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Abstract 
 

The purpose of this study was to examine and contribute with more knowledge 
about children´s perceptions of rainfall and its role in the water cycle. In order 
to reach a result, eleven children, in the ages four to five years old, has partic-
ipated in the study through qualitative interviews, during the timeline of two 
days. The answers from the interviews has shown a variety among the individ-
ual participants. The result in this study shows a mutual perception among the 
children of the fact that rainfall is important for all the living things on this 
earth. The children share a mutual perception of the fact that water constantly 
runs in a natural cycle. Even though the answers among the children has shown 
a big variety, they share a mutual general impression. Most of the children had 
the perception that clouds consist of waterdrops and some of these children 
even hade the perception of how clouds take form. 
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Sammanfattning 
 

Syftet med detta examensarbete var att undersöka och bidra med mer kunskap 
om barns uppfattningar om regnvatten. För att få fram ett resultat har kvalita-
tiva intervjuer genomförts, med elva barn i åldrarna fyra till fem års ålder, un-
der två dagar. Svaren i undersökningen har varierat mycket från individ till 
individ. Resultatet i undersökningen har visat att samtliga barn har en gemen-
sam uppfattning om att regnvatten är viktigt för allt levande på jorden och att 
allt vatten rör sig i ett ständigt naturligt kretslopp. med en gemensam helhets-
uppfattning. De flesta av barnen i undersökningen hade uppfattningen om att 
moln består av vattendroppar varav hälften hade en uppfattning om hur moln 
bildas. 

 
Nyckelord 

Regnvatten, vattnets kretslopp, regn, regndroppar, moln, uppfattningar, för-
skola, barn. 
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1 INLEDNING  

Doverberg & Pramling Samuelson (2000) menar att för att barn ska kunna lära 
och utvecklas behöver dem få utforska och utmanas. Det blir pedagogernas 
jobb att ta reda på hur barns tidigare erfarenheter ser ut och vad de har för 
uppfattningar om vissa fenomen, för att sedan kunna skapa lärandesituationer 
med det som grund. Detta examensarbete kan bidra till en större förståelse för 
hur barn i åldern fyra- fem år uppfattar regnvatten och dess roll i vattnets krets-
lopp. Genom att utgå från barnens intressen blir ämnet än mer lustfyllt, vilket 
i sin tur kan väcka barnens nyfikenhet och lust att lära ännu mer om naturens 
olika kretslopp.  Elfström, Nilsson, Sterner & Wehner-Godée (2014) menar att 
barn i sitt utforskande skapar och tar till sig naturvetenskapliga begrepp, ge-
nom dialog mellan barn och pedagog, samt mellan barn och barn, byggs bar-
nets förståelse för ord och händelse fram och skapar en helhet. Vidare menar 
Elström m.fl. (2014) för att ett begrepp ska fastna hos barnen behövs begreppet 
upprepas samt utforskas i ett sammanhang och genom detta kommer tillslut ny 
kunskap växa fram. Genom att förskollärare bildar sig en uppfattning om vilka 
tidigare erfarenheter och uppfattningar barn har om ämnet så får förskollärare 
en bättre grund att stå på för att sedan kunna utmana barnen vid utforskandet 
av naturvetenskapliga fenomen. Harlen (1996) berör vikten av att barn får ut-
forska och prova sig fram för att tillslut kunna koppla samman begrepp med 
erfarenheter. När barn får möjlighet att utforska och sätta sina funderingar på 
prov bidrar det till en förståelse av deras omvärld och hur de kan tackla den. 

1.1 Bakgrund 

 

Livet på jorden är helt beroende av vattnet och vattnets kretslopp. Andersson 
(2001) beskriver att genom vattnet får växterna sin dos av salt, samt det de 
behöver för sin fotosyntes. Vi människor behöver vatten för att behålla vår 
vätskebalans för att kroppen ska kunna sköta de livsviktiga processer som sker. 
Från växter, människor, djur, hav, vattendrag och sjöar avdunstar vatten, som 
stiger upp som för ögat osynlig vattenånga. Vattenångan stiger, kondenserar 
och bildar tillslut moln. När molnet är tillräckligt tungt från iskristaller och 
vattendroppar faller det ner som nederbörd. På detta sätt förflyttas vattnet över 
hela vår jord i ett oändligt kretslopp. Harlen (1996) beskriver vikten av att barn 
får utforska naturvetenskap tidigt, att naturvetenskapliga ämnen är minst lika 
viktiga som andra ämnen. Genom att barn får utforska och prova sig fram får 
barn verktyg att lättare förstå sin omvärld och även att tackla framtida situat-
ioner barnen kan tänkas stöta på. En annan positiv effekt av att tidigt introdu-
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cera naturvetenskapliga ämnen, är att barnen får ett grepp om ämnet inför fram-
tida studier. Barn som får utforska naturvetenskapliga ämnen får oftast en po-
sitiv bild av ämnet. Harlen (2010) menar även att barn alltid har tidigare erfa-
renheter och uppfattningar om naturvetenskapliga fenomen, om pedagoger inte 
synliggör dessa bär barnen med sig dessa uppfattningar och får svårt att ta in 
nya intryck och sanningar om fenomenet ifråga. Barn behöver få omprova sina 
tanker och teorier för att kunna ta till sig nya erfarenheter och kunskap om 
ämnet. Det är alltså av stor vikt att pedagoger alltid tar tillvara på barnens tidi-
gare erfarenheter och tankar(Harlen, 2010). 

