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Abstract 
The purpose of this research was to investigate the impact a special subject knowledge 

collaborator makes as opposed to one without. I have chosen to look at the subject biology by 

doing observations at three different preschools and by doing interviews with two educators at 

each preschool. 

The result shows that there are differences between what the preschools offer the children in 

the biology subject, but if it depends on whether they have a collaborator or not is not possible 

to show from this examination alone. Other factors that might have an influence are the 

preschools surroundings, the educator who works in the preschools and the children’s own 

interests. However as my research show the preschool activity is influenced by having 

collaborators. The more biology knowledge we give the children a greater understanding of 

how nature is linked and how mankind affects their surroundings. 
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Sammanfattning 
Mitt syfte med examensarbetet är att undersöka om en samarbetspartner med speciella 

ämneskunskaper ger bättre förutsättningar för förskolan att kunna erbjuda förskolebarnen 

olika ämneskunskaper, än förskolor med förskolepedagoger. Jag valde att titta på ämnet 

biologi genom att göra observationer i tre olika förskolor samt intervjua två pedagoger på 

varje förskola.  

Resultatet är att förskolorna skiljer sig åt i vad de erbjuder barnen inom ämnet biologi, men 

om det beror på om de har samarbetspartners eller inte gå inte att fastställa av enbart den här 

undersökningen. Flera faktorer som förskolans miljö, vilka som jobbar på förskolan samt 

barnens intresse påverkar också. Men undersökningen visar att verksamheten påverkas av att 

ha samarbetspartners. Främst genom att mer biologikunskap leder till att barnen ges en större 

förståelse för hur naturen hänger samman och hur människan påverkar sin närmiljö.  

 

Nyckelord: Biologi, Barn, Pedagog, Närmiljö.  
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Inledning 
Förskolevärlden beskrivs ofta som en sluten värld som skiljer sig ifrån den omvärld som finns 

runt förskolan. Jag upplever att det ofta kommer upp tankar om att förskolan borde ge sig mer 

ut i sin omvärld för att integreras i samhället. Samtidigt uttrycks det att förskolepersonal har 

behov av att få mer ämneskunskap för att kunna erbjuda barnen exempelvis ämnen som 

biologi i verksamheten. Vilket läroplanen för förskolan Lpfö98 (Skolverket, 2010) föreskriver 

att förskolepersonalen ska göra.  

Thulin (2006) skriver i sin avhandling att förskolan har en lång tradition av att ta tillvara på 

barns olika intresse för att forma sin verksamhet men med införandet av den reviderade 

läroplanen för förskolan Lpfö98 (Skolverket, 2010) så kom det nya strävansmål på att det ska 

finnas ämnesinriktning. Här uppstår det en krock mellan förskolans tradition av att forma 

verksamheten efter barnen och ett mer skolinriktat ämnesfördelat tankesätt. Det Thulin (2006) 

kommer fram till är att för att pedagogerna ska kunna ge barnen ämneskunskap, oavsett om 

verksamheten är styrd av barnens intresse eller pedagogernas planerande, så krävs det att 

pedagogerna har god ämneskunskap. Hur viktigt det är med att pedagoger har ämneskunskap 

belyser även Elfström, Nilsson, Sterner och Wherner- Godée (2008) när de skriver om hur 

naturvetenskapen passar in i förskoleverksamheten. Vid användandet av naturvetenskapliga 

begrepp och ord tillsammans med barn i tidig ålder, anser de att för att pedagogerna ska kunna 

utveckla användandet av ett naturvetenskapligt språkbruk måste pedagogerna ha tillräcklig 

kunskap för att känna igen och kunna använda språket rätt. En undersökning (Walan & Chang 

Rundgren, 2014) påvisar att självtilliten för att kunna förmedla biologi finns, men att många 

förskollärare upplever att de behöver en bredare ämneskunskap. Denna situation gäller inte 

bara i Sverige utan även i andra länder. Forskningen visar att god självtillit och ämneskunskap 

leder till att förskolläraren bättre kan förmedla naturvetenskapliga fenomen och på så sätt ge 

barnen en ökad förståelse och intresse för ämnet (Walan & Chang Rundgren, 2014).  

Förskolan i Sverige har en lång tradition av att jobba genom tematiskt perspektiv där barnens 

lärande sker genom deras relation till sin omgivning. Lärandet är ständigt pågående och 

utvecklingen och lärandet hos barnen utgår ifrån barnens sammanhang, meningsfullhet och 

helhet (Dimenäs, 2007). Hur det går att få in naturvetenskap i ett tematiskt tänk med Reggio 

Emilias pedagogik har undersökts i Ohio, USA (Zeynep Inan, Cabe Trundle & Kantor, 2010). 

Undersökningen visar att naturvetenskapliga händelser och färdigheter förekom i hela 

förskolemiljön och under hela dagen i den verksamhet som de undersökt. Naturvetenskapen 

blir en del av deras vardag och kunskapen skapas av de sociala aktörerna i verksamheten, 

barnen och förskolelärarna tillsammans. 

