som dokumenterades genom löpande protokoll. Observationerna genomfördes på 
två olika förskoleavdelningar, i två olika kommuner, vid två tillfällen på 
respektive avdelning. Observationerna analyserades utifrån aspekter av biologi 
med utgångspunkt från Läroplan för förskolan samt relevant litteratur. Målen som 
finns beskrivna i kursplanen har brutits ned med hjälp av Läroplanen för förskolan 
så att studien får ett förskoleperspektiv på biologi.  

3.1  Metodval 

Studien är kvalitativ, som enligt Patel och Davidsson (2003), skall förstå och tolka 
exempelvis de upplevelser människor har. Då studiens syfte var att undersöka 
vilka olika aspekter av biologi som identifieras och beskrivs av oss i förskolebarns 
fria lekar samt hur den gestaltas blev studien kvalitativ. Studien genomfördes 
genom observationer av förskolebarns fria lekar. 
 
Stukát (2005) menar att observationer är positiva i den bemärkelsen att 
observationerna sker i sitt rätta sammanhang. Vidare menar Stukát att 
observationer är användbara då en studies syfte är att undersöka människors 
handlande, observationerna lyfter på så sätt fram de yttre handlingarna hos de 
observerade.   
 
Inför observationerna har vi studerat olika metoder som kan användas vid 
observationer. Utifrån studiens syfte valdes att observationerna skulle genomföras 
under fyra olika tillfällen. Utgångspunkten för studien var att genomföra två 
observationer på vardera förskoleavdelning. Om observationerna inte hade givit 
tillräckligt material för studien hade ytterligare observationstillfällen fått 
genomföras. För att observera barnens fria lekar valdes det att under korta 
tidsperioder, cirka femton minuter, föras löpande protokoll på de fria lekarna. På 
detta sätt blev observationerna ostrukturerade då vi inte använde något 
observationsschema med angivna områden, att utgå ifrån. Stukát (2005) menar att 
ostrukturerade observationer är en vanligt förekommande metod vid kvalitativa 
studier. Løkken och Søbstad (1995) nämner att löpande protokoll är den 
vanligaste observationsformen på förskola och används ofta då det handlar om att 
observera under kortare period, där observatören när som helst kan anteckna vad 
som sker. Rubinstein Reich och Wesén (1986) menar att löpande protokoll i 
detalj, kan beskriva vad som sker under observationer. Enligt Kylén (2004) 
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noterar observatören genom löpande protokoll så som hon ser händelserna, samt 
att löpande protokoll ger möjlighet att gå utanför ramarna vid observationerna. 
Även Patel och Davidson (2003) nämner möjligheten att gå utanför ramarna men 
ser en omöjlighet med att notera allt som sker under observationstiden. I och med 
att observationerna vid denna studie genomfördes av två observatörer gavs en 
större möjlighet att fånga olika delar av samma händelse. Anteckningarna 
sammanställdes efter genomförd observation, vilket visade att vi noterat liknande 
eller olika detaljer i samma händelse som observerats.  
 
Observationerna noterades genom så kallat löpande protokoll och det valdes i 
studien att inte använda videokamera för att dokumentera. Løkken och Søbstad 
(1995) menar att användande av videokamera vid observationer gör att du som 
observatör flera gånger om kan se handlingarna som utförts. Trots detta valdes det 
att inte använda videokamera vid observationerna av barnens fria lekar då 
observationerna skulle förekomma i olika miljöer, där kamerans begränsade 
vinkel inte skulle ha fångat alla sekvenser och handlingar. Vi ville heller inte 
riskera att barnen skulle bli okoncentrerade i leken på grund av kameran.   
 
Løkken och Søbstad (1995) menar att det finns två former av metoder vad gäller 
observatörens närvaro, vilka är öppen och dold närvaro. Observatören i en öppen 
observation visar sin närvaro för de observerade, där syftet med studien inte 
behöver redogöras i detalj för de observerade. I en dold observation, kan 
observatören vara både synlig och dold och de observerade behöver inte vara 
medvetna om att observation sker. Denna studies observationer är öppna i den 
bemärkelsen att vi presenterats, vid samling, för förskolebarnen. Barnen var 
medvetna om att vi var närvarande i verksamheten under en viss tid på förskolan, 
däremot presenterades inte vårt mål med besöket. Stukát (2005) menar att de 
observerade, då de är medvetna om observationen, kan agera annorlunda än om de 
inte är medvetna om att de blir observerade. Vidare menar Stukát att innan 
observationerna genomförs kan en försöksperiod med observationer genomföras. 
Detta för att undvika att de observerade skall agera annorlunda. I hopp om att 
förskolebarnen inte skulle känna sig besvärade av vår närvaro inledde vi våra 
observationer på respektive avdelning genom att observera barnen på de större 
utrymmena för att sedan närma oss barnen mer och mer. 
 
Stukát (2005) menar att en negativ aspekt med studier som bygger på kvalitativa 
metoder kan vara att forskarens förförståelse kan få stor del i tolkandet av det 
insamlade materialet. Vidare beskriver Stukát att den förförståelse en observatör 
har för tolkandet av observationerna är en tillgång. Utifrån Stukáts poängterande 
kring kvalitativa metoder och förförståelse valde vi att inte fördjupa oss inom 
begreppet biologi innan observationerna genomfördes. Detta betyder dock inte att 
vi inte har en förförståelse av biologi då vi genomförde observationerna. 
Fördjupningen inom biologi gjordes efter observationerna för att vi inte skulle bli 
påverkade av och söka efter biologins innehåll vid observationerna av barnens fria 
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lekar. Våra observationer genomfördes i förskolebarnens naturliga miljö och vi 
som observatörer eller förskolans pedagoger påverkade inte barnens fria lekar 
genom arrangerade miljöer. Enligt Løkken och Søbstad (1995) innebär en 
kvalitativ studie att forskaren inte skall påverka det studerade samt att miljön 
kring det studerade inte skall arrangeras. 

3.2  Urval 

Studien genomfördes på två olika förskolor, i två olika kommuner där fokus låg 
på tre- till femåringars fria lekar. Förskolorna valdes inte beroende på om de är 
inriktade mot något specifikt område, utan valdes utifrån våra tidigare kontakter 
med dem. Genom våra tidigare kontakter med förskolorna har några av 
förskolebarnen blivit bekanta med oss. Løkken och Søbstad (1995) beskriver 
orosmomentet som kan uppstå om observatörerna är okända för barnen. Okända 
personer för barnen kan göra dem osäkra och känna en ängslan över dess närvaro, 
barnen kan även visa ett intresse av att det kommer okända personer till förskolan.  
Att valet föll på de äldre barnen i förskolan beror på att barnen dels har kommit 
längre i sin lekutveckling samt att deras språk är mer utvecklat än hos de yngre 
barnen. Evenshaug och Hallen (2001) nämner om hur barns sociala relationer i 
förskoleåldern ser ut, med början i ensamlek där barnet leker för sig självt för att 
sedan utvecklas och börja leka med andra barn i en social samvaro. Evenshaug 
och Hallen (2001) nämner att vid tre års ålder börjar barnen leka i rollekar, barnen 
antar andra roller, till exempel en annan person. Rolleken kan både vara enskild 
lek då barnet leker ensam, eller gemensam lek då barnen leker i social samvaro 
med andra barn. Svensson (1998) nämner att barn vid tre års ålder, i leken, 
samtalar mer och mer med andra barn. Detta genom att deras ordförråd ökar samt 
att deras meningar blir längre. Vid fyra års ålder är barnens konversation med 
varandra i leken mer utvecklad samt att för en utomstående är språket relativt 
tydligt. Då barnen är runt fem år kan de i lek med andra föra en längre och mer 
utvecklad konversation.   

