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Abstract 

The purpose of the study was to find out if the work methods differs in work with younger 

compared to older children. And to see which attitude pre-schoolteachers have to biology in 

pre-school. The method that is used is surveys, because the purpose was to do a quantitative 

study to be able to generalize the results.  

The results shows that the pre-schoolteachers have a positive attitude to biology in pre-school, 

and they see the subject as exciting, fun and interesting. The results also shows that more than 

half of the respondents seems to have basic knowledge in biology, but a large part want more 

knowledge of the subject and wishes to get further education in biology. The pre-

schoolteachers also considered that the curriculum for preschool clearly explains how to 

integrate biology and other science subjects to the preschool program. The result also shows 

that the work method differs depended on the children’s ages, especially when it comes to the 

use of biological concepts.   
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Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att få kunskap om hur pedagogers arbetssätt inom biologi skiljer 

sig åt beroende på barngruppens ålder, samt vilken inställning pedagoger generellt sett har till 

ämnet. Undersökningsmetoden som är använt i undersökningen är enkäter, då syftet var att 

göra en kvantitativ studie för att kunna generalisera mitt resultat. 

Resultatet visar på att pedagogerna har en positiv inställning till biologi i verksamheten och 

ser det som spännande, rolig och intressant. Man kan också se att över hälften av 

respondenterna tycker sig ha grundläggande kunskaper i ämnet biologi men en stor del saknar 

kunskapen de vill ha och önskar vidareutbildning i ämnet. Pedagogerna ansåg också att det 

tydligt står i förskolans läroplan hur man kan integrera biologi och andra naturvetenskapliga 

ämnen i verksamheten. Resultatet visar också på att skillnaden på arbetssättet i biologi skiljer 

sig åt beroende på barngruppens ålder, speciellt när det kommer till begreppsanvändning 

tillsammans i barngruppen.  

 

Nyckelord: biologi, förskolans läroplan, pedagoger, biologisk begreppsanvändning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Innehållsförteckning 
 

1. Inledning ............................................................................................................................... 1 

1.2 Bakgrund ......................................................................................................................... 1 

2. Syfte och frågeställningar .................................................................................................... 3 

3. Metod ..................................................................................................................................... 3 

3.1 Urval  ............................................................................................................................... 3 

3.2 Etiska aspekter ................................................................................................................. 3 

3.3 Datainsamlingsmetoder ................................................................................................... 4 

3.4 Procedur .......................................................................................................................... 4 

3.5 Databearbetning .............................................................................................................. 5 

4. Resultat .................................................................................................................................. 5 

4.1 På vilka sätt integrerar pedagoger biologi i verksamheten? .......................................... 5 

4.2 Vad tycker pedagoger i förskolan om ämnet biologi? ..................................................... 8 

4.3 Är det någon skillnad hur pedagoger integrerar biologi i verksamheten 

beroende på barngruppens ålder? ...................................................................................... 10 

5. Diskussion ........................................................................................................................... 11 

5.1 Reliabilitet och validitet................................................................................................. 13 

5.2 Undersökningens relevans för yrkesrollen .................................................................... 14 

5.3 Vidare forskning ............................................................................................................ 14 

Referenslista ............................................................................................................................ 15 

Bifogade bilagor ...................................................................................................................... 16 

1. Följebrev ........................................................................................................................ 16 

2. Enkäten .......................................................................................................................... 17 

 

  

 

 

 

 



1 
 

1. Inledning 

 

De naturvetenskapliga ämnena har sedan förskolans läroplan reviderades 2010 (Skolverket, 

2016), tagit större plats och fått större betydelse för förskolans verksamhet. Det är då viktigt 

för oss förskollärare att involvera dessa ämnen tillsammans med barnen. Ämnet biologi är 

något som berör många olika viktiga områden som påverkar oss människor, till exempel 

människokroppen, naturens kretslopp, miljö, djur och växter. Att ämnet biologi har tagit stor 

plats i förskolans läroplan den senaste tiden är fullt förståeligt då våra levnadssätt idag 

påverkar vår natur och vårt klimat på ett negativt sätt. Det är då viktigt att barnen i tidig ålder 

får kunskap och förståelse för de olika områdena för att kunna vara med att påverka sig själva 

och sin omgivning positivt i framtiden.  

Utbildningsdepartementet (2010) belyser vikten av integrering av biologi i förskolans 

verksamhet. De skriver genom att pedagoger involverar biologi i verksamheten och förklarar 

begrepp och samband, ökar det förståelsen för barnen och kan gynna dem i framtiden för att 

göra rätt val som kan påverka klimat och miljö.  

I denna studie har jag valt att undersöka pedagogers inställning till biologi i förskolan, samt 

lyfta skillnader hur arbetssättet ser ut på en småbarns- respektive äldrebarnsavdelning. Jag har 

av egna erfarenheter sett att integrering av ämnet biologi i förskolan har skilt sig åt beroende 

på barngruppens ålder, så jag ansåg det som ett problem och valde därför att undersöka detta. 

 

1.2 Bakgrund  

När det kommer till pedagogernas syn på biologi i förskolans verksamhet så skiljer det sig åt 

beroende på vart man geografiskt sett befinner sig. Elm (2008) har gjort en liknande 

undersökning där hennes resultat visar på att i Finland kopplar man biologi till natur, miljö 

och ekologi. Kommer man till Storbritannien kopplar de samma ämne till undersökande, 

upptäckande och utforskande. Thulin (2011) hänvisar till Sjöberg och Schreiner’s 

undersökning (2006) där det framgår att naturvetenskap ses som ett ämne som inte uppskattas 

i Norden. Men genom att man involverar biologi i tidig ålder så kan barnen få en positiv syn 

på ämnet, det gäller också att man som pedagog går in med en positiv inställning för att smitta 

av sig på barnen.  

