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Abstract 

The purpose of this study is to examine the inclusion of biology in the early childhood educa-

tion and how it has evolved over the last fifty years. What subjects and approaches have been 

included and what motives were given.  

 

This study was divided into two sub-categories were text analysis was used to find out how 

biology has been included in the early childhood education throughout the years. On the basis 

of this field study was conducted, as well as qualitative semi-structured interviews to find out 

how the early childhood education works and has been working with regards to biology. 

 

The results show that the curriculums as well as the teachers who have worked with this sub-

ject, has done it differently over the years. It’s also been found that the community has had a 

significant impact on the preschool content, as well as knowledge and personal interest. 
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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att undersöka hur inkluderingen av biologiämnet förändrats i 

förskoleverksamheten de senaste femtio åren. Vilka ämnesområden respektive arbetssätt som 

har inkluderats och vilka motiv för detta som har anförts.  

 

Denna undersökning utgörs av två delstudier där textanalys användes för att ta reda på hur 

biologiämnet inkluderats i förskolan genom åren utifrån styrdokument, samt  kvalitativa 

semistrukturerade intervjuer för att se hur pedagoger inkluderat och arbetat med biologi 

genom åren.  

Resultatet visar hur både styrdokument och pedagoger inkluderat biologiämnet på olika sätt 

och där samhällsströmningar, intresse och kunskap visat sig haft stor inverkan på förskolans 

innehåll.  

Nyckelord 
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1 Inledning 
 

Hur pedagoger i förskolan arbetar varierar, främst på grund av de olika pedagogiska riktningar 

som finns. Ett exempel är Reggio Emilia pedagogiken som genomsyras av den betydelsefulla 

miljön, där fritt skapande är av stor vikt för barnets egna fantasiutveckling (Phillips, 2014). 

Ett annat exempel är Montessoripedagogiken som har sin grundpelare i det 

självförverkligande där barnet lär bäst genom sig själv, får välja dagens innehåll mer fritt och 

där pedagogen fungerar mer som en handledare (Hainstock, 1999). Det praktiska arbetet i 

förskolan har mycket gemensamt men också många olikheter, detta trots att alla följer samma 

läroplan. Samhället förändras över tid och detta speglas även i förskolan. Under 60 och 70-

talet uppmärksammades frågan om nedskräpning, under 80-talet kom försurning och 

miljöfrågan i fokus, från 90-talet har hälsofrågan med mat och överviktsproblem varit 

centralt, i viss kombination med snabbmatkedjornas expanderande och internets uppkomst 

1990 (NE, 2011). 

 

Hur skall man som pedagog relatera till dessa samhällsförändringar? Skall man ta upp 

dagsaktuella frågor eller följa styrdokumenten? Detta är några frågor som aktualiseras i denna 

studie om biologi och vilken biologi som tas upp i förskolan. Jag kommer att djupdyka i den 

svenska förskolans historia och blicka tillbaka på de senaste 50 åren för att se hur 

styrdokumenten för förskolan har formats och förändrats. 

 

I dagens läroplan för förskolan står det bland annat att vi ska sträva efter att barn: utvecklar 

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

påverkar varandra (Skolverket, 2010, s.10). Jag tycker att det är viktigt att studera om synen 

på biologi i förskolan förändrats med tiden, på vilket sätt och vilken typ av biologi som tagits 

upp. Detta eftersom det enligt mig är ett viktigt och brett kunskapsområde, både för barn och 

vuxna. Genom att studera andra levande ting hjälper det oss att förstå den värld vi lever i. 

Med kunskap inom biologin kan vi exempelvis förstå hur vår egen kropp fungerar och på så 

vis kunna förebygga ett antal sjukdomar eller bli hjälpta av mediciner när vi blir sjuka. Vi ges 

kunskap om odling, havsliv och fortplantning etc. Listan kan göras lång och om biologi är ett 

kunskapsområde som minskar i förskolans verksamhet anser jag att barnen går miste om ett 

brett och viktigt lärande och det vill jag genom denna undersökning uppmärksamma.   

1.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur inkluderingen av biologiämnet förändrats i 

förskoleverksamheten de senaste femtio åren. Vilka ämnesområden respektive arbetssätt har 

inkluderats och vilka motiv för detta har anförts? Studien består av två delstudier där syftet 

belyses: en textanalys av förskolans olika styrdokument under de senaste femtio åren där 
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inkluderingen av biologi specifikt studeras, samt en intervjustudie med erfarna pedagoger som 

arbetat med biologi i förskolan de senaste femtio åren. 

1.1.1 Frågeställningar 

- På vilka sätt har styrdokumenten förändrats under de senaste femtio åren med 

avseende på inkludering av biologiämnet? 

- Hur har pedagogernas arbete med biologi förefallit de senaste femtio åren. 

2 Forsknings- och litteraturgenomgång 
 

Att finna forskning kring hur mycket och vilken typ av biologi som pedagoger arbetat med, 

både tidigare och nu, är i sig ett område som är svårforskat. Genom exempelvis intervjuer kan 

vi få reda på dessa svar, men för att också få en förståelse för på vilket sätt och i vilken mån 

biologiämnet inkluderats riktas istället forskningen i denna studie mot varför det är viktigt att 

biologi är ett ämne som skall inkluderas i förskoleverksamheten. Det kommer även riktas mot 

vilka faktorer som styr och påverkar denna inkludering eller exkludering.  

 

Rozenszajn & Yarden (2015) nämner i sin artikel vikten av pedagogernas kunskap om biologi 

som en betydelsefull aspekt i utövandet av ämnet. Deras analys i studien visar att de flesta 

tillfrågade pedagogerna svarat att just kunskap är den viktigaste ståndsdelen i arbetet med att 

lära ut biologi, att den är nästintill nödvändig för att kunna lära ut biologi till andra. Deras 

sammanställning understryker också vikten av att överväga olika undervisningsperspektiv vid 

planering av ämnesinriktade program, i detta fall biologi, detta för att alla pedagoger bidrar 

med sin unika syn och kunskap kring ämnet.  

 

När det kommer till kunskap inom naturvetenskap och i synnerhet biologi så har det visat sig 

att det i Sverige finns ett väldigt lågt intresse för detta område. Många väljer bort dessa ämnen 

efter grundskolan och det innebär i sin tur att det blir ett lågt antal utbildade inom området 

(Christidou, 2011). Dawson (2000) nämner liknande forskningsresultat i sin artikel, som även 

den visar på att intresset för naturvetenskap hos elever i Sverige är väldigt lågt.  