3.3  Genomförande 

Observationerna av barnens fria lekar skedde vid ett tillfälle i skogen, ett tillfälle 
på förskolans utegård samt två tillfällen inomhus i förskolornas lokaler. 
Genomförandet av observationerna skedde genom att vi, tillsammans, förde varsitt 
löpande protokoll under samma händelser vid samma tidpunkt och plats. 
Observationerna av förskolebarnens fria lekar hade ingen fokus på något specifikt 
innehåll utan det var barnens fria lekar som var i fokus. Utifrån det 
dokumenterade gjordes en sammanställning av våra anteckningar för att därefter 
analyseras utifrån biologi i ett förskoleperspektiv.  
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Observationerna genomfördes inte vid samlingar eller annan verksamhet där 
pedagogerna hade ett klart mål. Det var hela tiden barnen som var styrande under 
de fria lekarna och pedagogerna påverkade inte för oss synligt, lekarnas handling 
genom sin närvaro. Då pedagogerna på förskoleavdelningarna var delaktiga i 
lekarna, ställde de utmanande frågor till barnen. Harper och McCluskey (2003) 
menar att för att barn spontant skall samspela är det i fri lek av vikt att som 
pedagog hålla en låg profil och bryta in i den fria leken vid behov. 
 
Patel och Davidson (2003) beskriver ostrukturerade observationer då observatören 
använder sig av nyckelord i sina anteckningar, samt att det är viktigt att 
observatören renskriver vad hon noterat under observationstiden så fort som 
möjligt efteråt. Rubinstein Reich och Wesén (1986) menar att egna värderingar 
inte skall påverka det som antecknas vid observationen, utan de egna tolkningarna 
skall göras vid sammanställningen. Observationerna för studien noterades på så 
sätt att vi antecknade vad som skedde under förskolebarnens fria lekar genom 
korta, enkla ord och fraser. Våra anteckningar sammanfördes och skrevs rent 
direkt efter varje observationstillfälle. Utifrån barnens fria lekar som observerats, 
fördes anteckningar av vad som skedde utan att väva in våra egna värderingar. 
Under observationstillfällena användes digitalkamera för att dokumentera barnens 
fria lekar, fotografierna skulle används som stöd för oss vid analysen av 
observationerna. Detta gjordes dock inte därför att vi ansåg att våra 
sammanställda anteckningar gav oss tillräcklig information samt att fotografierna 
var till som stöd för vår analys om något av det vi antecknat var oklart. 

3.3.1 Observationstillfälle ett 
Observationerna genomfördes när förskoleavdelningen vistades ute i skogen 
under en förmiddag. Skogsvistelsen varade i cirka en och en halv timme samt 
promenaden till och från skogen som varade under cirka 40 minuter.  
 
Då vi kom till förskolan var barnen och pedagogerna redo att promenera till 
skogen. Under promenaden samtalade barnen med varandra och de nämnde bland 
annat om att de ville åka buss istället för att promenera samt att barnen plockade 
skräp som de ville slänga i soptunnan.  
 
Skogsvistelsen inleddes med att pedagogerna samlade barnen runt eldplatsen och 
samtalade kring hur det såg ut förra gången de varit i skogen samt vilka regler 
som gäller vid den fria leken. Därefter fick barnen leka fritt, pedagogerna hade 
barnen under uppsikt och vid vissa tillfällen samtalade de med barnen om vad som 
skedde under den fria leken. Barnen hade ett stort område att röra sig fritt på, 
vilket medförde att barnen förflyttade sig ofta och det resulterade i att de lekte 
med olika barn i olika fria lekar under kortare perioder. För oss fanns ingen 
möjlighet att under en längre tid följa ett eller flera barns lek. Det medförde att det 



 
 

17 
 

observerades många olika små händelser och förlopp, både enskild lek samt lek i 
små och stora grupper.  

3.3.2 Observationstillfälle två 
Observationstillfället inleddes med att vi kom till förskolan på förmiddagen och 
var närvarande under cirka två timmar Vi förflyttade oss mellan de olika rummen 
på avdelningen och observerade varje händelse i cirka femton minuter. 
 
Vi hade möjlighet att observera i det allmänna rummet, byggrummet och 
pysselrummet/dockvrån. Vi valde att påbörja observationerna i det allmänna 
rummet där barnen hade tillgång till skrivhörna, matematikhörna, brandstation 
samt böcker. Det allmänna rummet valdes, där vi lättare kunde vara anonyma, för 
att barnen på avdelningen inte skulle känna sig obekväma i början.  
 
Vid observationstillfällets fria lekar på förskolan rörde sig barnen inte lika fritt 
som vid skogsvistelsen. Barnen samtalade inte så mycket med varandra i de 
gemensamma lekarna utan det var korta och enkla meningar och begrepp som 
fördes. Lekarna handlade bland annat om att bygga torn, leka mamma pappa och 
barn, läsa sagor samt lägga pärlplattor.  
 
Pedagogerna förflyttade sig mellan de olika rummen och samtalade med barnen 
om vad de gjorde, pedagogerna var delaktiga men inte styrande. I ett av rummen 
satt en pedagog och några barn och gjorde julpyssel i form av lyktor. Detta rum 
observerades aldrig då detta sågs av oss som en pedagogstyrd aktivitet.  

3.3.3 Observationstillfälle tre 
Vid detta observationstillfälle närvarade vi under förskolans vistelse på utegården. 
Då vi kom till förskolan samtalade vi med pedagogerna samt gick runt på 
avdelningen och tittade hur rummen var uppbyggda. Vi närvarade vid samlingen 
som pedagogen ledde, där vi kort blev presenterade för barnen. Vid samlingen 
genomfördes inga observationer. Observationstillfället varade i cirka 75 minuter 
då vi observerade huvudsakligen på förskolans utegård men även vid en händelse 
som skedde inomhus. 
 
Barnens inomhusvistelse kretsade kring pyntning av julgranen där de fick hänga 
upp apelsinskivor och pepparkakor. Då barnen vistades utomhus var det svårt att 
observera en lek under en längre tid då lekarna ändrades, de varade under korta 
stunder, och byttes mot andra lekar. Barnen förflyttade sig mellan olika lekar och 
över förskolans utegård. 
 
Vi förflyttade oss mellan barnen och deras lekar som kretsade mycket kring 
vatten, då det fanns gott om vattenpölar och mindre snöhögar på gården. Det 
förekom inte så många olika lekar på gården utan lekarna uppfattades ha liknande 
innehåll. Samtalen mellan barnen i lekarna bestod i få ord och enklare fraser. 
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Materialet som fanns tillgängliga för barnen på gården var bland annat spadar, 
bandyklubbor, hinkar och kakformar. 

3.3.4 Observationstillfälle fyra 
Då vi inför detta observationstillfälle kom till avdelningen hade barnen precis vilat 
och vi hamnade direkt i barnens fria lek. Denna dag var det inte många barn på 
avdelningen. Barnen hade tillgång till målarrummet, lekhallen, tamburen, 
myshörnan, köket samt ett rum med bilmatta, bilar och handfat, vi kallade detta 
för bilrummet. I avdelningens olika rum hade barnen tillgång till bland annat 
böcker, leksaksdjur, bondgård, pussel och spel. 
 
Vi förflyttade oss mellan förskoleavdelningens olika rum där barnen hade olika 
fria lekar. Det förekom att barnen tog kontakt med oss och samtalade med oss och 
ville att vi skulle hjälpa dem. Under detta tillfälle förekom det att barnen försvann 
från det rum vi observerade i just då. Detta kan ha berott på att barnen ville vara 
själva och ansåg att vi störde dem i leken. 
 
