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Abstract 

In various studies made regarding the subject science in preschool and school have shown that 

many children and students felt it was difficult to learn science, it was irrelevant to them. But 

by introducing science for children in pre-school age, it will make it easier for the children to 

absorb scientific knowledge because the children have already heard about the different terms 

when they are about to start first grade. The purpose with my thesis is to examine the 

difference between preschools located in urban areas compared to preschools located on the 

countryside; regarding on how they work with the subject of biology. With the questions, 

what they believe the subject biology is and to see if the children use natural materials in their 

games on the school playground. To get some answers, I have interviewed the teachers and 

have had observations of the children at the school playground. The results showed that the 

teachers work in slightly different ways, depending on where the preschool is located. The 

word biology have the same meaning at all the preschools I visited, which is factual 

knowledge about animals and nature. When it comes to natural materials in the children’s 

games on the school playground, they use it if there is access to it. 
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Sammanfattning 

I olika studier som gjorts gällande naturvetenskap i förskola och skola har det visats att många 

barn/elever upplevde att det var svårt att lära sig naturvetenskap, de har tyckt att det har varit 

irrelevant för dem. Men genom att introducera naturvetenskap för barnen redan i 

förskoleåldern blir det lättare för barnen att ta till sig naturvetenskaplig kunskap eftersom 

barnen redan har hört talas om olika termer när de kommer i skolåldern. Syftet med den här 

studien är att undersöka skillnaden mellan förskolor som ligger i stadsmiljö jämfört med 

förskolor som ligger på landet med avseende på hur de jobbar med ämnet biologi i förskolan, 

vad pedagogerna anser att ämnet biologi är, samt ifall barnen använder naturmaterial i 

uteleken på förskolan. För att ta reda på det här har jag använt mig av intervjuer med 

pedagogerna samt observationer av barnen på utegården. Resultatet visade att pedagogerna 

jobbar på lite olika sätt beroende på var förskolan ligger så tillvida att de berör ungefär samma 

saker men på olika sätt. Ämnet biologi betyder främst faktakunskaper om djur och natur för 

alla de förskolor jag har besökt. När det gäller naturmaterial i leken så använder barnen det 

om det finns tillgång till det. 

Nyckelord 

Naturmaterial, samspel, utemiljö, djur 
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1. Inledning 
 

Flera studier visar att barn har svårt att ta till sig kunskaper inom naturvetenskapliga ämnen 

och man har identifierat flera olika orsaker till detta. Inom den norska studie ROSE-

projektstudien jämförde man barns förhållande till naturvetenskap i 30 olika länder runt om i 

världen. Resultatet visade att flickor tyckte det var svårare med naturorienterande ämnen 

jämfört med pojkar. Studien visade även att intresset för naturvetenskap i de nordiska 

länderna är lägre än hos de övriga länderna som deltog i undersökning. Det framkom i samma 

undersökning att naturvetenskap i skolan uppskattades inte av eleverna jämfört med många 

andra ämnen i skolan. Man tolkar det som att eleverna tycker att det är svårt att förstå och att 

eleverna tycker det är irrelevant för dem själva som individer. (Sjöberg & Schriener, 2005) 

År 2007 genomfördes en undersökning med syftet att presentera kunskapsläget om hur man 

utvecklar positiva attityder, kritisk medvetenhet och ökade kunskap i naturvetenskapen hos 

barn, eftersom man upplevde en brist på forskning gällande de yngre barnens relation till 

naturvetenskap (Zetterqvist & Kärrqvist, 2007). Författarna redogör för olika faktorer som är 

väsentliga när man jobbar med de naturvetenskapliga ämnena tillsammas med barn mellan 2-

9 år. De tar upp vikten av en bra dialog mellan pedagog och barn, att barn vågar ställa de 

frågor och funderingar de bär på gällande naturvetenskap. När barn vågar uttrycka sina tankar 

och funderingar så får pedagogen/pedagogerna en god uppfattning om det enskilda barnet. 