Hur man ser på barns lärande och vad som påverkar deras lärande har betydelse för hur man 

tolkar det man ser vid observationer och hur man tolkar intervjuer. Min syn på lärande är dels 

influerade av Vygotskys teorier (Säljö, 2005) om barns lärande, där människan ses som en 

biologisk och kulturell varelse. Människan utvecklas biologiskt lika över hela världen, men 

när barnen börjar kommunicera så formas de av den sociala kulturen de växer upp i. Barnen 

lär genom samarbete med andra barn och vuxna i sin omgivning. Vuxnas uppgift blir att 

utmana barnen utifrån den kunskap varje individs har vid tillfället. Kunskaperna används för 

att lösa de problem och frågeställningar man stöter på och med hjälp av sin omgivning får 

man nya kunskaper och kan lösa problem och frågor på nya sätt (Säljö, 2005). Även 

postmodernistiska teorier (Elfström m.fl., 2008), om att kunskap är en avbild av den omvärld 
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man lever i och att kunskapen är föränderlig, formar mitt sätt att se på lärande. Lärandet är 

något som pågår under hela livet och kunskaper förändras genom tiden.  

Är det så att större ämneskunskap ger större möjligheter för barnen att erbjudas kunskap inom 

till exempel ämnet biologi? För att försöka få reda på det har jag besökt tre olika förskolor, en 

förskola som ligger i en annan verksamhet och har samarbete med den verksamhetens 

personal. Den andra förskolan är en förskola som befinner sig i en miljö som byggts för att 

vara förskola. Den tredje förskolan är placerad i en miljö som är uppbyggd som en vikingaby 

avsedd som turistattraktion.   

I Läroplanen för förskolan Lpfö 98 står det som strävansmål för ämnet biologi 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, 

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

kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen 

(Skolverket, 2010, s.10). 

 

Genom det här examensarbetet ville jag få reda på om det är så att verksamheten i en förskola 

som samarbetar med personer med specialkompetens erbjuder barnen en bredare kunskap i 

biologi, än förskoleverksamhet där förskolans personal står för ämneskompetensen själva. 

Svaret skulle kunna ge en fingervisning om ifall det är så att förskolan behöver söka sig mer 

utanför ”sin värld” för att få en bredare ämneskompetens eller om den personal som finns på 

förskolan har tillräcklig med kunskap för att ge barnen ämneskunskap i till exempel biologi.  

Syfte 
Syftet är att undersöka om en samarbetspartner med speciella ämneskunskaper ger bättre 

förutsättningar för förskolan att kunna erbjuda förskolebarnen olika ämneskunskaper, än 

förskolor med förskolepedagoger.  

Frågeställningar  
 

 Om, och hur skiljer sig förskolorna åt i det som erbjuds barnen inom ämnet biologi på 

de olika förskolorna?  

 

 Påverkas verksamheten av att det finns samarbete med en annan verksamhet och i så 

fall på vilket sätt? 

Metod 

Urval 
Efter att jag hört talas om en förskola som samarbetar med personer med ämneskunskap blev 

jag intresserad av att ta reda på hur det påverkar verksamheten vad gäller biologi. Den här 

förskolan bedrivs i ett museums utomhusmiljö och nästan all verksamheten bedrivs utomhus. 

För att kunna göra en jämförelse har jag valt att göra undersökningar även på två andra 

förskolor. Där en förskola är profilerad som uteförskola förlagd i en konstruerad vikingaby 

avsedd för att vara turistattraktion samt en förskola som bedrivs i en byggnad som är avsedd 

för förskoleverksamhet.  
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Genom att göra observationer på varje förskola under en dag har jag kunnat få en bild av vad 

de arbetar med inom ämnet biologi på de olika förskolorna. Efter observationen har jag gjort 

strukturerade intervjuer med öppna svar (Johansson & Svedner, 2010), med två pedagoger på 

varje förskola. Genom intervjuerna har jag fått en förståelse för vilken inställning till ämnet 

biologi pedagogerna har och hur de upplever att de förmedlar olika biologiska fenomen till 

barnen. Jag har även fått en uppfattning över hur de ställer sig till att samarbeta med 

verksamheter utanför förskolan för att få hjälp med olika ämnesfrågor. Intervjufrågorna 

skickades per mail till deltagarna några dagar innan intervjun så att deltagarna fått tid att 

förbereda sina svar och kunde känna sig trygga i intervjusituationen (Vetenskapsrådet, 2011). 

Intervjuerna skedde på respektive förskola. 

Urvalet gjordes av mig, genom att jag först kollade upp vilka olika förskolor som fanns i 

närområdet. Jag gick ut på olika kommunhemsidor och hittade där två olika förskolor som jag 

tyckte skulle ge en jämförelse mot den förskola som jag hört talas om. Sedan kontaktade jag 

förskolecheferna för de utvalda förskolorna. Min tanke var att använda en annan uteförskola 

och en förskola med lokaler enbart avsedda för att vara förskola. De förskolechefer jag 

kontaktade ställde sig positiva och efter kontakt med förskolorna blev det klart att jag kunde 

använda mig av de förskolor som jag planerat.  

