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Abstract 

The aim of this study is to illustrate how preschoolers perceive water resources 

from the viewpoint of sustainability. The study used semi-structured group in-

terviews, conducted with ten children between the ages of 3-5 years at a pre-

school in Sweden to answer the aim of this study. Results of this study show 

that the preschoolers that were included in the study have a range of percep-

tions when it comes to water resources and ideas on how they can promote 

sustainability. All of the children could relate to clean water as a necessity for 

life as well as for good quality of life. The children were found to possess 

knowledge within certain aspects of the examination area, such as understand-

ing droughts and how warm weather affect water resources. All of the children 

in the study believe that it is good to save water in different ways, and half of 

the children believe that we should reduce our water consumption. One of the 

childrens´ strongest arguments when it comes to keeping water clean was be-

cause dirty water can be harmful to humans and animals in different ways. 

Some of the children drew parallels to other sustainability aspects such as re-

ducing paper consumption and reuse materials. All the children showed under-

standing that clean water cannot be taken for granted. The results of the study 

support that childrens´ perceptions and ideas about sustainability-related phe-

nomena should be exploited in the preschools´ work on sustainable develop-

ment.  

 

Keywords: Preschool, preschoolers’ perceptions, sustainable development, 

water resources 
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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att belysa förskolebarns uppfattningar kring vatten-

resurser utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Den metod som använts för att be-

svara studiens syfte är semistrukturerade gruppintervjuer, vilka genomförts 

med tio barn mellan tre-fem år på en förskola i Sverige. Studiens resultat visar 

att förskolebarnen som ingick i studien har flera uppfattningar kring vattenre-

surser och idéer om hur de kan främja en hållbar utveckling. Samtliga barn 

relaterar till rent vatten som en nödvändighet för liv samt att det behövs för en 

bra livskvalitet. Barnen visade sig ha kunskaper inom studiens undersöknings-

område, såsom förståelse för att torka och varmt väder påverkar vattentill-

gången. Samtliga barn i studien menar att det är bra att spara på vatten på olika 

sätt och hälften av barnen tycker att vi bör minska vattenkonsumtionen. Ett av 

barnens starkaste argument kring att vi bör vara rädda om vatten samt inte 

skräpa och smutsa ner vatten är för att det kan vara skadligt för människor och 

djur på olika sätt. Några av barnen drog paralleller till andra hållbarhets 

aspekter såsom att minska papperskonsumtionen och att återbruka material. 

Samtliga barn visade en förståelse för att rent vatten inte går att ta för givet. 

Studiens resultat ger stöd för att barns uppfattningar och idéer kring hållbar-

hetsrelaterade fenomen bör tillvaratas i förskolans arbete med hållbar utveckl-

ing.  

 

Nyckelord: förskola, förskolebarns uppfattningar, hållbar utveckling, vattenre-

surser  
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1 INLEDNING  

Den långvariga vår-/sommarvärmen som rått under 2018–2019 har medfört att 

torka uppstått i Sverige vilket resulterat i att bevattningsförbud införts i flera 

delar av landet. Naturvårdsverket (2019) beskriver att ”torka och vattenbrist är 

en av effekterna klimatförändringarna kan få på lång sikt”. Vattenbrist och 

torka påverkar djur, växter och känsliga naturlandskap samt ökar även risken 

för bränder. På Naturvårdsverkets hemsida framgår att dessa negativa effekter 

kan begränsas genom att människor intar ett klimatsmart agerande. I Globala 

målen (2015) anges mål nummer sex, rent vatten och sanitet, vilket handlar om 

att försöka säkerställa att alla får tillgång till rent vatten och sanitet. Globala 

målen är en agenda som tagits fram av FN:s utvecklingsprogram UNDP (Uni-

ted Nations Development Programme) vilka arbetar i 170 länder runt om i värl-

den för att bland annat främja hållbara samhällen. På Globala målens hemsida 

beskrivs att vatten är en grundförutsättning för allt liv på jorden och därmed 

även för en hållbar samhällsutveckling. Helldén, Högström, Jonsson, Karlefors 

och Vikström (2015) belyser att lärande för hållbar utveckling i förskolan har 

stor betydelse och att detta perspektiv bör interageras i all pedagogisk verk-

samhet. 

Utbildningen ska genomföras i demokratiska former och lägga grunden till 

ett växande intresse och ansvar hos barnen för att aktivt delta i samhället 

och för en hållbar utveckling – såväl ekonomisk och social som miljömässig. 

Både ett långsiktigt och globalt framtidsperspektiv ska synliggöras i utbild-

ningen. (Skolverket, 2018, s.5) 

I citatet ovan från förskolans läroplan (Skolverket, 2018) framgår förskolans 

uppdrag att arbeta med hållbar utveckling, men även att barn kan påverka sin 

omvärld och därmed själva verka för en hållbar utveckling. Genom att barn 

tidigt ges möjlighet att förstå hur de kan bidra till en hållbar utveckling så kan 

de även förstå hur de själva kan påverka framtiden. I olika nyhetsmedier fram-

går att de klimatproblem som råder är påtagliga på olika sätt i olika delar av 

världen. Barnen är vår framtid. Det är våra framtida generationer som kommer 

få leva med och hantera klimatproblemen i framtiden. Det var klimatföränd-

ringarna, torkan samt det faktum att alla, små som stora, kan påverka och bidra 

till en hållbar samhällsutveckling som fick tanken om min studie att växa fram. 

Jag valde att fokusera på vattenresurser eftersom det är ett aktuellt hållbarhets-

område med tanke på den torka som varit under 2018–2019. Jag vill genom 

min studie bidra med kunskap om vilka uppfattningar barn har kring vattenre-

surser utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Jag hoppas att min studie kan bidra till 

att verksamma inom förskolan kan reflektera kring hur de kan arbeta vidare 
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med förskolebarns uppfattningar kring hållbarhetsrelaterade aspekter i verk-

samheten. 

 

1.1 Bakgrund  

1.1.1 Begreppet hållbar utveckling  

”Begreppet hållbar utveckling blev allmänt känt genom arbetet inom Brund-

tlandkommissionen som FN tillsatte i mitten av 1980-talet” (SOU, 2004:104, 

s.32). Hållbar utveckling handlar om att värna om framtida generationers be-

hov, vilket i sin tur kräver att tillfredställandet av dagens behov inte äventyrar 

dessa. Begreppet hållbar utveckling består av tre dimensioner; ekonomiska, 

sociala och miljömässiga/ekologiska, vilka utgör ett helhetsperspektiv då ”de 

är varandras förutsättningar och stöd” (SOU, 2004:104, s.10). Hållbar utveckl-

ing ”…handlar om att utveckla kritiskt tänkande och handlingskraftiga männi-

skor, kapabla att ta ställning och agera i en föränderlig värld” (Helldén m.fl., 

2015, s.251). Björklund (2014) beskriver begreppet hållbar utveckling som en 

strategi och förklarar att olika skolformer är en del av denna strategi för att 

bidra till en hållbar värld och framtid.  

 

1.1.2 Hållbar utveckling i förskolans läroplan 

I förskolans nya läroplan (Skolverket, 2018) har själva begreppet hållbar ut-

veckling införts. Förskolan ska bland annat arbeta med hållbar utveckling och 

dess tre dimensioner; 

En positiv framtidstro ska prägla utbildningen. Utbildningen ska ge barnen 

möjlighet att tillägna sig ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin 

omgivande miljö och till natur och samhälle. Barnen ska också ges möjlig-

het att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra 

till en hållbar utveckling – såväl ekonomisk och social som miljömässig. 

(Skolverket, 2018, s.9). 

I förskolans läroplan (Skolverket, 2018) beskrivs att barnens intresse för håll-

bar utveckling kan utmanas och stimuleras genom att barnen ges förutsätt-

ningar att utforska, samtala och ställa frågor kring olika händelser samt feno-

men i omvärlden. I förskolans läroplan framgår vidare att förskolan ska möj-

liggöra för barnen att utveckla bland annat förståelse för ”hur människor, natur 

och samhälle påverkar varandra” (Skolverket, 2018, s.14).  Arbetslaget ska 
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även ”skapa förutsättningar för barnen att förstå hur deras egna handlingar kan 

påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling” (Skolverket, 2018, s.15). 

 

1.1.3 Lärande för hållbar utveckling i förskolan 

Elfström, Nilsson, Sterner och Wehner-Godée (2014) belyser vikten av att lä-

rare i olika skolformer synliggör samband mellan natur, människa och sam-

hälle relaterat till den ekologiska obalans som råder för barnen. Helldén m.fl. 

(2015) framhäver att förskolan har ett viktigt uppdrag gällande att undervisa 

inom hållbar utveckling. Det är genom dessa kunskaper som vi kan bidra till 

ett bättre samhälle samt en bättre värld. Vidare beskrivs hur dessa kunskaper 

kan utvecklas till en förmåga till både ett komplext tänkande samt handlings-

kraft. Liknande belyser SOU (2004: 104) vikten av att barn ska ges möjlighet 

att utveckla ett kritiskt tänkande och handlingsberedskap i relation till lärande 

för hållbar utveckling. Dessa förmågor kan barnen utveckla i samband med 

hållbarhetsrelaterade problemlösningar. Björklund (2014) förklarar att försko-

lan ska ge barn möjlighet att börja reflektera över människans förhållande till 

miljön samt hur vi kan bidra till ett hållbart samhälle. Förskolan ska även 

”…göra barnen delaktiga, få dem att känna ansvar och ge dem en upplevelse 

av att de kan påverka” (Björklund, 2014, s.24).  

Enligt Helldén m.fl. (2015) kan naturupplevelser öka barns intresse för mil-

jöfrågor samt bidra till barns naturvetenskapliga kunskaper, vilka är viktiga för 

förståelsen för hur ett hållbart samhälle kan skapas. Björklund (2014) menar 

att när barn möter natur uppstår ett ”samhandlande”, där barn och natur påver-

kar varandra. Vidare anges mötet mellan naturen och barn som betydelsefullt 

för lärande för hållbar utveckling, då barnen ges möjlighet att utforska relat-

ionen mellan naturen och människan. 

Björklund (2014) förespråkar att förskolor ska arbeta med hållbar utveckling i 

projektform för hela verksamheten. Dessa projekt kan preciseras utefter bar-

nens intressen där de kan fördjupa sina kunskaper kring ett visst fenomen 

såsom vatten. Även Sundberg, Areljung, Due, Ottander och Tellgren (2016) 

beskriver hur vatten som temaarbete i förskolan bland annat kan stärka barns 

förståelse av den egna relationen till vatten, samt förståelsen för hur samhället 

kan påverka både vattnets tillgång och kvalitet. Björklund (2014) lyfter att för 

att arbetet med vatten i förskolan ska interageras i lärande för hållbar utveckl-

ing behöver vattnet framställas som en resurs. Barnen behöver därmed utforska 

det komplexa förhållandet mellan människan och vatten.  
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1.1.4 Samtala om och utforska hållbar utveckling med förskolebarn 

Björklund (2014) belyser vikten av att samtala med barn kring hållbarhetsre-

laterade frågeställningar. Lärare i olika skolformer behöver även ha ”…bered-

skap att möta de frågor som barnen själva ställer” (Helldén m.fl., 2015, s.240).  