Dessutom visar frågorna hur barnen tänker, vilket är viktigt för förskolläraren som senare kan 

planera och genomföra lärande tillfällen efter det (Zetterqvist & Kärrqvist, 2007). Även 

Thulin (2011) skriver i sin avhandling att genom att börja introducera barnen i de 

naturvetenskapliga ämnena redan i förskolan kan man påverka barnen så att de upplever att 

det blir lättare med naturvetenskap när de kommer upp till skolan. Vilket kan ge barnen en 

grundläggande positiv inställning till naturvetenskap (Thulin, 2011). 

En förutsättning för att barn ska börja utforska olika naturvetenskapliga fenomen är att det 

finns olika material till hands för att locka barnen till det. Utegården och andra platser är 

exempel på arenor för utforskning av naturvetenskapliga fenomen (Elfström, Nilsson, Sterner, 

Wehner-Godée, 2012). När barnen får vara i naturen och får kunskaper gällande naturens 

olika kretslopp så får barnen en förståelse om biologi och miljön (Persson-Gode, 2011). 

Samtidigt som en utevistele på förskolan är bra för hälsan, och dessutom stimulerar den 

barnens fantasi och erbjuder mycket utrymme till lek (Klaar, 2013). 

I förskolans styrdokument står det att ”förskolan ska sträva efter att alla barn utvecklar sin 

förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar 

varandra” (Skolverket, 2010 s.10). Läroplanen tar även upp att barnen ska kunna ställa 

frågor, dokumentera och samtala om naturvetenskap (Skolverket, 2010). Förskolan har som 

en lång tradition tillbaka jobbat med biologi. Idag när människans sätt att leva påverkar miljön 

negativt är det viktigt att pedagoger ute på förskolorna jobbar med biologi redan när barnen är 

i tidig ålder, det för att skapa en förståelse mellan samspelet mellan människan och naturen 

och att barnen ska veta att de går att påverka miljön till det positiva (Thulin, 2011).  Det har 

gjort att syftet med detta arbete är att kolla hur pedagoger jobbar med biologi i förskolan.  

Mycket av lärandet i förskolan baseras på samspel mellan vuxna och barn men också att barn 

lär sig av varandra (Skolverket, 2010). Det kan kopplas till det sociokulturella perspektivet, 
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det vill säga att lärande sker i ett socialt och- kulturellt sammanhang och grundar på Lev 

Vygotskijs teorier. Bland annat att lärande sker i alla situationer, att det inte går att undvika, 

samt att språket är oroligt viktigt eftersom det är länken mellan människor. (Elfström m.fl, 

2012).  

 

1.1. Syfte 

Är det någon skillnad mellan det biologiska arbetet i förskolor i stadmiljö mot det biologiska 

arbetet på förskolor som ligger på landet?  

 

1.1.1 Frågeställningar 

För att fördjupa och tydligare beskriva syftet med studien har följande frågeställningar valts: 

 Hur det skiljer sig hur pedagogerna jobbar med biologi tillsammans med barnen 

beroende på om förskolan är placerad i staden eller på landet? 

 Hur skiljer sig pedagogernas syn på biologi i förskolan beroende på om förskolan 

ligger i staden eller på landet? 

 Hur använder barnen naturmaterial i leken och skiljer sig användningen av 

naturmaterial beroende på om förskolan ligger i staden eller på landet? 
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1. Metod 
 

2.1 Urval 

Jag har valt två förskolor i stadsmiljö samt två förskolor på landsbygden i en kommun i 

Mellansverige. Jag valde att genomföra studien på de förskolor som jag inte har jobbat eller 

besökt tidigare. Det gjorde jag genom att lotta mellan de förskolor som fanns kvar efter första 

urvalet. För att resultatet skulle vara lätt att jämföra så valde jag lika många förskolor på 

landet som i staden. På varje förskola har jag sedan valt ut vilken avdelning jag ska 

genomföra min studie på. Det skedde genom att de två förskolorna på landet hade endast en 

avdelning med barn mellan 1-6år, vilket gjorde att jag ville ha samma ålders indelning på de 

andra avdelningarna jag skulle besöka i staden. Valet av en förskollärare skedde med kriteriet 

att det skulle vara en pedagog med en examen som förskollärare. Valet baserades på vem av 

pedagogerna som hade tid och lust att delta i intervjun. På varje förskola har de barn deltagit 

vars vårdnadshavare gav sitt godkännande. 