Enligt tidigare forskning tyder det på att förskollärare har generellt sett en negativ attityd 

gentemot biologi i verksamheten, samt att de besitter dålig kunskap om ämnet. I Sundberg 

och Ottander’s (2010) undersökning visar det på att ju mer kunskap om biologi som erövras 

hos förskollärarutbildare påverkar deras syn och attityd gentemot ämnet och de blir säkrare 

och tryggare när det kommer till naturvetenskapsundervisning. Zetterqvist och Kärrqvist 

(2007) skriver i sin studie att på senare tid när undersökningar har gjorts så har det kommit 

fram till att lärare, framförallt i England, inte undervisar särskilt mycket i biologi och andra 

naturvetenskapliga ämnen, då kunskapen hos lärarna inte existerar och därför undviker de att 
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integrera ämnena i undervisningen, på grund av osäkerheten. Detta visar på att kunskapen en 

pedagog besitter kring ämnet påverkar vilket attityd och syn de har gentemot ämnet, samt hur 

undervisningen ser ut i barngrupperna.  

Elm (2008) belyser att pedagogernas förhållningssätt spelar stor roll för att kunna fånga 

barnens intressen och få dem att vara aktivt deltagande i arbetet med biologi och andra 

naturvetenskapliga ämnen. Elm påpekar också att huruvida en pedagog kan fånga barnens 

intressen inom arbetet med biologi och andra naturvetenskapliga ämnen har en koppling till 

deras egen syn på kunskap och lärande.  

När det kommer till naturvetenskap i förskolan gäller det att utgå från barnens egna intressen 

och funderingar, att låta barnen få prata och ställa frågor, det gäller då som pedagog att vara 

lyhörd och lyssna (Elm, 2008). Små barn lär sig och förstår innebörden snabbare och lättare 

av olika situationer om dessa utgår från deras egna intressen och tidigare erfarenheter, annars 

kan inlärningen ta längre tid (Lindahl, 1996), därför är det viktigt att även låta de små barnen 

vara med att påverka. Forskning om arbetet med naturvetenskap tillsammans med de yngre 

barnen är inte speciellt beforskat, men man kan ändå se att utvecklingen går framåt (Thulin, 

2011).  

Naturvetenskap är ett brett ämne och något som finns kring oss konstant, det är ingenting man 

kan undvika och det är samma självklarhet som övriga ämnen så som samhällskunskap, språk 

och lek (Thulin, 2011).  Barns lärande och utveckling spelar stor roll i samspel med både 

vuxna och barn, de lär sig och utvecklas som mest vid ett socialt samspel. Precis som att 

naturvetenskap finns bland oss så finns också lärandet konstant bland oss (Elfström m.fl, 

2012). År 2011 gjordes en studie där man undersökte hur pedagoger kommunicerar med barn 

när det kommer till naturvetenskap i förskolan (Thulin, 2011). Hennes resultat visade på att 

vid undervisning av naturvetenskapliga ämnena var det mest pedagogerna som var aktiva i 

diskussionen och barnens uppmärksamhet tillkallades bara när de fick någon form av en fråga 

av pedagogerna. 

Att ta med barngruppen ut i skogen ökar deras kunskap och erfarenheter. Szczepanski (2008) 

skriver att människan lär sig inte bara utav att läsa, höra och se bilder, utan även genom 

beröring, smak och lukt. Denna möjlighet ger vi till barnen när vi tar med dem ut i skogen (s. 

13). Dahlgren och Szczepanski (1997)  tar upp att genom att barnen får uppleva genom alla 

sina sinnen och hela kroppen ökar det kunskapen och förståelsen hos dem, detta är en 

möjlighet som ges i arbete med biologi och övriga naturvetenskapliga ämnen. Berg (2011) 

skriver att utomhuspedagogik är något som får barnen att stimulera alla sina sinnen och 

upplevelser, de skriver också att det ses som ett komplement till den vanliga 

klassrumsundervisningen. I förskolans läroplan står det att ”Utomhusvistelsen bör ge 

möjlighet till lek och andra aktiviteter både i planerad miljö och naturmiljö” (s. 7). Genom 

att ta med barngruppen ut i skogen får de på egen hand upptäcka, utforska och undersöka sin 

omvärld och undervisningen/inlärningen blir mer flexibel och varierad i en stimulerande 

utomhusmiljö (Berg, 2011). Det är inte bara lärandet som ses som det positiva med 

undervisning i utomhusmiljö. Tidigare forskning visar på att barn som på förskolan vistas 

mycket utomhus är friskare barn och har ett bättre immunförsvar än de som vistas på en 
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”vanlig” förskola (Berg, 2011). Det ger också mer rörelse, motoriken utvecklas, och det bidrar 

till större utveckling i språkinlärningen, detta har i sin tur påvisats i tidigare forskning att det 

bidrar till bättre koncentration hos barnen. Det är alltså inte bara själva ämnesområdet som 

utvecklas av detta, utan det påverkar många stora faktorer hos barnen och därför bör man, 

som pedagog, ta med sin barngrupp ut. Berg (2011) påpekar att pedagoger måste få utbildning 

i utomhuspedagogik då det finns många pedagoger och lärare som är osäkra på den fronten 

och då blir kvalitén på undervisningen sämre utifrån barnens förutsättningar. 

2. Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med min studie är att få kunskap om pedagogers arbetssätt inom ämnet biologi skiljer 

sig åt på en småbarns- och äldrebarnsavdelning, samt vilken inställning pedagoger generellt 

sett har till ämnet biologi.  

Mina frågeställningar för att ta reda på detta är: 

➢ På vilka sätt integrerar pedagoger biologi i verksamheten? 

➢ Vad tycker pedagoger i förskolan om ämnet biologi? 

➢ Är det någon skillnad hur pedagoger integrerar biologi i verksamheten beroende på 

barngruppens ålder? 

 

3. Metod  

 

3.1 Urval  

Mitt mål var att få ihop 150-200 enkätsvar. För att komma upp i det antalet användes 

Facebook som verktyg där det finns grupper som vänder sig till förskollärare och barnskötare. 

Ett inlägg skrivs med att det som krävdes av att svara på enkäten var att man var tvungen att 

vara förskollärare och barnskötare som arbetar med endast 1-3 åringar eller 3-5 åringar, då det 

var viktigt för att rättvist kunna jämföra dessa åldrar utifrån min frågeställning. För att välja 

rätt Facebookgrupp att publicera enkäten i var första valet en grupp som var inriktad på 

naturvetenskap i förskolan. Men denna valdes senare bort för att resultatet skulle bli så rättvis 

som möjligt då denna undersökning inte utgick från pedagoger med specialinriktning. Istället 

valdes en Facebookgrupp där det inte fanns något specifikt ämne som låg i fokus. Det blev 

tillsist 184 personer som svarade på enkäten. 

 

3.2 Etiska aspekter 

När en undersökning ska göras finns det olika etiska aspekter att förhålla sig till, det är 

informationskravet, där man ska informera deltagarna om undersökningen som ska göras samt 

deras rätt till att få avbryta sin medverkan när de vill under undersökningens gång (Löfdahl, 

2014). Konfidentialitetskravet, att deltagarna är medvetna om att de och deras förskolor är helt 
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anonyma. Nyttjandekravet, att deltagarna i undersökningen är medvetna om vad den 

insamlade data används till och att det raderas efter undersökningens gång (Bryman, 2011). 

Sista kravet att följa är samtyckeskravet, där det gäller att alla tänkta deltagare ska ha gett sitt 

samtycke innan undersökningen startas, och om undersökning på minderåriga personer görs 

gäller det att vårdnadshavare ger sitt samtycke, samt att man som undersökare lyssnar och tar 

hänsyn till barnens samtycke, både verbalt och icke-verbalt (Löfdahl, 2014).  

I följebrevet som skickades med i samband med enkäten informerade jag deltagarna om vem 

jag var och vad som skulle undersökas, samt att alla deltagare är anonyma i hela 

undersökningen då inga namn eller övriga uppgifter behövde lämnas ut. Deltagarna 

informerades också att alla svarsenkäter kommer att raderas efter att undersökningen är 

avslutad. Det sista som stod med i följebrevet var att genom att deltagarna svarar på frågorna 

och skickar in svaren har de då gett sitt samtycke, detta var alltså helt frivilligt att göra.  

 

3.3 Datainsamlingsmetod  

Metoden som är använd i denna undersökning är enkäter då det var en kvantitativ 

undersökning som skulle göras, med ett resultat som skulle kunna utläsas generellt. I enkäten 

är det enbart stängda frågor att besvara med fasta svarsalternativ att kryssa i för att lättare 

kunna sammanställa och jämföra resultatet.  Enkäten består av två olika delar, den första 

delen är det bara bakgrundsfrågor som exempelvis: ålder, kön, yrkestitel samt hur länge de 

har arbetat som förskollärare/pedagog. I andra delen är enkätfrågorna kopplade till mina 

frågeställningar, för att få svar på dessa. Med hjälp av dessa två delar kan man när man går 

igenom resultatet, se möjliga samband mellan bakgrundsfaktorerna och det man har undersökt 

(Johansson & Svedner, 2010). Till den första frågeställningen: På vilka sätt integrerar 

pedagoger biologi i verksamheten? är 6 frågor från enkäten kopplade. Frågeställning 2: Vad 

tycker pedagoger i förskolan om ämnet biologi? kopplades till 4 enkätfrågor. Den sista 

frågeställningen 3: Är det någon skillnad hur pedagoger integrerar biologi i verksamheten 

beroende på barngruppens ålder? jämfördes svaren med varandra beroende på vilken ålder 

deltagarna hade svarat att de arbetade med.  

 

3.4       Procedur  

När metoden valts och enkäterna skulle konstrueras så valde jag att administrera en helt egen 

enkät då jag inte hittade någon färdigskriven enkät som kunde ge det resultatet jag var ute 

efter. Enkäten utformades på det sättet att utifrån mina frågeställningar anpassa alla frågor till 

någon av frågeställningarna så det fanns en röd tråd genom hela enkäten. Mina svarsalternativ 

jag valde var utifrån mina egna erfarenheter och kunskaper som jag ansåg som relevanta i 

förskolans verksamhet. För att skapa enkäten användes Google formulär som är en gratis 

tjänst för att administrera enkäter. När alla frågor var nedskrivna på papper, som var relevanta 

till min enkätundersökning, så börjades utformningen av enkäten, Konstruktionen börjades 

genom att skriva ett följebrev som var inklistrat i början av enkätens sida. Där presenterade 

jag mig själv, berättade vad undersökningen skulle användas till, samt alla etiska aspekter 
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(bifogad fil 1). Därefter fortsatte jag att skriva ner mina utvalda frågor tillsammans med fasta 

svarsalternativ.   