Pedagogerna förflyttade sig mellan barnen men var inte styrande i lekarna utan 
fanns tillgängliga för barnen som stöd. I de fria lekarna fördes inga längre 
konversationer mellan barnen, det förekom enkla ord och fraser.  

3.4  Analys 

Inför analysen av observationerna studerade vi vad biologi i ett förskoleperspektiv 
innebär, samt begreppet biologi och dess betydelse. Analysen utgick från 
Läroplan för förskolan samt relevant litteratur, med innehåll av biologi. Vi 
använde oss även av uppslagsverk för att få begrepp inom biologi förklarat för 
oss, till exempel begrepp som biologi och mykologi. Då studien har ett 
förskoleperspektiv har relevant litteratur bearbetats och för att uppnå perspektivet 
förskola.  
 
De sammanställda observationsanteckningarna utgjordes av åtta A4-sidor där alla 
fria lekar som observerats skrevs ned. Den del av data som inte var av relevans för 
studiens syfte togs bort vid sammanställningen av resultatet. Vid en första anblick 
av de observerade fria lekarna fanns synliga aspekter av biologi i förskolebarnens 
fria lekar som vi kunde lyfta fram. Vid djupare analys av de observerade fria 
lekarna kunde ytterligare delar av biologi, som gestaltade sig, lyftas fram. Varje 
fri lek som observerades analyserades var för sig för att lyfta fram det 
biologiinnehåll som var synligt för oss. Här fann vi två olika områden att gå 
vidare med, dessa var natur och människa. Därefter indelades analysens två 
områden, inom natur framkom områden som berörde människan i naturen, växter 
och svampar samt djur. Inom människa framkom områdena liv och död samt 
kroppen och dess funktion.  
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Analysen av de fria lekarna har visat aspekter av biologi vilka delats in i natur och 
människa. Natur har delats in i områdena människan i naturen, växter och 
svampar samt djur. Under analysen av observationerna har det även framkommit 
fria lekar som har en aspekt av människa som ytterligare delats in i områdena liv 
och död samt kroppens delar och dess funktion. Efter genomförd analys av 
förskolebarnens fria lekar sammanställdes analysen i resultatdelen. Det förekom 
observationer där aspekter av biologi inte var synliga, dessa har då inte redovisats 
i resultatet.  

3.5  Trovärdighet 

Patel och Davidson (2003) beskriver validiteten i en kvalitativ metod med att data 
som samlas in skall vara trovärdig och svara mot studiens syfte samt att 
validiteten ligger i hela arbetet, där även litteraturen har sin del för trovärdigheten. 
Enligt Bjereld, Demker och Hinnfors (2002) är reliabiliteten i arbetet beroende på 
hur studien mäts samt att reliabiliteten stärks genom att någon annan gör studien 
på nytt och får ett likvärdigt svar. Vi tror att, eftersom människor förändras och 
likaså omgivningen, skulle studien om vi gjorde om den inte ge ett likvärdigt 
resultat. Då vi observerade den fria leken lade vi inte medvetet in egna 
värderingar under observationerna då vi inte fördjupat oss kring biologi förrän 
efteråt. Dock kommer vi inte ifrån våra egna tolkningar under observationerna på 
så sätt att vi kan göra omedvetna tolkningar av de fria lekarna.  
 
Patel och Davidson (2003) menar att vid observation är det viktigt för forskare att 
tänka på de val hon gör. Det kan handla om att benämna olika handlingar som 
observeras och inte lägga in egna värderingar i det observerade. Det är viktigt att 
forskaren arbetar medvetet och reflekterar över valen vid sammanställningen av 
informationen. I och med att observationerna i denna studie sågs av två 
observatörer gavs en större möjlighet att fånga olika delar av samma händelse då 
våra anteckningar sammanställdes efter observationerna. 

3.6  Forskningsetik 

Vetenskapsrådet (2008-10-08) har ett antal regler med allmänna krav vad gäller 
forskning. För forskare gäller tystnadsplikt när det handlar om uppgifter som kan 
vara känsliga om enskild person. Vidare gäller bland annat följande: 
Att de medverkande skall: 

• om de är under 15 år ha vårdnadshavares tillåtelse att medverka i 
undersökningen. 
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• vid förfrågning om medverkan bli informerade om forskarens 
kontaktuppgifter. Vidare skall forskningens syfte framgå samt 
tillvägagångssättet. 

• bli informerade om rätten att ta del av det sammanställda resultatet. 
• vara anonyma i undersökningen. 

 
Innan observationerna genomfördes på de utvalda förskolorna informerades tre- 
till femåringarnas vårdnadshavare om observationernas syfte samt en förfrågan 
om deras barn fick medverka i studien (Bilaga 1). Här meddelades även att 
studien var helt anonym och att inga namn skulle nämnas. Misstyckte någon 
vårdnadshavare hade de rätt att meddela detta och hänsyn hade då tagits. Inför 
denna studie erbjöds, vårdnadshavarna att ta del av materialet som framkommit 
under observationerna. Fotografering med digitalkamera förekom där bilder togs i 
syfte att använda fotografierna som underlag vid analys av observationerna. 
Fotografierna användes dock inte vid analysen av observationerna och har 
raderats.  
 
Studien genomfördes på två olika förskolor, i två olika kommuner. Då studiens 
syfte inte är att observera olikheter på förskolorna, utan på barnens fria lekar, är 
detta inte en jämförande studie.  
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4 Resultat 

För att enkelt visa de fria lekar som visade aspekter av biologi i ett 
förskoleperspektiv, har de fria lekarna sammanställts i två tabeller, natur och 
människa, som redovisas nedan. Tabellerna visar de aspekter av biologi som de 
fria lekarna visade samt hur dessa aspekter gestaltades. 

4.1  Natur 

För studien syftar natur kring områden växter och djur där barnen på något sätt, i 
den fria aktiviteten, möter innehåll av någon av dessa två områden. Läroplan för 
förskolan (Skolverket, 1998) nämner att förskolebarnen skall få en utvecklad 
förståelse för sin del i naturen samt enkla naturfenomen. Det nämns även att 
barnen skall få möjlighet att skapa sig kunskap kring växter och djur samt vad 
barnens handlingar kan ge för påverkan på miljön.För att visa de fria lekar som 
visade aspekter av biologi har dessa sammanställts i tabeller. Vid de fria lekar där 
vi har identifierat aspekten natur har delats in i områden som människan i naturen, 
växter och svampar samt djur. Tabellen visar hur vi identifierar och beskriver 
aspekten natur samt vilka fria lekar dessa aspekter visade sig i.  
 
 

Fri lek Människan i 
naturen 

Växter och 
svampar 

Djur  

Barnen samtalar kring 
svampar 

 Letar svamp. 
 
 

 

Barnen samtalar kring 
SkräpMaja och vad 
hon gör med skräpet. 

SkräpMaja.   

Samtal och erfarande 
med sinnena kring en 
grillplats. 

Grillplats gjord 
av bland annat 
sten och kottar. 

  

Barnen benämner 
oliks djurs namn 
såsom ödla och hund. 

  Benämning 
av djurs 
namn. 

Samtal kring att växter 
dör. Kopplas till 

 Barn nämner att 
växter dör då de tar 
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årstidscykler. på dem. 

Barnen samtalar kring 
och upptäcker med 
sina sinnen då de 
smakar och tittar på 
bäret. 

 Benämner röda bär 
som lingon. 
 

 

Barnen upptäcker med 
sina sinnen och 
samtalar kring vad de 
upptäckt. 

 Barn upptäcker 
risets rötter. 

 

Barnen använder sina 
sinnen för att låta som 
en hund. 

  Barn spelar 
spel om hund 
(Hungry 
Hound). 

Barnen samtalar och 
använder sina sinnen 
kring fjärilar. 

  Barn 
benämner 
fjäril. 