 

2.2 Datainsamlingsmetod 

Jag har valt att använda två olika metoder i min undersökning. Den första metoden jag har 

använt mig av är strukturerad observation eftersom jag har någonting specifikt jag tittar efter 

(Bryman, 2008) Det jag har observerat är vad barnen använder för naturmaterial i uteleken. 

Observationerna av barnen har skett ute på gården vid varje förskola. För att underlätta 

observationen så valde jag att observera små grupper, 1-5 barn, åt gången. Efter att ha 

observerat en grupp barn i 1-5 minuter bytte jag och koncentrerade mig på en annan grupp 

barn. Jag har hela tiden fört anteckningar gällande vad det är jag ser via min observation 

angående min frågeställning. Observationen jag genomförde var icke-deltagande, vilket 

innebar att jag satt en bit ifrån barnen och iakttog dem och förde anteckningar (Franzén, 

2014). Jag valde att göra så för att påverka situationen så lite som möjligt. Den totala 

observations-tiden var cirka en halvtimme på varje förskola. Observationen gjorde även att 

jag fick se hur förskolans utegård såg ut och förde anteckningar även gällande det. För att få 

en uppfattning om det skilde sig mellan de olika förskolorna. 

Den andra metoden jag valde var semistrukturerade intervjuer vilket innebar att jag använde 

mig av mer öppna frågor och de behövde inte vara ställda i en viss ordning. I denna metod 

fanns det även utrymme för följdfrågor (Bryman, 2008). Det valde jag för att jag ska få ut så 

mycket information som möjligt från intervjuerna och att det ändå ska gå att jämföra de olika 

intervjuerna med varandra eftersom de innehåller samma grundfrågor. Mina frågeområden var 

om vad pedagogerna ansåg vad ämnet biologi är och hur de jobbar med ämnet biologi 

tillsammans med barnen (bilaga 1). Jag valde även att göra ljudinspelande intervjuer för att 

kunna få med allting, intervjuerna varade mellan 10-20 minuter.  

 

2.3 Procedur 

Först mailade jag till de två förskolecheferna som är ansvariga för de förskolorna jag tänkt 

besöka. I mailet presenterade jag mig och berättade om mitt arbete och frågade efter deras 

godkännande, vilket jag fick. Därefter åkte jag till förskolorna, presenterade mig och min 

studie för pedagogerna, samt lämnade samtyckesbrevet (bilaga 2) som barnens 
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vårdnadshavare skulle underteckna om de godkände att jag genomförde mina planerade 

observationer.  I samtyckesbrevet presenterade jag mig själv och lite kort om det som jag ville 

undersöka. Jag berättade även att det kommer vara helt anonymt samt att allt material kommer 

förstöras när arbetet är klart. Jag och pedagogerna bestämde även samma dag ett datum för 

observationen och intervju. 

På alla förskolor utom en i stan genomfördes observationerna före intervjuerna. Det var för att 

det passade bäst för personalen eftersom barnen redan var ute på gårdarna när jag kom till 

förskolorna. Efter jag genomfört observationen frågade jag en av personlen om hon/han ville 

vara med på en intervju. Vid intervjuen fick personalen bestämma plats och det resulterade i 

att på de förskolorna som barnen var ute på så skedde även intervjuerna i utemiljö med barnen 

runtomkring. På en förskola i staden så var alla på avdelningen inne när jag kom, då valde 

pedagogen att genomföra intervjuen först i ett eget rum och sedan gick pedagogerna ut med 

alla barnen så att jag kunde genomföra min observation. 

 

2.4 Databearbetning 

Efter att jag hade gjort mina intervjuer, lyssnade jag igenom de inspelade samtalen och 

antecknade på papper. Jag transkriberade varje intervju var för sig och samlade sedan ihop 

pedagogernas svar till varje fråga. Jag kategoriserade efter vad pedagogerna svarade vad de 

ansåg vad biologi innebar, kategorierna som användes då var djur och natur, kretslopp, 

kroppen, experiment, årstider och fåglar. Kategorierna som användes för att se hur 

pedagogerna jobbar med biologi på förskolan var odla, efter tema, besöka skogen, efter 

barnens önskemål, experiment, jobba med djur och visa hänsyn till djur och natur. När det 

gäller observationerna så skrev jag rent anteckningarna när jag kom hem från varje förskola. 