 

Lindahl (2004) visar även på samma mönster i sin avhandling, men hänvisar också till 

skillnaden mellan könen, där det i genomsnitt visat sig att flickor har det största intresset inom 

biologi och pojkar i de övriga naturvetenskapliga ämnena. Författaren fortsätter med att 

poängtera att intresset för de naturvetenskapliga ämnena påverkas till större del av åldern på 

barnen än just könets betydelse. Flickor ser ut att få ett större intresse för detta område i högre 

ålder, medan pojkar tappar intresset något. Lindahl (2004) menar också att en viktig faktor är 

samarbetet mellan hem och skola eller förskola, då barnens attityder och intresse för dessa 

ämnen påverkas av detta samarbete, vilken uppmuntran de får eller vilka lärdomar de får med 

sig hemifrån.  
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Vidare så fortsätter Lindahl (2004) med att redogöra för hur förskolepersonalen idag får en 

bättre utbildning, med syfte att kunna väcka barns intresse för naturvetenskap. Detta är också 

något som skolan nu försöker anamma då de gör en ansats för att lägga in moment i 

utbildningen som skall initiera en upptäckarglädje till de naturvetenskapliga ämnena hos 

eleverna. Dock förefaller det sig fortfarande vara få som söker sig till de naturvetenskapliga 

utbildningarna och de huvudfaktorer som nämns påverka detta är den omgivande miljön, kön, 

skola och föräldrar. Det har visat sig att barn med föräldrar som innehar en naturvetenskaplig 

utbildning i bakgrunden i högre grad söker sig till detta område. Lindahl (2004) fortsätter att 

betona vikten av att skapa ett intresse för dessa ämnen så tidigt som möjligt.  

 

Skolverket (2010a) innehar de styrdokument som bland annat förskolan skall förhålla sig till 

och när det kommer till att skapa ett intresse hos barnen, det som Lindahl (2004) nämner som 

en viktig del för barnens kunskap för det naturvetenskapliga ämnena, så står det tydligt i 

styrdokumenten för förskolan:  

 

Verksamheten ska utgå från barnens erfarenhetsvärld, intressen, motivation 

och drivkraft att söka kunskaper. Barn söker och erövrar kunskap genom lek, 

socialt samspel, utforskande och skapande, men också genom att iaktta, 

samtala och reflektera. Med ett temainriktat arbetssätt kan barnens lärande bli 

mångsidigt och sammanhängande. Lärandet ska baseras såväl på samspelet 

mellan vuxna och barn som på att barnen lär av varandra. (Skolverket, 

2010, s.6-7) 

 

Skolverket (2010b) arbetar just nu aktivt med att öka de naturvetenskapliga ämnena i 

förskolan. Utöver läroplanens innehåll gällande dessa ämnen så har de även tillgängligt 

material för pedagoger som ett extra stöd i arbetet med de naturvetenskapliga ämnena. Bland 

annat har de släppt en samling didaktiska strategier kring hur de kan arbeta med dessa ämnen 

i förskolan, något som de kallar för naturvetenskaps- och tekniksatsningen.  

Vetenskaprådet (2008) belyser också i forskningsöversikt det viktiga samarbetet mellan hem 

och förskola gällande barns lärande. Där anges också förskolans samhälleliga betydelse i 

förhållande till exempelvis skolan, då förskolan är en frivillig form. Historiskt och i nutid har 

denna organisation, alltså förskola och hem i ett samarbete, en stor betydelse för familje- och 

socialpolitik och byggandet av välfärdsstaten och sin tur påverkar detta vilken kunskap barnen 

får i förskolan. Således blir politik och samhällsströmningar högts aktuella gällande vilka 

kunskaper som skall förmedlas i förskolan. 

Braute, Nyhus och Bang (1997) nämner gällande intresset för biologi och då främst naturen, 

att det finns ett antal teorier som beskriver hur barndomen påverkar människan och vilken 

inställning till naturen som senare fås i livet. Författarna beskriver också att de upplevelser 

som betyder mest för oss människor i livet oftast grundar sig på det vi upplevt under 

barndomen, där också inflytelserika vuxna funnits med och påverkat. Därför vill de poängtera 
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att arbetet med biologi och naturen är något som är ett viktigt område att presentera, upptäcka 

och arbeta med redan i tidig ålder.  

Braute, Nyhus och Bang (1997) fortsätter att poängtera vikten av ett vidare och mer aktivt 

arbete med naturen. De har kommit fram till att barn idag inte vistas lika mycket utomhus som 

förr och att detta kan ha sin orsak i hur dagens samhälle ser ut. Genom att fler vägar byggs ut, 

städer bebyggs och expanderar så har samhällets behov fått gå före naturen.    

 

Villanueva-Gran (2011, oktober) nämner i sin artikel gällande styrdokument och läroplaner, 

att vi alla tolkar dessa på olika sätt. För att förstå innehållet måste man se det ur olika vinklar 

och i ett större perspektiv. Orden och meningarna är inte bara som det står, utan det gäller att 

tolka innebörden. 

  

Tuul, Mikser, Neudorf och Ugaste (2014) presenterar en studie där de blickar på den 

utbildningsreform som skedde främst i Estland under 1980-talet men också över flera andra 

europeiska länder. Huvudsakligen studeras införandet av en läroplan för förskoleverksamheter 

och vilka krav den i sin tur ställer på pedagogers proffesionalism samt kontrast till deras 

faktiska arbete. Det som framkommer i studien är först och främst hur viktigt det är att 

förskolor arbetar utifrån styrdokument för att kunna upprätthålla en nationell nivå. Det anses 

vara viktigt att kunna följa den övriga världens nivå på utbildning och kunskap för att ligga i 

takt och följa samhällsutvecklingen. Likaså nämns åter igen att pedagogernas kunskap är av 

stor vikt för barnens kunskap. Att arbeta utifrån en läroplan med bestämt ämnesinnehåll ställer 

också krav på pedagogernas utbildningsnivå.  

 

Hallström (2015) skriver ur ett historiskt perspektiv hur biologiämnet har en lång tradition 

inom den svenska utbildningen. En utveckling skedde främst under två olika tidsepoker, den 

ena under 1960-talet då den så kallade sputnik-chocken inträdde. Sputnik var det namn som 

världens första utsända satellit till rymden fick. En känd uppföljare till Sputnik var Sputnik 2 

som hade hunden Laika ombord. Denna händelse ledde till en ökning av forskning inom  

biologivetenskaperna och insikten blev att det gjordes en länk mellan skola, vetenskap och 

politik. Detta är också decenniet då Sverige genomgår en skolreform. Gällande biologi som 

ämne under denna tid så framgår att detta huvudsakligen kombinerades med kemi, som i sin 

tur kunde kombineras med matematik eller geografi. Biologi var således inte ett separat ämne 

utan ingick i grupp med andra ämnen.  

 

Hallström (2015) går vidare med att nämna att det under 1980- talet lades fram kritik till 

denna gruppindelning av ämnena då pedagoger inte ansågs ha god kunskap inom alla ämnen. 

Istället ville man ha separata ämnen i utbildningen av lärare. Exempelvis att ett år lades på 

biologi och ett år på kemi för att öka deras kunskap inom ett specifikt ämne. Denna förändring 

kom sedan att ske under 1990-talet då denna gruppindelning upplöstes och ämnena studeras 
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enskilt utifrån styrdokumenten. Således infördes lektioner som bland annat enbart hade 

biologi på agendan, såsom vi kan se utbildningen idag.  