 

3.5 Databearbetning  

Som tidigare skrivits så kopplades alla enkätfrågor till de olika frågeställningarna. När 

resultatet sedan skulle sammanställas så gicks alla frågeställningarna igenom var för sig och 

de frågor som var kopplade till dessa. För att få ett resultat på frågeställning 1 och 2, räckte 

det med att avläsa diagrammen som automatiskt skapats i Google Formulär. Men när 

sammanställningen av resultat på frågeställning 3 skulle göras så avancerade det hela 

processen eftersom resultaten skulle jämföras med varandra (småbarns- respektive 

äldrebarnsavdelning). Jag fick då sitta med enkäterna var för sig och dra streck för att kunna 

få fram vad de som arbetar på småbarnsavdelning svarade, samt vad de som jobbade på 

äldrebarnsavdelning svarade. När jag dragit färdigt alla 184 streck på varje fråga så räknade 

jag ut hur många på vardera avdelning som svarat vad, och omvandlade sedan dessa till 

procent.  

 

4. Resultat 

 

I mitt resultat kommer jag gå igenom varje frågeställning för sig och gå igenom hur resultaten 

på frågorna kopplade till de olika frågeställningarna såg ut. Av de svarande var det 95,1% 

som var kvinnor och 4,9 % svarade man eller annat på frågan om kön. På grund av den 

ojämna fördelningen så kommer resultatet inte att luta på några genusaspekter.  

Jag kommer att gå igenom resultaten via löpande text samt klistra in några diagram från den 

angivna enkäten. 

 

4.1 På vilka sätt integrerar pedagoger biologi i verksamheten?  

Till denna frågeställning kopplade jag 6 olika frågor i enkäten för att ta reda på hur pedagoger 

använder sig av biologi i verksamheten. När jag gick igenom enkäterna så var svaren ganska 

lika. Utifrån min enkät kan man utläsa att mer än 75 % av de svarande pedagogerna på ett 

medvetet arbetssätt integrerar ämnet biologi i verksamheten mer än en gång i veckan 

tillsammans med barnen. 

Jag valde också att ta reda på hur ofta de svarande pedagogerna tar med sig sin barngrupp ut i 

skogen, då skogen är ett perfekt tillfälle för pedagogerna att involvera biologi.   
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Figur 4.1.1  

 

 

I figur 4.1.1 kan man utläsa att 62% av de svarande pedagogerna tar med sig barngruppen ut i 

skogen varje vecka, 23,9% tar med sig barngruppen till skogen någon gång i månaden och 

11,4% tar aldrig med sig barngruppen ut i skogen. Utifrån den frågan ville jag också ta reda 

på vad pedagogerna anordnar för aktiviteter tillsammans med barnen ute i skogen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.1.2 

I det diagrammet kan man läsa att 75% av de svarande fokuserar på fri lek samt aktiviteter 

med fokus på biologi när de är i skogen med barngruppen. 16,8% svarade att de fokuserar på 

fri lek samt andra aktiviteter som inte har någon fokus på biologi överhuvudtaget. 
Jag har också valt att ställa frågor om vilka områden de svarande pedagogerna har inriktat sig 

på när de har arbetat med biologi tillsammans med barnen.  
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Figur 4.1.3 

Utifrån detta diagram kan man utläsa att det allra vanligaste man arbetar med inom biologi i 

förskolan är djur och växter som 89,1% av de svarande valde. Tätt därefter ligger natur och 

miljö som 83,7% svarade och sedan utförande av experiment som totalt 76,1% av de svarande 

pedagogerna utförde tillsammans med barnen. Man kan också utläsa att de områden som det 

fokuserades minst på i de svarandes barngrupper är människokroppen och sjukdomar (29,9%) 

samt de 4 elementen (34,2%). Med de 4 elementen ingår arbete med kategorierna jord, eld, 

vatten och luft, då alla dessa grundar sig på naturvetenskap. 

Jag valde också att ta reda på hur mycket de svarande pedagogerna utgick ifrån barnens egna 

intressen och idéer när det kommer till biologi i verksamheten. De fick svara på en 1-5 gradig 

skala i vilken grad de tyckte att de själva utgick ifrån barnen intressen och idéer.  

 

 

Figur 4.1.4 

I den här tabellen kan man utläsa att i princip alla deltagarna svarade på en höggradig skala 

hur mycket de tar tillvara på barnens intressen i arbete med biologi. Över hälften, 52,2%, 
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svarade grad 4 av 5 på denna fråga. Här ser man att barnen har stort inflytande i verksamheten 

inom arbetet med biologi.  

 

4.2 Vad tycker pedagoger i förskolan om ämnet biologi?  

Till denna utgick jag från 4 olika frågor som skulle ge svar på min frågeställning. Jag ville ta 

reda på vad deltagarna tycker om ämnet biologi i förskolan för att få en uppfattning om deras 

syn på ämnet. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 4.2.1 

Här kan man se att enbart 2 stycken av de svarande pedagogerna tyckte att biologi i förskolan 

var ett ointressant ämne. Betydligt fler (30 stycken) tyckte att biologi var svårt att anpassa 

eller integrera i verksamheten. Men gemensamt kan man sammanfatta att mer än 65% tycker 

att biologi är ett roligt, spännande och intressant ämne att integrera i verksamheten 

tillsammans med barnen.  