Enligt Björklund (2014) är det viktigt att tillvarata barns olika åsikter och sätt 

att tänka när det kommer till samtal som berör hållbar utveckling. Det är även 

väsentligt att uppmuntra barn att dela med sig av sina olika idéer, uppfattningar 

och tankar. Sundberg m.fl. (2016) menar att barns frågor är betydelsefulla för 

deras meningsskapande och pedagoger bör ta barnens frågor på allvar. Även 

Björklund (2014) beskriver att det är viktigt att gå vidare med barnens idéer 

med mera i arbetet med lärande för hållbar utveckling och ta dem på allvar, att 

låta barnen utforska sina olika uppfattningar kring fenomen. Sundberg m.fl. 

(2016) betonar också vikten av att barn ska ges möjlighet i förskolan att ställa 

frågor och samtala om dessa frågor för att därefter följa upp frågorna genom 

en undersökande verksamhet. Det ger barnen möjlighet att utveckla ett kritiskt 

förhållningssätt då de lär sig skilja på vad vi tror och vad vi vet. Vidare menar 

Sundberg m.fl. (2016) att därigenom kan barnens självkänsla öka och göra att 

de vågar uttrycka sina olika uppfattningar om fenomen och argumentera för 

samband de ser. Björklund (2014) framhäver olika skapande aktiviteter som 

bra tillvägagångssätt för barn att få utforska och uttrycka sina olika idéer, upp-

fattningar och tankar inom arbetet med hållbar utveckling. I likhet med Sund-

berg (2016) betonar Björklund (2014) att barn ska få känna att deras idéer är 

värdefulla och ges möjlighet att utforska dem, vilket i sin tur kan stärka själv-

känslan.  

 

1.1.5 Vattenresurser i ett hållbarhetsperspektiv  

Globala målen (2015) har som mål nummer 6 att ”säkerställa tillgången till och 

en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla”. Vidare belyser de att rent 

vatten är viktigt för alla människors hälsa samt utveckling. SMHI (2017) be-

skriver att ”med ett förändrat klimat finns behov att göra klimatanpassade åt-

gärder idag för att möta förändringar i vattenresurser i framtiden”. SMHI 

(2017) belyser att klimatförändringar kan medföra bland annat varmare somrar 

samt ändrade nederbördsförhållanden, vilket i sin tur påverkar hur vi kan an-

vända vattenresurser. Vidare betonas att klimatscenarier visar att klimatföränd-

ringar ”kan medföra att vattentillgången idag inte blir densamma i framtiden”. 

Detta påverkar exempelvis dricksvattenförsörjningen. Helldén m.fl. (2015) be-

skriver liknande att vattenproblematiken i världen är så pass allvarlig att den 

kan medföra ödesdigra konsekvenser. Björklund (2014) belyser att vår planets 
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resurser är ändliga. Helldén m.fl. (2015) förklarar att grundvatten och rent söt-

vatten är värdefulla ordnade resurser, och om dessa vatten smutsas ned eller 

missbrukas så försvinner visserligen inte vattnet men däremot kommer det inte 

längre utgöra en resurs. Även Björklund (2014) betonar missbruket av vatten-

resurser. Hon beskriver att dagens brist på drickbart vatten bland annat orsakas 

av att många människor i flera delar av världen lever över sina resurser, och 

att de därmed ”lånar” till exempel vattenresurser av andra delar i världen och 

även av framtida generationer. Vidare menar Björklund (2014) att vatten är 

centralt när det kommer till hållbar utveckling. Vatten är inte bara en förutsätt-

ning till allt liv på jorden eller en del av allas vardag. Vatten är även en del av 

den komplexa miljöproblematiken runt om i världen, vilken även innefattar 

alla tre dimensionerna inom hållbar utveckling (ibid). 

  

1.2 Syfte 

Syftet med studien är att belysa förskolebarns uppfattningar kring vattenresur-

ser utifrån ett hållbarhetsperspektiv. 

 

1.3 Frågeställningar 

• Hur resonerar förskolebarn kring rent respektive smutsigt vatten? 

• Hur resonerar förskolebarn kring vattnets betydelse för liv? 

• Hur resonerar förskolebarn kring att vara rädd om respektive spara på 

vattenresurser? 
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2 LITTERATURGENOMGÅNG 

2.1 Förskolebarns idéer och åtgärder för att främja håll-

bar utveckling 

Resultatet av en större internationell studie av Engdahl och Rabušicová (2011) 

visar att barnen mellan 2–8 år, som intervjuades uppvisade flera kunskaper om 

miljön. Barnen hade tankar om miljöfrågor och idéer kring hur de kan främja 

en hållbar utveckling. Vidare belyser Engdahl och Rabušicová (2011) att även 

de yngsta barnen är fullt kapabla till att diskutera hållbarhetsrelaterade frågor 

gällande miljön. Kahriman-Öztürk, Olgan och Güler (2012) genomförde en 

liknande studie i Ankara där de undersökte förskolebarns idéer om hållbar ut-

veckling och dess tre dimensioner i relation till ”7R”, vilket syftar till; reduce, 

reuse, recycle, respect, rethink, redistribute och reflect. De beskriver att ”7R” 

fungerar som ett stöd inom skolvärlden för att främja barns miljömedvetenhet. 

”7R” har tagits fram i samband med Education for Sustainable Development 

(ESD). Resultatet visade bland annat att majoriteten av barnen hade idéer om 

hur konsumtion kan minskas för att värna om miljön, exempelvis minska kon-

sumtionen av vatten, el och papper. Barnen delgav även idéer om hur de kan 

främja en hållbar utveckling genom att visa respekt för allt levande, återvinna 

och återanvända. Däremot beskriver Kahriman-Öztürk m.fl. (2012) att barnens 

idéer verkade vara begränsade framför allt när det kom till vissa områden inom 

”7R” dessa är; omfördelning, reflektion och att tänka om. Därför anser de uti-

från studiens resultat att barn behöver mer konkret material och praktiska er-

farenheter i förhållande till arbetet med hållbar utveckling i förskolans verk-

samhet.  

Konkret material och praktiska erfarenheter är precis vad de medverkande i 

Miller, Davis, Boyd och Danbys (2014) studie fick erfara. Miller m.fl. (2014) 

har undersökt förskolebarns och pedagogers erfarenheter av utbildningspro-

grammet ”Water Aware Center-program”. Utbildningsprogrammet är inriktat 

mot förskolor och är framtaget av den lokala vattenförsörjningsmyndigheten i 

New South Wales i Australien. Resultat visade att utbildningsprogrammet ut-

ökade både pedagogernas och barnens vattenbevarande idéer och metoder. 

Barnen utvecklade både nya kunskaper om vatten och vattenbevarande samt 

vidtog även själva flera åtgärder för att minska vattenkonsumtionen. Miller 

m.fl. (2014) fann även att barnen drog paralleller till andra hållbarhetsrelate-

rade aspekter såsom att konsumera mindre el. Barnen påverkade vuxna i sin 

omgivning och fick dem att agera främjande för vattenbevarande. Miller m.fl. 

(2014) betonar att studiens resultat visat att barnen inte bara har förmåga att 
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lära om vattenbevarande aspekter. Barnen har även demonstrerat att de faktiskt 

kan påverka sin omvärld genom att bidra till en hållbar utveckling, exempelvis 

genom att minska vattenkonsumtionen på olika sätt.  

Caiman och Lundegård (2014) har i Sverige undersökt hur förskolebarns ak-

törskap utvecklas i deras utforskande av hållbarhetsrelaterade problem. Studi-

ens resultat visar hur barnen i två olika händelseförlopp inte bara visat omsorg 

för levande organismer i sin omgivning, utan även identifierat två olika pro-

blem. I försöken att lösa problemen har de sedan stegvis gått från verbal för-

handling om olika lösningar till att fysiskt lösa problemen. I ena fallet i princip 

utan vuxnas inblandning och i andra fallet helt utan. Caiman och Lundegård 

(2014) menar att barnen visat ett medvetet beslutsfattande för miljön genom 

att de åstadkommit förändringar och förbättringar för de olika livsformerna de 

utforskat i händelseförloppen.  

I en annan studie av Caiman och Lundegård (2018) som genomförts i Sverige 

betonas även fantasins roll i barns lärande för hållbar utveckling. I studien un-

dersöktes hur barns fantasi utvecklas samt hur den påverkar barnens erfaren-

heter i relation till lärande för hållbar utveckling. Resultatet visade att barns 

fantasi har stor betydelse när det kommer till barns olika hållbarhetsrelaterade 

problemlösningar. Caiman och Lundegård (2018) menar att barn bör uppmunt-

ras att utforska sin oro kring hållbarhetsrelaterade problem utan vuxnas påver-

kan för att främja fantasiprocessen. Författarna menar att barn på oväntade sätt 

kan bidra till en hållbar samhällsutveckling. De förklarar att det är viktigt att 

tillvarata barns fantasi då fantasin främjar barnens sätt att hantera och lösa håll-

barhetsrelaterade problem. I båda studierna lyfter Caiman och Lundegård 

(2014, 2018) fram de estetiska aspekterna som viktiga delar i barns utforskande 

av hållbarhetsrelaterade problem. Majoriteten av barnen i studierna har både 

utforskat och uttryckt sina idéer, uppfattningar och tankar om hur de kan lösa 

hållbarhetsrelaterade problem genom att måla dessa. Vissa barn har även om-

vandlat sina ritningar till konstruktioner.  

 

2.2 Hållbar utveckling i förskolans verksamhet 

I Bourotzoglou, Emmanouloudis och Georgopoulos (2016) studie i Grekland 

undersöktes förskollärares attityder i relation till att undervisa om vatten samt 

hållbar förvaltning av vatten relaterat till arbetet med hållbar utveckling. De 

menar att förskollärare påverkar undervisningens kvalitet samt barns miljö-

medvetenhet. Resultatet visade att förskollärare var positiva till att undervisa 
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om vatten och vattenförvaltning, dock under vissa förutsättningar. Bourot-

zoglou m.fl. (2016) beskriver hur en negativ inställning identifierades angå-

ende flera aspekter såsom att skapa material, att förskollärarna beskrev sig bli 

irriterade av den ”kreativa röran” som experiment kan orsaka samt att de inte 

vill delta i barns experiment.  