Helldén, Jonsson, Karlefors & Vikström (2010) skriver om vikten språket har 
vid utforskandet av naturvetenskap. Förskollärare bör vara medvetna om att 
barn kan använda sig av vissa ord och begrepp som kanske inte har samma 
innebörd för dem som för förskollärare eller andra barn. Viktigt att synliggöra 
barnens språk och på djupet ta reda på vad barnen verkligen menar med det de 
säger. Genom att barn redan i förskoleåldern får ta del av ett naturvetenskapligt 
språkbruk har de lättare att förstå naturvetenskap i högre skolålder. Även om 
barn i tidig ålder inte förstår alla ord och begrepp som används är det ändå bra 
att de får höra begreppen. Helldén m.fl. (2010) menar  att förskollärare bör vara 
närvarande vid utforskandet av naturvetenskap för att kunna utmana barnen 
med frågor och stimulera barnens tänkande vidare i olika situationer.  
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1.2 Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att bidra med mer kunskap om fyra- femå-
ringars uppfattningar om regnvatten och dess roll i vattnets kretslopp. 

1.3 Frågeställning 
• Vilka uppfattningar har fyra- femåringar om regnets betydelse?  
• Vilka uppfattningar har fyra- femåringar om hur moln bildas? 
• Hur förklarar fyra- femåringar vattnets kretslopp? 
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2 FORSKNINGSÖVERSIKT 

Villarroel & Ros (2013) studerade i sin undersökning barns tankar om regn och 
vattnets kretslopp. I undersökning presenterades barns kapacitet att verbalt för-
klara fenomenet vattnets kretslopp och delarna som innefattas i fenomenet, 
jämfört med hur de uttryckte sina tankar om ämnet på papper genom att rita. 
Ungefär hälften av barnen i undersökningen visade förmåga att förklara att 
regn kommer från moln, resterande barn antydde att regn kommer från him-
melen men visste inte varifrån i himmelen. Undersökningen visade att en åt-
tondel av barnen hade förståelse för att moln består av vatten, ungefär hälften 
av de deltagande barnen, hade uppfattningen att moln består av andra ämnen 
som bomull eller socker. Resultat som presenterades var även att de yngsta 
barnen, 5-6 år, i undersökningen hade kapacitet att uttrycka sina tankar om 
ämnet verbalt, men lyckades inte synliggöra dessa tankar på papper genom att 
teckna. Däremot presenterades att barn i åldern 6-7 år kunde uttrycka sig på 
likartat sätt både verbalt och genom att teckna(Villarroel, Ros, 2013). 

Ahi (2017) har i sin studie undersökt huruvida barn kan öka sin förståelse för 
regn och vattnets kretslopp genom att använda en teknik där barnen först får 
rita sin uppfattning om regn och vattnets kretslopp. Därefter följer ett antal steg 
för att öka barnens kunskaper kring ämnet. Resultat som presenterades var att 
barnens förståelse för ämnet ökade en del. De delar i vattnets kretslopp som 
flest barn ansåg som viktiga var regn, moln och människor. Enligt det resultat 
som presenterades hade barnen i undersökningen en hög uppfattning om att 
både regn och moln är viktiga faktorer i vattnets kretslopp. Barnen kunde till 
stor del förklara molnens betydelse i kretsloppet. De faktorer som barnen vi-
sade minst förståelse för var kondensation och ånga(Ahi, 2017). 

Miner (1992) jämför i sin studie barns tankar baserat på var barnen befann sig 
geografiskt och presenterade stora kontraster mellan de barn som bodde i ber-
gen och hade stor tillgång till vatten, jämfört med barn som bodde i öknen där 
ämnet inte visade sig lika relevant. Miner (1992) behandlar de tankar yngre 
barn har om vattnets kretslopp och menar att genom ett utforskande arbetssätt 
lockas barnen till mer kunskap. Miner (1992) trycker på vikten av att skapa en 
förståelse av barns uppfattningar om naturvetenskapliga fenomen, för att på 
bästa sätt kunna planera och skapa lustfyllda lärande situationer. 

Thulin (2011) nämner i sin forskning att det är viktigt att bemöta barnens frågor 
i deras utforskande på ett utmanande sätt. Vidare berör Thulin (2011) i sin 
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forskning, samtalen mellan pedagoger och barn i barnens utforskande av na-
turvetenskapliga fenomen samt hur den naturvetenskapliga undervisningen ser 
ut i praktiken.  

Hansson, Löfgren & Pendrill (2014) undersöker i sin studie, till vilken grad 
barn stöter på naturvetenskapliga processer i dess vardag och hur förskollärare 
skulle kunna använda sig av barnens observationer och frågor för att skapa 
lärandetillfällen. Hansson m.fl. (2014) menar att det är svårt att göra alla frågor 
och funderingar som uppstår i barngruppen till lärandesituationer, men åt-
minstone ett antal. En idé är att notera de frågeställningar som dyker upp för 
att sedan spinna vidare på i arbetslaget och planera något utefter det. 

Ovanstående forskning bidrar dels med kunskap om hur barn uppfattar regn 
och vattnets kretslopp, samt om hur pedagoger kan arbeta för att skapa så bra 
lärandesituationer som möjligt inom naturvetenskap. Då syftet med detta exa-
mensarbete handlar om att bidra med mer kunskap om barns uppfattningar om 
regnvatten och dess roll i vattnets kretslopp, kan ovanstående forskning ge bra 
material att jämföra resultatet med.  
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3 TEORI 

Detta examensarbete utgår från ett sociokulturellt perspektiv. Strandberg 
(2009) tolkar och beskriver att i det sociokulturella perspektivet läggs stor vikt 
vid samspelet mellan barn och barn men även barn och vuxen. Lärandet sker i 
integration parterna emellan. Strandberg (2009) beskriver även den proximala 
utvecklingszonen som innebär att barn lär sig till den mån de blir aktiverade 
och utmanade. Barns utveckling handlar inte om individen eller barnets mog-
nad, utan den miljö och de prövningar barnet erfar i sitt vardagliga liv tillsam-
mans med andra. Strandberg (2009) tolkar även att utifrån Vygotskijs teori är 
det av stor vikt att synliggöra begrepp som dyker upp och sätta ord och mening 
till det barnet erfar. När barnet tagit del av den kunskap förskolläraren bidrar 
med, kan barnet fortsätta med den vardagliga aktivitet hen höll på med, fast i 
ett nytt ljus med ny kunskap (Strandberg, 2009). 