Något jag också tyckte var viktigt att undersöka till denna frågeställning var hur pedagogerna 

i fråga kände om sin egen kunskap om ämnet biologi i förskolan.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 4.2.2 
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Utifrån diagram 4.2.2 kan man läsa att det enbart var strax över hälften av alla deltagarna som 

tyckte att de hade grundläggande kunskaper i biologi. En fjärdedel av de svarande ansåg sig 

ha lite kunskap om ämnet och önskade att de hade mer kunskap.  

Jag ville också ta reda på vilken inställning pedagogerna hade till läroplanen för förskolan och 

de strävansmålen som fokuserar på integrering av biologi i verksamheten. Jag gav dem 

svarsalternativ där de kunde markera i vilken grad de tyckte att det tydligt står hur man ska 

integrera biologi i verksamheten i förskolans läroplan. 

 

Figur 4.2.3 

Här var svaren ganska likvärdiga, det var hela 112 stycken av de 184 svarande som tyckte det 

tydligt står i läroplanen hur man ska integrera biologi i verksamheten tillsammans med 

barnen. Resterande tyckte att strävansmålen för biologi är relativt otydliga i förskolans 

läroplan.  

Den sista frågan, också den som gav störst svar på min frågeställning var vad pedagogerna 

tänkte på när de hörde ordet biologi.  

 
Figur 4.2.4 
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Utifrån detta diagram kan man utläsa att djur och växter, samt natur och miljö är det som näst 

intill alla svarande att de tänkte på när de hör ordet biologi. Avseväckande är att mindre än 

hälften, bara 41,8%, relaterar till källsortering och avfall när de tänker på biologi i 

verksamheten, vilket är bland det viktigaste i dagens samhälle att fokusera på.  

Jag valde också att ha med frågan om vad pedagoger tycker om ämnet biologi i förskolan.  

 

 

 

 

 

 

 
Figur 4.2.5 

Här var det 77,2% som tyckte att det var ett spännande ämne att integrera. 76,6% tyckte det 

var ett spännande ämne, 66,8% ansåg ämnet vara roligt, 16,3% tyckte ämnet var svårt och 

enbart 1,1% tyckte det var ett ointressant ämne.  

 

4.3 Är det någon skillnad hur pedagoger integrerar biologi i 

verksamheten beroende på barngruppens ålder? 

Det var sammanlagt 116 stycken av de svarande pedagogerna som arbetade på 

äldrebarnsavdelning och resterande 68 arbetade på en småbarnsavdelning, där av kommer 

resultaten för denna frågeställning bara att presenteras i procentform. 

När jag jämförde de olika åldersgruppernas svar så såg jag en märkbar skillnad på vissa frågor 

och vissa frågor var det i princip ingen skillnad överhuvudtaget. Något som var intressant var 

att 43% av de som arbetade med yngre barn utgick helt och hållet ifrån barnens när det skulle 

arbetas med biologi, till skillnad från pedagogerna på äldrebarnsavdelningen, där det enbart 

vad 16% som helt och hållet utgick från barnens intressen. På både småbarns- och 

äldrebarnsavdelningen så var det arbete med djur och växter, samt natur och miljö som 

toppade listan på de fokusområdena man har involverat tillsammans med barngruppen.  

En annan märkbar skillnad var frågan angående utevistelsen i skogen, där 20% av 

pedagogerna som arbetade med barn 1-3 år svarade att de aldrig var ute i skogen, samtidigt 

som det enbart var 6% som svarade att de aldrig var ute i skogen, av de som arbetade med 

barn i åldern 3-5 år.  

Där det var allra störst skillnad på svaren beroende på barngruppens ålder var i frågan om 

vilka begrepp som användes regelbundet av pedagogerna när de pratade med barngruppen. 
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Även här var det samma begrepp som toppade listan hos de båda parterna. Kretslopp var det 

ordet som var överlägset högst på listan, 81% på äldrebarnsavdelning respektive 49% på 

småbarnsavdelning. Tvåa i ordningen kom begreppet hållbar utveckling, 64% på 

äldrebarnsavdelning respektive 32% på småbarnsavdelning. Jag ville också ha reda på i vilken 

utsträckning pedagogerna använder begreppen tillsammans med barnen, därför fanns det ett 

svarsalternativ på den frågan där de kunde fylla i att de inte använde sig av biologiska 

begrepp tillsammans med barnen. Här skildes svaren åt väldigt mycket, det var enbart 8% av 

de svarande pedagogerna som inte använde sig av biologiska begrepp tillsammans med 

barngruppen i ålder 3-5 år, samtidigt som det var 41% av de som arbetade med yngre barn 

som inte använde sig av biologiska begrepp i barngruppen.  

 

5. Diskussion  

Syftet med min studie var att få reda på om och hur arbetssättet inom ämnet biologi skiljer sig 

åt på en småbarns- respektive äldrebarnsavdelning, samt att studera hur pedagogers 

inställning till ämnet biologi ser ut. I min diskussionsdel kommer jag att sammanfatta de 

viktigaste delarna från mitt resultat och koppla det till tidigare forskning inom ämnet.  
 

Frågeställning 1: På vilka sätt integrerar pedagoger biologi i verksamheten? 