Svedäng, Halvars, Elfström och Unga (2018) genomförde en liknande studie i 

Sverige där de undersökte förskollärares tankar, förhållningssätt och didak-

tiska strategier i relation till arbetet med hållbar utveckling. Till skillnad från 

Bourotzoglou m.fl. (2016) visar Svedängs m.fl. (2018) studie en mer positiv 

bild kring förskollärarnas perspektiv på arbetet med hållbar utveckling. Resul-

tatet visar att förskollärarna tar arbetet på allvar och arbetar medvetet med flera 

didaktiska strategier, exempelvis estetiska aktiviteter för att kunna konkreti-

sera mer abstrakta hållbarhetsfrågor. Vidare beskriver Svedäng m.fl. (2018) att 

förskollärarna litar på barnens reflektionsförmåga samt deras problemlös-

ningar. I resultatet framträder även att förskollärarna betonar vikten av att dis-

kutera miljöproblem med barn, samt reflektera kring hur de kan lösas på ett 

hållbart sätt. Svedäng m.fl. (2018) beskriver att arbetet samtidigt är en balans-

gång för förskollärarna då de anser att det är viktigt att inte skuldbelägga eller 

belasta barnen med en framtidsbild som framstår för negativ.  

Bautista, Moreno-Núñez, Ng och Bull (2018) genomförde en studie i Singa-

pore där de undersökte vilka typiska drag det finns i förskollärares samtal kring 

hållbar utveckling med barn. Resultatet visade att det fanns flera styrkor i för-

skollärarnas sätt att introducera och diskutera hållbarhetsrelaterade aspekter 

med barn. Förskollärarna byggde exempelvis vidare samtalen på barnens tidi-

gare erfarenheter och gav vardagliga exempel. Bautista m.fl. (2018) beskriver 

hur öppna frågor kan ge djupare samtal, jämfört med slutna frågor. Därigenom 

ges barnen även möjlighet att formulera egna svar, uttrycka egna idéer samt att 

de kan utveckla sitt kreativa tänkande. I studien ställde de flesta förskollärarna 

dock slutna frågor med förutbestämda svar vilket begränsade möjligheten för 

barnen att delge egna idéer med mera. Bautista m.fl. (2018) förklarar att barn 

behöver ges större möjligheter att få sin röst hörd i samtal om hållbarhetsfrågor 

i förskolan. Vidare belyser författarna att förskollärare behöver agera medkon-

struktörer av kunskap, inte bara förmedlare av information. 

Ärlemalm-Hagsérs (2013) avhandling bygger vidare på fyra artiklar från stu-

dier hon tidigare genomfört. I avhandlingen undersöker Ärlemalm-Hagsér 

(2013) till exempel barns aktörskap samt meningsskapande relaterat till arbetet 

med hållbar utveckling i förskoleverksamheten. I avhandlingen framgår att 

barnen genom sitt deltagande i verksamhetens aktiviteter utvecklar ett ansvars-

fullt förhållningssätt till miljön, exempelvis genom att de sparar på vatten och 
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papper. I en av sina tidigare studier i Sverige som avhandlingen bygger på un-

dersökte Ärlemalm-Hagsér (2012) bland annat förskolebarns delaktighet och 

aktörskap relaterat till lärande för hållbar utveckling. Resultatet visar bland an-

nat att det snarare är de vuxnas intentioner samt erbjudanden som styr barnens 

möjlighet till delaktighet och aktörskap i verksamheten. De vuxna verkar av-

göra när barns kompetens eller delaktighet anses vara relevanta. Därigenom 

begränsas barnens möjlighet att göra sina röster hörda i verksamheten. Är-

lemalm-Hagsér (2012) lyfter att det är viktigt att arbeta med hållbarhetsfrågor 

i förskolans verksamhet.  
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3 METOD 

Valet av metod gjordes utifrån studiens syfte vilket är att belysa förskolebarns 

uppfattningar kring vattenresurser utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Christof-

fersen och Johannessen (2015) skriver att problemställningen är avgörande för 

vilken metod som anses bäst lämpad att ge dataunderlag för att besvara syftet. 

Semistrukturerade intervjuer framställs som en bra metod för att få fram infor-

manternas egna erfarenheter och uppfattningar kring forskningsfenomenet. 

Författarna beskriver även att semistrukturerade intervjuer möjliggör att inter-

vjuaren genom att använda sig av öppna frågor kan få fylligare svar samt att 

informanterna kan påverka vad som tas upp under intervjuerna. Utifrån studi-

ens syfte och ovanstående beskrivning av semistrukturerade intervjuer ansåg 

jag att semistrukturerade intervjuer med barn var den metod som var bäst läm-

pad för att komma åt förskolebarnens uppfattningar och resonemang kring 

undersökningsområdet. Barnen intervjuades i grupper med två barn i varje 

grupp, för att öka trygghetaspekten. 

 

3.1 Urval 

De semistrukturerade intervjuerna genomfördes med barn från två olika avdel-

ningar på en förskola i en mellanstor kommun i Sverige. Valet av förskola 

grundades på att barnen på förskolan är bekanta med mig sedan tidigare vilket 

underlättar för barnen att känna sig trygga i intervjusituationen. Bengtsson och 

Hägglund (2014) menar att det är fördelaktigt att ha byggt upp någon form av 

relation till de barn man ska intervjua, detta för att barnen ska känna sig tryg-

gare under samtalet.  

Urvalet av barn som skulle intervjuas skedde i samråd med avdelningarnas pe-

dagoger. Därefter lämnades tjugo informations- och samtyckesblanketter (bi-

laga 1 & 2) ut till berörda barns vårdnadshavare. Det var bara de barn vars 

vårdnadshavare hade hunnit lämnat in samtycke till att deras barn fick delta i 

studien som intervjuades. Gruppsammansättningarna av barnen skedde i sam-

råd med pedagogerna, samt utifrån vilka barn som befann sig på förskolan un-

der de dagarna intervjuerna genomfördes. Sammanlagt intervjuades tio barn i 

fem intervjugrupper i åldrarna tre–fem år. I fyra av intervjugrupperna var bar-

nen från samma avdelning. I den femte gruppen ingick ett barn från varje av-

delning. Avdelningarna har samma åldersgrupper och barnen är bekanta med 

varandra genom olika samarbetsformer. Att barnen är mellan tre-fem år valdes 
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utifrån att de har ett mer utvecklat språk i den åldern, vilket underlättar intervju 

momentet. 

Val av plats för intervjun skedde i samråd med pedagoger där vi valde ett 

mindre samt avskilt rum för att intervjuerna skulle ske ostört. Trost (2010) be-

tonar att det är viktigt att intervjuer kan ske i en så ostörd miljö som möjligt. 

Rent och smutsigt vatten medtogs under intervjumomenten för att barnen 

skulle få något konkret att reflektera kring samt för att intervjumomentet skulle 

avdramatiseras. Det rena vattnet bestod av vanligt kranvatten medan det smut-

siga vattnet kom från en damm, eftersom jag ville det skulle komma från en 

naturlig miljö. Alla namn på barnen är fingerade i texten. Barnen benämns som 

”Barn A”, ”Barn B”, ”Barn C” och så vidare eftersom barnens kön inte är re-

levant i min studie. Barnens åldrar skrivs inte ut då åldern inte är relevant för 

min studie. 

3.2 Datainsamlingsmetod 

En semistrukturerad intervju menar Christoffersen och Johannessen (2015) in-

nebär att intervjuaren använder sig av öppna frågor för att informanterna ska 

ges större utrymme att besvara frågorna med sina egna ord samt att de kan styra 

innehållet i intervjun mer. Vidare beskriver de att en viss standardisering be-

hövs såsom att alla informanter får samma grundfrågor. Detta för att en jämfö-

relse ska kunna ske av svaren i analysprocessen. Christoffersen och Johannes-

sen (2015) belyser att en intervjuguide ofta används i semistrukturerade inter-

vjuer. De förklarar att frågorna i guiden bygger på övergripande teman samt 

grundläggande frågor utifrån studiens syfte. Det är även bra att skriva ut even-

tuella följdfrågor. Jag valde utifrån ovanstående beskrivning att använda en 

intervjuguide (bilaga 3) som vägledning under intervjumomenten. Intervjugui-

den utformades utefter mina frågeställningar, där mina intervjufrågor samt 

följdfrågor formulerats för att kunna besvara frågeställningarna. Med intervju-

guide kan barnens egna uppfattningar kring studiens frågeområde synliggöras 

samt att en viss standardisering sätts på samtalen, vilket är fördelaktigt när det 

kommer till analysprocessen. Intervjuerna spelades in med en diktafon. Dahl-

gren och Johansson (2019) menar att det är bra att spela in intervjuer för att 

därefter kunna transkribera dem i sin helhet. Därigenom kan även analysen av 

datamaterialet ske på ett noggrant och tillförlitligt sätt. Genom att intervjuerna 

spelas in kan dem även lyssnas på flera gånger. 

Trost (2010) beskriver att storleken på den grupp som intervjuas kan vara pro-

blematisk eftersom intervjuaren måste få fram vi-känsla i gruppen samt ge alla 

talutrymme. Intervjugruppen får inte vara för stor. Vidare menar Trost (2010) 

att fördelar med gruppintervjuer kan vara att de ger utrymme för interaktion i 
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gruppen. Detta kan medföra att den enskilde informanten får större insikt om 

exempelvis sina egna uppfattningar, samt att informanterna kan bygga vidare 

på varandras idéer. Utifrån ovanstående aspekter intervjuades barnen två och 

två. Därigenom får barnen utrymme till interaktion, ökad trygghetskänsla samt 

att deras möjlighet att komma till tals ökar. Trost (2010) betonar gruppinter-

vjuer som fördelaktigt att använda när det kommer till att samla in data om 

teman, idéer och sätt att resonera, vilket min studie gör. 

 

3.3 Genomförande 

Det första som gjordes var att kontakta rektor på förskolan för att få godkänt 

att samla in datamaterial till min studie. Sedan kontaktades pedagogerna på de 

två avdelningarna för att få deras godkännande. Därefter besöktes avdelning-

arna för att prata ihop mig med pedagogerna om lämpliga dagar att genomföra 

intervjuerna och boka rum. Tjugo informations- och samtyckesblanketter (bi-

laga 1 & 2) delades sedan ut till vårdnadshavare utifrån ett urval som gjorts i 

samråd med pedagogerna. Innan intervjuerna påbörjades genomfördes två 

stycken testintervjuer för att bedöma hur lång tid det tog, säkerställa intervju-

frågornas lämplighet samt för att testa diktafonen. Testintervjuerna genomför-

des med en bekant vuxen samt ett bekant barn till mig. Testintervjuerna flöt på 

bra och därmed gjordes inga förändringar i intervjuguiden. Dagen innan inter-

vjuerna påbörjades kontaktades förskolan för att se hur många godkända sam-

tyckesblanketter som lämnats in och därefter lades ett intervjuschema upp ut-

efter vilka tider som passade bäst organisatoriskt. Innan intervjuerna påbörja-

des förbereddes allt i rummet. I samråd med pedagogerna sattes gruppsamman-

sättningar av barnen ihop. 