Ett barn upptäcker att 
ödlan skiftar färg och 
nämner detta. Får 
dock ingen respons 
från sin kamrat. 

  Barn läser 
bok om 
kameleont, 
benämner 
djurens namn. 
 

 

4.1.1 Människan i naturen 
Under observationstillfälle 1, i skogen, uppmärksammades några barns 
konversation kring SkräpMaja. Detta ägde rum under promenaden på väg till 
skogen. Barnen samtalade kring huruvida SkräpMaja var i skogen eller inte. Ett 
barn nämner att SkräpMaja äter skräp medan ett barn nämnde att SkräpMaja 
sopade upp skräpet.  
 
Några barn observerades under skogsvistelsen som skedde under 
observationstillfälle 1, då de samlade stenar som de lade i en cirkel på marken. 
Detta benämnde barnen som en grillplats och de samtalade om att stenarna 
användes för att grilla med. Ett barn berättade för ett annat barn ”Om någon 
kommer kan de behöva ha denna”. Barnen letade kottar och lade dem i grillen, ett 
barn plockade en grön växt (ormbunke) och lade dem på stenarna och sade i en 
och samma fras ”Oj, nu brände jag mig. Vi gör något som man tänder eld med”. 
Ett barn använde en pinne att gräva med i den mjuka marken, hon hittade en bit 
bark som hon smulade sönder över grillen.  
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I dessa fria lekar lyfter förskolebarnen fram miljövård samt vad människan kan 
göra i naturen. Miljövård visas då barnen samtalar kring SkräpMaja och vad hon 
gör med skräpet där barnen nämner olika sätt att ta upp skräp. Genom den fria 
leken som berörde grillplats samtalade barnen kring att någon skulle kunna 
använda den när de kommer. Det visar att barnen har erfarit detta förut på något 
sätt. Biologiska aspekter blir synliga då barnen samtalar och diskuterar med 
varandra samt upplever med sina sinnen, bland annat känsel då ett barn nämner att 
hon brände sig när hon plockade i grillen. 

4.1.2 Växter och svampar  
Under observationstillfälle 1 springer två flickor runt i skogen och ropar att de 
letar svamp. Barnen pratar inte om några svampsorter vad vi hör då de springer 
förbi och de kommer inte heller fram till oss eller pedagogerna med några 
svampar. Vid ännu en observation i skogen gick ett par barn runt i skogen och 
lekte, barnen rörde vid växter och nämner att ”Alla dör”.  
 
Under skogsvistelsen, vid observationstillfälle 1 plockade förskolebarnen bär, ris 
och pinnar, vilket benämndes av barnen. Bären var röda och barnen sade att det 
var lingon och smakade på dem. De röda bären var inte lingon, vilket en pedagog 
påpekade för barnen. Ett barn nämnde platsen där bären växte som 
”allahjärtansdag-skogen” då det också fanns hjärtliknande blad i området.  
 
I en fri lek under skogsvistelsen, vid observationstillfälle 1, observerades några 
barn som lekte med ris och grenar. De drog upp riset ur jorden och reagerade på 
hur riset såg ut under jorden och sade: ”Dra upp och då blir det så”, barnen 
benämnde dock aldrig begreppet rötter och berättade inte för pedagogerna om vad 
de upptäckt. Barnen bröt även av grenar och lade dem, tillsammans med det 
uppdragna riset i en hög.  
 
De olika aspekter av biologi som förekommer i barns fria lekar när det gäller 
växter är således artbenämning på bär, barnen benämner begreppet svampar, barns 
egen benämning på växter och bär samt olika sätt att använda växter på. Barnen 
uppmärksammade även årstidcykler och livscykler då barnen samtalar kring att 
växter dör samt då de upptäcker risets rötter. Aspekterna av biologi gestaltade sig 
genom att barnen samtalade med varandra och upptäckte med hjälp av sina 
sinnen.  

4.1.3 Djur 
Under observationstillfälle 2 läste några barn en bok som handlade om en 
kameleont, barnen läste inte utifrån texten utan utgick från bokens bilder. Barnen 
benämnde ödla, inte kameleont, i sagan kallade barnen ödlan vid de påhittade 
namnen Pelle och Bella. Barnen läste boken tillsammans två gånger, där av 
kameleontens olika namn. Ett av barnen uppmärksammade att kameleonten 
skiftade färg men samtalade inte om orsaken, utan pekade enbart på ödlan och de 
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olika ställena på dess kropp som skiftade i olika färger. En annan fri lek som 
observerades under observationstillfälle 4 som också lyfte fram olika namn på 
djur är då några barn lekte i läs- och myshörnan med en borg. Borgen hade två 
väggar och det fanns träd i anslutning till borgen samt hästar, ryttare, indiantält, 
indianer, cowboys, bläckfisk och dinosaurier som barnen placerade ut runt 
omkring borgen.  
 
Vid observationstillfälle 4 satt några barn vid ett bord i köket och spelade Hungry 
Hound, ett spel som går ut på att skjuta hundben i hundens mun. Ett barn gjorde 
hundläten när han tog på hundens huvud. Några andra barn satt på en madrass i 
lekhallen och tittade på sina teckningar samtidigt som de benämnde ordet fjäril, 
även detta skedde vid observationstillfälle 4. Under observationstillfälle 2 i den 
ena förskolans pysselrum, använde sig barnen av olika sorters pärlplattor och 
pärlor samt Pegs där de bland annat gjorde en snigel, ett lejon, en tupp och en 
giraff. Några barn använde sig av färdigtryckta häften med mallar av djur och 
figurer som barnen kunde ha som stöd vid pärlandet.  
 
När det gäller fria lekar som berör natur och djur gestaltas detta då barnen 
samtalar kring en kameleont, benämner olika djur vid dess namn samt härmar 
djurs läte. Här uppmärksammar förskolebarnen även djurs föda genom Hungry 
hound, djurs utseende vid pärlplattorna och vid borgen. Aspekterna av biologi 
gestaltas på så sätt att barnen för samtal med varandra i de fria lekarna samt att 
använder sina sinnen. Genom att titta på bilder i boken upptäcker förskolebarnet 
att kameleonten skiftar färg och upplever detta med sina sinnen. 

4.2  Människa 

För studien syftar människa till fria lekar som har ett innehåll där liv och död samt 
kroppens funktion berörs av förskolebarnen.  I Läroplanen för förskolan 
(Skolverket, 1998) nämns att barnen skall utveckla en förståelse kring sig själva 
samt sin motorik och kroppsuppfattning. Under analysen av observationerna har 
det framkommit fria lekar som vi har kunnat identifiera i aspekten människa. 
Aspekten människan delas in i områdena liv och död samt kroppens delar och 
dess funktion, vilket redovisas nedan.   
 
 
Fri lek Liv och död Kroppen och dess 

funktion 
Samtal mellan barnen 
kring en gubbe samt 
en kamrat som 
benämns som döda. 

Benämner död och syftar 
mot personer. 
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Barnet visar med sin 
kropp olika rörelser. 
Barnet nämner även 
att hennes mamma gör 
så. 

 Gymnastikövningar. 

Barnet benämner en 
av kroppens delar, 
tungan, samt visar 
den. 

 Barnet räcker ut tungan. 

Barnen benämner en 
människas åldersfaser. 

Mamma, lillasyster och 
bebis.  

 

Barnet visar en 
förståelse, verbalt, av 
att slag mot kroppen 
gör ont. 

 - ”Ska jag slå dig?”      
- ”Nej det är inte roligt.” 

Barn i soffan säger att 
hon inte får luft. 

 Brottning i soffan. 