Datainsamlingsmetod 
I undersökningen har jag använt mig av observationer från tre olika förskolor. Samt intervjuer 

av sex pedagoger, två från var förskola. Med pedagoger menas i det här arbetet personal 

anställd på förskolan som arbetar med barnen och är med och planerar vilken verksamhet som 

ska ske på respektive förskola. 

Första frågeställningen om hur förskolorna skiljer sig åt i vad de erbjuder barnen inom biologi 

undersöktes genom observationer. Observationerna gjordes med hjälp av ett 

observationsprotokoll (Bilaga 2). Även intervjufrågorna (Bilaga 3) har bidragit med 

information om hur de olika förskolorna jobbar med biologiämnet.  

Andra frågeställningen om hur samarbete med en ämneskunnig person kan fungera har jag 

sökt svar på genom att göra strukturerade intervjuer (Johansson & Svedner, 2010) med sex 

pedagoger, två på varje förskola. Intervjufrågorna nummer tre, fyra och fem (Bilaga 3) är de 

frågor som gett mig svar på den här frågeställningen. Frågorna är formulerade så att de 

passade för alla pedagogerna oavsett om pedagogernas förskola hade en samarbetspartner 

eller inte.  

När man gör observationer bör man först planera för vad man ska observera och hur man vill 

gå till väga (Johansson & Svedner, 2010). För att veta vad jag skulle leta efter läste jag först 

in mig på vad ämnet biologi i förskolan innebär. För att därefter bestämma mig för hur jag 

skulle gå till väga. Jag har utgått ifrån ett observationsprotokoll (Afanou & Larsson, 2009). 

Observationsprotokollet användes för att undersöka hur naturvetenskap förekommer i olika 

förskolor, jag har därför gjort om observationsprotokollet så att de passar för att observera 

efter ämnet biologi (Bilaga 2). Genom att använda mig av 

observationsprotokollet/observationsschemat (Bryman, 2011) blir min observation 

strukturerad och det blev klart för mig vad jag skulle titta på i min observation. Vid 

observationen skrevs också korta förklarade kommentarer för att underlätta för mig att 

komma ihåg vad som skedde.  

Intervjufrågorna är strukturerade (Johansson & Svedner, 2010) genom att de är formulerade 

så att de kan ställas till alla pedagoger oavsett om förskolan har en samarbetspartner eller inte. 

Svaren på frågorna är öppna och därför har jag valt att använda mig av min mobil för att spela 
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in intervjuerna. Svaren har sedan transkriberats för att underlätta analysen. Frågorna ställdes 

personligen av mig till intervjupersonen en och en.  

Procedur 
Jag har tagit kontakt med varje förskolechef på de olika förskolorna för att få godkännande för 

att göra min undersökning. De har fått information om vad mitt examensarbete handlar om 

och hur jag kommer att genomföra observationerna och intervjuerna. Efter att jag fått 

godkännande från förskolecheferna tog jag kontakt med respektive förskola för att bestämma 

tider för mina observationer och intervjuer. De har även fått ett utskick ifrån mig (Bilaga 1) 

där jag informerar om vad jag vill undersöka, hur jag kommer att genomföra det och att jag 

har tagit del av de etiska regler som Vetenskapsrådet (2011) rekommenderar. Här framgår 

tydligt att man har rätt att säga nej under tiden undersökningen pågår och att ingen ska fara 

illa under min undersökning, samt att allt material kommer att hanteras så att ingen 

utomstående kan ta del av det och att materialet kommer att förstöras efter att examensarbetet 

är godkänt.     

Observationerna gjordes under en dag mellan 9.00 – 14.00 på alla tre förskolor. Jag använde 

mig av ett observationsprotokoll. På varje observationsprotokoll angavs vilken dag, tid och av 

vem observationen gjordes. Jag valde under dagen ut olika tillfällen då jag såg att barnen eller 

pedagogerna var aktiva inom ämnet biologi. Antalet observationsprotokoll per förskola blir 

därför olika till antalet beroende på hur mycket arbete jag observerat under dagen på 

respektive förskola. Varje observation varade 10- 15 minuter och gjordes av mig själv. 

Observationen gjordes på vad barnen eller pedagogerna gjorde vid observationstillfället. 

Enskilda individer särskildes inte utan urskiljandet gjordes på barn eller pedagog som två 

olika grupper. När jag observerat har jag försökt att stå bredvid verksamheten, vilket inte 

alltid varit så lätt då barnen och pedagogerna frågade och informerade mig om vad de gjorde. 

Intervjuerna har skett på avtalad tid under ca 30- 45 minuter. Då förskolecheferna ställde som 

krav att intervjuerna skulle ske på pedagogernas planeringstid har intervjuerna skett på olika 

tidpunkter och dagar för varje pedagog. Förutom på en förskola då det inte gick att genomföra 

enskilda intervjuer med pedagogerna på grund av att planeringstiden försvann genom 

helgdagar. De två pedagogerna intervjuades gemensamt. Intervjuerna har efter att jag frågat 

om tillåtelse spelats in genom min mobils röstinspelare. Intervjufrågorna var strukturerade 

(Bryman, 2011) med öppna svar. Jag har försökt att inte ställa ledande motfrågor utan mest 

deltagit i intervjuen genom att ställa frågan och nicka medhållande. Ibland har 

intervjupersonen ställt frågor om hur jag menar, då har jag försökt att svara utan att ge ett 

ledande svar.  