När det var dags att genomföra intervjuerna fick barnen följa med mig i sina 

respektive intervjugrupper till det rum där intervjumomenten kunde ske ostört. 

Det var ett mindre rum där vi kunde stänga dörren om oss och därmed kunde 

varken pedagoger eller andra barn störa. Bengtsson och Hägglund (2014) be-

skriver att samtal med barn kan ge mer om de genomförs i situationer vilka är 

mer välkända för barnen. Därför utformades intervjuerna på ett sätt så de kunde 

liknas vid en samlingssituation vilket många barn känner igen sig i. Därför satt 

vi i en mindre cirkel på golvet. Trost (2010) menar att det kan vara svårt att 

fånga barns intresse under intervjumomentet och därmed behöver intervjuaren 

försöka motivera dem. Vidare menar Trost (2010) att intervjuaren behöver vara 

konkret under intervjumomentet och förklarar att det kan vara fördelaktigt att 

ha med sig någon form av konkret material, då det kan väcka barnens intresse. 
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Därför medtogs rent respektive smutsigt vatten att ställa fram under intervju-

momentet. Därigenom fick barnen något konkret att reflektera kring samt att 

vattnet kunde fånga deras intresse. I samtliga intervjugrupper samlades vi på 

golvet i rummet runt det medtagna vattnet. Ett fåtal barn ville sitta i soffan 

istället, vilket gick bra. Inledningsvis förklarades för dem vad vi skulle göra, 

syftet med att jag var där, att ljudupptagning skulle göras samt att de fick frågan 

om de ville vara med. Dessutom klargjordes för barnen att de när som helst 

kunde gå ifrån, att det var frivilligt att vara med. Innan ljudupptagningen på-

börjades ställdes en fråga till barnen om vad de gillar att göra på förskolan som 

uppvärmning. Därefter påbörjades ljudupptagningen och intervjufrågorna uti-

från intervjuguiden (bilaga 3) ställdes. Att be barnen beskriva det rena och 

smutsiga vattnet blev en bra övergång till intervjuns huvudfrågor. Följdfrå-

gorna varierade beroende på barnens svar. När det bara var två-tre frågor kvar 

uppmärksammades barnen på detta och efter sista frågan besvarats stoppades 

ljudupptagningen. Därefter tackade jag barnen för att de medverkat och förkla-

rade att det var roligt att få ta del av deras tankar kring vatten.   

Samtliga intervjutillfällen varade cirka 15 minuter. Under alla intervjumoment 

har jag varit noga med att inte ha några egna åsikter utan försökt att vara så 

neutral som möjligt för att inte påverka barnen och deras uppfattningar och 

resonemang. Jag har även varit noga med att se till att alla barn fått talutrymme 

i intervjuerna. 

 

3.4 Databearbetning och analysmetod  

Det första som gjordes var att transkribera samtliga intervjuer ordnaggrant med 

figurerade namn på barnen där de benämnts som ”Barn A”, ”Barn B” och så 

vidare. Transkriberingen skedde under samma dag som respektive intervju ge-

nomförts. Ljudinspelningarna lyssnades igenom och intervjuerna skrevs in på 

datorn i sin helhet, förutom att barnens namn och andra personer såsom släkt-

ningar och platser de kopplade till emellanåt figurerades. Därefter renskrevs 

vissa ord för att öka tydligheten i texten, såsom ”jag” istället för ”ja”. 

För att analysera det insamlade datamaterialet har en fenomenografisk analys-

modell tillämpats. Dahlgren och Johansson (2019) beskriver en fenomenogra-

fisk analysmodell vilken är uppbyggd i 7 olika steg. Dessa steg är: att bekanta 

sig med materialet, kondensation, jämförelse, gruppering, artikulera katego-

rier, namnge kategorierna och avslutningsvis en kontrastiv fas.  

Att bekanta sig med texten menar Dahlgren och Johansson (2019) handlar om 

att läsa igenom de transkriberade intervjuerna ett flertal gånger för att lära 
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känna materialet. Mitt analysarbete påbörjades med att läsa igenom de ut-

skrivna intervjuerna samtidigt som inspelningarna lyssnades på i sin helhet. 

Därefter lästes varje intervju igenom tre gånger samtidigt som stödord anteck-

nades på papperna. Kondensation beskriver Dahlgren och Johansson (2019) 

innebär att analysprocessen påbörjas genom att försöka urskilja de mer bety-

delsefulla uttalandena genom att markera stycken eller passager för att få en 

överblick över olika grupperingar. Här plockades de mer betydelsefulla utta-

landena ut i intervjuerna genom att markera med penna vid sidan av texten. 

Därefter klipptes olika passager och stycken ut vilka tillfälligt lades i olika 

grupper utefter mina frågeställningar. Jämförelse menar Dahlgren och Johans-

son (2019) handlar om att jämföra olika passager och stycken för att finna både 

likheter och skillnader. Under detta moment jämförds de olika passagerna och 

styckena som klippts ut med varandra och placerades därefter i högar utifrån 

vilka likheter de hade. Det fanns flera passager som både påminde om varandra 

samtidigt som de skiljde sig åt, dessa lades i en egen hög så länge.  

Gruppering innebär enligt Dahlgren och Johansson (2019) att gruppera de 

olika likheter och skillnader som funnits i materialet genom att försöka relatera 

dem till varandra. Grupperingar hade redan påbörjats något redan i de tidigare 

momenten men grovsorterades i detta skede. Vissa passager fick byta grupp 

från de som tillfälligt skapats. För att underlätta för mig själv sattes post-it lap-

par ut på ett bord, en för varje grupp som skapats. Att artikulera kategorierna 

beskriver Dahlgren och Johansson (2019) handlar om att finna essensen i lik-

heterna som funnits i materialets olika kategorier samt att avgöra vart grän-

serna mellan dessa likheter går. Här började namn att artikuleras på de olika 

kategorierna genom att skriva ut ett eller fler ord utifrån kategoriernas essens 

på de post-it lappar som placerats ut vid grupperingarna. Att namnge kategori-

erna menar Dahlgren och Johansson (2019) innebär att sätta namn på de olika 

kategorier som funnits, därigenom synliggörs det mest betydelsefulla i materi-

alet. Under detta moment skrevs mer utförliga namn ut på de olika kategorier-

nas post-it lappar. Namnen ändrades flera gånger och i slutändan var vissa 

namn på några kategorier inte helt färdiga.  

Avslutningsvis var den kontrastiva fasen vilken enligt Dahlgren och Johansson 

(2019) handlar om att granska de olika passagerna för att upptäcka om de pas-

sar in i flera kategorier. De menar att en kategori bör vara exklusiv och därmed 

kan några kategorier behöva föras samman. Det var svårt att få till namnen på 

de slutliga kategorierna och därmed användes några tillfälliga namn på kate-

gorier så länge. När resultatet skrevs gjordes de slutgiltiga valen av namn på 

de kategorier som återstod. Det blev totalt sju underkategorier vilka delades in 

under tre huvudkategorier vilka är utformade utefter mina tre frågeställningar. 

Till min första frågeställning kopplades kategorierna ”smutsigt vatten” och 
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”rent vatten”. Till min andra frågeställning kopplades kategorierna ”livsformer 

som behöver vatten” och ”varför vatten behövs”. Till min tredje frågeställning 

kopplades kategorierna ”om vatten kan ta slut”, ”spara på vatten” och ”vatten-

omsorg”. 

 

3.5 Etiska överväganden 

I början av min studie lämnades en anmälan om behandling av personuppgifter 

in till Karlstads universitet vilka är personuppgiftsansvariga samt ansvariga för 

studenter. Alla personuppgifter i denna studie hanteras i enlighet med de di-

rektiv som Vetenskapsrådet (2002, 2017) och GDPR (General Data Protection 

Regulation) anger. Karlstads universitet (2019) beskriver vad som gäller för 

studenter angående GDPR i samband med det självständiga arbetet, såsom 

”krav på att allt arbete med personuppgifter utförs på ett öppet, korrekt och 

säkert sätt”. I studien har de anvisningar som Karlstad universitet angett kring 

GDPR följts. 

Löfdahl (2014) betonar att forskare har ett etiskt ansvar under hela forsknings-

processen. Vidare beskriver Löfdahl (2014) att identifiering och spårbarhet av 

informanter i studien kan motverkas genom att använda figurerade namn samt 

att undvika presentera platser eller pedagogiska profiler då dessa kan avslöja 

medverkande förskolor. Löfdahl (2014) förklarar att det är svårt att få infor-

merat samtycke av barn och menar att det krävs ett nyanserat förhållningssätt 

för att läsa av barns olika signaler och därmed förstå om barnen uttrycker ver-

bala och/eller ickeverbala signaler för att säga ifrån. Vetenskapsrådet (2017) 

har utformat flera forskningsetiska principer vilka alla som gör studier med 

människor måste förhålla sig till såsom individsskyddskravet. Vetenskapsrådet 

(2002) beskriver att individskyddskravet konkretiseras i fyra huvudkrav vilka 

forskare måste ta hänsyn till, dessa krav är: Informationskravet, vilket syftar 

till att forskaren ska informera deltagande om studiens syfte, gällande villkor 

samt om att deltagandet är frivilligt. Samtyckeskravet innebär att forskaren ska 

inhämta samtycke från deltagarna samt informera om att deltagarna när som 

helst kan avbryta sin medverkan i studien. Konfidentialitetskravet innebär att 

deltagarna ska försäkras om anonymitet samt att det insamlade materialet ska 

förvaras oåtkomligt för obehöriga. Insamlat material ska hanteras på ett sådant 

sätt att deltagarna ej kan identifieras av utomstående. Nyttjandekravet innebär 

att det insamlade materialet enbart får användas för studiens ändamål och där-

efter raderas, vilket deltagarna ska informeras om (ibid).  

Hur jag förhållit mig till huvudkraven: 
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Informationskravet: Kravet har tillgodosetts genom att rektor för förskolan och 

berörda avdelningar kontaktas för att delges information om studien, samt för 

att få godkännande att samla in datamaterial. Informationsbrev (bilaga 1) de-

lades ut till vårdnadshavare. I informationsbrevet framgick väsentlig informat-

ion för att vårdnadshavarna välgrundat skulle kunna ta ställning till eventuellt 

deltagande för barnen i studien. Barnen har muntligt informerats om studien. 

Samtyckeskravet: Kravet har tillgodosetts genom att vårdnadshavarna fått sam-

tyckesblanketter (bilaga 2) tillsammans med informationsbrev för att välgrun-

dat kunna ta ställning till eventuellt deltagande för barnen i studien. Bara barn 

med godkända samtyckesblanketter har deltagit i studien. Informerat samtycke 

från barnen har skett muntligt till mig i samband med intervjuerna. Under in-

tervjuerna har jag försökt uppmärksamma barnens olika signaler ifall de skulle 

visa att de är obekväma, för att vara redo att avbryta intervjun för deras skull. 