Gällande observationerna så skrev jag ”landet” som en rubrik och ”staden” som en annan 

rubrik. Sedan skrev jag de olika typerna av naturmaterial som jag såg att de använde. Vilket 

var sand, sten, pinnar, vatten, insekter och städa gården.  
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2. Resultat 
 

Mina resultat visade att pedagogernas synen på biologi i förskolan är ungefär lika på alla 

förskolor jag besökte, de svarade att det är djur och natur de tänker på först och främst på när 

de tänker på biologi ”djur och natur liksom, tänker jag mest på” (Staden 1.2). Där skilde det 

sig inte mellan vart förskolorna låg. Alla förskolor nämnde att årstider tillhör biologin. Sedan 

skiljde sig svaren individuellt från förskola till förskola (tabell 1). Det var en förskola som 

nämnde att läran om kroppen tillhör biologi ”Experiment, naturen, djuren, årstider, kroppen” 

(Landet 2.1)  en annan förskola nämnde läran om de olika kretsloppen ”biologi för mig är 

naturen, experiment, naturen med kretslopp med djur och så” (Landet 2.2).  

 

Tabell 1. Visar vad förskollärarna på förskolorna (staden 1.1 samt staden 1.2) respektive 

förskolorna på landet (landet 2.1 samt landet 2.2) tänker på när de hör biologi i förskolan. 

 Staden 1.1 Staden 1.2 Landet 2.1 Landet 2.2 

Djur och natur x x x x 

Årstider x x x x 

Fåglar x    

Kretslopp    x 

Kroppen   x  

Experiment   x x 

 

Resultatet visade att det som är gemensamt för alla förskolor gällande hur de jobbar med 

ämnet biologi är att alla var ute på gården minst en gång varje dag samt att alla förskolor hade 

som mål att besöka skogen minst en gång i veckan, där de hittar på ungefär samma saker 

(tabell 2). De kollar på myrstackar, letar efter olika typer av växter och spår av olika djur. 

Sedan kunde man även se att på varje förskola var det djur som barnen visar störst intresse för 

inom ramen för biologi. Det framkom även att alla förskolor jobbar med biologi utifrån vilken 

årstid det är ”Vi kollar vårtecken och då har vi ju hittat olika saker som har vaknat” (Landet 

2.2). ”Idag har vi vart och kollat på myrstacken och kolla om myrorna har vaknat och det 

hade dom” (Staden 1.2).  

Speciellt för förskolorna i stan var att de båda förskolorna pratade om att de jobbade med 

temaarbete. De hade en varsin saga de utgick ifrån och sedan tog de in alla ämnen i det temat. 

”Vi håller nu på med barbapappa, och då har ju barbabarnen olika karaktärer och så är ju 

barbazoo den som gillar djur och natur. Så vi har ju fött upp dem genom små bönor. Vi 

planterat dem i magisk sand, och för nån vecka sen pluppade barbazoo upp och då blir det en 

naturlig del att vi är mycket till skogen och då följer barbazoo med” (Staden 1.2). Eftersom 

förskolorna i staden använda sig utav olika sagor som teman så skiljer sig även deras 

biologiska arbete från varandra. Den ena förskolan odlade mycket och den andra förskolan 

jobbade mycket med de svenska djuren. 
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När det gällde förskolor på landet så jobbade de mycket med olika typer utav experiment ”Vi 

gör olika experiment, både ute och inne” (Landet 2.1). Båda förskolorna på landet 

poängterade att de jobbade mycket utifrån barnens intressen och vilka funderingar de har 

kring naturvetenskap ”mycket kommer ju ifrån barnen nu, vi gör ju så att vi bestämmer ju inte 

så mycket utan det är barnens intresse som styr och hittar de då en myra så kanske vi går 

vidare med det” (landet 2.2) . Båda förskolorna tar även upp att det är viktigt att man lär 

barnen att man ska visa hänsyn till djur och natur att man inte ska förstöra trädets rötter eller 

döda första insekt man ser ”vi pratar om att man inte förstör trädets rötter” (Landet 2.1). 