Andersson (2001) beskriver att utifrån ett sociokulturellt perspektiv vid utfors-
kandet av naturvetenskap, krävs det att barnen tillsammans erfar och tar del av 
de begrepp som synliggörs. Det är i det sociala som lärandet sker, i diskuss-
ioner och i samspel av kamrater och pedagoger. 

Att tillämpa ett sociokulturellt perspektiv i detta examensarbete blir relevant 
då syftet är utforska barns uppfattningar om ett fenomen, vilket i sin tur kan 
användas för att skapa lärandesituationer. Genom att först ta reda på barns upp-
fattningar om något, kan det bli en bra grund till fortsatt lärande och skapande 
av aktiviteter. 
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4 METOD 

3.1 Urval 

Detta examensarbete är utfört på en kommunal förskola, på två olika avdel-
ningar. Barnen har intervjuats en och en och valdes ut baserat på om deras 
vårdnadshavare gett samtycke eller inte, samt om barnen velat delta i intervjun. 
Barnen i intervjun är alla i åldern fyra- fem år, av den enkla anledning att det 
är den åldersgrupp examensarbetet avser att studera. I undersökningen har elva 
barn intervjuats.  

 

3.2 Datainsamlingsmetod 

I detta examensarbete har kvalitativa metoder använts, i form av semistruktu-
rerade intervjuer. Enligt Christoffersen & Johannesen (2015) är intervjuer en 
bra metod när det är uppfattningar och tankar som ska undersökas. I en intervju 
kan intervjuaren få en större förståelse för informanten och ställa följdfrågor 
vid behov. Intervjuerna är byggda på en intervjuguide (se bilaga 1) med frågor 
som togs fram innan intervjuerna. En standardisering tillämpades i intervju-
erna, alla informanter fick svara på samma frågor. Christoffersen & Johannes-
sen (2015) menar att vid denna form av intervju kan frågorna bli omfattande 
och frågorna kan styras spontant i stunden baserat på vad deltagaren svarat 
innan. I en intervju synliggörs barnens egna tankar om ämnet. Vid semistruk-
turerade intervjuer kan informanten förklara vad som verkligen menas med de 
olika svar som ges och en djupare förståelse för informanten kan skapas.  

 

3.3 Genomförande 

Första kontakten togs med förskolechefen per mail. Förskolechefen fick i mai-
let ta del av en kortare information om studien samt förfrågan om studien 
kunde äga rum på förskolan i fråga. När samtycke getts från förskolechefen 
besöktes förskolan och kontakt med respektive pedagoger etablerades. I nästa 
steg lämnades samtyckesblanketter till alla barns vårdnadshavare på respektive 
avdelning. Så fort samtyckesblanketter kommit tillbaka till förskolan bokades 
intervjuer in. En anmälan om att få ta in personuppgifter lämnades in till uni-
versitetet. 

Datainsamlingen skedde under två olika dagar, under samma tider. Intervju-
erna i undersökningen gjordes i olika rum på respektive avdelning, fritt från 
distraktionsmoment. Innan de huvudsakliga intervjuerna påbörjades gjordes 
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en testintervju i grupp om två barn, som sedan transkriberades. Tanken var att 
intervjua barnen i grupp om två och två, detta ändrades dock efter att testin-
tervjun utförts, till enskilda intervjuer. Detta på grund av att ett av barnen i 
intervjun inte fick möjlighet att prata lika mycket som det andra barnet som 
tog lite större plats. Tanken om att anteckna under intervjun ändrades även 
det då det var lättare att vara närvarande och bara lyssna utan att anteckna. En 
intervjuguide (se bilaga 1) låg till grund vid intervjuernas genomförande. In-
tervjuguiden börjades med en inledning där intervjuaren kort presenterades 
samt lyftes syftet med studien. Deltagarna underrättades om att intervjun 
skulle komma att spelas in, samt att de när som helst kunde avbryta intervjun. 
Informanterna fick veta att intervjun skulle komma att ta ungefär 10 minuter, 
de fick även frågan igen om de ville deltaga. Detta gjordes för att värna om 
deltagarnas integritet. Fortsatt ställdes faktafrågor som inte var direkt kopp-
lade till syftet utan som handlade om informantens egna intressen, vad de 
gjort tidigare under dagen samt hur de tog sig till förskolan på morgonen. 
Christoffersen & Johannessen (2015) menar att dessa typer av frågor är bra 
att ställa för att få informanterna att känna sig lite mer bekväma i situationen 
och för att etablera någon slags relation, intervjuare och informant emellan. 
Efter faktafrågorna ställdes nyckelfrågorna, alltså frågor direkt kopplade till 
syftet. Hela intervjun spelades in med hjälp av en diktafon.  
 