Konfidentialitetskravet: Kravet har tillgodosetts genom att informanterna i stu-

dien anonymiserats och platser ej benämnts för att omöjliggöra identifiering 

och spårbarhet. Allt insamlat material har förvarats oåtkomligt för obehöriga.  

Nyttjandekravet: Kravet har tillgodosetts genom att det insamlade materialet 

endast använts till studien. Allt insamlat material kommer efter studien är god-

känd att förstöras.  

 

3.6 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet  

Validitet menar Christoffersen och Johannessen (2015) handlar om hur väl det 

insamlade datamaterialet representerar forskningsfenomenet, hur relevant da-

tamaterialet är. Thornberg och Fejes (2019) skriver att validitet handlar om i 

vilken utsträckning studien genomförts och om dess metoder verkligen under-

söker det som avses undersökas i relation till studiens syfte och frågeställ-

ningar. Intervjuerna i min studie har utgått utifrån en intervjuguide (bilaga 3) 

där alla grundfrågor ställts till samtliga barn i de olika intervjugrupperna. In-

tervjufrågorna är utformade utefter studiens syfte och dess frågeställningar. 

Genom att intervjuguiden utformats utefter dessa har möjligheten att även be-

svara frågeställningarna ökats. De semistrukturerade gruppintervjuerna med 

förskolebarnen anser jag har varit en bra metod för att komma åt förskolebar-

nens uppfattningar kring vattenresurser utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Ge-

nom att ha varit så neutral som möjligt under intervjuerna har jag undvikit att 

påverka barnen och deras svar, vilket kan öka validiteten i studien. Vid flera 

tillfällen upprepades barnens svar på olika sätt för att säkerställa att jag inte 
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missuppfattat barnens olika uppfattningar. I det stora hela anser jag att studiens 

syfte och frågeställningar blivit besvarade vilket stärker studiens validitet. 

Reliabilitet handlar enligt Christoffersen och Johannessen (2015) om hur till-

förlitliga studiens data är. Detta innefattar hur noggrann och exakt studiens 

data är, vilket inbegriper hur data har samlats in, bearbetats samt vilka data 

som använts. Thornberg och Fejes (2019) beskriver studiens tillförlitlighet på 

liknande sätt. Jag har strävat efter att tillgodose studiens reliabilitet genom att 

beskriva studiens genomförande så noga och utförligt som möjligt. Genom att 

använda intervjuguiden har samma grundfrågor ställts till samtliga informanter 

vilket även detta kan stärka reliabiliteten något. Intervjuerna har även genom-

förts i en ostörd miljö där informanterna inte utsatts för störningsmoment. In-

tervjuerna har spelats in med ljudupptagning och därefter transkriberats i sin 

helhet vilket Dahlgren och Johansson (2019) menar ökar analysarbetets tillför-

litlighet. Christoffersen och Johannessen (2015) menar att studiens reliabilitet 

är hög om studien genomförs igen och om resultatet visar sig bli samma. Att 

genomföra intervjuerna med samma barn en gång till var dock inte aktuellt i 

denna studie med tanke på examensarbetets tidsram. 

”Generalisering handlar om i vilken utsträckning studiens resultat kan applice-

ras på personer, situationer, händelser eller fall som inte har ingått i studien” 

(Thornberg & Fejes, 2019, s.287). Thornberg och Fejes beskriver vidare att ett 

slumpmässigt urval utav ett större antal medverkande kan öka generaliseringen 

i studien. De belyser att kvalitativ forskning vanligtvis kritiseras för att resul-

taten inte kan generaliseras utanför undersökningsgruppen. Denna studie är 

inte tillräckligt stor för att man ska kunna dra generella slutsatser från den. 

Därmed är det inte troligt att barns alla tänkbara uppfattningar om vattenresur-

ser utifrån ett hållbarhetsperspektiv uppmärksammats genom min studie. 

Skulle fler barn intervjuats hade fler uppfattningar inom området kunnat på-

träffas. Därmed skulle studiens generaliserbarhet öka men troligtvis ändå inte 

vara särskilt hög. Mitt urval av förskolebarn har inte heller varit slumpmässigt, 

om ett slumpmässigt urval gjort hade generaliserbarheten kunnat öka men an-

tagligen inte i tillräckligt hög utsträckning.   
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4 RESULTAT 

Förskolebarnen som deltog i studien är mellan tre-fem år. Samtliga barn, oav-

sett ålder, resonerade och diskuterade hållbarhetsrelaterade frågor som berör 

undersökningsområdet på ett likvärdigt sätt.   

4.1 Förskolebarns resonemang kring rent respektive 

smutsigt vatten 

4.1.1 Smutsigt vatten 

Majoriteten av barnen uttryckte att det inte alltid syns om vatten är smutsigt.  

Några barn ansåg att det berodde på vattnets färg om det syntes eller inte, men 

de flesta barnen kunde inte motivera sina antaganden. Ett barn uttryckte att det 

enbart syns om vatten är smutsigt om det är ute. 

”Nää, bara ute!” (Barn A) 

Samtliga barn i intervjugrupperna konstaterade att det inte går att dricka smut-

sigt vatten. De delade med sig av sina olika uppfattningar om vad som kunde 

hända om någon dricker smutsigt vatten. Majoriteten av barnen förklarade att 

de som dricker smutsigt vatten kommer att bli sjuka och kanske även spy. Ett 

barn betonade att det de som dricker smutsigt vatten faktiskt kan dö. Ett annat 

barn hade en annan uppfattning om vad som kunde hända. Hen menade att den 

som dricker smutsigt vatten kan börja blöda eftersom den personen kan skada 

sig av det smutsiga vattnet. Över hälften av barnen funderade vidare över vad 

det fanns i smutsigt vatten som kunde orsaka dessa konsekvenser. De nämnde 

bland annat att det kunde vara snor, smuts, en ”stinkig” strumpa och sjögräs i 

vattnet. Nedan följer två uppfattningar om vad det finns i smutsigt vatten som 

kan orsaka ovannämnda konsekvenser. 

”Man kan bli sjuk, för det är baciller.” (Barn G) 

”Det som ligger i där, alltså jord och sånt, det är inte bra… och, 

och jag vet! Det kan bli smutsigt också om det blir sand i! Det är 

inte bra!” (Barn J) 

Två barn delade även med sig av sina teorier om varför vatten blir smutsigt. 

Förklaringarna var ganska lika varandra.  

”Vet du hur vattnet blir smutsigt? Det är faktiskt regnet som fall-

ler ner på lite jord, så blir det så. För himlen är lite smutsig.” 

(Barn A) 
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”Vatten som kommer ner från himlen, det gör smutsigt när det 

landar i lera.” (Barn G) 

 

4.1.2 Rent vatten 

Större delen av barnen i intervjugrupperna ansåg att det inte alltid syns om 

vattnet är rent. Några av barnen kopplade även här till att det beror på vattnets 

färg om det syns att vattnet är rent eller inte. Majoriteten av barnen kunde inte 

heller här motivera sina antaganden. Ett av de barn som delade med sig av sin 

teori förklarade varför det inte alltid syns att vatten är rent. Förklaringen ut-

vecklades även till en fundering kring vart vatten egentligen kommer ifrån.  

”För att det inte ska synas då det är så när det skapas, men… 

vilket djur är det egentligen som skapar vatten? Jag vet bara att 

det är en ko som skapar mjölk” (Barn J) 

Två barn i samma intervjugrupp menade att vattnet måste filtreras för att bli 

rent. Nedan följer en del av resonemanget. 

 ”Man måste skölja det” (Barn E) 

 ”Med sån man har till kaffet” (Barn F) 

 ”Filter” (Barn E) 

 ”Ah, då blir det rent” (Barn F) 

Gällande barnens uppfattningar om vart det finns rent vatten var samtliga barn 

eniga om att det finns rent vatten i kranen. Majoriteten av barnen hänvisade 

även till rent vatten i duschen, badkaret och handfatet. Ett barn berättar även 

att det kommer rent vatten i toaletten när man spolar. De flesta barnen beskrev 

att regnvatten är rent vatten och likaså vattnet i hav samt sjöar. Barnen i en av 

intervjugrupperna talade om att det även finns rent vatten under marken och i 

brunnar. I intervjugrupperna fick barnen reflektera över om vattnet som de be-

nämnt som rent är drickbart. Flera barn konstaterade att vissa vatten kanske 

inte är så rent trots allt. Ett barn funderade bland annat över om det verkligen 

gick att dricka vattnet i badkaret. 

”Fast… då har man, då har man ju satt i tvål i de, de får man 

inte äta” (Barn J) 

Samma barn förklarade även varför det inte går att dricka vatten i sjöar. 



Förskolebarns uppfattningar kring vattenresurser utifrån ett  Elin Olsson 

hållbarhetsperspektiv  

20 

 

”Det är dåligt, det kan man inte dricka… för att det finns fiskar 

och sånt och där är lite sjögräs runt som man kan få med och det 

är sand på botten som kan följa med” (Barn J) 

Samtliga barn i intervjugrupperna konstaterade att det går att dricka regnvatten. 

Ett av dessa barn ansåg dock att smutsen som finns i regnvattnet bör tas bort 

innan man dricker det. Hen förklarade att smutsen kan tas bort med hjälp av en 

sked. Barnen i en av intervjugrupperna påpekade att det inte går att dricka to-

alettvatten även om det verkar komma rent vatten när man spolar. Majoriteten 

av barnen ansåg att det inte går att dricka havsvatten eftersom det är saltvatten. 

Resterande barn tyckte däremot att det kan vara lite gott med saltvatten. Samt-

liga barn var överens om att det går att dricka vatten från kranen, handfatet och 

duschen.  

”Det vattnet som man tvättar händerna med kan man dricka” 

(Barn H)  

 

4.2 Förskolebarns resonemang kring vattnets betydelse 

för liv 

4.2.1 Livsformer som behöver vatten 

Samtliga barn i intervjugrupperna ansåg att både människor och djur behöver 

vatten. Majoriteten av barnen delade upp landdjur och vattendjur i sina reso-

nemang men oavsett var djuren lever ansåg barnen att de alla behöver vatten. 

Några barn hänvisade till att även blommor, gräs och träd behöver vatten. Ett 

barn ansåg att allt som finns på jorden behöver vatten. Samtliga barn var också 

överens om att livsformerna de benämnt behöver ha rent vatten. Nedan följer 

några exempel på barnens uttalanden.   

”De behöver människor och djur och såna här vattendjur som 

finns i havet” (Barn J) 

”Och hajar och krokodiler, allt som är i havet och allt som finns 

på jorden!” (Barn D) 

”Och träd, träd behöver vatten!” (Barn B) 

Ett barn verkade även reflektera över vilka på jorden som är i större behov av 

vatten. 
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”Såna djur som bor i savannen… och verkligen dom som bor i 

öknen!” (Barn G) 

 

4.2.2 Varför vatten behövs 

Samtliga barn konstaterade att människor och djur behöver vatten för att kunna 

leva, att de kommer dö utan tillgång till vatten. Några barn menade även att 

allting på jorden kan dö utan vatten. Nedan följer några av barnens uttalanden. 