 

Tittar vi på forskning som har gjorts så belyser bland annat Vetenskaprådet (2008) i en artikel 

att gällande forskning om naturvetenskap och teknik som innehåll i förskolan just nu är under 

utveckling. Forskningen har inte kommit långt i Sverige, däremot finns det ett fåtal  

internationella studier som gjorts. En sådan forskning som nämns, som bland annat innefattar 

ett  förtydligande av läroplansmålen medför att en förändring inom detta kunskapsområde är 

en väldigt långsam process då innehållet och undervisningen i förskolan ska vila på 

vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.  Dock visar studier på att antalet svenska 

vetenskapliga studier inom naturvetenskap har ökat något och fortsätter öka nu under 2010-

talet. 

 

2.1 Teoretiska utgångspunkter 

2.1.1 Läroplansteorin  

Linde (2012) nämner att läroplansteorin egentligen funnits ända sedan Platons och Aristoteles 

filosofiska era. Läroplansteorin har sin historiska grund i hur olika individer, i detta fall 

filosofer, anser att utbildning bör organiseras. Ur en historisk aspekt framträder bland annat 

filosoferna Kant, Locke och Rousseau som verkade kring 1600 och 1700 –talet,  med 

tolkningen att en läroplan eller styrdokument bör ha sin grund i hur verkligenheten är 

konstruerad, vad kunskap är och vart den kommer ifrån, värdefrågor  samt hur samhället bör 

organiseras för ett ”gott” samhälle och hur barn skall bli goda medborgare i detta samhälle. 

Andra faktorer som dessa tre filosofer tar upp gällande läroplanens stoff är bland annat 

människosyn, mer specifikt menat hur pedagogerna ser på barnen i ett lärande perspektiv. Där 

tar aspekter upp såsom vilken form av lärande som bäst lämpas för barnen, vilka krav som bör 

finnas gällande respekt och lydnad eller huruvida barnen anses vara av kännande eller 

tänkande karaktär.  

 

Likt det Tuul et al.(2014) lägger fram ur sin studie så går det här att dra paralleller till 

samhällsfaktorn, alltså det faktum att barnens lärande till viss del tycks ha kopplingar till hur 

samhället vill konstruera barnen för att sedan kunna gynna samhället på bästa sätt. Tittar man 

då på läroplanens utformning historiskt och fram tills nu så ser vi tydliga mönster som visar 

på hur dåtidens plan handlade mer om hur och vilken kunskap pedagogerna ville att barnen 

skulle ha medan det nu handlar mer om barnens egna kunskapssökande (Linde, 2012).  

 

Gunckel och Moore (2005) tar detta steget vidare och presenterar en studie som riktar in sig 

på relationen mellan pedagog och elev, mer specifikt undersöktes hur det skulle kunna se ut i 

det fall en lärare tillsammans med några elever fick vara med och påverka läroplanens 

utformande. I studien deltog en lärare i biologi, ett fåtal studenter samt de ansvariga 
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”skaparna” av läroplaner. Resultatet i studien visar hur viktigt det är att utvecklarna av 

läroplaner har en förståelse för elevers motivation och lärares engagemang. Att gemensamt 

designa en läroplan skulle således både lokalisera och möta behoven hos lärare och elever på 

bästa sätt.  

 

Med nutidens läroplan menas 1900-talets filosofi. Det var under denna era som bland annat 

filosofen tillika pedagogen John Dewey fick ett stort inflytande över utbildningens och 

läroplanens utformande. Det var under denna era som pragmatismen fick sitt genombrott, det 

innebär att man gått från den tidigare ideologin, det mer andliga och religiösa, till att se på 

människan som en mer fri varelse, fri att konstruera sin egen verklighet. Betydande aspekter 

med denna nya filosofi handlar i sin helhet om att det är medvetenheten om de grundläggande 

värderingarna, sökandet efter samförstånd, den öppna kommunikationen och de praktiska 

övervägandena som är vägen till det goda samhället. Likaså är det här tiden då demokrati blir 

ett viktigt begrepp (Linde, 2012).  

 

Linde (2012) menar på att det är globaliseringen och informationssamhället som föreligger, 

som bidrar till förändringar i läroplanen och hur den kan komma att se ut i framtiden. Med det 

understrykt så blir det tydligt att en läroplan och dess stoff är under ständig granskning, allt 

utifrån hur dagens samhälle ser ut. Läroplanen kan ses bottna sig i, oavsett vilken era som den 

representerar, vad som är en strävan efter det goda samhället. 
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3 Metodologisk ansats och val av metod 

 

3.1 Metodval 

Gällande undersökningen kring pedagogers arbete med biologi tillämpades semistrukturerade 

intervjuer vilket är vanligt förekommande i kvalitativa undersökningar. Denna typ av intervju 

innebär bland annat mer öppna frågor med utrymme för följdfrågor, vilket är bra för att få ut 

så mycket information som möjligt. Frågorna behöver inte heller ställas i en viss ordning, men 

då de innehåller samma grundfrågor så går intervjuerna sedan att jämföra (Bryman, 2011). 

 
Undersökningen som gjordes gällande granskningen av styrdokumenten genom de senaste 

femtio åren, utgick från en kvalitativ textanalys som metod. Graneheim & Lundman (2004) 

beskriver den kvalitativa textanalysen som sådan att texten som granskas uteslutande alltid är 

tolkningsbar till skillnad från den kvantitativa analysen som utgår från det som faktiskt 

uttrycks i texten. I denna studie passar den kvalitativa bättre då innehållet bör ses med vidare 

bredd och ur flera vinklar och aspekter för att finna samband mellan teori, praktik, syn och 

samhälle.   

3.2 Urval 

Vad gäller arbetet med biologi så valde jag att fokusera på flertalet förskolor i en kommun 

belägen i mellansverige. Dels på förskolor jag arbetat på och/eller besökt innan och även 

förskolor jag ej besökt tidigare, då min datainsamlingsmetod är oberoende av tidigare 

relationer samt att urvalet behöver ha en så stor bredd som möjligt. Ett vidare steg i urvalet 

blev att intervjua pedagoger som är aktiva aktörer idag och de som tillhör en äldre generation, 

de som varit verksamma inom det pedagogiska yrket någon gång under 60, 70 eller 80-talet. 

Då min frågeställning belyser en tillbakablick på hur pedagoger arbetade med biologi under 

dessa tidsperioder är det relevant för studien.  

 
Gällande studien kring styrdokumenten så valde jag att granska flertalet olika styrdokument 

och läroplaner som infunnit sig de senaste femtio åren och även tidigare.  

3.3 Procedur 

Beträffande studien kring arbetet med biologi började jag i ett förberedande skede samla på 

mig information om praktisk intervjuteknik för att på så vis öka min egen trygghet inför 

intervjurollen.  

 

Ekholm & Fransson (1992) belyser att samspelet mellan intervjuare och respondent är av stor 

vikt för en lyckad intervju och då ligger stort fokus på hur tolkningen sker mellan dessa två. 