 

4.2.1 Liv och död 
Några barn lekte i dockvrån under observationstillfälle 2 och efter en stund enades 
barnen om vem som skulle vara mamma respektive lillasyster. Det fanns även 
med en docka som föreställde en bebis. Barnen blev osams om vilka kläder de 
skulle ha på sig och det handlade om en overall och en väska. I denna fria lek 
benämner barnen olika åldersfaser såsom mamma, lillasyster och bebis. 
 
Några barn lekte under kojan vid observationstillfälle 1 och säger till varandra att 
de är drakar. Barnen har pinnar som de pekar mot varandra med och de väser med 
munnen så att det kommer vit rök från deras munnar. Ett annat barn kommer fram 
till barnen som leker drake och pekar med sin pinne och skjuter mot dem. Ett av 
barnen som befinner sig inuti kojan kommer ut och säger att ”Du är inte med”. 
Några barn säger att en gubbe är död men säger efter en stund ett av barnen är 
död: ”Agda är död”, barnet säger att det är barnet som inte får vara med som är 
död, detta barn visar inte att hon bryr sig utan leker vidare själv.  
 
Förskolebarnen i dessa fria lekar uppmärksammar en människas liv och död då de 
benämner en människas åldersfaser i livet, såsom mamma och lillasyster och 
bebis. Här uppmärksammas även människors död, då både en gubbe är död samt 
en kamrat i barngruppen som benämns som död. Biologiinnehållet i ett 
förskoleperspektiv lyfts fram i dessa fria lekar genom att barnen uttrycker sig 
verbalt i de fria lekarna. Innehållet av biologi gestaltas även genom barnens 
handlingar, till exempel då barnen använder sig av pinnar för att skjuta med, då ett 
barn dör. 
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4.2.2 Kroppen och dess funktion 
Under observation i byggrummet vid observationstillfälle 2 nämnde ett barn att 
hon hade längst tunga i sin familj och räckte ut tungan och visade för oss. I denna 
fria lek använder och benämner barnet en av kroppens delar. 
 
Ett barn började gymnastisera på golvet i pysselrummet vid observationstillfälle 2. 
Barnet gjorde olika rörelser med kroppen och en pedagog frågade om det är 
gymnastik som hon utför. Barnet nämner då att hennes mamma gör på detta sätt.  
 
Under observationstillfälle 4 befann sig två pojkar i myshörnan och sitter i soffan 
där de läser en bok samtidigt som en ljudbok med Batman spelas upp i CD-
spelaren. Efter ett tag börjar pojkarna brottas i soffan var på den ena pojken slår 
en kullerbytta och hamnar på den andra pojken, som efter ett tag säger att han inte 
får någon luft. Pojken som slog kullerbyttan flyttar då på sig och de båda pojkarna 
springer ut i tamburen. Kroppens funktion kopplas även samman med den fria lek 
som sker under observationstillfälle 4 där några barn lekte i bilrummet med 
bilmatta och bilar som de kastade över mattan. Efter en stund blev barnen osams 
om vem av dem som hade vunnit men efter lite prat mellan varandra blir pojkarna 
sams och fortsätter leka med bilarna. Efter en stunds lekande med bilarna sade det 
ena barnet till det andra: ”Ska jag slå dig?”. Det andra barnet svarade då: ”Nej, det 
är inte roligt”. Vi tolkar detta som att barnet känner sin kropp och är medveten om 
att slag mot kroppen kan göra ont. 
 
I ett förskoleperspektiv identifierar vi aspekter av biologi då förskolebarnen 
benämner kroppens olika delar, exempelvis tungan. Kroppens funktion 
uppmärksammas då ett barn gymnastiserar på golvet och visar med sin kropp hur 
hon gör olika rörelser. I den fria lek där barnen brottas i soffan uppmärksammas 
kroppens funktion då barnet säger att han inte får luft. Även då ett samtal mellan 
två barn handlar om att slå det andra barnet lyfter detta fram kroppens funktion i 
den bemärkelsen att barnet visar en förståelse för att slag mot kroppen gör ont. 
Biologiinnehållet gestaltas i dessa fria lekar, som berör kroppen och dess 
funktion, då barnen både genom sina handlingar och sina uttryck lyfter fram 
biologin. 

4.3  Sammanfattning 

Resultatet visar de aspekter av biologi som vi identifierat i förskolebarnens fria 
lekar som observerades. Vid analysen av observationerna framkom att de fria 
lekarna innehöll aspekterna natur och människa. I aspekten natur 
uppmärksammade barnen människan i naturen, djur samt växter och svampar. 
Inom området som berör människan uppmärksammades liv och död samt kroppen 
och dess funktion.  
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I den fria leken gestaltades aspekter av natur genom att barnen verbalt uttryckte 
sig samt genom sina sinneserfarenheter. De fria lekarna som visade aspekten natur 
skedde, förutom de som uppmärksammade djur, under skogsvistelsen, där barnen 
hade stor rörelsefrihet och förflyttade sig över stora områden. Fria lekar som 
uppmärksammade djur skedde inomhus under stillsammare förhållanden. Vid en 
närmare analys av var de fria lekarna visade det sig att de fria lekar som för oss 
innehöll människan i naturen samt växter och svampar skedde utomhus samtidigt 
som de fria lekarna som berörde djur enbart skedde inomhus. Aspekten 
människan gestaltades i barnens fria lekar både inomhus och utomhus där barnen 
genom samtal och diskussioner samt genom sina handlingar i de fria lekarna 
uppmärksammade människan. De fria lekarna som berörde en människas liv och 
död skedde både inomhus och utomhus samtidigt som fria lekar där kroppen och 
dess funktion berördes skedde enbart inomhus. 
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5 Diskussion 

I diskussionen utgår vi från studiens syfte och frågeställning samt resultatet, som 
framkommit av analysen av förskolebarnens fria lekar. Syftet med studien var att 
undersöka vilka olika aspekter av biologi som kan identifieras och beskrivas av 
oss i tre- till femåringars fria lekar. Studien genomfördes genom observationer på 
två olika förskolor, i två olika kommuner. Under analysen av observationerna fann 
vi i den fria leken situationer som innehöll aspekterna natur och människa 
samtidigt som det i vissa fria lekar inte fanns innehåll av de två områdena. Vi har 
även funnit att vissa av förskolebarnens fria lekar innehöll kemi och fysik vilket 
ses som en möjlighet för fortsatta studier.  
 
Läroplan för förskolan är en central del i studien där biologi, i ett 
förskoleperspektiv, belyses. Läroplan för förskolan (Skolverket, 1998) belyser 
förståelse kring kretsloppet i naturen, enkla fenomen inom naturvetenskapen, 
förståelse kring djur och växter, förståelse för människokroppen samt den egna 
hälsan. Under studiens gång har annan relevant litteratur berikat oss med 
biologins djupare innebörd.  

5.1  Resultatdiskussion  

Lek är en central del i förskolans verksamhet för barnens livslånga lärande, vilket 
vi uppmärksammat under observationerna, då mycket av den tid då vi var på 
förskolan innefattade att barnen lekte. Knutsdotter Olofsson (2003) menar att 
inlärning sker i leken då barnen omedvetet undersöker och experimenterar och på 
så sätt kan bli medvetna om sitt lärande. En fri lek som observerats i studien som 
berör omedvetet undersökande är då barn under skogsvistelsen upptäckte risets 
rötter. Under den fria leken drar barn upp ris ur marken och uppmärksammar att 
riset har ytterligare delar under marken. Detta ser vi som omedvetet undersökande 
på så sätt att barnen upptäckte risets rötter under leken. Barnen nöjer sig med att 
konstatera vad som skett och fortsätter sin fria lek utan vidare reflektion. Här ser 
vi en möjlighet att göra lärandet synligt hos barnen, då krävs en pedagogs 
utmanande frågor. Detta säger Zetterqvist och Kärrqvist (2007) är viktigt och att 
barnen skall bemötas positivt i sina upptäckter. Bland annat Johansson (2004) 
pekar på vikten av lek för lärande och menar liksom Zetterqvist och Kärrqvist att 
genom stöd från en vuxen stimuleras barnens upptäckande. Vidare menar 
Johansson att barn utvecklar sin förståelse kring naturen i lekar där sinnena får en 
central roll. Ett exempel från de observerade fria lekarna, återigen, barn som drog 
upp ris ur marken. Här använder barnen sina sinnen genom att känna och se hur 
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riset ser ut. Här ges möjlighet för barnen att få en förståelse kring växter och dess 
livsbetingelser som dock i viss mån måste tydligöras av en vuxen.  
 