Databearbetningsmetod 
Efter observationerna har jag samlat varje förskolas observationsprokoll för sig. För att sedan 

föra in varje fråga med svar från alla tre förskolor i tabeller i ett Excelblad. Med hjälp av 

tabellerna har jag kunnat upptäcka likheter och olikheter mellan förskolorna. De olika 

förskolorna har döpts om till Förskola 1, Förskola 2 och Förskola 3. Genom att sammanställa 

vissa frågor med varandra har jag fått tabeller som visar på skillnader och likheter i när och 

hur biologi förekommer under en dags verksamhet på de olika förskolorna.  

Intervjuerna har transkriberats i ett Word dokument där namn på personer eller orter har tagits 

bort. Pedagogerna har numrerats 1- 6 och orter och namn på personer som nämnt har tagits 

bort. Stadsnamn har ersatts med ”liten stad” eller ”stor stad”. Personer nämns med den 

funktion som de fyller på förskolan till exempel vaktmästare eller person med biologikunskap. 
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Efter att intervjuerna transkriberades skrev jag ut dokumenten för att med olika färger kunna 

markera det som var intressant vad gällde mina två frågeställningar. 

Med hjälp av både observationerna och intervjuerna har jag sammanställt en beskrivning på 

hur de olika förskolorna jobbar med ämnet biologi och hur deras miljö ser ut samt hur barn 

och personalsammansättningen ser ut.  

Resultat 

Beskrivning av de olika förskolorna 

Förskola 1 

Förskolegruppen består av 16 barn i olika åldrar från 1-5 år samt tre pedagoger. De har all 

verksamhet ute, det finns dock en liten hemvist där man kan gå in och värma sig. Hemvisten 

rymmer inte hela gruppen på en gång. Här finns skötbord och toalett. 

Förskolan ligger på ett museiområde och har sin uteverksamhet i bronsåldersmiljö. Det gör att 

det material som de använder får anpassas så att det ser ut som det hör hemma i miljön. Det 

gäller särskilt vår, sommar och höst så länge som museet håller öppet. Under tiden som 

muséet håller öppet finns det får på gården där barnen är och en hage med grisar. Barnen är 

inte delaktiga i djurens skötsel.  De samarbetar med personal från muséet under hela året. 

Samarbetet sker två dagar i veckan plus att en tredje museipersonal kommer vid olika 

tillfällen efter överenskommelse.  

En dag i veckan arbetar förskolan tillsammans med en arkeolog, då tittar de på hällristningar 

och museipersonalen berättar en saga från bronsålder med koppling till hällristningarna. En 

annan dag i veckan med museipedagogen handlar det mer om odling och traditioner som 

fanns på bronsålderstiden, även tidsenliga lekar förekommer. Den tredje personen som de 

samarbetar med kommer efter överenskommelse och inte varje vecka. Han har hjälpt dem att 

upptäcka olika djur i naturen samt att utforska kring olika fåglar.  

Förskola 2 

Förskolan ligger i en byggnad avsedd att vara skola eller förskola. Två avdelningar har på 

prov slagits ihop till en med 30 barn inskrivna och 6 pedagoger. Barnen delas in i 3 grupper 

efter ålder och intresse. En av de tre grupperna har planerad utevistelse varje förmiddag. 

Gruppen med barn som är 2-3 år går till olika skogsområden i deras närmiljö. På väg till och i 

skogen undersöks det som barnen hittar, pedagogerna benämner med ord vad barnen har 

hittat. Den andra gruppen med barn 3-4 år, jobbar med ärtor och bönor och om hur de 

utvecklas från ärta/böna till växt. De vistas även ute i de olika närliggande naturområdena då 

barnen utforskar det som intresserar dem. Den tredje gruppen med de minsta barnen 1-2 år har 

sin verksamhet inomhus eller på gården. Förskolan har ingen samarbetspartner. 

Förskola 3 

Förskolegruppen består av 22 barn med åldrarna1 -5 barnen är indelade i tre olika grupper. 
Förskolan är placerad i en vikingaby som är byggd för att vara en turistattraktion. Just nu 

finns ingen turistverksamhet igång. Förskolan använder café-delen i huvudbyggnaden som sin 

inomhusmiljö och har sin utegård i en del av vikingamiljön. Förskolan drivs som en Ur och 

Skur förskola och samarbetar med Friluftsfrämjandet. För att få kalla sig Ur och Skur förskola 

måste minst 75 % av personalen deltagit i Friluftsfrämjandets kurser samt ska förskolan följa 

Friluftsfrämjandet strävansmål (Friluftsfrämjandet, 2009) tillsammans med förskolans 
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strävansmål (Skolverket, 2010). Förskolan använder sig av Friluftsfrämjandets koncept med 

Mulle, Knytte och Laxe.  