Det handlar om mycket mer än att bara ställa frågor vid en intervju, det gäller enligt 
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författarna att vara väl medveten om att båda deltagarna går in med olika syften. Intervjuvaren 

vill ha täckande och korrekt information och respondenten vill troligtvis höja upp alternativt 

bevara sin ställning och se till att inte lämna ut information som kan leda till negativa följder 

för denne eller någon annan. Därför är det viktigt att vara tydlig med syftet för studien.  

 

Lokken & Sobstad (1995) poängterar också att intervjumetoden är en bra metod för att 

undvika missförstånd, dock skall det uppmärksammas att metoden innefattar delar av 

observation. Genom synen tolkar vi bland annat ansiktsuttryck, kroppshållning och röstens 

tonläge.  

 

Efter förberedelsefasen kontaktade jag flertalet förskolechefer via telefon och informerade om 

min studie. Efter deras klartecken bokade vi sedan in ett besök där jag presenterade mig samt 

lämnade en samtyckesblankett (se bilaga 1). Denna studie genomfördes därefter i form av 

intervjuer med pedagoger, både verksamma och icke längre verksamma. Antalet intervjuer var 

7 till antalet och för varje intervju avsattes cirka 30 minuter.  

 

Jag valde sedan under intervjuerna att använda ljudinspelning, med respondentens redan 

givna samtycke, med syfte att få med så mycket som möjligt, således valde jag att inte 

anteckna samtidigt på grund av det tidigare nämda viktiga samspelet mellan båda parter. 

Genom att inte anteckna kunde jag under hela intervjuns gång lägga mitt fokus på 

respondenten. Dock bör tilläggas att ett fåtal anteckningar gjordes och då endast gällande 

uppkomst av nya frågor under intervjuns gång.  

I ett första skede gällande proceduren för granskning av styrdokumenten började jag med att 

granska de äldre styrdokumentens innehållsförteckningar och jämförde sedan dessa mot de 

nyare versionerna och de som återfinns idag, detta för att se helheten i stora drag, vilka 

huvudaspekter som var av vikt vid den aktuella tidsperioden. Avsnitt för avsnitt lästes igenom 

upprepade gånger för att få en känsla för helheten. Sedan plockades meningar ut som jag 

ansåg var relevant för studiens syfte. Vidare så granskades sedan innehållet och tolkades 

utifrån olika faktorer såsom samhällsströmningar, människosyn, teori och trosuppfattningar.     

3.4 Datainsamlingsmetod 

Angående arbetet med biologi så skedde insamling av data genom förutbestämda 

intervjufrågor där även vissa följdfrågor var givna av mig (se bilaga 2). Genom att ha en 

semistrukturerad form av intervju var frågorna öppna och utrymmet för följdfrågor gavs även 

respondenten varpå intervjun genomgicks med visst frihetsutrymme för svar (Lokken & 

Sobstad, 1995).  

Samtliga intervjuer dokumenterades genom inspelning, detta är särskilt användbart i 

sammanställningsarbetet då inspelningen bidrar till att en mer noggran analys kan göras 
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genom att jag kan återge det inspelade materialet upprepade gånger och på så sätt minskas 

risken att något missas (Bryman, 2011). 

 
Insamling av data från styrdokumentsstudien skedde genom skriftlig dokumentation av 

genomförd granskning av styrdokument och läroplaner genom åren och nutidens, 

därkategorisering användes för att underlätta arbetet. Kategorierna utgick från det som 

framkom under själva granskningen samt utifrån de syften och frågeställningar som studien 

utgår ifrån.   

3.5 Databearbetningsmetod 

Efter genomförda intervjuer gällande pedagogernas arbete med biologi, lyssnades materialet 

av för att sedan transkriberas, kategoriseras och analyseras. Dessa kategorier framkom utifrån 

respondenternas svar och mina syften och frågeställningar. 

 
Efter genomförd granskning och dokumentation av styrdokumenten, sammanställdes 

resultatet utifrån de olika kategoriseringarna genom löpande text. Graneheim & Lundman 

(2004) nämner att det man valt ut som ”särskilt relevant” utifrån granskningen/tolkningen ska 

kunna höra till en relevant kategori och det som är utvalt ska heller inte kunna hamna i någon 

annan kategori. I detta fall gjordes en koppling mellan kategorierna och de syften och 

frågeställningar som studien utgår ifrån. 

3.6 Etiska hänsynstaganden  

Gällande studien om pedagogers arbete med biologi som innefattade intervjuer så nämner 

Vetenskapsrådet (2011) de forskningsetiska principer som finns och att det finns fyra 

dominerande krav för god forskningssed. Det första är informationskravet som beaktades 

genom min första kontakt med förskolecheferna där jag önskade genomföra studien. Sedan 

efterföljdes ett informationsbrev samt samtyckesblankett som i mitt fall ingick i samma 

dokument (Se bilaga 1), därmed beaktades krav nummer två, samtyckeskravet. Det tredje 

kravet som nämns är konfidentialitetskravet som innbär att all data jag samlat in förvaras i 

säkerhet och att det endast är jag som har tillgång till detta. Genom att inte namnge 

exempelvis förskolans namn eller pedagogers namn i någon form så har jag därmed ökat 

säkerheten av datan. Det fjärde kravet är nyttjandekravet som innebär att jag som granskare 

inte delger någon information som uppkommer till exempelvis övrig personal.   

 
Löfdahl (2014) nämner att den goda forskningsseden som finnes i högskolans verksamhet 

bland annat medför att studenter samt andra forskare inte får samla in personuppgifter som 

kan innebära att specifika individer går att spåra. I denna delstudie som innefattar granskning 

av styrdokument, så är detta inte aktuellt då inga personer figurerar i undersökningen och inte 

heller några personliga kopplingar till det textmaterial som granskats. Materialet är i detta fall 

helt offentligt för allmänheten.  
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3.7 Validitet och reliabilitet 

Gällande studien om arbetet med biologi, som innefattade intervjuer, så nämner Bryman 

(2011) att reliabilitet bland annat innebär faktorer såsom hur intervjuerna har gått till, 

exempelvis om utförandet har varit likartat under samtliga intervjuer. Då innefattar det bland 

annat om miljön varit densamma och om frågorna ställts på samma vis. 

 

Denna studie genomfördes med likartade förutsättningar. Intervjuerna hölls enskilt i ett rum 

och utan yttre störningsmoment. Samtliga respondenter fick samma frågor, som ej var ledande 

och även i samma ordning som jag lagt upp dem. Även fast ordningsföljden inte var ett krav 

så innebär det än dock att reliabiliteten ökar (Bryman, 2011). Följdfrågorna var dock av 

varierande form, något som inte påverkar reliabiliteten. 

 

Malterud (1998) menar på att validitet och reliabilitet måste värderas något annorlunda i 

studier som innefattar den kvalitativa inriktningen i jämförelse med den kvantitavia. Inom den 

kvalitativa forskningen anser man inte att en tillförlitlighet kan räknas genom siffror, istället 

handlar det om att kunna på ett bra sätt beskriva det som samlats in och bearbetats på ett 

systematiskt sätt. Det är även viktigt att beskriva de förutsättningar som fanns innan studien 

och sedan genom hela processen.  