Läroplan för förskolan (Skolverket, 1998) menar att för barn är leken 
betydelsefull då de får möjlighet att använda sina erfarenheter samt att barnens 
upplevelser bearbetas. Bland annat nämner Knutsdotter Olofsson (2003), liksom 
Läroplan för förskolan, att barn i sin lek använder sig av sina tidigare erfarenheter 
samt att barnen i leken även tränar sin påhittighet och kreativitet. Vidare menar 
Knutsdotter Olofsson att barn i leken använder sig av sin fantasi. Under våra 
observationer har vi uppmärksammat att barnen i den fria leken är påhittiga. Ett 
exempel på detta är då några barn läste genom att titta på bilderna i en bok och 
fantiserade ihop en egen berättelse med innehåll av natur. Utifrån barnens 
berättelse görs en tolkning att det är barnens erfarenhet och fantasi som speglas i 
den observerade fria leken.  
 
Under skogsvistelsen använde sig barnen i den fria leken mycket av skogens 
material, till exempel grenar och kvistar som även benämndes av barnen. Detta 
kopplas till Johansson (2004) som beskriver ett exempel av byggande av en koja, 
där barn vid byggandet får kunskaper kring skogens material och dess olika 
egenskaper samt att barnen benämner naturens olika material. Vid analysen av 
observationerna visade det sig att när växter lyftes fram av barnen i de fria 
lekarna, skedde detta under skogvistelsen. Detta tror vi även beror på att det inte 
finns något färdigt material i skogen som kan användas i den fria leken, utan 
barnen använder sig av sin fantasi ihop med det material som skogen erbjuder. I 
dessa fria lekar använde sig barnen av enkla, korta fraser vilket gjorde att leken 
uppfattades enkel, vilket Lindqvist (2002) menar att det beror på att det barnet 
förmedlar utåt egentligen har en större innebörd.  
 
Att barn leker lekar som innefattar åldrande och död tror vi beror på barnens 
erfarenhet kring familj och familjeförhållanden. Läroplan för förskolan 
(Skolverket, 1998) nämner att barn genom leken kan ge uttryck för sina 
erfarenheter. Enligt Löfdahl (2002:28) handlar barns lekar ofta om svåra saker 
såsom döden. Vidare menar Löfdahl att barnen i sin lek ofta reder ut situationen 
om leken får möjlighet att fullföljas. Det som framkom ur barnens fria lekar om 
människan var liv och död. Är det några barn som i leken bearbetar döden? 
Frågan är då om barnen har upplevt död hos ett djur eller hos en människa och 
Knutsdotter Olofsson (2003) menar att det är barnen upplevt och bearbetar i leken 
kan ske lång tid efter upplevelsen. Löfdahl (2004) menar att barns upplevelser av 
döden oftare förekommer i samband med djur än vad den gör med människor. Det 
vi såg i de fria lekarna var att barnen använde ordet död i den bemärkelse att det 
gällde, som barnen benämnde, en gubbe samt att det gällde ett av barnen som ville 
vara delaktig i leken. Det barn som fick vara död beslöt sig för att inte vara aktiv i 
den fria leken, vilket kan ha berott på att, som Löfdahl (2004) beskriver, barn 
upplever död som skrämmande och kan leda till att barnen avslutar leken. Vår 
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tolkning är dels den att barnet, förutom att hon kan ha känt en rädsla, kan ha tagit 
döden som ett sätt att vara inaktiv i den fria leken eller att barnen tidigare sagt till 
henne att hon inte var med i leken.   
 
Evenshaug och Hallen (2001) och Lillemyr (2002) beskriver olika former av lek i 
utvecklingen hos yngre barn. Vi har genom våra observationer uppmärksammat 
föreställningslek där till exempel barnen fantiserade att en pinne var ett vapen att 
skjuta med. En annan form av lek som förekom var rollek där barnen antar andra 
roller, såsom leken där barnen var mamma och lillasyster.  
 
Leicht Madsen (1999) menar att djur har en naturlig del i barnens värld, såsom 
husdjur. Under vår analys av observationerna har vi uppmärksammat att lekarna 
innehåller mycket om djur och dess benämningar, vilket vi relaterar till Leicht 
Madsens tankar. Vår uppfattning är att det även beror på att djur finns runt 
omkring barnen, bland annat i böcker, spel och leksaker och att barnen har upplevt 
djur i sin rätta miljö. Att få se saker in sin rätta miljö leds till Johansson (2004) 
som menar att för att barn skall kunna tolka naturen behöver de se den i sin rätta 
miljö. Alla fria lekar med innehåll av djur sågs enbart av oss inomhus där barnen 
fann inspiration till att innefatta djur i den fria leken.  
 
Vid en observerad fri lek under skogsvistelsen är det några barn som nämner att 
”Alla dör” när de rör vid olika växter. Denna fria lek tolkas på två olika sätt av 
oss, dels att barnen menar att växterna dör då de rör vid dem och att detta beror på 
barnen själva, eller att växterna dör på grund av årstiden. Barnen uppmärksammar 
årstidcykler och livscykler då de samtalar kring att växterna dör, vilket kopplas till 
förskolans läroplan. Läroplan för förskolan (Skolverket, 1998) nämner, i ett av 
strävansmålen, att varje barn på förskolan skall utveckla sin förståelse kring 
växter samt att förskolan skall arbeta mot att barnen får en medvetenhet kring 
naturen. 
 
Ett mål som Skolverket (2000) nämner är att barnen skall utveckla hänsyn till 
naturen. Vid analysen av de fria lekarna uppmärksammades att barnen under 
skogsvistelsen använde naturen på ett sätt som för oss inte visade att barnen hade 
någon förståelse om att värna om naturen. Däremot uppmärksammade barnen 
SkräpMaja och samtalade kring vad hon gör med skräpet. Detta visar att barnen 
värnar om miljön vad gäller skräp men ser inte sambandet mellan sina handlingar 
där de bland annat drar upp ris och vilken betydelse det får för naturen. Pramling 
Samuelsson och Mårdsjö (1997) nämner att växter, djur och träd ofta beskrivs av 
barn då barnen gör beskrivningar av naturen. När barn samtalar om natur är det 
ofta träd och skog samt nedskräpning av naturen som nämns vilket kopplas till det 
ovan nämnda.  
 
I de fria lekar som berörde människan och kroppen tolkar vi att barnen har en 
form av erfarenhet i leken genom barnens uttryck, både kroppsligt och verbalt.  
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Läroplan för förskolan (Skolverket, 1998) nämner att barnen skall utveckla en 
uppfattning om sin egen kropp samt att barnen uttrycker sina tidigare erfarenheter 
i leken. Grindberg och Langlo Jagtøien (2000) är några författare som även de 
nämner om erfarenhet i barns lekar och menar även att barn i leken får ta del av 
andra barns sätt att reagera. De flesta fria lekar som observerats innehålla 
människan och kroppen har skett i grupper av flera än ett barn vilket då kan 
härledas till Grindberg och Langlo Jagtøien om att ta del av andras reaktioner.  
 