3.4 Analys 

De intervjuer som gjorts transkriberades och skrevs ner direkt efter att inter-
vjuerna gjorts, detta för att inte tappa de reflektioner och tankar som uppstått 
vid intervjuerna. Det är enbart de svar som varit direkt kopplade till syftet och 
frågeställningarna som skrivits ner, dels för att värna om informanternas in-
tegritet men även för att övrigt material inte varit relevanta i resultatet. Materi-
alet har lästs igenom flera gånger för att verkligen få grepp om vad som sagts 
och verkligen lära känna materialet. För att få en bra bild av vad som samlats 
in, har olika frågor ställts till materialet, detta för att synliggöra det intressanta 
för undersökningen samt för att komma närmare svar på syfte och forsknings-
frågor. De frågor som ställdes till materialet var följande: Vad är intressant? 
Vilka begrepp användes? Vilka beskrivningar synliggörs? Finns motsägelser 
bland svaren? Först analyserades varje intervju individuellt för att få en bra 
bild av varje barns uppfattningar. Sedan markerades alla relevanta ord och me-
ningar som svarade på första forskningsfrågan och sammanställdes. Samma 
procedur gjordes sedan utifrån varje forskningsfråga. När materialet samman-
ställts under respektive forskningsfråga, skapades kategorier utifrån gemen-
samma nämnare under varje forskningsfråga. Kategorierna kodades genom en 
datadriven kodning, in vivo, alltså namngavs kategorierna utifrån det redan 
befintliga materialet. Det analyserade materialet har jämförts med tidigare 
forskning för att synliggöra skillnader och likheter.  
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3.5 Reliabilitet, Validitet, Generaliserbarhet 

Christoffersen & Johannessen (2015) menar att reliabilitet kan beskrivas som 
hur tillförlitlig datainsamlingen i undersökningen är, alltså krävs det att studien 
utförs med hög noggrannhet. Det är därför viktigt vid utformningen av inter-
vjufrågor att frågorna verkligen avser att besvara undersökningens forsknings-
frågor och syfte(Christoffersen, Johannessen, 2015). För att öka reliabiliteten 
ytterligare har intervjuerna utförts på barn i samma åldersgrupp vid ungefär 
samma tidpunkt samt har intervjuerna utförts av samma person. Intervjuerna 
har spelats in med en mikrofon som har testats innan, detta för att se till att 
inspelningen blir tydlig för att sedan kunna avlyssna och transkribera. I varje 
intervju har samma frågor ställts utifrån intervjuguiden med samma betoning i 
frågorna för att informanterna skulle uppfatta frågorna likvärdigt. Christoffer-
sen & Johannessen (2015) menar att för att prova reliabiliteten kan ett test ut-
föras genom att intervjuerna görs på samma grupp efter en viss tid och sedan 
jämförs resultaten. Visar sig resultaten från de olika tillfällena vara lika, är det 
tecken på hög reliabilitet. kommer detta test inte kunna utföras i denna under-
sökning på grund av brist på tid.  

Christoffersen & Johannessen (2015) beskriver att validiteten i en studie styrs 
av huruvida syftet och frågeställningarna knyts samman med resultatet. En hög 
validitet visar att datainsamlingen faktiskt ger en bra bild av det fenomen man 
avser att studera. För att synliggöra om frågorna i intervjuguiden verkligen 
skulle ge ett bra svar på syfte och forskningsfrågor, gjordes en testintervju. 
Malterud (1998) menar att vid intervjuer är det viktigt att som intervjuare und-
vika att tolka det som sägs under intervjun och enbart utgå från det som faktiskt 
sägs. Problematiskt vid intervjuer kan alltså vara om den som intervjuar miss-
uppfattar informanten och använder informantens svar på ett felaktigt sätt. För 
högre validitet är det även viktigt att tydligt kunna beskriva arbetets gång på 
ett detaljerat sätt. 

Fejes & Thornberg (2015) beskriver att för att få en hög generaliserbarhet ska 
undersökningen kunna tillämpas var som helst geografiskt och kunna applice-
ras på människor eller platser som inte deltagit i undersökningen. Vid utföran-
dende av intervjuerna framkom information om att barnen i intervjuerna till-
sammans på förskolan nyligen genomgått ett temaarbete om vatten och vatt-
nets kretslopp. Detta påverkar generaliserbarheten då barnen i denna studie 
haft denna kunskap färsk. Hade studien utförts på en annan förskola i Sverige 
som inte haft sådana lärandesituationer, hade förmodligen resultatet sett an-
norlunda ut.  
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3.6 Etiska överväganden 

Det finns en rad etiska överväganden att ta hänsyn till, enligt Vetenskapsrådet 
(2017), när det gäller forskning och examensarbeten. Christoffersen & Johan-
nessen (2015) beskriver fyra punkter viktiga att ta hänsyn till i sin undersök-
ning. Den första punkten handlar om att den som utför studien alltid ska infor-
mera varje individ som ska medverka i undersökning om syftet med forsk-
ningen, informationskravet. Barnen i undersökningen har fått veta att de skulle 
komma att bli intervjuade och svara på frågor om vattnets kretslopp. Den andra 
punkten är samtyckeskravet, vilket innefattar att deltagare alltid bestämmer 
över sin egen medverkan, en deltagare kan alltid dra sig ur undersökningen om 
denne vill det. Samtycke ska ges, i det här fallet av vårdnadshavare, innan 
undersökningen kan börja och om samtycke ges ska detta ske muntligt, skrift-
ligt eller elektroniskt. Alltså är det bra att ha i åtanke att barnen i detta fall, kan 
komma att dra sig ur mitt under intervjuns gång och därför kan det behövas 
fler intervjuer än vad som planerats från början. I denna undersökning har vård-
nadshavare gett skriftligt samtycke innan undersökningen började. Barnen fick 
även frågan flera gånger om de ville deltaga i intervjun. Tredje punkten att ha 
i åtanke är att alla deltagande ska ges konfidentialitet och personuppgifterna 
ska förvaras på ett säkert ställe där endast den som utför studien har tillgång 
till, Konfidentialitetskravet. Uppgifterna ska sedan förstöras efter att forsk-
ningen är slutförd. Vårdnadshavare informerades om detta och garanterades att 
inga uppgifter skulle hamna i obehöriga händer och som nämnt innan att upp-
gifterna skulle förstöras direkt efter undersökningen avslutats( Christoffersen, 
Johannessen, 2015). 