”Då dör alla djur! Och vi” (Barn C) 

”För att dricka så jag inte dör… för att man ska få i sig någon-

ting som man inte lever utan, så man inte får i sig så man dör och 

så är det bra för att det är bra och dricka, och vissa kan gilla 

sånt och, och det är skönt och kan smaka gott!” (Barn J) 

 ”Allting på hela jorden dör” (Barn D) 

”Också om det inte fanns regn, om man heller inte fanns regn 

då, då dör man…” (Barn B) 

Barnen i den ena intervjugruppen drog även paralleller till att om vi inte dricker 

vatten riskerar vi att svimma och ramla. Vidare beskrev majoriteten av barnen 

hur vatten har betydelse för att vi ska kunna växa, bli stora och starka. Ett fåtal 

av barnen kopplade även till att vi behöver vatten för att kunna kissa och bajsa. 

 ”Jag vet! För att man ska kunna kissa” (Barn I) 

”Också kan man ha det för att typ om man känner sig ska bajsa, 

då kan man dricka lite, så allting sköljer ner ifall man inte känner 

att det kommer ut, och när jag inte kan kissa då sätter jag på 

kranen medans jag kissar, då kan det komma ut kiss” (Barn J) 

Ett barn verkade koppla till att vi är i större behov av vatten under en viss årstid. 

”Det, det är bra och dricka vatten, på sommaren” (Barn B) 

Majoriteten av barnen förklarade att de även använder vatten till olika former 

av lek. Några barn belyste att de nyttjar vatten för att tvätta bilen och för att 

laga mat. Samtliga barn beskrev hur de använder vatten för att kunna dricka, 

bada och duscha. Barnens olika uttalanden kan tolkas som att vattnet har bety-

delse för vår livskvalitet såsom en bra hygien och glädje.  

”Jag vet också, jag använder det också för att göra mig rent och 

så i duschen och i badkar” (Barn J) 
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I en intervjugrupp diskuterade barnen kring att det finns vatten i gräs och hän-

visade till att några livsformer äter gräset och varför de behöver det. 

”Och det finns i gräs, i gräs finns vatten som några äter gräs så 

dom får vatten!” (Barn C) 

”För dom ska växa” (Barn D) 

Ett barn förklarade varför blommor behöver vatten.  

”Fast blommor kan bli lite sjuka för… eller dom faller ner, då 

kan det kallas för att dom är sjuka och att dom blir dåliga om 

dom inte får något vatten på många dagar… Då måste man 

skynda sig och hämta vatten när man ser att dom håller på och 

gå ner och bli bruna… det är bra om dom får i sig mycket vatten” 

(Barn J) 

Ett av barnen resonerade även kring vattnets betydelse för att släcka bränder. 

”Och för om ett hus börjar brinna då kan man släcka det med 

vatten” (Barn G)  

I en av intervjugrupperna resonerade barnen om varför vi behöver vatten och 

beskrev hur vi behövde vatten för att kunna dricka. I diskussionen drog barnen 

paralleller till avlopp och hur dessa kan förse världens befolkning med vatten. 

Denna diskussion utmynnade i en slags beskrivning av både vattnets tekniska 

och naturliga kretslopp. Nedan följer ett utdrag ur diskussionen. 

 ”Men det ska komma upp i avloppet” (Barn D) 

 ”Mm, för det ska räcka över hela världen” (Barn C) 

 ”Och för, det ska komma för regnet också” (Barn D) 

”Och när regnet kommer så blir det ner i marken, åker upp, sen 

ner igen” (Barn C) 

 ”Sen kommer solen och torkar vattnet” (Barn D) 

 ”Upp och ner, upp och ner, upp och ner” (Barn C) 
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4.3 Förskolebarns resonemang kring att vara rädd om 

respektive spara på vattenresurser 

4.3.1 Om vatten kan ta slut 

Majoriteten av barnen som intervjuats tror att allt vatten på jorden kan ta slut. 

I en av intervjugrupperna påpekade barnen att vissa vatten kan ta slut, men inte 

allt. Samtliga barn resonerade kring varför vattnet kan ta slut eller inte. En av 

intervjugrupperna resonerade följande; 

”Fast det fanns mycket vatten i världen, regnet hjälper att man 

ska få vatten” (Barn B) 

”Ah, om man dricker allt, och det kommer inget regn, så är det 

slut” (Barn A) 

Två barn i olika intervjugrupper kopplade till torka och varmt väder, att det 

kan medföra att vattnet kan ta slut. 

”Det kan också bli såhär att sjöar torkar ut så att inte djur kan 

dricka och dör, för att det är varmt väder” (Barn G) 

”Solen kommer torka… till och med i avloppet!” (Barn D)  

Ett barn betonade att vattnet inte kan ta slut och gav mig sedan följande för-

klaring. 

 ”Vet du, jag har en kran som aldrig tar slut” (Barn E) 

I en av intervjugrupperna hade barnen blandade åsikter om vattnet kunde ta 

slut eller inte. De menade att vissa vatten kan ta slut och andra inte. Nedan 

följer ett utdrag ur deras diskussion. 

”Vatten kan inte, vatten kan inte ta slut” (Barn I) 

”Fast det kan ta, det kan faktiskt ta slut från kranar! Hav kan 

inte ta slut, från kranar kan ta slut… också kan det ta slut från… 

det kan ta slut för om man slösar på vatten så är det ingen idé” 

(Barn J) 

”Vatten kan ta slut med om det är inget som stoppar vattnet… en 

sån liten kork så den sitter där så det inte kan komma” (Barn I) 

4.3.2 Spara på vatten  

Efter att barnen reflekterat över om vattnet kan ta slut eller inte resonerade de 

kring hur vi kan spara på vårt vatten. Samtliga barn ansåg att det är bra att spara 
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på vatten och flera barn förklarade att de själva har sparat vatten på olika sätt. 

Ett fåtal barn hänvisar till att vi kan spara vatten i vattenballonger men samtliga 

benämner även att vi kan spara på vatten i flaskor.  

”Man kan spara gammalt vatten, fast det kommer inte bli smut-

sigt… man kan spara i en flaska” (Barn A) 

”Man kan ha det i en flaska, i många flaskor, i tusen flaskor!” 

(Barn F) 

Ett av barnen menade att vi även kan spara på vatten genom att hälla tillbaka 

det i kranen med hjälp av en vattenslang. Hälften av barnen belyste att vi kan 

spara vatten genom att minska vattenkonsumtionen. Nedan följer två barns ut-

talanden. 

 ”Att man kanske använder mindre vatten” (Barn H) 

”Vi sparar på vatten och tar mycket lite, mega lite” (Barn D) 

Barnen fick reflektera över om det går att använda annat vatten än kranvatten 

till att exempelvis leka och bada. Hälften av barnen kom med alternativa lös-

ningar medan andra hälften ansåg att det inte går att använda annat vatten. Ett 

barn hade en idé om att använda vatten som redan är smutsigt till att göra 

geggamoja.  

 ”Man kan ha smutsigt vatten till geggamoja” (Barn G) 

Några barn förklarade att det går att bada i havet och i sjön istället för i badkar 

och att duscha. Flera barn ansåg att vi kan dricka regnvatten istället för kran-

vatten, vissa kopplade även till att vi kan få i oss vatten genom att äta snö och 

is. 

 ”Man kan faktiskt äta regnvatten” (Barn E) 

 ”Och äta snö som faller” (Barn F) 

Ett av barnen kopplade även till att det inte är bra att slösa på papper. Barnet 

förklarade därefter att papper kommer ifrån träden och beskrev att om vi slösar 

på papper måste vi gå ut och hugga mer träd vilket inte är bra för naturen.  

 

4.3.3 Vattenomsorg 

Under en diskussion kring hur vi kan vara rädda om vårt vatten visade det sig 

att samtliga barn ansåg att vi inte får slänga skräp i vårt vatten, att det är dåligt. 

Barnen reflekterade över vad som skulle kunna hända om det slängdes skräp i 
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vattnet. Några barn belyste att vi kan dö eller skada oss om det finns skräp i 

vattnet medan majoriteten av barnen ansåg att vi kan bli sjuka.  

”Och om folk går i där och äter vattnet, också kan man bli jätte 

sjuk” (Barn I) 

Samtliga barn kopplade till att det är dåligt för djuren som lever i vattnet samt 

som dricker av vattnet. Ett barn betonade även att det är dåligt för både själva 

vattnet och naturen. Nedan följer några exempel på barnens uttalanden. 

”Då om det är sjöar som man kastar skräp i, då kan inte djuren 

dricka i dom” (Barn G) 

”Vet du, dom som bor i vattnet, faktiskt, dom kan äta upp skrä-

pet” (Barn E) 

”Det är dåligt för vattnet, för att det är dåligt både för vattnet 

och för naturen, för att tänk om en fisk kommer och tror att smut-

set ser ut som en fisk, då kan dom äta det och då är dom dåliga 

och dör i vattnet och sjunker ner till havets botten” (Barn J) 

Två barn resonerade även om vad vi får slänga i våra avlopp. Diskussionen 

uppstod utifrån en koppling till Nicke Nyfiken, hur karaktären hade spolat ner 

sina leksaker och hur Nicke fick hjälp att lösa problemet. Barnen förklarade 

därefter vad som kan hända om fel saker åker ner i avloppet och vad som får 

spolas ner egentligen. Här följer ett utdrag av diskussionen: 

”Man får faktiskt bara spola ner två grejer… papper och bajs 

och kiss… annars kan det gå sönder” (Barn F) 

”Också spindlar, då får man lägga dom i toaletten, för dom är 

död” (Barn E) 

Samtliga barn ansåg att istället för att slänga skräp i vattnet borde det slängas 

i en soptunna. Ett av barnen hänvisade även till att barn kan ge skräpet till en 

vuxen om man inte vet vart det ska slängas. Ett barn delade med sig av sin 

tanke om att vi även kan göra olika saker med skräpet såsom att pyssla med 

det. Om det inte går att använda skärpet till något slags återbruk menade hen 

att det ska slängas i soptunnan. Samma barn betonade dock att det inte går att 

slänga skräp i soptunnan hur som helst. 

”Och typ om dom ska kasta baklänges i soptunnan då, då missar 

dom och hamnar i vattnet och då ser dom inte det!” (Barn J) 
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4.4 Sammanfattning resultat 

I barnens resonemang om rent respektive smutsigt vatten framkom att majori-

teten upplever att det inte alltid syns om vatten är rent eller smutsigt. Utifrån 

barnens resonemang framgår att de uppfattar smutsigt vatten som odrickbart, 

samt att om man dricker smutsigt vatten kan det medföra negativa konsekven-

ser för hälsan. Barnen nämnde bland annat att sand och bakterier gör smutsigt 

vatten odrickbart och skadligt för hälsan. Samtliga barn är överens om att kran-

vatten är rent vatten. Barnen hade skilda uppfattningar om hur rent övrigt slags 

vatten egentligen är.   