 

Denna beskrivning av validitet har genom denna studie beaktats då ingen genomförlig 

värdering gjorts gällande beräkning av mängd på något vis. Det aktuella i studien har inte haft 

sitt fokus på siffror utan snarare samband, mönster och tolkning, något som således lämpar sig 

bättre inom den kvalitativa grenen som denna studie innefattar.  

 

Gällande studien om styrdokument som innefattade textanalys så nämns det att i den 

kvalitativa grenen är mer vanligt att använda begreppet trovärdighet.Viktiga aspekter att 

företa sig är exempelvis att öppet redovisa metoden och då mer speciellt hur en eventuell 

kategorisering skett, att ha en välutformad datainsamlingsmetod och att beskriva så noggrant 

som möjligt det sammanhang i vilket datainsamlingen gjorts (Graneheim & Lundman, 2004).  

 

I denna delstudie har min textanalys utgått från samma kriterier. Metoden är öppet redovisad 

samt kategoriserad och ytterliggare även beskriven i sammanhanget som i detta fall är 

påvisandet av kopplingen mellan kategorierna och de syften och frågeställningar som studien 

utgår ifrån.  
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4 Resultat 
 

Nedan presenteras resultatet från studien. Det kommer att göras i två delar,  

delstudie 1 – arbetet med biologi och delstudie 2 – styrdokumenten.  

 

4.1 Delstudie 1 

Genomförda intervjuer var 7 till antalet och respondenterna representerar någotsånär ”varsitt 

decennium”. Resultatet kommer att sammanföras i löpande text med några rubriker utifrån 

kategorierna som gjordes under granskningen av insamlad data.  

 

I studien anges respondenterna med siffrorna 1-7, där respondent 1 var verksam under 1970- 

talet, respondent 2 och 3 under 1980-talet, respondent 4 och 5 under 1990-talet och slutligen 

respondenterna 6 och 7 som varit aktiva sedan 2000-talet och är aktiva idag.   

 

4.1.1 Arbete utifrån styrdokument 

 

Det framgick under samtliga 7 intervjuer att styrdokument var något som alla arbetade utifrån. 

Gällande de respondenter som var verksamma även innan förskolans läroplan trädde i kraft 

1998, så arbetade även de utifrån styrdokument. 

 

Respondent 1 berättar att 1970 –talet var en tidsperiod fylld av förändring, där bland annat  

barnstugeutredningen faställde en samhällelig barnomsorg. ”Man kan säga att det gick från 

lek till pedagogik, där förskola blev förskola och fler barn skulle få möjlighet till barnomsorg 

så föräldrarna kunde arbeta, främst mammorna då. Det var en tid med mycket politik och 

samhällsfrågor” Under denna tid pågick alltså uppbyggnaden av mer faställda styrdokument 

för den nya förskolan. Riktlinjer som användes var riktade till barnpassning och omsorg.  

 

”På den tiden, under 1980-talet någon gång, slutet om jag minns rätt,  så hade vi något som 

hette pedagogiskt program för förskolan, den fungerade ungefär som dagens läroplan men 

var mer punktad” (respondent 2, aktiv under 1980-talet). 

  

Respondent 3 som också var aktiv under 1980- talet, bekräftar användandet av detta program 

och nämner att denna punktform hade ett avsnitt som hette Innehållet i förskolan, där en stor 

del var centrerat till biologi, även om detta inte benämndes som ett ämne i sig utan istället 

hade kategorier som Natur, Livsloppet och växter bland annat.  

 

Respondent 4 och 5 som var aktiva under 1990-talet, beskriver uppkomsten av läroplanen 

som det största lyftet för deras yrke. ”Det ställdes högre krav på oss pedagoger, eftersom vi 

inte hade någon direkt vägledning på hur vi skulle uppnå målen i läroplanen” (respondent 4). 
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Respondent 5 beskriver införandet av läroplanen som ett ”statuslyft” för yrket. ”Det blev 

viktigare med själva lärandet, att ha kompetens i både pedagogik och didaktik”.  

 

Respondent 6 och 7 är båda aktiva idag och varit sedan början av 2000-talet. Båda två har 

varit med i förskolans verksamhet när revideringen av läroplanen kom 2010. De har således 

arbetat utifrån både planen som fanns 1998 och planen som kom 2010. Respondent 6 börjar 

med att berätta att en märkbar förändring var förtydligandet av ansvarsområden. Exempelvis 

vilket ansvar förskoleläraren innehar, vilket ansvar arbetslaget har och förskolechefens ansvar. 

Detta medförde en annan typ av struktur i arbetet där det blev en tydlig uppdelning.  

 

Respondent 7 fortsätter på samma spår och beskriver några förändringar som var märkbara 

genom revideringen. ”När det kommer till ämnesområden så tillkom det lite mer inom det 

naturvetenskapliga och matematik vet jag, annars var det mycket om utvärderingar och 

uppföljning”.  

  

4.1.2 Att arbeta med biologi 

 

Respondent 1 berättar att de arbetade väldigt mycket med biologi under 1970-talet. Det som 

var främsta fokuset innefattade mestadels natur och växter, hur träden växer eller hur djuren 

lever. Andra områden handlade om människan, hur vi blir till eller hur vi ser ut inuti kroppen. 

”Vi var mycket utomhus även om det inte var regelbunda skogspromenader, vi var mycket till 

biblioteketet också och hämtade mycket svar där på barnens frågor” (respondent 1). Vidare 

nämner respondent 1 hur de arbetade en hel del med samhällsfrågor som ändå var relaterade 

till biologi, såsom farligt avfall, nedskräpning och luftföroreningar. 

     

Respondent 2 och 3 som var aktiva under 1980-talet, berättar hur de båda arbetat med biologi, 

där det till stor del handlade mycket om naturen. De beskriver båda hur de spenderade mycket 

tid utomhus tillsammans med barnen och båda nämner att de hade regelbundna skogsbesök. 

”När vi va i skogen så minns jag att vi pratade mycket om vad djuren äter i skogen och att vi 

sedan samtalade kring vad vi människor kan äta i skogen, det handlar ju mycket om vad 

barnen frågar om” (respondent 2).  

  

Respondent 4 som var aktiv under 1990-talet, beskriver att arbetet med biologi handlade 

mycket om djur och mat. Då förskolan låg naturnära och dessutom nära en bondgård så fick 

barnen göra regelbundna besök dit. Utifrån barnens intresse så arbetade de mycket kring detta 

område, ”samtalen handlade om allt från hur vi får mjölk från kon till vad som händer med 

mjölken i våra kroppar sen” (respondent 4). 

 Respondent 5, också aktiv under 1990-talet, berättar att just biologi inte var ett ämne som de 

arbetade mycket kring under den aktuella tidsperioden. ”Inte som ämne i sig, däremot så var 

vi mycket ute i naturen och rörde mycket på oss, det tyckte vi va viktigt”. Vidare så nämner 
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respondenten hur denna syn varierade i arbetslaget, ”en del pedagoger tycker ju att biologi är 

roligt och då arbetar de mer med det tror jag” (respondent 5). 