”Lära barnen att inte stanna och trampa på första bästa insekt man ser utan man kan titta på 

den genom förstorningsglas och lite sådant också” (Landet 2.2) 

 

Tabell 2. Visar hur pedagogerna på förskolorna (staden 1.1 samt staden 1.2) respektive 

förskolorna på landet (landet 2.1 samt landet 2.2) jobbar med biologi i förskolan. 

 Staden 1.1 Staden 1.2 Landet 2.1 Landet 2.2 

Jobba med djur x x x x 

Ute varje dag x x x x 

Besöka skogen x x x x 

Efter årstider x x x x 

Efter tema x x   

Barnens 

önskemål 

  x x 

Experiment   x x 

Visa hänsyn för 

djur och natur 

  x x 

Odla  x x  

 

 

Det som var gemensamt för förskolor i staden och förskolorna på landet gällande om barnen 

använder naturmaterial i leken på utegården var att barnen använde pinnar i leken (tabell 3). 

På förskolan landet 2.1 var det några barn som gick och samlade pinnar och la i en hög, på 

förskolan staden 1.2  var det barn som använde pinnar till att bygga med, medans på förskolan 

landet 2.2 använde ett barn en pinne till svärd. 

När det gäller förskolor i stan så var det många barn som satt och lekte i sandlådan, cyklade 

eller gungade, de hoppade ofta mellan olika lekar. 

Barnen på förskolorna som låg på landet hade mer ro i sin lek och var i en och samma lek. På 

en utav förskolorna så var det en kille som samlade stenar i en plastmugg och sedan gjorde ett 

instrument utav det, han skakade muggen och på så sätt kom det olika ljud beroende på om 

han hade mycket eller lite sten i muggen. 
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När det gällde gårdarna var de ungefär lika stora, det fanns i princip samma saker. Det var 

gungor, en eller två sandlådor, det var cyklar. Det fanns några träd och några buskar och 

någon typ utav klätterställning. Men det var betydligt mer asfalt på förskolorna som låg i 

stadsmiljö jämfört mot förskolorna som låg på landet där gräs täckte den största delen av 

utegårdarna. 

 

Tabell 3. Visar vilka naturmaterial barnen använde ute på respektive utegård på förskolorna i 

staden (staden 1.2 samt staden 1.2) respektive förskolorna på landet (landet 2.1 samt 2.2)  

 Staden 1.1 Staden 1.2 Landet 2.1 Landet 2.2 

Pinnar x  x  

Sand  x   

Sten  x   

Insekter x  x x 

Städa gården   x x 

vatten  x   
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3. Diskussion 
 

Det har framkommit att barn tycker det är svårt med naturvetenskap och att barn tycker det är 

irrelevant för dem själva (Sjöberg & Schriener, 2005). För att det ska bli intressant och  

relevant för barnen så krävs det att pedagogerna gör så att undervisningen i biologi blir sådan 

att barnen känner sig som deltagare som kan påverka och sammarbeta för att på så sätt kunna 

skapa ny kunskap tillsammans ( Elfström. mfl, 2012) ”De behov och intressen som barnen 

själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga grund för utformningen av miljö och planeringen 

av verkssamheten” (Skolverket, 2010 s.12). Detta är något som pedagogerna i min studie tog 

fasta på då de jobbade ungefär på samma sätt, de tryckte på vikten av att släppa in barnen i det 

de gör på förskolan, att lyssna på barnens tankar och funderingar och sedan jobba vidare med 

det. När det kommer till likheter gällande det biologiska arbetet så gick alla till skogen minst 

en gång i veckan där de kollar efter olika typ av djur och växter, leker, och utforskar vad det 

är som finns runt om kring dem i skogen. De flesta förskolorna pratade även om att de brukar 

odla olika typer utav växter nu på våren. Pedagogerna på alla förskolor jag besökte jobbade 

även på ett sätt så att de skapade en dialog mellan vuxen-barn samt barn-barn, där barnen får 

fundera tillsammans och försöka komma fram till en resonemang. Förskollärarna poängterade 

även att det är viktigt att barn får prova på själva och se om deras idéer och tankar fungerar i 

verkligheten. Slutsatsen är således att det inte har så stor betydelse om förskolan ligger i stan 

eller på landet för alla förskolor tar till sig barnens funderingar och tankar kring det biologiska 

som finns runt om kring dem i vardagen, vilket man kan koppla ihop med det sociokulturella 

perspektivet (Elfström, m.fl. 2012).    