Samtliga barn upplever att vatten är en nödvändighet för liv samt för en bra 

livskvalitet, exempelvis för en bra hygien. Alla barn menar att människor och 

djur är beroende av vatten, ett fåtal kopplade även till växter. Ett barn förkla-

rade att de som lever i öknen och savannen är i större behov av vatten. Barnen 

beskrev även olika sätt som vatten används på såsom att tvätta sig och släcka 

bränder.  

Majoriteten av barnen trodde att vattnet på jorden kan ta slut. Flera barn ut-

tryckte slöseri av vatten som orsak till att vattnet kan ta slut. Ett fåtal barn 

kopplade till att torka och varmt väder kan medföra att vattnet tar slut. Samtliga 

barn menar att det är bra att spara på vatten, exempelvis i flaskor. Hälften av 

barnen upplever att vi bör konsumera mindre vatten. I barnens resonemang 

framgick att vatten kan sparas genom att annat vatten än kranvatten nyttjas till 

vissa användningsområden, exempelvis smutsigt vatten till att göra gegga-

moja. Samtliga barn är överens om att det är dåligt att skräpa eller smutsa ned 

vatten, då det kan vara skadligt för människor, djur och natur.  
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5 DISKUSSION 

5.1 Resultatdiskussion 

I likhet med Engdahl och Rabušicová (2011) resultat i sin studie visade även 

mitt resultat att barnen hade kunskaper om hållbarhets relaterade aspekter. Bar-

nen i min studie uttryckte exempelvis kunskaper om hur smutsigt vatten kan 

vara skadligt på olika sätt för både människor, djur och natur. Några av barnen 

visade även kunskaper om hur solen, torka och värme påverkar våra vattentill-

gångar.  

5.1.1 Rent och smutsigt vatten 

I barnens resonemang kring rent respektive smutsigt vatten framgår att barnen 

hade svårt att särskilja vad rent vatten egentligen innebär. Majoriteten av bar-

nen menade även att det inte alltid syns om vatten är rent eller smutsigt. Bar-

nens resonemang visar på en komplexitet kring förståelsen för rent vatten. Hur 

kan vi säkert veta vilket vatten som är rent när det inte alltid syns? Utifrån 

diskussionerna och barnens resonemang verkar barnen börjat skapa en förstå-

else för att rent vatten inte går att ta för givet. Helldén m.fl. (2015) belyser att 

om vattenresurser smutsas ned kommer dessa inte längre utgöra resurser. Det 

Helldén m.fl. (2015) lyfter verkar barnen i min studie ha en viss förståelse för, 

att vatten inte är en oändlig resurs. Mitt resultat visar att samtliga barn bland 

annat är överens om att det inte går att dricka smutsigt vatten samt att det med-

för negativa konsekvenser för både människor, djur och natur om vatten smut-

sas eller skärpas ned.    

I studien delger två av barnen sina teorier om varför vatten blir smutsigt. Bar-

nen gav liknande förklaringar där de menar att regnvattnet blir smutsigt när det 

faller på marken. Ett av barnen beskrev även att himlen är lite smutsig. Utifrån 

barnens uttalanden undrar jag om resonemangen kommer från tidigare erfaren-

heter eller om det är deras egna teorier. Vad är bakgrunden till deras resone-

mang samt vad syftar de till egentligen? Blir regnvattnet smutsigt först när det 

kommer i kontakt med marken? Hur kommer det sig att himlen är lite smutsig? 

Resonemanget kring att himlen är lite smutsig får mig att reflektera över om 

barnet kopplar till föroreningar som påverkar himlen och därmed även regn-

vattnet? Det hade varit intressant att veta mer om barnens bakgrund till dessa 

resonemang, men under intervjumomenten kunde inte, eller kanske ville inte, 

barnen motivera sina teorier närmare än så. Samma barn som resonerade att 

himlen är lite smutsig förklarade däremot senare i intervjun att regnvatten en-

bart är drickbart om smutsen i regnvattnet tas bort innan.  
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5.1.2 Vattnets betydelse för liv 

I barnens resonemang kring vattnets betydelse för liv framgick att barnen har 

förståelse för att alla människor och djur behöver vatten för att kunna leva. 

Resonemangen överensstämmer med Globala målens (2015) beskrivning av 

att vatten är en förutsättning för allt liv på jorden samt för vår hälsa. Majorite-

ten av barnen i studien betonade att vi behöver vatten för att må bra samt för 

att kroppen ska kunna utvecklas. I studien framgick även att barnen har förstå-

elser kring att vi är beroende av vatten av andra skäl såsom för hygien, matlag-

ning, tvätta bilen och släcka bränder.  

I linje med Kahriman-Öztürk m.fl. (2012) och Caiman och Lundegårds (2014, 

2018) studiers resultat så genomsyrades även mitt resultat av att barnen visade 

omsorg och respekt för levande organismer i sina resonemang. Barnen i Ka-

hriman-Öztürk m.fl. (2012) studie betonade vikten av att visa respekt för allt 

levande. Barnen i Caiman och Lundegårds (2014, 2018) studie visade omsorg 

för både djur och växter genom att verbalt resonera kring hur de kan främja 

deras livssituationer samt att vissa av dem även övergick till fysiska hand-

lingar. Barnen i min studie har verbalt visat en särskild omsorg, respekt och 

oro för de människor och djur som de menar kan fara illa av smutsigt vatten, 

skräp i vattnet samt brist på vatten. Björklund (2014) belyser att barn ofta har 

intresse för djur och att djur kan väcka empati hos barn. Däremot var det enbart 

ett fåtal barn i min studie som visade förståelse för att även växter av olika slag 

behöver vatten för att leva. Ett av barnen hänvisade till att om blommor blir 

bruna och vissnar måste de få vatten så fort som möjligt. Barnet uttryckte till 

skillnad från övriga barn även en oro för växter genom sitt resonemang. Två 

av barnen visade även förståelse för att det finns vatten inuti gräs samt att de 

djur som äter gräs därigenom får i sig vatten. Det hade varit intressant att ta 

reda på bakgrunden till barnens kunskaper kring ovanstående resonemang. Är 

det egna reflektioner eller erfarenheter? Barnen gick snabbt vidare i sin dis-

kussion där de lyfte andra intressanta uppfattningar om vatten, men jag önskar 

att vi hade stannat kvar mer i deras kopplingar mellan vatten, gräs och djur.   

I studiens resultat framgick att ett barn även verkade reflektera över att vissa 

på jorden är i större behov av vatten. Hen berättade att de som bor i öknen samt 

de djur som bor på savannen verkligen behöver vatten. Detta resonemang visar 

på en förståelse av att vattentillgången inte ser likadan ut världen över. Globala 

målen (2015) lyfter att alla människor i världen bör få tillgång till rent vatten, 

vilket tyvärr inte alla människor har. Barnets resonemang visar att hen har in-

sikt i att rent vatten inte går att ta för givet. En fråga jag borde ha lyft under 
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intervjuerna är om barnen tror att alla människor på vår jord har tillgång till 

rent vatten, och om varför de tror att det är på det viset. Det hade varit intressant 

att ta del av deras tankar kring denna aspekt. 

 

5.1.3 Spara på och vara rädd om vatten 

I barnens resonemang kring att vara rädd om respektive spara på vattenresurser 

framgick att majoriteten av barnen har uppfattningen av att allt vatten på jorden 

kan ta slut. Några av barnen visade en förståelse för hur solen, torka och varmt 

väder kan minska vattentillgången markant. Ett av barnen beskrev hur det kan 

medföra att sjöar torkar ut så att djur inte kan dricka och därmed riskerar att 

dö. Några barn resonerade att regnet hjälper att sprida vattnet över världen 

samtidigt som avsaknaden av regn kan minska vattentillgången. Barnens reso-

nemang överensstämmer med Naturvårdsverket (2019) och SMHI (2017) be-

skrivningar av att torka, varmt väder och ändrade nederbördsförhållanden kan 

påverka vattentillgången negativt. Ett barn ansåg att kranvatten inte kan ta slut 

medan ett annat barn resonerade att kranvatten kan ta slut om man slösar på 

det, men inte vattnet i havet. Resonemanget kan tolkas som en slags förståelse 

av att vi faktiskt har begränsade vattenresurser.  

I studiens resultat framgick att barnen hade uppfattningar och idéer om hur vi 

kan minska vattenkonsumtionen, vilket även barnen i Kahriman-Öztürk m.fl. 

(2012), Ärlemalm-Hagsér (2013) och Miller m.fl. (2014) studier hade. Barnen 

i Miller m.fl. (2014) studie minskade även vattenkonsumtionen fysiskt genom 

att exempelvis använda mindre vatten samt stänga av droppande kranar. Bar-

nen i min studie berättade hur vatten kunde sparas på olika sätt såsom i flaskor. 

Ett barn uttryckte därefter att det går att spara på gammalt vatten och förklarade 

att det inte kommer att bli smutsigt. Hälften av barnen i min studie beskrev hur 

vi kan minska vattenkonsumtionen genom att helt enkelt använda mindre vat-

ten. Barnen reflekterade över om vi kan använda annat vatten än kranvatten till 

att dricka, bada med mera, varpå hälften av barnen ansåg att annat vatten kan 

användas. Ett barn berättade att smutsigt vatten kan användas till lek i form av 

geggamoja. Att använda redan smutsigt vatten till lek innefattar både återbruk 

av vatten samt att vattenkonsumtionen av rent vatten minskas. Barnen i studien 

hade även tankar om hur vi exempelvis kan tvätta av oss i sjön istället samt 

dricka vatten från regn och snö. Utifrån barnens uttalanden synliggörs en slags 

förståelse för vatten som fenomen, att snö består av vatten. Överlag kopplade 

även barnen i min studie i likhet med barnen i Kahriman-Öztürk m.fl. (2012) 

studie till ”7R” hållbarhetsrelaterade aspekter såsom att minska vattenkon-

sumtionen, visa respekt för omvärlden samt att återbruka vatten. Det var inte 
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mitt syfte att undersöka barnens uppfattningar relaterat till ”7R”, likheterna 

framkom i jämförelsen mellan studiernas resultat.  