Grupperna går var sin dag under veckan till olika naturområden i förskolans närhet. Förskolan 

har egna höns som de sköter om och en utekatt som hör till förskolan. Barnen är delaktiga i 

matning och skötsel av hönsen. Hönsen matas med förskolans matrester och gödseln från 

hönsen används i de odlingar som förskolan gör tillsammans med barnen. 

Om, och hur skiljer sig förskolorna åt i det som erbjuds barnen inom ämnet 

biologi på de olika förskolorna?  
Det jag har sett genom mina observationer på de olika förskolorna är att ämnet biologi möter 

barnen under deras dag, om än i olika mängd och form. De förskolor som har sin verksamhet 

ute är de förskolor där barnen arbetade mest med ämnet biologi. På uteförskolorna tar barnen 

egna initiativ för att utforska olika biologiska fenomen. Förskola 1 där miljön är formad efter 

hur det kan ha sett ut under bronsåldern har valt att inte ha lekmaterial från vårt århundrade.  

Barnen befinner sig i naturen och bronsåldersbyn hela dagen. Barnen på Förskola 1 var de 

som under mina observationer utforska biologiska fenomen vid flest tillfällen och under hela 

förskoledagen. 

Tabell 1. Vilket ämnesinnehåll utforskade barnen på olika platser under dagen på de olika förskolona. 

 Förskola 1 Förskola 2 Förskola 3 

Promenad Skogen Gården Promenad Gården Promenad Skogen Inomhus 

Djur x x x x  x x x 

Växter x  x x  x   

Kretslopp   x      

Kroppen         

 

Hur man planerade verksamheten skiljer sig åt. Förskola 2 går till skogen på en speciell dag 

och avser då att arbeta med biologi. Olika biologiska begrepp och namn på djur och växter 

visas och berättas då under skogsturen. Det biologiska utforskandet sker under promenaden i 

skogen och efter en viss tid vänder man och går tillbaka till förskolan. Förskola 1 och 3 har 

även de bestämda dagar då de olika grupperna går till naturområdena men här frågade barnen 

om det de hittade och pedagogerna svarade på de frågor som barnen ställde. Här utforskade 

barnen under promenaden till skogen och man stannade en längre stund i ett skogsområde där 

barnen utforskade vidare.  

Förskolorna har iPads men de har inte tillgång till internet utanför förskoleområdet. iPadsen 

användes som dokumentationsredskap under mina observationer. Endast en av förskolorna 

sökte efter svar på barnens frågor med hjälp av iPaden när de kom tillbaka till förskolområdet. 

I observationerna ser man att det är barnens intresse som för det mesta styr vilka biologiska 

fenomen som tas upp. Barnen är aktiva med att hämta och samla saker, som de sedan visar 

och frågar varandra eller pedagogerna om. På Förskola 1 och 3 var det framför allt 

pedagogerna som gick till barnen för att se vad de var intresserade av och barnen och 

pedagogerna diskuterade i små grupper om det de hade funnit. Vid Förskola 2 letade 

pedagogerna fram olika djur som de visade och beskrev för barnen. En av pedagogerna på 

Förskola 2 berättar under intervjuen att de valt att leta fram olika djur för att barnen annars 

mest promenerade förbi allt som fanns i skogen. De upplevde att de väckte barnens intresse 

genom att visa och fråga dem om olika saker i skogen. 
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Synen på ämnet biologi skiljer sig hos pedagogerna. Två av de som jobbar på Förskola 1 och 

Förskola 3 har någon form av vidareutbildning i naturvetenskapliga ämnen. De har på 

intervjufrågorna om biologi gett de mest detaljerade svaren på vad biologi är för dem. Den 

ena pedagogen svarade: 

Pedagog 4: För mig när jag bara tänker lite så, så är det allt levande i naturen och hur 

det samverkar, alla kretslopp, vatten i alla former, sol och vind, bergarter och 
mineraler. Och så betyder det att man ska värna om allt. Allemansrätten. Och hur 

naturen samverkar så kommer kemi, fysik dom bitarna in. 

Medan de pedagoger som inte säger sig ha någon specifik biologikunskap svarade: 

Pedagog 3: Jag har nog alltid varit intresserad av naturen, inte så där att jag är någon 

naturnörd. Absolut inte men jag tycker att det är viktigt det vi omger oss med naturen 

och växtlighet och djuren och så. Jag tror att man på ett naturligt sätt kan förmedla det 

vidare till barnen. 

Alla intervjuade påpekar att närhet till naturen från förskolan är mycket viktig och att det 

påverkar hur man kan arbeta beroende på vilka olika naturmiljöer som finns runt förskolans 

närhet. Flera av dem påpekade att det var viktigt att man kan gå till de olika naturmiljöerna 

och att det krävs att de finns på gångavstånd. Att personliga intressen har betydelse för vilken 

förskola man väljer att jobba på har flera av de intervjuade påpekat. De som jobbar på 

förskolorna med uteverksamhet uttrycker att de inte hade valt den förskola de jobbar på om de 

inte hade varit intresserade av att jobba med natur på olika sätt. 