I detta resultat framkom det att majoriteten av de svarande pedagogerna tog med sig 

barngruppen ut i skogen en gång i veckan eller oftare. Det gör att barnen får möjlighet som 

tidigare skrivits, att utöka sina kunskaper och erfarenheter genom att lära sig genom sina 

sinnen och kroppen (Szczepanski, 1997), och detta kan då ses som ett komplement till 

kunskapen man får genom att höra, läsa och se. Berg (2011) påpekar vikten av 

utomhusvistelse för barn i förskolor då tidigare forskning har visat på att barn på förskolor 

som spenderar mycket tid utomhus anses som friskare och har bättre hälsa. Det har också 

visat på att barn som spenderat mycket tid utomhus i förskolan har bättre 

koncentrationsförmåga än de barn som vistats på vanliga förskolor.  

Det framkom också att majoriteten av pedagogerna la fokus på den fria leken när de gick till 

skogen, samt planerade aktiviteter med fokus på naturvetenskapliga ämnen. Det står i 

förskolans läroplan att ”verksamheten ska ge utrymme för barnens egna planer, fantasi och 

kreativitet i lek och lärande såväl inomhus som utomhus” (Skolverket, 2016, s. 7). Det är 

viktigt att pedagogerna tar tillvara på barnens egna intressen och erfarenheter när planering av 

undervisning ska göras, för att inlärningen för barnen ska bli så bra som möjligt (Lindahl, 

1996). Detta i sin tur leder till att barnen kan blicka tillbaka på aktiviteten som utfördes i 

skogen och ta med den tillbaka in i inomhusmiljön i form av egna lekar och aktiviteter.    

I resultatet kan man också utläsa vilka områden som pedagogerna oftast jobbar med när de 

integrerar biologi i verksamheten. Det som toppade listan var det jag personligen gissade på 

förhand, djur och växter, samt natur och miljö. Då detta är de huvudsakliga områdena som 

kopplas till ämnet biologi. Det som avvek från de övriga svarsalternativen var 

svarsalternativet människokroppen och sjukdomar, som enbart ca 30% hade arbetat med. 
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Zetterqvist och Kärrqvist (2007) skriver i sin studie att kroppen och sjukdomar är väldigt 

främmande för barnen i förskoleåldern. De visar resultat från Careys (1985) undersökning, att 

det de flesta yngre barn relaterar till och som finns i kroppen är hjärtat. Han påpekar också att 

det fanns ett fåtal barn som också använde ordet blod när det pratades om hjärtat. I hans 

resultat kan man också läsa att det är ytterst få, nästan inga, barn som känner till lungorna. 

Hans resultat visar även på att barn i förskoleåldern har väldigt dålig koll på att det finns en 

hjärna och vad den används till. Zetterqvist och Kärrqvist (2007) visar även delar av Kalish 

(1996) resultat när han intervjuade barn om sjukdomar. Här kan man läsa att majoriteten av 

barnen kan göra skillnad på skada och sjukdomar och att de relaterar sjukdomar till att man 

behöver medicin.  

 

Frågeställning 2: Vad tycker pedagoger i förskolan om ämnet biologi? 

I detta resultat kunde man utläsa att det var många av de svarande pedagogerna, över 25%, 

som ansåg sig ha för lite kunskap när det kommer till biologi i förskolans verksamhet. Som 

tidigare skrivits så anser Berg (2011) att pedagoger och lärare ska ha rätten till utbildning när 

det kommer till exempelvis utomhuspedagogik, för att lärandet ska bli så bra som möjligt för 

barnen och eleverna. Utifrån Zetterqvist och Kärrqvist (2007) studie kan man se ett samband 

mellan deras resultat och resultatet från denna undersökning på den frågan, då de kommit 

fram till att pedagoger ofta väljer bort att integrera biologi i verksamheten då de har för lite 

kunskaper om det och väljer bort det på grund av sin osäkerhet. Sundberg och Ottander 

(2010) belyser i sin undersökning vikten av att förskollärarutbildare får mycket kunskap om 

biologi och övriga naturvetenskapliga ämnen, då det är kunskapen pedagogerna besitter som 

påverkar deras attityd och undervisningskvaliteten. Elm (2008) skriver också att när det 

kommer till biologi i förskolans verksamhet är det avgörande vilket förhållningssätt och syn 

på kunskap och lärande pedagogerna har, då det är det som avgör kvaliteten på arbetet och 

barnens lärandemöjligheter. 

De flesta av pedagogerna som svarade i min undersökning ansåg att det tydligt står i 

läroplanen för förskolan vad och på vilket sätt man ska integrera biologi i verksamheten. Det 

finns flera punkter i den reviderade läroplanen för förskolan som fokuserar på integrering av 

biologi och övriga naturvetenskapliga ämnen. Det står till exempel att ”förskolan ska sträva 

efter att varje barn utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur 

människor, natur och samhälle påverkar varandra” och ”förskolan ska sträva efter att varje 

barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande 

om växter och djur” (Skolverket, 2016, s. 10)  

Utifrån resultatet på denna frågeställning kan man också se vad pedagoger relaterar till i just 

ämnet biologi. Som väntat toppade djur och växter samt natur och miljö listan, som i princip 

alla pedagoger hade valt av de olika svarsalternativen. Det som minst pedagoger svarade var 

källsortering och avfall, vilket var en ögonöppnare för mig då jag själv, utifrån egna 

erfarenheter, har arbetat på förskolor som fokuserat på just detta. I förskolans läroplan belyser 

de att ”verksamheten ska hjälpa barnen att förstå hur vardagsliv och arbete kan utformas så 

att det bidrar till en bättre miljö både i nutid och framtid” (Skolverket, 2016, s. 7). Detta 
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relaterar jag till att arbetet på förskolor borde bli bättre när det kommer till källsortering och 

avfall då det är en av de största miljöfrågorna som kretsar i dagens samhälle.  