Fjärde och sista punkten Christoffersen & Johannessen (2015) nämner är nytt-
jandekravet, handlar om att de personuppgifter som samlas in endast får an-
vändas till forskningen och inget annat. Tystnadsplikt gäller alltid angående de 
personuppgifter som samlas in. Om omyndiga ska delta i undersökningen ska 
vårdnadshavare informeras om undersökningen och därefter ge samtycke till 
om deras barn kan delta eller ej. Christoffersen & Johannessen (2015) beskri-
ver att vid intervjuer är det av stor vikt att lyssna och känna av informanten. 
Ha i åtanke att bevara informantens privatliv och låt informanten välja vad hen 
vill dela med dig som intervjuare. Innan intervjun ska informanten ha fått in-
formation om undersökningen samt att vårdnadshavare har gett sitt samtycke 
till att barnen deltar. Det är viktigt att alla informanter garanteras konfidentia-
litet och att uppgifterna från intervjun inte hamnar i orätta händer. Det insam-
lade materialet har i undersökningen hela tiden varit inlåst.  Ingen från inter-
vjun ska kunna identifieras i undersökningen. Informanterna måste alltid visas 
respekt och ingen får komma till skada. 
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Doverberg & Pramling Samuelsson (2000) beskriver etiska aspekter som bör 
beaktas specifikt vid barnintervjuer, det är viktigt att kunna tyda barnets signa-
ler då barn inte alltid kan eller vågar säga ifrån när något i intervjun inte känns 
bra. Viktigt att ha i åtanke att barnet kanske inte orkar bli intervjuad hur länge 
som helst. Under intervjuns gång gavs stort fokus på att både lyssna av barnets 
kroppsspråk och känna av situationen, så att inget barn skulle riskera att deltaga 
trots att hen inte ville. 

Enligt Europaparlamentets och rådets förordning (2016) innebär den nya per-
sonuppgiftslagen, GDPR, att inga personuppgifter som inte är direkt relevanta 
för studien ska samlas in. Med personuppgifter menas alla de uppgifter som 
kan koppla materialet till en person så som till exempel namn, kön, ålder. Alla 
uppgifter ska förstöras direkt efter att studien slutförts. Innan datainsamlingen 
kunde äga rum, skickades en skriftlig ansökan till universitetet för att få ta in 
personuppgifter. I denna undersökning samlades personuppgifter in i form av 
vårdnadshavares underskrifter på samtyckesblanketten.  
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5 RESULTAT 

Resultatet i detta examensarbete baseras på svar från intervjuer med elva barn 
i åldrarna fyra till fem år. Resultatet presenteras med hjälp av olika kategorier 
som besvarar examensarbetets forskningsfrågor. 

 

Vilka uppfattningar har fyra- femåringar om regnets betydelse? 

 Människor, växter och djur 

Samtliga 11 barn hade en uppfattning om att allt levande på vår jord behöver 
vatten för att kunna överleva. Förklaringar som gavs var att människor och djur 
behöver dricka vatten och att blommor och växter behöver vatten för att kunna 
växa. Ett barn förklarade att regnet åker ner i hål i jorden och sedan vidare in 
till blommor. Två barn hade uppfattningen om att blommor och växter tar upp 
vattnet genom dess rötter. 

 

”För att blommorna och växterna ska kunna växa och det är ju bra. 
Blommorna måste man vattna, eller hur? Regnet åker ner i hål i jorden 
och sen åker det in i blomman” 
”Det måste regna för att alla behöver det, alla växter och alla som 
lever” 

 

Hav och sjöar 

Ett barn förklarade även att vatten och regn är viktigt för skapandet av hav och 
sjöar så att barn kan bada på sommaren. 

 

Vilka uppfattningar har fyra- femåringar om molnens egenskaper? 

Vattendroppar i moln 

9 av 11 barn hade uppfattningen om att moln består av vattendroppar. 4 av 
dessa barn kunde inte förklara hur vattendropparna kommit till molnen eller 
hur moln bildats utan hade uppfattningen om att vattendropparna ständigt 
fanns i molnen och aldrig tog slut. 

”Det är vattendroppar i alla moln, dropparna finns där alltid, hela veckan” 
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Solens energi 

Ungefär hälften av alla barn, 5 av 11, hade uppfattningen om att moln skapas 
genom att vattendroppar stiger upp till himmelen från mark, växter eller vat-
tendrag med hjälp av solens sken. Förklaringar som gavs var att vattendrop-
parna stiger, sugs eller åker upp till molnen när solen lyser. 

”När solen lyser och då stiger det upp, regnet” 

”Solen suger upp vattnet och sen åker det vidare till molnen” 

 

Molnens förändring 

5 av 11 barn hade uppfattningen om att molnen ändras när det ska börja regna, 
både färg och form. Förklaringar här var delvis att moln går från vita till mörka 
när det ska börja regna.  3 av dessa barn förklarade att när vattendropparna i 
molnen blir för stora och tunga så faller de ner som regn. 2 barn förklarade att 
regnet egentligen inte enbart kommer från molnen eftersom regnet alltid går 
runt och runt.  

”När vattendropparna i molnet är till exempel så här stora (visar stort med ar-
marna) så trillar dom ner, men om de är såhär stora (visar litet med fingrarna) så 

stannar dom kvar” 

”Så här att molnen orkar inte hålla i dropparna när dom blivit för tunga och då tril-
lar dom ner 

Vet inte 

2 av 11 barn hade ingen uppfattning om hur moln bildas eller vad de består 
av utan svarade att de inte visste. 