Det som i observationerna och intervjuerna visat sig skilja mest vad det gäller tankarna och 

arbetssätt med biologi är tankarna kring naturens samverkan och människans påverkan i 

naturen. De pedagoger som jobbar på förskolor, Förskola 1 och 3, med uteverksamhet har alla 

utryckt hur viktigt det är att lära sig olika kretslopp och hur allt hänger ihop i naturen samt hur 

vi människor påverkar naturen. Flera av de pedagogerna på Förskola 1 och 3 utrycker att 

biologi för dem är: 

Djur, växter och hur naturen fungerar och hur allting hänger ihop. 

De kretslopp och människans påverkan uttryckte inte pedagogerna från förskola 2 något om. 

Påverkas verksamheten av att det finns samarbete med en annan verksamhet och 

i så fall på vilket sätt? 
Alla intervjuade utrycker att man skulle ha användning av samarbetspartner med 

ämneskunskap. Pedagogerna på Förskola 1 uttrycker att: 

 

    Pedagog 1: vi hade ju inte varit en ……….förskola om inte dom fanns med. 

 

Medan den förskolan som inte har någon samarbetspartner uttrycker att: 

 

Pedagog 3: en som har mera kunskaper än jag det är klart att man får hjälp av 

och sen tror jag också på att man har olika kunskaper som man kan dela med 

sig till varandra. 

 

Något som de flesta pedagogerna är överens om är att det är viktigt att det man gör i 

barngruppen är anpassat för just den barngrupp som man arbetar med. Det är här i det 

pedagogiska arbetet som de flesta känner att det kan uppstå problem när man samarbetar med 

personer som inte har pedagogisk utbildning eller erfarenhet av att jobba med yngre barn.  
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En negativ effekt av samarbetet som pedagogerna på Förskola 1 belyser är att det blir fler 

chefer att samarbeta med. Det leder till att arbetet runt verksamheten upplevs som 

tidkrävande. De uttrycker att det gäller att ha koll på vem man ska fråga och vem som 

ansvarar för det man vill ha gjort. De här tankarna har också flera av de pedagoger som 

arbetar utan samarbetspartner, att det kräver mer tid och att tid, framför allt till planering, är 

en bristvara på förskolorna. 

 

Pedagogerna på Förskola 1 ger många olika exempel på hur de har fått stöd och hjälp av deras 

samarbetspartner och hur det har fått till följd att barnen och de själva ser på naturen med ett 

större sammanhang och förståelse för hur djur och växter hänger ihop. Även pedagogerna på 

Förskola 3 utrycker att de genom Friluftsfrämjandets hållbara utvecklingskrav har en större 

förståelse för hur naturen hänger ihop och utvecklas.  

Diskussion  
Förskolorna jag har observerat jobbar alla med tema på olika sätt och i deras teman finns 

ämnet biologi med. Tematiskt arbetsätt är vanligt (Dimenäs, 2007) i förskoleverksamheten 

och här använder man sig av flera ämnen på en gång. Det gör att när man jämför olika 

förskolor blir jämförelsen inte helt lätt att göra.  

En skillnad mellan de olika förskolona är hur man hanterar växter och djur tillsammans med 

barnen. På en förskola så visades djur och växter för barnen och de samlades in i burkar och 

luppar så att barnen kunde titta på dem och de fick höra benämningar på det de hade hittat. 

När sedan djuren skulle lämnas tillbaka till naturen gjordes det utanför skogen. De andra 

förskolornas pedagoger var mycket noga med att djuren hörde hemma där de hittades och här 

belyste pedagogerna mer att man skulle värna om sin omvärld skogen. Skillnaden i tankesätt 

om naturen finns med även i de svar som jag har fått genom intervjuerna. De pedagoger som 

har valt en naturinriktat arbetsätt har med naturens samverkan och kretslopp i sina svar. En 

orsak kan vara att de arbetar mer inriktat på naturen i sin verksamhet. Samtidigt är det 

pedagoger med en bredare kunskap inom ämnet biologi eller som tar hjälp av utomstående 

personal med ämneskunskap. Vilket som påverkar mest går inte att utröna från min 

undersökning, men en tanke är att man väljer att jobba där man kan använda sina intressen 

och kunskaper och med mer kunskap kommer också omvårdnaden in i tänket. Pedagogerna 

hänvisade även till läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) och då särskilt stycket:  

utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, 
natur och samhälle påverkar varandra (Skolverket, 2010, s.10). 