 

Respondent 6 och 7 som är verkamma idag berättar båda att de arbetar med biologi på 

grundnivå, att mycket handlar om att väcka ett intresse hos barnen för biologi. De bedriver 

mycket utomhusvistelse med regelbunda skogsbesök. Utomhus pratar de mycket med barnen 

kring natur och växter. Respondent 6 berättar också att de har en kompost på gården där 

barnen får vara delaktiga i processen. Respondent 7 nämner att de arbetat en del med 

nedskräpning, bland annat med projektet ”håll Svergie rent”.  

 

4.1.3 Sammanställning av resultat 

Nedan presenteras en kort sammanställning av resultatet. Det är några av de huvuddrag som 

framkom under intervjuerna med pedagogerna och som speglar deras arbete under respektive 

tidsepok.  

     

 

 

               1970-talet                                 1980-talet 

 

 

        

 

 

 

 

 
   Figur 1 beskriver de övergripande områdena som                          Figur 2 beskriver de övergripande områdena som                   

   pedagogerna arbetade med kring 1970-talet                                   pedagogerna arbetade med kring 1980-talet 
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 Människan 

 Bibliotek 

 

 Punktat styrdokument 
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          1990-talet                           2000/2010-talet  

 

 

 

 

 

 

Figur 3 beskriver de övergrupande områdena som  
pedagogerna arbetade med kring 1990-talet 
 

 

 

 

                                                                                                   Figur 4 beskriver de övergripande områdena som 

                                                                                                   pedagogerna arbetade med kring 2000/2010-talet 

 

Det framgår precis som (figur 1) beskriver, att de under 1970-talet inte hade en läroplan så 

som den är framställd idag. Det var en tidsepok som precis började närma sig det mer 

pedagogiska och kunskapsinriktade innehållet till skillnad från den tidigare ”barnpassningen”, 

något som syns tagit form under 1980-talet då den mer punktade formen av styrdokument 

tillkom (se figur 2), således ett mer konkret innehåll på vad som föräntas av förskolans 

verksamhet. 

1990-talet är en tidsepok då den första läroplanen kom för förskolan (se figur 3), detta märks 

inte främst på det statuslyft som pedagogerna beskriver, som skedde i samband med det. 

Förskolan blev en viktig del inom utbildningsväsendet varpå kompetensen blev ett ökat krav 

för lärarna. Under 2000-talet och fram tills nu syns det fortfarande tydligt genom läroplanens 

revidering att pedagogerna har ett ökat krav och att förskolan ses ännu mer som en del av 

barns utbildning. Det är ett ökat innehåll både jämtemot pedagogernas roll och för barnens 

lärande (se figur 4).     
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4.2 Delstudie 2 – styrdokumenten  

 

Resultatet kommer att presenteras i olika block där det framgår om, och i så fall på vilket sätt 

biologiämnet inkluderats i styrdokumenten. Det kommer att inta sin början kring 1970-talet 

och fortskrida fram tills nu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figur 5 beskriver kortfattat huvuddragen för ”Barnstugeutredningen” som var de riktlinjer pedagoger utgick från. 

(SOU 1972:27, s.13) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figur 6 beskriver kortfattat huvuddragen för vad dom togs upp i ”Det pedagogiska programmet”som pedagoger  

Arbetade utifrån under 1980-talet. (Pedagogiskt program för förskolan, 1987:3, s.9) 

Styrdokument kring denna tid utgick från den så kallade Barnstugeutredningen. 

Det genomsyras bland annat av demokratiska ideal och likvärdiga uppväxtvillkor 

för barn. Förskolans mål skall ge uttryck för samhällets syn och omsorg för varje 

barn och dennes rätt till goda utvecklingsmöjligheter. Målet skall även ge uttryck 

för en framtidssyn där utvecklingsmöjligheter står i ett ömsesidigt förhållande till 

samhälle och dess utvecklingsförändring.  

 

Den pedagogiska verksamheten skall bygga på ett vetenskapligt förhållningssätt. 

 

Detta styrdokument bygger på ideér från Jean Piagets utvecklingspsykologi där 

hans teori om barnets utveckling i olika stadier påverkas av sin omgivning, vilket 

innebär att samhället har ett stort ansvar för barnets personlighetsutveckling. 

 

Förskoleverksamhetens innehåll var ganska kortfattat beskrivet  men innehöll 

bilagor som fokuserade på språk, lek, bild, musik, social omvärldsorientering och 

slutligen naturvetenskaplig  begreppsbildning som också är det enda som 

snuddar vid biologiämnet.  

 

 

 

 

-1970 

Barnstugeutredningen var föregångare och lade grunden för de övergripande 

målen för förskolan som här återfinns i det styrdokument som heter ”Det 

pedagogiska programmet för förskolan”.  

 

I det pedagogiska programmet organiseradess innehållet i områdena Natur, 

Kultur och samhälle. Dessa tre områden skulle inte ses som en ämnesinriktad 

uppläggning, utan delarna skulle snarare på ett naturligt sätt integreras i den 

praktiska verksamheten, bland annat genom ett temainriktat arbetssätt. 

Pedagogerna skulle då välja innehåll utifrån barnens förmåga, de tankar och 

intressen som de uttrycker samt vad som bedömts vara viktigt för dem. 

 
 

-1980 
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Figur 7 beskriver kortfattat innehåll och betydelser med läroplanens tillkomst för pedagoger och förskoleverksam- 

heter under 1990-talet. (Utbildningsdepartementet, 1998, s.4) 

 

 

 

 

 

Analys 
 

 
Figur 8 beskriver det som förändrades genom revideringen av läroplanen 2010.  

(Skolverket, 2010, s.3) 

 

Under 1990-talet sker en stor förändring inom barnomsorgs- och utbildningssektorn. 

Detta är något som märks tydligt, inte minst i styrdokumenten.  

 

1998 är det år då den första läroplanen införs för förskolan, Lpfö 98. 

Detta sker i samband med att förskolan nu förs över från Socialdepartementet till 

Utbildningsdepartementen. Detta innebär i sin tur att förskollärare nu innehar 

samma krav på behörighet som övriga lärare.  

 

Skolverket blir ny tillsynsmyndighet för förskolan och införandet av förskoleklass 

som egen skolform träder i kraft. Daghem och deltidsgrupp försvinner som begrepp 

ur skollagen och ersätts med förskola.  

 

Styrdokumentens innehåll, närmare bestämt den nya läroplanen har ett innehåll som 

innefattar dessa områden: 

-Normer och värden 

-Utveckling och lärande 

-Barns inflytande 

-Förskola och hem 

-Samverkan med förskoleklass, skola och fritidshem 

 

Specifika kunskapsområden som har fokus i läroplanen är: språk, skapande, 

matematik, musik, teknik och naturkunskap.  

 

 

 -1990 

Under denna tidsepok tillkommer en revidering av 1998 års upplaga av läroplanen. 