 

Vilka uppfattningar har fyra- femåringar om vattnets kretslopp? 

Vattnets kretslopp som helhet 

5 av 11 barn förklarade på lite olika sätt vattnets kretslopp. Uppfattningen som 
visades var att när regnet fallit ner, så stannar vattnet i marken eller vattendrag 
tills solen lyser och då stiger vattendropparna och bildar moln för att sedan 
regna ner igen. Trots att dessa 5 barn visade förståelse för att osynliga vatten-
droppar stiger när solen lyser var det ingen som använde begrepp som avdunst-
ning eller ånga utan använde egna förklaringar till detta fenomen.  
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Vattnet tar aldrig slut 

Vid denna kategori visade resultatet att samtliga 11 barn har förståelse för att 
vattnet cirkulerar i ett ständigt kretslopp och därför aldrig tar slut. De flesta 
barnen hade här ett gemensamt sätt att förklara fenomenet på, nämligen att 
vattnet snurrar runt och runt. 

” På sommaren brukar jag bada i samma vatten som dinosaurierna badat i, eller 
druckit av och så.. coolt” 

”Vattnet kan faktiskt inte ta slut, för det går runt och runt som en snurra.. eller 
det kanske kan ta slut om man spolar mycket med vattenslangen på sommaren.. 

eller.. nej det kan inte ta slut” 

 

Dinosaurier 

Ett barn hade uppfattningen om att vi som lever på jorden idag använder oss 
av samma vatten som dinosaurierna en gång använde.   

” På sommaren brukar jag bada i samma vatten som dinosaurierna badat i, eller 
druckit av och så.. coolt” 

 

Sammanfattning 

Resultatet som presenteras visar att samtliga 11 barn har den gemensamma 
uppfattningen om att regn behövs för allt liv på jorden. Att människor, djur och 
växter är beroende av regn och vatten för att kunna leva.  

9 av 11 barn kunde förklara att moln består av små vattendroppar. 4 av dessa 
barn förklarade att moln bildas genom att små vattendroppar stiger från mark, 
vattendrag och växter när solen skiner. Resterande 5 av 9 barn hade uppfatt-
ningen om att vattendroppar finns i molnen hela tiden och aldrig försvinner. 
Andra uppfattningar som framkom var att moln ändrar färg och form när det 
börjar regna. 

Enligt resultatet framkommer det även att alla barn i undersökningen har för-
ståelse för att vattnet ständigt rör sig i ett naturligt kretslopp och alltså inte tar 
slut. Ungefär hälften av alla barn har en förståelse för att vattnet avdunstar när 
solen skiner för att sedan stiga upp och bilda moln i form av små vattendroppar. 
Vid analys upptäcktes att begrepp som användes för att beskriva vattnets krets-
lopp, skiljdes åt väldigt mycket från individ till individ. De begrepp som an-
vändes för att beskriva regn och vatten var ord som kretslopp, vattensnurra, 
vattendroppar, osynliga vattendroppar. 
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6 DISKUSSION 

6.1 Metoddiskussion 

I detta examensarbete har en kvalitativ semistrukturerad intervju tillämpats. Då 
syftet var att bidra med mer kunskap om barns uppfattningar om regnvatten 
och dess roll i vattnets kretslopp, blev det relevant att använda kvalitativa me-
toder i form av semistrukturerade intervjuer med en standardiserad intervju-
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guide. Detta för att kunna ställa följdfrågor eller kunna få en djupare beskriv-
ning av vissa svar. Christoffersen & Johannessen (2015) menar att standardi-
serade intervjuer är fokuserade på ett annat sätt än vad öppna intervjuer är och 
blir lättare att hantera vid analysarbetet då svaren från de olika intervjuerna kan 
jämföras. En nackdel kan dock vara att denna form inte är lika flexibel som 
jämförelsevis öppna intervjuer. Christoffersen & Johannessen (2015) menar att 
när syftet är att få fram någons uppfattningar är kvalitativa intervjuer att före-
dra, detta för att kunna få en ärlig bild av vad informanten menar och vill få 
fram.  

Med hjälp av testintervjun ändrades utformningen av intervjuerna till enskilda 
intervjuer. Det upplevdes under testintervjun att gruppintervjuer inte var det 
bästa upplägget. Ett av barnen kom inte till tals lika mycket som det andra, 
anledningen till detta tolkas som att det andra barnet tog mycket mer plats och 
inte lät det ena barnet svara. Även deras fokus svajade och de började leka och 
busa med varandra istället för att fokusera på intervjun och de frågor som ställ-
des. Fortsättningsvis utfördes intervjuerna enskilt med varje barn där de fick 
möjlighet att koncentrera sig på frågorna och ta god tid på sig att svara utan 
störningsmoment.  Genom att följdfrågor kunde ställas gavs en bredare förstå-
else för vad barnen menade i vissa svar vilket ledde till att mer kunde tydas än 
om strukturerade intervjuer hade använts. Kvalitativa intervjuer blev en bra 
metod för detta examensarbete då fylligt material samlades in och ett bra svar 
på examensarbetets syfte och frågeställningar kunde tolkas. Något som hade 
underlättat undersökningen hade varit att från början räkna med mer bortfall 
av intervjuer. Enbart hälften av de samtyckesblanketter som skickades ut kom 
tillbaka, alltså hade det varit bättre att lämna ut dubbelt så många samtyckes-
blanketter för att få in än fler svar och informanter till intervjun. 