Hos de pedagoger jag har intervjuat så är alla positiva och har självförtroende för att de ska 

kunna förmedla det som behövs för att uppfylla förskolans läroplans strävansmål (Skolverket, 

2010), de har olika uppfattningar om ifall de behöver mer kunskap eller inte. De flesta tycker 

att man kan ta reda på det som behövs. Pedagogernas självförtroende stämmer väl överens 

med Walan och Chang Rundgren (2014) som påvisar att pedagoger i förskolan har ett stort 

självförtroende över att kunna förmedla ämnet biologi i sin verksamhet. Samtidigt känner sig 

inte de intervjuade pedagogerna främmande för att ta hjälp av någon utomstående person för 

att kunna utveckla verksamheten vidare. Det flesta pedagogerna betonar dock att det helst ska 

vara personer med förståelse för den pedagogik som bedrivs på förskolorna. Thulin (2006) 

beskriver hur förskolan har en lång tradition av att inrikta sig på hur och när lärandet sker 

medan ämnet som behandlas hamnar i andrahand. Det är här som krocken uppstår när man 

blir mer ämnesinriktad i den reviderade läroplanen (Skolverket, 2010).  Att förskolans 
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pedagogiska arbetsätt står högt hos de pedagoger jag intervjuat har jag förstått genom att de 

ofta belyser att verksamheten utgår från barns intresse och ska vara på barns nivå.  

Thulin (2006) skriver att verksamheten på förskolorna styrs av vad barnen visar intresse för 

och det gäller även för de förskolor som jag observerat. På en av förskolorna väljer 

pedagogerna att väcka barnens intresse genom att visa på olika fenomen i naturen och 

uttrycker att de på så sätt hoppas kunna väcka barnens framtida intresse för naturen och dess 

växter och djur. Gruppen som pedagogerna arbetade med bestod av barn i åldrarna 2-3 år. 

Min upplevelse var att de motoriskt inte var så vana med att röra sig i naturen. Kanske hade 

de fullt upp med att ta sig över grenar och stubbar, så att de inte kunde koncentrera sig på vad 

som fanns i skogen. Barn i samma ålder i grupperna från de andra förskoloran upplevde jag 

som mycket mer säkra på hur de skulle använda sina kroppar för att ta sig fram i skogen.  

Vid mitt val av förskolor var urvalet inriktat på hur förskolorna arbetade och hur de hade 

inriktat sig. En med samarbetspartner, en med uteverksamhet och en som låg i en byggnad 

avsedd för verksamheten. Min tanke var att med en förskola med uteverksamhet som 

jämförelse till den förskola med samarbetspartner som också jobbar mest ute skulle jag kunna 

få en bild av hur uteverksamheten skiljer sig åt. Sedan skulle den förskolan som befinner sig i 

en avsedd byggnad kunna ge en bild av hur förskolor med mer inneverksamhet jobbar. Det 

jag inte tog med i mitt urval var att förskolorna befinner sig alla i närheten av skogar och 

ängar. Det ger alla tre förskolor goda möjligheter att jobba med naturen. Hade de inte haft det 

så är de osäkra på om de hade jobbat lika mycket med naturen. För att få en klarare bild av 

den här frågan skulle man behöva ha med en förskola som inte har de här förutsättningarna. 

Vilken dag och hur många dagar som observationerna gjordes kan också ha betydelse, den 

ena förskolan hade sjuk personal och fick planera om den dagens verksamhet då jag kom för 

att göra min observation. På en av de andra förskolorna regnade det hela dagen när jag gjorde 

observationen så när vi kom tillbaka från skogen valde de att vara inomhus. Samtidigt 

upplever jag att förskolorna hade planerat utefter att jag skulle komma och observera och då 

valt att göra aktiviteter med biologi inslag. Säkert har min närvaro påverkat både barn och 

pedagoger även om jag har försökt att vara en iakttagare under observationerna för att inte 

påverka resultaten.  

Två av förskolorna hade samarbetspartners men på olika sätt, den ena jobbar ihop med sina 

samarbetspartners och den andra förskolan får strävansmål de ska följa. Alla tre förskolorna 

har olika förutsättningar så det går inte att göra några raka jämförelser. Samtidigt antar jag att 

det inte går att hitta två förskolor med samma förutsättningar eller verksamhet, eftersom det 

står i läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) att verksamheten ska anpassas efter de 

individer och den gruppen som verksamheten bedrivs i. 

Alla tre förskolor har iPads som de använder för att söka information och dokumentera. De 

har samma problem med att kunna använda iPad på plats i naturen, då det inte finns tillgång 

till WiFi eller mobilt nätverk. Pedagogerna på förskolorna upplevs ha en stor tilltro till att 

man med hjälp av iPads ska kunna hitta ett verktyg för att kunna ge barnen svar på deras 

frågor direkt på plats i naturen. Min fundering har här väckts om iPaden kan vara en annan 

lösning för att kunna erbjuda bredare biologikunskaper på förskolorna. Det skulle vara 

intressant att gå vidare med att undersöka om användandet av iPads leder till bredare 

biologikunskaper och om det som jag har sett i den här undersökningen ger att barnen får en 

bredare förståelse för naturens olika sammanhang, samt vår påverkan på naturen som jag 

upplever att samarbetsparterna har gjort i den här undersökningen. 
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Det jag upplever min undersökning tillför förskoleverskamheten är att det arbetas med biologi 

i förskolorna men att mer kunskap hos pedagoger enligt den här undersökningen skulle ge en 

bredare förståelse för hur naturen samverkar, olika kretslopp och om hur människan påverkar 

naturen. 