Revideringen innefattar ett förtydligande samt en komplettering för målen, främst 

gällande barns språkutveckling, naturvetenskap och teknik samt matematik.  

  

Utöver dessa tillägg så har två nya kapitel tillkommit som bearbetar områdena 

uppföljning, utvärdering och utveckling, samt förskolechefens ansvar. Det har också 

gjorts ett förtydligande gällande olika ansvarområden och uppdelningar mellan 

förskolläraren och arbetslaget. 

 

Inkludering av biologiämnet kan ses öka här genom kompletteringen för området 

naturvetenskap.  

 

2000/ 

2016 
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4.3 Jämförande analys utifrån intervjuresultatet 

 
Det som framkommer utifrån resultatet är bland annat hur samtliga pedagoger har arbetat 

utifrån någon form av styrdokument, där det finns skillnader i innehållet. Tittar vi exempelvis 

på hur pedagogerna arbetat utifrån styrdokumenten blir det tydligt att ju längre bak i tiden vi 

kommer, desto mindre inflytande har barnen. Genom läroplanens förändring och 

förtydligande så är det märkbart hur synen ändrats till att mycket skall utgå från just barnens 

intresse och delaktighet.  

 

Gällande inkluderingen av biologiämnet så förekommer ämnet under alla tidsepoker, med viss 

variation och i olika utsträckning. Naturen och kroppen är de specifikt återkommande teman 

som majoriteten arbetat kring. Utevistelse har varit en stor del under nästan samtliga 

årtionden, dock med variation på syftet. Exempelvis under 1990-talet handlade utevistelsen 

mer om att barnen skulle få röra sig ute i det fria, helt enkelt för att de skulle må bra av det, 

medan det under 1970-talet handlade mer om kunskap om naturen.  

 

Det som är utmärkande genom detta resultat är hur det på senare år blivit ett ökat krav på 

innehåll, likaså gällande pedagogiken och pedagogernas kompetens. Det har i jämförelse med 

1970-talet blivit ett betydligt mer ämnesinriktad innehåll i förskolan.  

 

   

4.4 Jämförande analys utifrån styrdokumenten  

 
Det som är mest utmärkande i resultatet av styrdokumenten är främst två beståndsdelar. 

Den ena är hur synen på barn och kunskap förändrats, från att se barnet som en passiv aktör 

till en självständig aktör. Den andra är hur innehållet förändrats, från att ha nästintill inga 

ämneskunskaper, till att inneha väldigt många sådana delar.  

 

Ämnet biologi inkluderades redan kring 1970-talet, dock utan tydliga riktlinjer för hur detta 

bör inkluderas. 30-50 år senare har det tillkommit riktlinjer för detta och det har dessutom 

blivit ett högre fokus på detta område idag.  

 

Bilderna nedan visar exempel från olika tidsepoker på hur innehållet och målen i förskolan 

såg ut utifrån styrdokumenten, med inriktning mot biologi och naturvetenskap. 
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Figur 9 visar hur innehållet såg ut, bland annan gällande inkludering 

av biologi i ”Barnstugeutredningens riktlinjer” som var de riktlinjer 

som följdes kring 1970-talet.  

(SOU 1972:26, s.10-11) 

 

 

 
Figur 10 visar bland annant på vilket sätt biologi inkluderades i förskolans verksasmhet 

kring 1980-talet då riktlinjerna följdes utifrån ”Det pedaogiska programmet  för förskolan”. 

(Pedagogiskt program för förskolan 1987:3, s.5) 
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                  Figur 11                                                                                    Figur 12 

          (Utbildningsdepartementet, 1998, s.2)            (Skolverket, 2010a, s.3) 

 

Figur 11 och 12 visar på skillnaden i innehållet från lpfö98 respektive revideringen 2010.  

 

Nedan visas skillnad i de mål som förskolan beskriver i läroplanen, i detta fall mål som 

inkluderar biologi. En jämförelse mellan 1998 års upplaga (figur 13) och revideringen 2010 

(figur 14).  

 

                                                                  Mål 

                                          

Förskolan skall sträva efter att varje barn 

 

 

 

 

 

 
 

    Figur 13, mål som inkluderar biologi  

   (Utbildningsdepartementet, 1998, s.9) 

 

 
                                                                                                        Figur 14, mål som inkluderar biologi 

                                                                                    (Skolverket, 2010a, s.8) 

 

 

 
 Utvecklar förståelse för sin egen 

delaktighet i naturens kretslopp 

och för enkla naturvetenskapliga 

fenomen, liksom sitt kunnande 

om växter och djur 

Förskolan skall 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 

 Utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, 

dokumentera, ställa frågor om och samtala om 

naturvetenskap 
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5 Diskussion 
 

5.1 Resultat i relation till tidigare forskning 

Gällande pedagogernas arbete med biologi visade resultatet att biologi är ett ämne vilket 

inkluderats i förskoleverksamheten sedan 1970-talet och fram tills nu. Det har inkluderats 

med viss variation men framför allt med olika syften bakom.  

Det som framgår tydligt i resultatet är att biologiämnet inkluderats mer i 

förskokleverksamheten under de senare åren, något som kan relateras till styrdokumentens 

förändring där ämnet fått ett större utrymme. Att biologi och övriga naturvetenskapliga ämnen 

fått en allt större plats i den reviderade läroplanen kan grunda sig i det som både Christidou 

(2011) och Skolverket (2013) tar upp i sina forskningsresultat, att det i Sverige visat sig att det 

inom detta område finns ett väldigt lågt intresse hos elever idag, varpå en ökning av ämnet i 

förskolan kan vara ett försök till att förändra den trenden. Genom att exemepelvis inkludera 

mer biologi redan i förskolan så kan barnen redan i tidig ålder få ett intresse för området.  

På vilket sätt och i vilken utsträckning biologi inkluderats i förskoleverksamheten skulle alltså 

kunna sättas i relation till intressenivån till ämnet och i sin tur kan det intresset spegla sig i 

kunskap. Tidigare forskning har visat vilken stor roll kunskapen spelar i pedagogers utövande. 

Rozenszajn & Yarden (2015) hänvisar till detta i sin studie där flera pedagoger själva nämner 

värdet av god kunskap inom området biologi och att detta påverkar hur det lärs ut till barnen. 

Lindahl (2004) styrker detta och poängterar samtidigt hur pedagoger idag ges en bättre 

utbildning med syfte att öka förutsättningarna för barnens lärande. 

I ett helhetsperspektiv blir resultatet tydligt i att alla dessa faktorer tillsammans bidrar och 

påverkar hur biologi inkluderas och utövas i förskolan. Har barnen ett intresse för biologi ökar 

chansen att de tar med sig den synen från förskolan och ut i skollivet, det ökar chansen till att 

de söker sig till utbildningar inom området och sedan arbetar med det i vuxen ålder. Denna 

kedja kan ses bottna sig i intresse för att sedan inbringa kunskap och på så sätt bärs det med 

under livet. 