Johansson (2004) nämner tre olika faser som barn går igenom i sitt upptäckande.  
Den första fasen innebär att barnen gör nya upptäckter, detta har vi 
uppmärksammat vid observationen under skogsvistelsen där några barn drog upp 
ris ur marken så rötterna följde med upp. Då barnen upptäckte vad som skedde sa 
de ”Dra upp och då blir det så.” Barnen nämner inget om vad det kan vara för 
något som de upptäckte och går heller inte fram till någon pedagog för att fråga 
vad det kan vara för något. Vi anser att barnen i denna fria lek inte befinner sig i 
den andra fasen då de inte fortsätter samtala kring vad de upptäckt. Johanssons 
andra fas, den så kallade undersökarfasen, innebär att barnen upptäcker vidare hur 
bland annat växter ser ut och dess egenskaper.  
 
Under en observerad fri lek läser några barn en bok, genom att titta på bilderna. 
Boken handlar om en kameleont, vilket barnen benämner som ödla. I boken 
skiftar kameleonten färg beroende på vilken miljö den befinner sig i, detta 
uppmärksammade ett av barnen vid ett tillfälle, dock samtalade barnet inte om det 
utan pekade enbart på ödlan och de olika ställena på dess kropp som skiftade. Den 
natur som finns beskrivet i böcker och genom bilder menar Johansson (2004) att 
det finns svårigheter för barnen att ta till sig då de inte upplevt dem. Då barnen 
benämner kameleonten som ödla tolkas detta att barnen har upplevt en ödla på 
något sätt, dock inte att en ödla kan skifta färg. Denna fria lek kan även den 
kopplas till Johanssons tre faser där detta barn då befinner sig i fas ett där 
upptäckandet är central.  
 
Två observationstillfällen skedde i utemiljö med naturen som lekkamrat samt med 
det material som förskolans utegård bidrog med. De andra två tillfällena 
tillbringades inomhus i förskolans utrymmen som barnen hade tillgång till. Då vi 
observerat i olika miljöer kan detta möjligtvis bidragit till att vårt resultat gav en 
stor del av natur med växter och djur i fokus och i mindre utsträckning resultat 
utifrån människan. Vidare menar vi, liksom Leicht Madsen (1999), att djur har en 
naturlig del i människors liv, medan människors död enligt Löfdahl (2004), inte är 
en så stor del i barns omvärld vilket även kan ha bidragit till vårt resultat.  
 
Vid analysen av de fria lekarna uppmärksammades att barnen förflyttade sig mer 
under skogsvistelsen än vad de gjorde inomhus. Barnen förflyttade sig utomhus 
mellan olika lekar och lekarna ändrades snabbt. Johansson (2004) menar att 
barnen får stora möjligheter att röra sig fritt i skogen. Vi tror att rörelsefriheten i 
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skogen dels beror på att barnen har ett större område att röra sig på, jämfört med 
inomhus. Vår uppfattning är även att det inomhus ofta finns regler för hur många 
barn som får vistas i de olika rummen, vilket inte förekom under skogsvistelsen 
eller på förskolans utegård. Vidare finns det inte samma möjlighet till rörelsefrihet 
inomhus, på grund av mindre ytor. Under våra observationer av barnens fria lekar 
har vi, liksom Trageton (1996) menar, uppmärksammat att barn som befinner sig i 
små avgränsade ytor har lättare att koncentrera sig än då ytorna är stora. Fria lekar 
som skedde under skogsvistelsen var relativt livlig samtidigt som de fria lekar 
som bland annat skedde i pysselrummet var mer stillsamma. Detta kopplas 
samman med vad Grindberg och Langlo Jagtøien (2000) nämner om barnens 
aktiviteter, både inomhus och utomhus, där aktiviteterna behöver vara varierande 
vad gäller både livliga och stillsamma aktiviteter.  
 
Fria lekar som berörde naturen, i form av växter och djur, förekom både inomhus 
och utomhus samtidigt som fria lekar med innehåll av växter endast förekom 
under skogsvistelsen. Varför vi inte såg växter inomhus tror vi kan bero på att 
barnen inte fått tillräckliga upplevelser av naturen utomhus för att kunna ta till sig 
den natur som erbjuds inomhus i till exempel böcker och spel. Denna tolkning 
görs utifrån det Johansson (2004) menar med att barn då de är utomhus får en 
upplevelse av naturen i dess rätta miljö för att sedan uppleva naturen genom till 
exempel böcker och filmer som finns inomhus.  

Leicht Madsen (1999) menar att djur alltid har varit en del i människans liv i till 
exempel sagor, ordspråk samt husdjur och Johansson (2004) nämner att i 
förskoleåldern finner barn exempelvis maskar intressant. Detta intresse för 
småkryp uppmärksammades dock inte under observationen i skogen, vilket vi tror 
beror på årstiden då våra observationer för studien genomfördes på hösten, en 
kylig förmiddag vilket även kan ha resulterat att fria lekar som uppmärksammade 
djur enbart observerades inomhus.  
 
För att barnens fria lekar skall bli ett lärande gäller det som lärare att fånga 
situationer som visar aspekter av till exempel biologi, det behöver inte bara vara 
biologi utan även matematik och språk. Med studien ville vi visa att barns fria 
lekar innehåller aspekter av biologi, det gäller bara att ha de rätta glasögonen på 
sig. Vi vill visa att det är viktigt att lärare är med i barns fria lekar för att där fånga 
upp dem och engagera dem till vidare undersökande och upptäckande.  

5.2  Metoddiskussion 

Studiens syfte var att undersöka vilka olika aspekter av biologi, i ett 
förskoleperspektiv, som visade sig i förskolebarns fria lekar. Studien genomfördes 
genom observationer av förskolebarns fria lekar för att därefter analyseras i ett 
biologiperspektiv. På så sätt blev studien en kvalitativ studie. Observationer 
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ansågs vara den bästa metoden för att uppfylla studiens syfte då Stukát (2005) 
menar att observationer är positiva då de genomförs i barnens naturliga miljö. 
 
Efter diskussion valdes det att föras löpande protokoll vid observationerna. 
Løkken och Søbstad (1995) menar att löpande protokoll är den vanligaste 
observationsformen på förskola, för att dokumentera observationerna. Detta sätt 
visade sig positiv, för studiens syfte, i den bemärkelsen att flera olika skeenden av 
lekar noterades. Rubinstein Reich och Wesén (1986) menar att genom löpande 
protokoll kan beskrivningar av händelser göras i detalj. Om vi istället för löpande 
protokoll hade använt oss av observationsschema med ramar att utgå ifrån, hade 
detta medfört att fokus legat på specifika områden i den fria leken. Vi valde att 
inte videofilma då vi delvis var kända för barnen och inte visste hur barnen skulle 
reagera om deras fria lekar filmades. En annan orsak var att vi inte skulle 
observera enbart i ett och samma rum, om vi hade använt oss av kamera hade vi 
fått förflytta kameran mellan de olika utrymmena vilket kunde ha resulterat i att 
barnen blivit okoncentrerade i sina fria lekar. Det kunde även resulterat i att 
barnen hade blivit intresserade av oss och kameran istället för att leka. Genom att 
vi inte använde oss av videokamera kan vi ha missat sekvenser och uttryck hos 
barnen som kan ha varit relevanta för studien. 
 