 

Frågeställning 3: Är det någon skillnad hur pedagoger integrerar biologi 

i verksamheten beroende på barngruppens ålder?  

På den sista frågeställningen där jag fick jämföra mitt resultat visade det sig att en fjärdedel av 

pedagogerna som arbetar med yngre barn väljer att aldrig ta med sig barngruppen ut i skogen, 

och detta skiljer sig åt från äldrebarnsgrupperna då det enbart var 6% av pedagogerna som 

aldrig tog med sin barngrupp ut i skogen. Här finns det brister då Berg (2011) skriver att 

utevistelse ska börja redan tidigt i förskoleåldern så barnen kan få möjlighet att utvecklas på 

bästa möjliga sätt. De belyser, som tidigare skrivits, att utevistelsen ökar även barnens 

koncentrationsförmåga, språkinlärning och hälsa. Utbildningsdepartementet (2008) skriver 

också att det är viktigt att integrera biologi och utevistelse i verksamheten, redan i tidig ålder, 

så det kan gynna dem senare i framtiden att göra rätt val som påverkar människan, naturen 

och samhället på ett positivt sätt.  

En ytterligare skillnad jag såg när jag jämförde resultaten, utifrån barngruppens ålder, var att 

nästan hälften av alla pedagoger som arbetade med yngre barn utgick ifrån barnens intressen 

och idéer helt och hållet när det skulle integreras biologi i verksamheten. I jämförelse med 

pedagogerna på äldrebarns avdelning var det en stor skillnad, då enbart 16% av pedagogerna 

utgick helt och hållet ifrån barnens intressen. Lindahl (1996) skriver att det är viktigt att man 

som småbarnspedagog ska ta tillvara på och utgå från barnens intressen och idéer då de lättare 

och snabbare kan förstå innebörden av olika situationer och inlärningen blir effektivare. 

 Den största skillnaden man kunde utläsa ifrån resultatet var hur begreppsanvändningen på de 

olika avdelningarna såg ut. Det var bara 8% av pedagogerna som arbetade med barn i åldern 

3-5 år som aldrig använde sig av relevanta begrepp när det integrerade biologi i 

verksamheten, samtidigt som det var hela 41% av de som arbetade med yngre barn i åldern 1-

3 år som svarade att de aldrig använder sig av svåra begrepp när de pratar med barnen. 

Helldén m.fl (2015) anser att det är viktigt att använda biologiska begrepp i samspel med 

barngruppen då barnen lättare kan hantera och förstå sin omvärld, och detta ska börjas i redan 

tidig ålder. De skriver också att det är lättare för barnen att kunna förstå innebörden av ett 

visst fenomen när man nämner dem vid relevanta begrepp. Att man som pedagog är säker och 

har kunskap kring ämnet är avgörande för att rätt beskrivande begrepp ska kunna användas till 

ett visst fenomen (Elfström m.fl. 2014). I förskolans läroplan skriver de att ”förskolan ska 

sträva efter att varje barn tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och 

upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld” (Skolverket, 2016, s.10).  

 

5.1 Reliabilitet och validitet  

Reliabilitet handlar om att mätnoggrannheten man har gjort i sin undersökning utifrån den 

metoden man har valt. Har resultatet samlats in på samma sätt? Har man haft tillräckligt 
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välformulerade frågor i intervjun/enkäterna? Fanns det några missförstånd i frågorna? 

(Johansson och Svedner, 2010). I min undersökning valde jag att använda mig av enkäter som 

metod då jag ville att det skulle bli ett resultat som skulle gå att generalisera. Alla frågor var 

samma till alla respondenter och det var enbart slutna frågor i enkäten. Jag anser att i min 

undersökning håller jag relativt hög reliabilitet då alla respondenter fick samma 

förutsättningar när de fyllde i enkäten. Det som gör det lite osäkert när det kommer till 

enkätundersökningar är att man vet inte om frågorna är oklara eller om något missförstånd har 

uppkommit. Man får också bara ett enskilt svar på frågorna, det går alltså inte att fördjupa sig 

i vissa frågor som man såg som mer intressanta och ville ta reda på bakgrunden kring.  

Validiteten i en undersökning beskriver Johansson och Svedner (2010) som ”en sann bild av 

det som undersökts” (s.108). Här får man gå igenom om resultatet ger den sanna bilden av 

vad undersökningens syfte var. Även validiteten i mitt arbete tycker jag är relativt hög då jag 

fick svar på frågeställningarna som var tänkta från undersökningens början och resultatet ger 

mig svar på undersökningens syfte. Men det går som tidigare skrivits att fördjupa sig mycket 

mer i en sån här undersökningen med hjälp av en annan metod.  

 

5.2  Undersökningens relevans till yrkesrollen 

Efter att ha gjort denna undersökning har det öppnat upp ögonen för mig hur man som 

pedagog ska förhålla sig när det kommer till biologi i förskolans verksamhet. Att det gäller 

som pedagog att vara medforskande, medupptäckare och ta tillvara på barnens intressen och 

idéer för att arbetet ska bli så bra som möjligt. Undersökningen har också fått mig att se hur 

det ser ut överlag på förskolor i landet hur biologi integreras in i verksamheten och framförallt 

hur skillnaden på de olika avdelningarna ser ut beroende på barngruppens ålder. Jag tar med 

mig både bristerna och möjligheterna jag upptäckte när resultatet sammanställdes. 