För att barnen skall få detta intresse i så tidig ålder som möjlig så ställs det krav på pedagoger 

idag, något som även genomsyras i dagens läroplan. Dagens läroplan står i kontrast till 

tidigare läroplaner när det kommer till dessa ”krav”. Förskolan kan sägas ha gått från omsorg 

och barnpassning till att bli mer pedagogiskt och didaktiskt inriktad.  

Något som också framkommer genom resultatet är hur samhället, till viss grad, har påverkat 

förskolans utformning och innehåll. Styrdokumentens tillkomst är på uppdrag av regeringen 

och här blir det alltså relevant att spekulera kring huruvida innehållet som bestämts kan sättas 
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i relation till hur samhället ser ut i rådande tid och vad som förväntas av förskolan. Precis som 

det också tydligt står i exempelvis styrdokumenten som förelågs kring 1970-talet. 

 

Förskolan bör inte innebära undervisning i 

traditionell mening, den bör inte arbeta efter 

bindande kursplaner eller ställa prestationskrav. 

Varje barn skall stödjas och stimuleras utifrån sina 

speciella förutsättningar. Det är därför viktigt att 

detta sätts i sammanhang med vilken människa man 

önskar fostra och hur människan som barn, ungdom 

och vuxen kan relateras till sitt samhälle (SOU 

1972:27, sid.13) 

Detta är också något som styrks av Linde (2012), som menar på att det är globaliseringen och 

informationssamhället som föreligger, som bidrar till förändringar i läroplanen och hur den 

kan komma att se ut i framtiden.  

Genom detta kan det styrkas att styrdokumenten har sitt inflytande utifrån samhällsaspekter, 

varför vi kan dra slutsaten att samhället har bidragit till förskolans innehåll. Frågan är då 

huruvida pedagogernas arbete också speglar sig i rådande samhällsströmningar.   

 

 

5.2 Kritisk reflektion 

5.2.1 Metod 

Jag är nöjd med de resultat som framkommit och jag upplever metodvalen som ett bra 

alternativ för att få svar på de frågeställningar jag hade. Det hade dock varit önskvärt med ett 

större underlag där fler respondenter deltagit, främst för att kunna ge en mer korrekt bild av 

hur deras arbete förefallit genom åren. Detta visade sig vara svårt att uppnå, främst att finna 

respondenter som var aktiva så långt tillbaka i tiden och i relation till tidsramen för denna 

studie. I sådant fall hade det varit bra med en utökad efterforskning som sprider sig över en 

större del av Sverige och inte bara inom samma region.  

Vidare så hade jag även lagt till några frågor i intervjudelen som kunnat ge ett tydligare svar 

på den tidigare nämnda speglingen i rådande samhällsströmningar. Det fanns frågor relaterade 

till detta men ett alternativ hade varit att omformulera någon av dessa eller haft fler. Det 

framkommer hur pedagogerna har arbetat med biologi men inte huruvida det har ett samband 

med dagsaktuella samhällsfrågor, detta är något som istället blir tolkningsbart i kombination 

med resultat från styrdokumentens historia.        
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5.3 Vidare forskning 

 

Som ovan nämnt, gällande det praktiska arbetet i förskolan i kombination med styrdokument 

och rådande samhällsfrågor, så hade jag gärna fördjupat mig inom kopplingen mellan dessa. 

Att se hur stor alternativt liten påverkan samhället har på det praktiska arbetet. Främst för att 

jag tror att det kan vara en skillnad mellan att inneha en läroplan och att följa en läroplan. 

Frågan som jag således anser vara obesvarad till viss grad är alltså huruvida läroplanen styr 

förskolans verksamhet helt och hållet i praktiken och om alla förstår läroplanen likadant. För 

detta behövs en större bredd i studien och mer tid.  

 

Detta är också något som bör beaktas precis som Villanueva-Gran (2011, oktober) nämner i 

sin artikel. Att förstå läroplanen handlar om att se det i ett större perspektiv, att varje mening 

innebär en större betydelse och att sedan tillsammans överföra detta i förskoleverksamheten.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1 

 
Hej! 

Mitt namn är Jenny Grundin och jag läser till förskollärare på Karlstad Universitet.  Just nu är 

jag inne på termin 6 av 7 och är igång med mitt examensarbete. Jag har valt att arbeta med 

temat Biologi. 

 

Min frågeställning jag utgår från handlar om pedagogers arbete med biologi i förskolan, vad 

det innebär och vilka aspekter som påverkar innehållet etc,. 

Jag kommer att ankyta detta till hur styrdokumenten formats under de senaste 50 åren.  

 

Min studie kommer bestå av en intervjudel (cirka 30 min) där jag kommer att ställa några 

specifika frågor kring området. Jag kommer under tiden för intervjun att spela in samtalet. Det 

är endast jag som kommer att ha tillgång till detta material och efter genomförd studie 

kommer all insamlad data att raderas. I detta arbete kommer varken ditt namn, arbetsplats 

eller annan personlig information att nämnas.  

 

Din medverkan skulle betyda mycket för mig! Tider kan vi komma överens om. 

Svar önskas senast ....................... 

Mvh Jenny Grundin 

(Tfnnummer), (mail) 

 

För att kunna genomföra denna intervju så behöver jag ett samtycke av dig.  

 

Jag samtycker till att deltaga i denna intervju om Biologi i förskolan. På samma gång 

samtycker jag även till att intervjun spelas in. 

 

Underskrift  

 

Datum------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Notera att en underskrift här inte är bindande, du kan när som helst välja att avbryta din 

medverkan under hela processen. 
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Bilaga 2  

Intervjufrågor 

 

- Under vilken tid har du arbetat med barn? 

Ex. 70-talet osv.. 

 

- Hur länge har du arbetat med barn? (om fortfarande verksam)  

 

- Var ni/du självbestämmande eller hade ni några former av styrdokument att följa? 

Vidareutveckling beroende på svar. Eventuell fråga om hur personen upplever skillnad 

mellan att följa styrdokument kontra att ej göra det. 

 

- Idag arbetar man kring olika ämnen i förskolan, hur såg arbetet ut på ”din tid”? Var 

låg fokuset? (ämnen, relationer, samhällspåverkan etc,.) Vidareutveckling beroende på 

svar.  

 

- Ämnet biologi är en del som skall vara verksam i förskolan enligt styrdokumenten. 

Hur har du/ni arbetat med biologi i förskolan? Och hur arbetar du/ni nu? (om 

fortfarande verksam), vilken typ av biologi, materialanvändning osv..  

 

- Upplever du att det finns gott om utrymme för att kunna styra verksamhetens innehåll 

själv? Exempelvis, om du vill arbeta mycket med ett visst ämne, har du möjlighet till 

detta? Följfråga: I så fall, vad/vilka ämnen skulle du anse var viktiga för barn i 

förskolan? Motivering. Följdfråga: Någon förändring genom åren? Både gällande ditt 

arbete med biologi och ur barnens perspektiv. 

 

- Gällande biologi, märker du något intresse hos barnen som är på deras initiativ? I så 

fall, vilken typ av biologi märks vanligast?  

 

 

/Jenny Grundin 

 