 

En skillnad mellan förskolorna i staden och på landet var att de jobbade på olika sätt med  

ämnet biologi. De två förskolorna som låg på landet jobbade genom att barnen var med och 

styrde vad det jobbade med på förskolan, medan de två förskolorna i staden jobbade med 

större temaarbeten som genomsyrade hela verksamheten under en period. Men oavsett denna 

skillnad var synen på biologiämnet positivt på alla förskolor. Pedagogerna upplevde att barnen 

visade intresse för ämnet, och speciellt för djur och natur. Förskolorna på landet pratade 

mycket om att de jobbade mycket med olika typer av experiment och då testade sådant som 

barnen funderade över. En notering var att det inte var någon av förskolorna som berättade att 

de jobbade med kroppen. 

 

 I styrdokumentet för förskolan står det att varje barn ska ha en förståelse för de olika  

kretsloppen (Skolverket, 2010). Lärarna på de olika förskolorna upplevde att barnen har en 

förståelse gällande olika typer av kretslopp. De tog upp bland annat kretsloppet bland djur, att 

de äter varandra och det förstod barnen. Några förskolor hade även jobbat med vattnets 

kretslopp, där de har gjort ett ” litet växthus” i en burk, samt tagit in snö på avdelningen för att 

se vad det är som händer. Men alla var överens som att det beror på barngruppen och vad de 

är intresserade av, för är det ingen som lyssnar är det ingen idé att fortsätta jobba med just det. 

 

Jag tror att det ligger någonting i det som Thulin (2011) skriver i sin avhandling att genom att 

introducera barnen i biologi redan i tidig ålder kan göra att barnen upplever att ämnet blir mer 

förståligt när de kommer upp till skolan. För ”förskolan ska lägga grund för ett livlångt 

lärande” (Skolverket, 2010 s.5) Och det tror jag även kan förändra barnens inställning och 

påsätt ändra barnens attityd kring naturvetenskap vilken kom fram i ROSE-projektet att 
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attityden var negativ kring ämnet (Sjöberg & Schriener, 2005). Det var inget som 

pedagogerna tog upp i intervjuerna jag gjorde men eftersom alla förskolorna jobbade utifrån 

barnens intressen på ett eller annat sätt och samtidigt på ett sätt som inkluderar barnens tankar 

kring biologiska fenomen så upplevde förskollärarna att det fanns ett stort intresse och 

nyfikenhet hos barnen att lära sig mer om biologiska runt om kring dem.  

 

 

När det kommer till om barnen använder naturmaterial i sin utelek så gör barnen det om det 

finns tillgång till det. Jag såg under mina observationer att barnen är väldigt duktiga att ta in 

det material som finns runt om kring dem i sin lek. Skillnaden jag kunde se mellan  

förskolorna i staden jämfört med förskolorna på landet var att i staden så satt barnen mer i  

sandlådan, i en gunga eller på en cykel och cyklade. Jämfört med det jag såg på de två andra  

förskolorna på landet där utnyttjade barnen mer hela utegården och var mer inne i leken. Det 

är viktigt att man gör utegården till ett stimulerande ställe för barnen att vara på. För barn  

utforskar samspel, olika typer utav ting i leken. Barnen utveckar sitt språk och uppfattning 

kring olika ting tillsammans med andra barn och vuxna (Elfström mlf, 2012). Det gör att  

utegården är ett viktigt ställe för barnen att skaffa sig en uppfattning om omvärlden.  

 

Reliabiliteten är generellt hög i min studie, genom de semistrukturerade intervjuerna, som är 

en välbeprövad metod (Bryman, 2008). Genom intervjuerna fick jag en god uppfattning om 

hur varje förskola jobbade med biologi och om vad pedagogerna anser ingår i ämnet biologi. 