Min slutsats av undersökningen blir att samarbete med personer med ämneskunskap ger en 

bredare förståelse för biologi, men det leder också till att man väljer vilken profil man har på 

sin förskola. Det de pedagoger som har samarbetspartners är eniga om är att det krävs mer tid 

för att planera och samorganisera. Min tanke blir då att man kanske väljer att ha en 

samarbetspartner i den profilen man valt på förskolan för att utveckla sin profil.  
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Bilagor 

Bilaga 1 
Brev till pedagog 

Hej! 

Jag heter Annica Hall och går näst sista terminen på Förskolärarprogrammet, på distans från 

Karlstad universitet, och ska nu skriva min C-uppsats.  För att kunna skriva min C-uppsats 

behöver jag göra undersökningar och hoppas att ni vill vara en av de tre förskolor jag önskar 

besöka. 

Mitt syfte med undersökningen är:  

Ger en samarbetspartner med speciella ämneskunskaper bättre förutsättningar för förskolan att 

kunna erbjuda förskolebarnen olika ämneskunskaper, än förskolor med förskolpedagoger.  

 De frågeställningar jag ställer mig är:  

 Om, och hur skiljer sig förskolorna åt i det som erbjuds barnen inom ämnet biologi på 

de olika förskolorna?  

 

 Påverkas verksamheten av att det finns samarbete med en annan verksamhet och i så 

fall på vilket sätt. 

 

För att kunna få underlag till min undersökning hoppas jag att ni är villiga att hjälpa mig att 

göra den här undersökningen genom att låta mig komma och observera er verksamhet under 

en dag. Det jag vill observera är vad ni gör på er förskola inom ämnet biologi. Sedan skulle 

jag även vilja få intervjua er pedagoger om hur ni upplever att ni får med biologiämnet i er 

verksamhet. Jag kommer att skicka intervjufrågorna till er några dagar före avtalat datum för 

intervjuerna, jag tänker mig att intervjuen tar 30 -45 minuter. Intervjuerna vill jag spela in 

med hjälp av min mobil, men om ni upplever att ni inte vill bli inspelade gör jag givetvis inte 

det. 

Då arbetet ska vara klart vid terminens slut behöver jag komma till er under vecka 17-18 

hoppas att det går att lösa. 

Deltagandet är frivilligt och ni kan när som helst säga nej till att delta. Varken förskolor eller 

pedagoger kommer att namnges i min c-uppsats. De material jag samlar in kommer bara att 

användas till min c-uppsats och kommer efter genomförandet att förstöras helt enligt de etiska 

forskningsregler som vetenskapsrådet förespråkar.   

Hör gärna av er om ni har vidare frågor jag går att nå på mobilnr: XXXXXXXXXX. 

Jag kommer att hör av mig under v. 16 för att få besked om ert deltagande och om eventuell 

dag jag kan komma till er. 

Hälsningar Annica Hall.



 
 

Bilaga 2  
Observationsprotokoll  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vad gör 

gruppen? 
 

Experimenterar Observerar Samtalar Lyssnar Leker Promenerar 

 

Var bedrivs 

verksamheten? 
 

På gården  I en park  I skogen  Ängsmark  På 

gräsmatta  

Inomhus  

 

Är de fysiskt 

aktiva? 
 

Rörelselekar  Dramatiseringar  Eget 

experimenterande  

Hämta/ 

samla 

saker  

  

 

Pratar 

pedagogen? 
 

Pratar med 

barnen i grupp  

Pratar med 

enskilda barn om 

saker de 

observerat  

Pratar med små-

grupper  

   

 

Pratar 

barnen? Blir 

det en 

diskussion? 
 

Mellan barnen  Mellan barn och 

pedagog  

I hela gruppen     

 

Hur delaktiga 

är barnen? 
 

Pedagogen gör 

experiment  

Pedagogen visar 

på 

observationsobjekt  

Barnen gör 

experiment  

Barnen 

observerar 

själv  

Barnen 

arbetar 

själv  

Barnen 

arbetar i 

grupp  

 

Vilket 

ämnesinnehåll 

tas upp? 
 

Djur Växter Kretslopp Kroppen   



 
 

Bilaga 3 

Intervjufrågor 

1. Vad innebär biologi för dig? 

 

2. Vad anser du att biologi i förskolan är? 

 

3. Hur upplever du att dina biologikunskaper stämmer överens med vad läroplanens 

strävansmål förspråkar att man ska förmedla till barnen?  

 

4. Har/Hade ni haft hjälp av att ha en samarbetspartner med ämneskunskap? 

 

5. På vilket sätt har/hade det hjälpt er i verksamheten? 

 

6. Kan du se någon nackdel med att ha en samarbetspartner? 

 

7. Påverkar er förskolas miljöer era möjligheter till hur man kan ge barnen möjligheter 

att utforska biologiskt? 

 

 

 

 

 