För oss som observatörer fanns det inga större svårigheter att sitta med barnen i 
deras fria lekar för att dokumentera. Det fanns barn som kom fram och frågade 
vad vi gjorde då vi noterade, vi förklarade att vi observerade vad de gjorde, detta 
medförde dock inte att vi tappade fokus på den för tillfället observerade leken då 
en av oss alltid observerade. Observationerna varade i intervaller och mellan dessa 
gick vi runt bland barnen för att samtala med dem för att de skulle lära känna oss 
mer. En svårighet var dock, under observationstillfälle fyra, att barnen påverkades 
av vår närvaro, detta blev synligt då barnen lämnade det rum som vi för tillfället 
observerade. Stukát (2005) nämner att en provomgång av observationer kan vara 
till fördel för att barnen skall bli vana vid observatörens närvaro. Trots att vi inför 
det fjärde observationstillfället hade närvarat dagen innan, dock största del 
utomhus, verkade några av barnen besvärade av vår närvaro. Det kan även berott 
på att observationstillfället ägde rum en fredag eftermiddag samt att det var få 
barn på avdelningen.  
 
En svårighet vi upplevde med observationerna var att fokusera på en fri lek. Detta 
då det i ett och samma rum utspelade sig flera olika lekar och då barnen vissa 
gånger förflyttade sig mellan de olika lekarna. Då syftet var att observera den fria 
leken noterade vi vad barnen gjorde i den fria leken samt var den utspelade sig. 
Utifrån detta var det positivt med korta observationer i den bemärkelse att vi som 
observatörer hann med att notera händelserna utifrån barnens fria lekar. 
Rubinstein Reich och Wesén (1986) menar att det i löpande protokoll ger en 
möjlighet att, i detalj, beskriva vad som sker under observationerna. 
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Under observationerna letade vi inte efter innehåll av biologin i förskolebarnens 
fria lekar, utan fokus var att dokumentera så mycket som möjligt av den fria leken 
och som Kylén (2004) menar så ger löpande protokoll möjlighet att gå utanför 
ramarna. Genom att sammanställa våra anteckningar direkt efter genomfört 
observationstillfälle fick vi en större helhet av lekarna då det visat sig att vi 
antecknat olika skeenden.  
 
Vid sökande av litteratur användes sökord såsom lek, förskola, biologi, människa 
och natur. Det har inte varit några svårigheter att söka litteratur som behandlar 
barns lek i förskola, däremot har svårigheten varit att söka litteratur som behandlar 
biologi i barns fria lek i ett förskoleperspektiv. Vid litteratursökningen har vi 
funnit att det finns forskning kring hur man kan omsätta naturkunskap i barnens 
lekar samt i förskolans verksamhet men inte mycket litteratur kring hur man kan 
upptäcka biologi i barns lek. Därav valet att använda rubriker under 
litteraturgenomgången där lek och biologi i ett förskoleperspektiv är skilda från 
varandra.  

5.3  Slutsats 

Biologi i ett förskoleperspektiv, med aspekterna natur och människa, är en del av 
förskolebarnens fria lekar, vilket visats genom denna studie. Genom de fria 
lekarna har djur, växter, människan i naturen, liv och död samt kroppen och dess 
funktion uppmärksammats. Mycket av den forskning vi funnit för studien, belyser 
barns lek och lärande i samspel samt en liten del som berör biologi i barnens 
lekar.  
 
Studien har visat att fria lekar med biologiinnehåll sker både inomhus- och 
utomhus, dock behöver barnen erfarenheter och upplevelser av naturen för att få 
en förståelse för den och detta får de genom att vistas i naturen. Genom att barnen 
vistas i naturen får de erfarenheter och upplevelser som de sedan kan använda sig 
av inomhus i till exempel de fria lekarna.  

5.4  Pedagogers roll 

Efter genomförd studie har många tankar väckts kring barns fria lekar och biologi. 
Vi vill med denna studie visa hur biologin i ett förskoleperspektiv gestaltas i barns 
fria lekar. I litteraturgenomgången visar vi att barn i sina lekar, uttrycker tidigare 
erfarenheter vilket bland annat Läroplan för förskolan (Skolverket, 1998) betonar.  

Många av barnens fria lekar innehåller biologi men som många gånger behöver 
uppmärksammas och lyftas fram av pedagoger för att hjälpa barnen att komma 
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vidare i sina upptäckter. Detta lyfter även Johansson och Pramling Samuelsson 
(2006) som nämner att situationer där barn utmanas att fundera själva och som 
skapas av vuxna leder till att barnen utvecklar en förståelse. Till exempel 
observerades fria lekar som berörde vatten och dess användningsområden. Några 
barn slängde vatten på förskolans husfasad så den blev smutsig. Det resulterade i 
att barnen fick rengöra fasaden med hjälp av vatten och sopborstar. Detta kan ses 
som ett av vattnets användningsområden eller en del i vattnets kretslopp. Detta 
område belystes dock inte av barnen men det gav möjlighet för pedagoger att lyfta 
fram. Detta har dock inte visats i resultatet då barnen själva inte lyfte fram det. 
 
Som förskolelärare gäller det att fånga situationer i leken för att barnen skall bli 
medvetna om vad de till exempel upptäckt. Då resultatet visar att vi har funnit 
aspekter av biologi i barnens fria leka gäller det som lärare att vara med i leken 
och fånga de situationer i leken som ger möjlighet till ett lärande hos barnet. Ett 
exempel på detta kan vara då barnen, i denna studie, upptäcker risets rötter, denna 
situation ger förskolelärare möjlighet till att inspirera barnen till vidare 
upptäckande och undersökande. Förskolebarnen i vår studie visar att de har en 
förståelse för vissa fenomen som de möter. Som förskolelärare kan vi lyfta fram 
det barnen nämner och agerar för att barnen skall utveckla sin förståelse kring det 
specifika fenomenet.  

5.5  Vidare forskning 

Vid analysen av de fria lekarna för denna studie kunde både fysik och kemi lyftas 
fram, vilket ger möjlighet till vidare forskning. En av frågeställningarna för denna 
studies syfte belyste hur de fria lekarna gestaltade biologi i ett förskoleperspektiv. 
Dock belystes aldrig frågan vad detta berodde på. Denna studies resultat har gjort 
oss intresserade kring de faktorer som bidrar till att förskolebarnens fria lekar 
hade innehåll av natur och människa, vilket är en intressant fortsättning på 
studien. 

5.6  Vem har gjort vad 

Genom flertal diskussioner kring studiens ämne kom vi tillsammans fram till att 
studien skulle beröra fri lek och biologi, i ett förskoleperspektiv. När ämne för 
studien var bestämt började syftet ta form. Under hela studiens gång har litteratur 
lästs kring olika metoder för studier, om fri leks betydelse samt biologin och dess 
innebörd. Studien genomfördes på så sätt att vi planerade och genomförde 
observationerna, sammanställde och analyserade dem, allt detta tillsammans. 
Litteratursökning skedde på varsitt håll för att sedan tillsammans diskuteras och 
sammanställas i rapporten.  
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Bilaga 1 
 

 
 

Hej alla föräldrar! 

 
Vi är två studenter från Högskolan i Skövde som just nu läser examenstermin där vi gör vår C-uppsats. 
Uppsatsen skall behandla barns lek i förskolan med fokus på naturorientering där vi behöver ert/era barns 
hjälp. Vi kommer observera barnens lek på avdelningen samt dokumentera med digitalkamera, detta 
material kommer inte visas i uppsatsen utan är endast som hjälp för oss att komma ihåg vad vi sett, 
därför behöver vi er tillåtelse till detta. Inga barn kommer nämnas vid namn i uppsatsen. Allt är 
anonymt och Ni är berättigade att ta del av det som framkommer vid observationerna samt de bilder vi tar 
med digitalkameran av ert/era barn.  
 
Om ni har några frågor får ni gärna ringa oss på telefon: 
 
Ulrika Käller: 
 
Sandra Stjernberg:  
 
 
Med vänliga hälsningar  
Ulrika Käller och Sandra Stjernberg 
 