 

6.2 Resultatdiskussion 

Syftet med detta examensarbete var att få mer kunskap om barns uppfattningar 
om regnvatten och dess roll i vattnets kretslopp. Resultatet visade att samtliga 
barn hade uppfattningen om att allt levande på jorden behöver regn och vatten 
för att kunna leva. Undersökningen visade även att alla barn som deltog i 
undersökningen, hade förståelse för att vattnet aldrig tar slut utan går runt i ett 
konstant kretslopp Förklaringarna som gavs varierade mycket men den gemen-
samma uppfattningen var att människor behöver dricka och växter behöver bli 
vattnade. Ett barn hade väldigt detaljerad uppfattning om regnvattnets bety-
delse och kunde beskriva att regnet faller ner när molnen blivit för tunga av 
alla vattendroppar, sedan åker vattnet ner i jorden vidare till växternas rötter, 
när solen lyser lämnar sedan vattnet växten och åker upp och blir till moln igen. 
Vid jämförelse med Miners (1992) undersökning som ägde rum i USA, syns 
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stora kontraster, där visar resultatet på att 18% delvis förstod och kunde för-
klara vattnets kretslopp och 37% kunde till hög grad förklara fenomenet. Att 
ha i åtanke är att Miners undersökning är gjord i större utsträckning än detta 
examensarbete. En annan faktor som påverkar resultatet är det faktum att bar-
nen som ingått i detta examensarbete fått undervisning kring vattnets kretslopp 
en kort tid innan intervjuerna ägde rum. Miner (1992) visar i sin undersökning 
på avsevärda skillnader på barns uppfattningar beroende på var barnen lever 
rent geografiskt. Undersökningen gjordes i olika geografiska områden, dels på 
barn som bodde vid bergen, samt på barn som bodde vid öknen, där resultatet 
visade att de flesta barnen bosatta vid bergen, hade förståelse för vatten och 
regn medans barnen bosatta vid öknen inte hade lika stor förståelse. I hela Sve-
rige har vi mycket regn oavsett del av landet, ämnet blir därför relevant i hela 
Sverige, detta tolkar jag som en ytterligare anledning till de stora kontrasterna 
undersökningarna emellan. 

 
Vad gäller barns uppfattning om moln skiljer sig detta examensarbete med Mi-
ner (1992) avsevärt. Medans detta examensarbete visar resultat på att 81%, 9 
av 11 barn, har förståelse för att moln består av vattendroppar, visar enbart 1 
av 56 barn i Miners (1992) undersökning, förståelse för detta. Att ta hänsyn till 
är att Miner (1992) utförde sin studie 1992 och mycket har hänt sedan dess. Vi 
kan även se stora kontraster mellan detta examensarbete och Domingo & Ros 
(2013) studie, som visar resultat på att 23% av barnen i studien visade förstå-
else för att moln består av vatten. 45% av barnen hade föreställningen om att 
moln består av andra ämnen som bomull och socker och 30 % av barnen sva-
rade att de inte visste vad moln består av.  
36%, 4 av 11 barn i detta examensarbete hade uppfattningen om att vattendrop-
parna ständigt finns i molnen och aldrig försvinner. 
 

”Det är vattendroppar i alla moln, dropparna finns där alltid, hela veckan” 
 
Citatet ovan är från en intervju i detta examensarbete där barnet förklarade att 
vattendroppar finns i molnen hela tiden. En del barn som förklarat att vatten-
dropparna aldrig lämnar molnen, reflekterade vidare över var molnen tar vägen 
då det faktiskt är molnfritt på himmelen. Hypoteser kring detta var att när det 
inte syns några moln på himmelen har molnen åkt högt upp till gud eller rym-
den. 19%, 2 av 11 barn, svarade att de inte visste vad moln består av, svårt att 
veta om dessa barnet faktiskt inte visste eller om de inte ville svara, då barnen 
ifråga svarat relativt utförligt på andra frågor och visat på förståelse.  
 
Vid jämförelse med detta examensarbete och studierna gjorda av Miner (1992) 
samt Villarroel & Ros (2013) syns som nämnt innan relativt stora kontraster 
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bland resultaten alla studier emellan. Jag tolkar att kontrasterna av dessa resul-
tat grundas delvis i det faktum att barnen i detta examensarbete, som nämnt 
innan, tagit del av undervisning kring vattnets kretslopp strax innan intervju-
erna ägde rum. Det visar att barn som får ta del av undervisning kring naturve-
tenskapliga fenomen, i detta fall vattnets kretslopp, tar till sig den kunskap de 
tagit del av till den grad att de kan återberätta och förklara hur regn, moln och 
vattnets kretslopp hänger ihop. En annan möjlig anledning till de stora kontras-
terna studierna emellan kan vara att studierna är utförda i olika länder med 
olika satsningar och värderingar. Att resultatet från detta examensarbete skiljer 
sig från de två andra kan handla om den satsning utbildningsdepartementet 
gjort för naturvetenskapliga ämnen i läroplanen för förskolan de senaste 
åren(Skolverket, 2016). I läroplanen för förskolan kan vi läsa att naturveten-
skapliga ämnen ska ta lika stor del av förskolans verksamhet som andra ämnen 
som matematik och svenska(Skolverket, 2016). 
 
”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap 
och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska pro-
cesser och fysikaliska fenomen”(Skolverket, 2016, s. 10) 
 

Det kan tolkas som att barnen i detta examensarbete har god förmåga till att 
beskriva sina egna uppfattningar och erfarenheter kring regnvatten, de använ-
der ett språkbruk som de själva behärskar och som de ser på ämnet i fråga. Inga 
barn använde sig av naturvetenskapliga begrepp som vattenånga eller avdunsta 
utan förklarade på egna sätt så som de själva tolkade ämnet.  

”Solen lyser och suger upp vattendropparna och sen åker vattendropparna vidare till 
molnen”. 