Även observationerna där jag noterade om barnen använde naturmaterial i leken är en 

välbeprövad metod (Bryman, 2008), men här upplevde jag att resultatet  kan vara lite 

svårtolkat eftersom jag bara vara en gång på varje förskola. Det kan ha varit just den dagen 

som jag var där som observatör som de lekte eller inte lekte med naturmaterial men att de 

brukar göra de annars, dessutom var det en förskola som det endast var fyra barn kvar när jag 

observerade så det kan också ha påverkat resultatet, samt att en förskola hade städdag när jag 

var där så  

barnen var inte i den spontana leken som barnen har varit på de andra förskolorna. Ytterligare 

en aspekt var att det var svårt att hinna med att observera allting. De kan ha varit barn som har 

lekt med naturmaterial när jag var där, utan att jag märkte det. Generaliteten av min studie 

hade varit större om fler förskolor hade undersökts under en längre tid än som var möjligt 

inom ramen för detta examensarbete. 

 

Resultatet jag har fått av min studie kommer jag att ta med mig i mitt kommande yrke som 

förskollärare, där jag kommer ta in vikten av att introducera barnen i det biologiska tänkandet 

på ett roligt och stimulerande sätt. Där barnens tankar och funderingar kommer vara i fokus. 

Jag själv tycker även att det är viktigt att jobba på det sociokulturella sättet för att få en bra 

dialog mellan pedagoger och barn, där man visar respekt för varandras åsikter samt att man 

får en förståelse om hur barnen tänker. Förskolan har ett uppdrag och mål som verksamheten 

måste uppfylla genom läroplanen för förskolan. För att kunna nå alla målen måste man som 

pedagog bemöta varje barn på det sätt som är bäst för dem som individer, och genom att ställa 

frågor och skapa dialog med varje barn så tror jag att man får en förståelse om vad som är bäst 

för det enskilda barnet. 
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Bilaga 1. Intervjufrågor som användes vis 

semistrukturerade intervjuerna av förskolornas 
pedagoger. 

 

Intervjufrågor 

 

 Vad länge har du jobbat som förskollärare? 

 Vad länge har du jobbat på den här förskolan? 

 Vad är biologi för dig? 

 Hur jobbar ni med biologi tillsammans med barnen? 

 Vad anser du att barnen visar störst intresse för inom ramen för biologi? 

 Hur ofta är ni ute på förskolan? 

 Brukar ni besöka skogen? 

 Upplever du att det finns en medvetenhet hos barnen gällande de olika kretsloppen i 

naturen? 

 Känner du att dy har tillräckligt med kunskap från utbildningen gällande biologi 

arbeten tillsammans med barnen? 

 Har ni fått någon fortbildning inom biologi? 
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Bilaga 2. Samtyckesbrevet som användes för 

observationerna. 
 

 

Samtyckesbrev 

 

Hej föräldrar/vårdnadshavare! 

 

Jag heter Magdalena Hasbo och läser till förskollärare på Karlstads universitet. Jag läser nu 

kursen där vi ska skriva vårt examensarbete. Jag kommer att skriva om ämnet biologi och har 

bestämt mig för att undersöka hur barn utforskar naturen. För att kunna undersöka detta har 

jag valt att dels intervjua pedagogerna men att också att observera barnen i en utemiljö. Alla 

barn kommer att bli tillfrågade innan om de tycker att det är okej att jag är med och 

observerar dem. Allt jag skrivera i examensarbetet kommer att vara anonymt och inte kunna 

knytas till varken barn, förskola eller ort. Jag kommer även att förstöra allt material när 

examensarbetet är klart. För att kunna genomföra studien behöver jag vårdnadhavares 

tillåtelse att genomföra observationerna och jag ber Dig därför att fylla i detta samtyckebrev. 

 

Vid frågor och funderingar kan ni kontakta mig på 070-xx xx xxx 

 

Tack på förhand 

// Magdalena 

 

 

 

Jag godkänner att mitt barn får delta i observation:… 

Jag godkänner inte att mitt barn deltar i observationen:… 

 

 

Barnets namn:........................................................................... 

 

Vårdnadshavares namn:................................................................... 

 

 

 