 

5.3 Vidare forskning 

Något jag själv belyste när jag gick igenom enkäterna var att nästan 70% av de svarande 

pedagogerna relaterade människokroppen och sjukdomar till ämnet biologi. Å andra sidan var 

det knappt 30% av de som svarade i undersökningen som har jobbat med just 

människokroppen och sjukdomar. Här vore det intressant att gå djupare och göra en ny 

undersökning, varför involverar inte fler pedagoger människokroppen och sjukdomar i 

arbetet? Vad finns det för anledning till att det ser ut såhär? Vilka faktorer har den avgörande 

rollen till att detta område inte involveras lika mycket? Finns det inget intresse hos barnen? 

Detta ser jag som en väldigt intressant punkt som jag gärna skulle vilja veta mer om 

bakgrunden till detta. Jag skulle också vilja fortsätta att undersöka begreppsanvändning inom 

biologi i förskolans verksamhet i barngrupper med yngre barn (1-3 år) 
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Bifogade bilagor 

1. Följebrev  

Mitt namn är Ronnia Eliasson, jag går min 6:e termin på förskollärarutbildningen på Karlstad 

Universitet och är nu i full gång med att skriva mitt examensarbete.  

Jag har valt att undersöka pedagogers inställning till biologi i förskolan, samt om integrering 

av ämnet biologi skiljer sig åt beroende på barngruppens ålder. 

Denna enkäten är helt anonym och inga namn eller mailadresser behöver lämnas ut.  

Genom att svara på frågorna och delta i min undersökning ger du ditt samtycke.  

Efter att arbetet är slutfört kommer alla svarsenkäter att raderas! 

Tack på förhand för att just du vill vara med i min undersökning! :) 
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2. Enkäten  

Är du..? 

• Man  

• Kvinna 

• Annat  

Hur gammal är du? 

• 18-24 år 

• 25-34 år 

• 35-44 år 

• 45-54 år  

• 55-64 år 

• 65+ år  

 

Vilken yrkestitel har du? 

• Förskollärare 

• Barnskötare 

 

Hur länge har du jobbat som förskollärare/barnskötare? 

• Mindre än 5 år 

• 5-10 år 

• 10-15 år 

• 15-20 år 

• 20-30 år 

• Över 30 år 

 

Vilken ålder har barnen du arbetar med? 

• 1-3 år 

• 3-5 år 
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Vad tänker du på när du hör ordet biologi? (här kan du välja fler än ett alternativ) 

• Djur och växter 

• Natur och miljö 

• Källsortering och avfall 

• Årstider och väder 

• Människokroppen och sjukdomar 

• Experiment  

• Skogen  

• De 4 elementen (vind, eld, vatten, jord) 

 

Vad tycker du om ämnet biologi? (här kan du välja fler än ett alternativ) 

• Roligt 

• Spännande  

• Intressant  

• Svårt  

• Ointressant 

• Ej relevant för oss  

 

Hur ofta involverar ni biologi i verksamheten på ett medvetet arbetssätt? 

• Aldrig  

• Någon gång i månaden  

• Varje vecka 

• Varje dag 

 

Hur ofta tar ni med barngruppen till skogen? 

• Aldrig 

• Någon gång i månaden 

• Varje vecka 

• Varje dag 
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När ni är ute i skogen är det…? 

• Fri lek  

• Planerad aktivitet med fokus på biologi 

• Planerad aktivitet med fokus på andra ämnen än biologi 

• Både fri lek och planerad aktivitet med fokus på biologi  

• Både fri lek och planerad aktivitet med fokus på annat ämne än biologi  

 

Hur ofta går ni ut på gården med barngruppen?` 

• Aldrig  

• 1-2 gånger i veckan 

• 3-4 gånger i veckan  

• Varje dag 

• Mer än en gång om dagen  

Vilka av dessa områden arbetar/har ni arbetat med tillsammans i barngruppen? (här kan du 

välja fler än ett alternativ) 

• Djur och växter 

• Natur och miljö 

• Källsortering och avfall 

• Årstider och väder 

• Människokroppen och sjukdomar 

• Experiment  

• Skogen  

• De 4 elementen (vind, eld, vatten, jord) 

 

På vilken grad visar barnen intresse för ämnet biologi? 

 1 2 3 4 5  

Inget intresse              Stort intresse 

 

 



20 
 

På vilken grad tar ni tillvara på/utgår ni från barnens intressen när ni arbetar med biologi? 

1 2 3 4 5  

Inget alls               Vi utgår i stort sett bara från barmens intressen 

 

Hur känner du som förskollärare/barnskötare kring dina egna kunskaper inom ämnet biologi? 

• Jag har stora kunskaper om biologi 

• Jag har grundläggande kunskaper om biologi 

• Jag önskar mer kunskaper inom biologi  

 

På vilken grad tycker du att det tydligt står i förskolans läroplan hur man ska integrera biologi 

i verksamheten? 

1 2 3 4 5  

Inte alls tydligt     Mycket tydligt och utförligt  

 

Vilka av dessa biologiska begrepp använder ni er av när ni pratar med barngruppen? (här kan 

du välja fler än ett alternativ) 

•  Djur och växter 

• Natur och miljö 

• Källsortering och avfall 

• Årstider och väder 

• Människokroppen och sjukdomar 

• Experiment  

• Skogen  

• De 4 elementen (vind, eld, vatten, jord) 

 

 

 

 

 