Detta öppnar till funderingar kring hur pedagogerna gör vid barnens utfors-
kande av regnvatten, läggs det någon vikt vid att synliggöra naturvetenskapliga 
begrepp eller faller det bort? Thulin (2006) visar i sin undersökning, vikten av 
hur pedagoger styr aktiviteten och förhåller sig till de funderingar och frågor 
barnen stöter på i sitt utforskande av naturvetenskapliga fenomen. Om peda-
goger inte tar tillvara på de funderingar och upptäckter barn gör, faller dessa 
lärsituationer bort och barnen får inte svar på deras frågor. Vilken nivå peda-
gogen väljer att lägga sig på visar sig vara avgörande för vad barnen lär sig, 
barnen tar efter de begrepp och uttryckssätt som pedagoger använder sig av.  

En möjlighet till vidare forskning av detta examensarbete skulle kunna vara att 
undersöka pedagogernas uppfattning om utlärningen av regn och vatten. Vad 
anser pedagogerna som intressant och viktigt att lära ut och var läggs största 
fokus. För en sådan undersökning hade möjligtvis intervjuer varit lämpligt, att 
synliggöra pedagogers uppfattningar kring barnens lärande om ämnet, hur tar 
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pedagogerna tillvara på barnens frågeställningar och hur jobbar de för att syn-
liggöra olika naturvetenskapliga begrepp kopplade till ämnet.  

 

6.3 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis visar alltså resultatet i detta examensarbete att barnen i 
undersökningen har en relativt hög förståelse och förmåga att förklara om regn-
vatten och dess betydelse för livet på jorden. Barnen ifråga visar att de har koll 
på att vattnet går runt i ett oändligt kretslopp. Resultatet visar även att de flesta 
barnen vet att moln består av vattendroppar, dock kunde inte alla barn beskriva 
hur moln bildas. Vidare tolkas att barnen inte riktigt behärskar de naturveten-
skapliga begrepp som ofta nämns inom ämnet regn och vatten. Barnen beskri-
ver istället ämnet med egna ord och förklaringar. Resultatet i detta examensar-
bete skiljer sig i jämförelse med de resultat Miner (1992) samt Villarroel & 
Ros (2013) beskriver i sina undersökningar. Det kan tolkas att dessa resultat 
beror på de satsningar Utbildningsdepartementet (2010) gjort för läroplanen 
inom ämnet naturvetenskap de senaste åren samt att regn är relevant och berör 
hela Sverige i lika stor utsträckning. En annan stor faktor som påverkat resul-
tatet och de stora kontrasterna undersökningarna emellan grundas i det faktum 
att barnen i detta examensarbete fått undervisning om vattnets kretslopp strax 
innan intervjuerna utfördes. De kvalitativa datainsamlingsmetoder som an-
vänts i detta examensarbete visade sig passa bra då de kvalitativa intervjuerna 
synliggjort barnens funderingar och uppfattningar kring ämnet. 
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BILAGOR 

Bilaga 1, Intervjuguide. 

        Inledning: 

• Presentera mig själv 
• Förklara att jag läser till förskollärare och gör ett arbete om 

vattnets kretslopp 
• Berätta att jag kommer anteckna under tiden, samt att inter-

vjun kommer att spelas in 
• Fråga om de vill vara med  
• Berätta att de när som helst kan avbryta intervjun 
• Berätta att intervjun kommer ta ungefär 10 minuter 

 
Faktafrågor: 
Dessa frågor kommer ställas för att skapa en relation intervjuaren och 
informanten emellan. Christoffersen & Johannessen (2015) menar att 
enkla frågor som till exempel fritidsintressen, gör att informanten får 
en mjukstart i intervjun och hjälper till att skapa tillit till intervjuaren. 
 

• Hur kom du till förskolan idag? 
• Har du varit ute och lekt något idag? 
• Vad tycker du om att göra på förskolan? 

 

          Intervjufrågor: 

• Var kommer allt vatten ifrån? 
• Varför regnar det? 
• Var tar regnet vägen när det fallit ner? 
• Hur bildas ett moln? 
• Tar vattnet någonsin slut? 
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Bilaga 2, Samtyckesblankett. 

 

 

 

Till vårdnadshavare 

Samtyckesblankett 

Hej, jag heter Caroline och läser till förskollärare på Karlstad universitet. Det 
är nu dags för mig att skriva mitt examensarbete vilket kommer handla om 
barns uppfattningar om vattnets kretslopp. Jag önskar alltså att intervjua era 
barn angående detta. 

Intervjuerna kommer gå till på så sätt att barnen väljs ut slumpmässigt, baserat 
på om de vill delta eller ej och de kommer intervjuas två och två. Barnen kom-
mer informeras om att de när som helst får avbryta intervjun. Intervjuerna kom-
mer spelas in. Materialet kommer vara inlåst för obehöriga och allt material 
kommer att förstöras direkt efter att arbetet är slutfört. 

För att kunna genomföra denna undersökning behöver jag båda vårdnadsha-
vares medgivande för att få intervjua era barn. Jag uppskattar om ni svarar så 
fort som möjligt så att jag kan komma igång med intervjuerna v.48 

 

Med vänlig hälsning, 

Caroline Granberg 

 

Vid frågor kontakta mig gärna via mail: 

Carolinegranberg@live.se 

 

Handledare: 
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---------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------- 

 

 

 

 

 

o Jag har skriftligen tagit del av informationen om studien och ger mitt 
samtycke till att mitt barn deltar i intervjun. 

o Nej, jag ger inte mitt samtycke till att mitt barn deltar i intervjun 

 

Barnets namn: __________________________________________________ 

 

Vårdnadshavares underskrift:______________________________________ 

 

Vårdnadshavares underskrift: _____________________________________ 