Generellt kan resultatet i min studie liknas vid det Engdahl och Rabušicová 

(2011) fick fram i sin studie. Barnen i deras studie hade tankar och idéer om 

miljöfrågor samt om hur de kan bidra till en hållbar utveckling. Barnen i min 

studie hade även de tankar och idéer inom dessa områden. Samtliga barn som 

medverkade i min studie visar en förståelse för att det uppstår negativa konse-

kvenser för människor, djur och natur om vatten skräpas och smutsas ned. Bar-

nen resonerade bland annat att djuren inte kan dricka vattnet samt att de kan 

missta skärpet och smutsen för mat och därmed äta upp det. Barnens reflekt-

ionsförmåga går i linje med Svedäng m.fl. (2018) studie kring förskollärarnas 

tilltro till barns förmåga att reflektera kring hållbarhetsrelaterade frågor. Mitt 

resultat visar att barnen i min studie är kapabla till att reflektera kring sådana 

frågor.  

Ett fåtal barn verkade även koppla till hur vi kan agera främjande för vattnet 

som resurs genom att tänka på vad som får spolas ner i våra avlopp egentligen. 

Barnen visade en förståelse om att det bara är kiss, bajs och papper som ska 

spolas ner i toaletten. Globala målen (2015) betonar att skärp och mediciner 

med mera aldrig bör spolas ner i våra avlopp då de förorenar vattnet samt är 

skadligt för vår hälsa. Däremot belyste ett av barnen att även döda spindlar kan 

spolas ner i toaletten. Förmodligen kopplade barnet till en tidigare erfarenhet.  

I likhet med Miller m.fl. (2014) studies resultat framkom det även i mitt resultat 

att några få barn drog paralleller till andra hållbarhetsrelaterade områden än 

vatten. Ett barn i min studie belyste exempelvis att vi bör minska konsumtionen 

av papper samt att skräp bara bör slängas om det inte kan återbrukas.  

5.1.4 Andra aspekter 

Två barn i studien uttryckte även kunskaper om hur vattnet cirkulerar runt i ett 

kretslopp. Detta är en aspekt jag finner vore intressant att studera vidare om. 

Elfström m.fl. (2014) menar att om verksamma i förskolan tidigt börjar ut-

forska begrepp och fenomen som är relaterade till ett kretsloppstänkande på ett 

konkret sätt utgörs en bra utgångspunkt i arbetet med hållbar utveckling. De 

menar att ett kretsloppstänkande är en viktig förutsättning för att vårt samhälle 

ska kunna bli hållbart. Genom att utforska och samtala kring vattnets kretslopp 

på ett konkret sätt ges barnen möjlighet att utveckla en kretsloppsförståelse, 

kring hur olika materia, exempelvis vatten, varken skapas eller försvinner, utan 

bara omvandlas.  
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I likhet med Engdahl och Rabušicovás (2011) studie kopplade även barnen i 

min undersökning till tidigare erfarenheter i sina resonemang och förklaringar. 

Ett barn i min studie funderade kring vilket djur som vatten kommer ifrån 

egentligen och drog paralleller till tidigare kunskaper kring att mjölken kom-

mer från kossor. Denna fundering fick mig att reflektera över vatten som ett 

abstrakt fenomen. Samma barn visade samtidigt en medvetenhet kring att reg-

net kommer från molnen i himlen och att det finns mycket vatten i hav och 

sjöar. Var det en spontan fundering? Eller tänkte barnet att drickbart vatten 

kommer från en enskild källa? Det hade varit intressant att ta reda på ur-

sprunget till denna tanke. Dock kunde inte, eller kanske ville inte, barnet mo-

tivera sin fundering.  

En intressant aspekt utifrån de likheter som synliggjorts mellan min studies 

resultat samt tidigare studiers är att samtliga barn i studierna har flera tankar 

och idéer om hur vi kan främja en hållbar utveckling. Det intressanta är att flera 

av de tidigare studierna som skildrats i mitt arbete är internationella, de sträcker 

sig över flera olika länder samt världsdelar. Miller m.fl. (2014) studie kring 

vattenbevarandeprogrammet genomfördes i Australiens förskolor till exempel. 

Alla har vi olika levnadsförhållanden runt om i världen. Även om Sverige är 

ett land där vattenresurser är en ganska rik tillgång så visar barnen i min studie 

en förståelse över att rent vatten inte kan tas för givet. Barnen är medvetna om 

vikten av att vara rädd om och spara på vårt vatten.  

En aspekt som inte var min tanke att undersöka är om barnens skilda åldrar 

skulle påverka deras resonemang. När databearbetningen och analysen av in-

tervjuerna genomfördes upptäcktes ändå att barnens resonemang, oavsett ål-

der, var likvärdiga. I likhet med Engdahl och Rabušicovás (2011) resultat visar 

även min studie att yngre barn är kapabla till att diskutera hållbarhetsrelaterade 

frågor som berör miljön. 

I linje med Bautista m.fl. (2018) studie visade det sig i min studie att ställa 

öppna frågor till barnen gav djupare samtal och svar. Likväl som att ställa 

följdfrågor samt att upprepa barnens svar. Barnen i min studie utvecklade vid 

ett flertal tillfällen sina resonemang genom dessa samtalsstrategier. Barnen i 

min studie kunde därigenom uttrycka sina egna idéer kring frågeområdet likhet 

med barnen i Bautista m.fl. (2018) studie.  
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5.2 Metoddiskussion 

I studien har semistrukturerade gruppintervjuer med barn använts som metod 

för att besvara studiens syfte och frågeställningar. Skulle strukturerade inter-

vjuer använts som metod med stängda frågor eller förutbestämda svar tror jag 

att resultatet hade sett helt annorlunda ut. Barnens egna uppfattningar hade nog 

inte framkommit lika tydligt. Barnen kunde i denna studie med egna ord for-

mulera sina uppfattningar utifrån studiens intervjufrågor som ställts samt även 

flika in med egna aspekter. Däremot om studien skulle genomföras igen hade 

jag lagt till några få frågor, utvecklat vissa intervjufrågor samt följdfrågor. Det 

hade även varit bra att avsätta mer tid för att hinna stanna upp mer kring bar-

nens resonemang och uppfattningar. Som intervjuare hade jag behövt bli bättre 

på att stanna upp längre stunder emellanåt.  

Trost (2010) belyser att intervjugruppers storlek kan medföra svårigheter 

såsom att se till att alla informanter får komma till tals. Det visade sig vara 

fördelaktigt att intervjua barnen två och två. Talutrymmet fördelades jämt mel-

lan barnen i intervjugrupperna ganska naturligt. Vid ett fåtal tillfällen under 

intervjuerna fick jag rikta om frågor till de barn som inte besvarat vissa frågor. 

Detta för att samtliga barn skulle ges möjlighet att resonera kring intervjufrå-

gorna. Hade intervjuerna genomförts med fler än två barn åt gången tror jag att 

det hade varit svårare för barnens talutrymme att fördelas på ett lika naturligt 

och följsamt sätt. Barnen verkade vara bekväma i varandras närhet och sam-

spelade med varandra. Trost (2010) betonar att gruppintervjuer är givande när 

data ska samlas in om exempelvis informanters idéer och sätt att resonera. 

Trost beskriver vidare att gruppintervjuer kan gynna intervjumomentet då in-

formanterna ges möjlighet att bygga vidare på varandras idéer. De aspekter 

Trost lyfter kring gruppintervjuers fördelar synliggjordes under min studies in-

tervjumoment. Barnen i de olika gruppintervjuerna diskuterade aktivt med 

varandra och byggde vidare på varandras tankar och idéer vilket medförde att 

studiens intervjufrågor fick fylligare svar. Bautista m.fl. (2018) lyfter att upp-

repa och omformulera barnens svar i samtal som en bra strategi för att upp-

muntra och bekräfta barnens bidrag. Under samtliga intervjumoment upprepa-

des och omformulerades barnens uttalanden, detta även för att se om jag för-

stått dem rätt. Genom att upprepa och omformulera barnens svar lade även 

barnen därefter ofta till ytterligare aspekter i samtalet, vilket gav fylligare svar.   

Bengtsson och Hägglund (2014) belyser att när det kommer till intervjuer med 

barn är det en fördel att ha byggt upp någon slags relation till dem i förväg för 

att främja trygghetsaspekten. Eftersom jag var bekant med barnen som med-

verkade i studien sedan tidigare verkade barnen vara avslappnade med mig 

under intervjuerna. Enligt Trost (2010) bör intervjuer ske i ostörda miljöer. 
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Intervjuerna i studien skedde i stort sett i en ostörd miljö. Rummet som samt-

liga intervjuer genomfördes i låg lite avskilt vilket medförde att inga obehöriga 

barn eller pedagoger störde under intervjumomenten. Däremot fanns det en 

soffa samt fåtöljer i rummet vilka lockade några barn. Tanken var att vi skulle 

sitta på golvet för att intervjuerna skulle liknas vid en samlingssituation. Tre 

barn föredrog att sitta i soffan eller i fåtölj, vilket visade sig fungera lika bra. 

Ett barn lockades däremot av att krypa under soffan, sätta sig i soffan samt 

fåtöljerna och bytte plats vid flera tillfällen vilket störde intervjuerna något. 

Barnet besvarade samtliga frågor och diskuterade aktivt trots att hen lockades 

av omgivningen. Det andra barnet i hens intervjugrupp verkade oberörd av in-

tervjukamratens platsbyten, det var mer jag som intervjuare som tappade fokus 

något. Till en början var jag osäker på om platsbytena var ett sätt att signalera 

att hen inte ville medverka i studien. Barnet verkade ändå vilja medverka ef-

tersom hen visade stort engagemang och uttryckte glädje i samtalen.   

Om studien skulle genomföras igen hade fler än tjugo samtyckesblanketter 

skickats ut samt att jag försökt se till att blanketterna lämnats in i tid till för-

skolan. Det var svårt att få in blanketterna överlag och det kan bero på många 

faktorer såsom glömska, sjukdom och ledighet. Hälften av blanketterna kom 

inte in alls och några blanketter kom in sent, vilket medförde att några inter-

vjuer blev uppskjutna. Troligtvis gick jag miste om eventuellt samtyckta infor-

manter. Skulle fler samtyckesblanketter skickats ut hade sannolikt fler sam-

tyckta blanketter lämnats in inom rimlig tid. Det hade förmodligen även blivit 

fler barn som kunnat intervjuas, vilket hade stärkt studiens generaliserbarhet 

något.  

Intervjuerna spelades in med diktafon vilket underlättade mitt fokus under in-

tervjuerna. Dock gick jag miste om andra aspekter såsom kroppsspråk och ges-

ter eftersom inga anteckningar fördes samtidigt. Trots detta skulle jag inte an-

teckna som komplement till ljudupptagningarna om studien skulle ha genom-

förts igen, eftersom jag vill vara helt närvarande under intervjuerna. Skulle 

studien genomföras igen hade däremot varje intervju lyssnats igenom innan 

nästa påbörjades. Första intervjudagen intervjuades tre grupper och den andra 

två. Intervjuerna skedde ganska snabbt efter varandra. När de tre första inter-

vjuerna som genomförts samma dag lyssnades igenom och transkriberades 

upptäckte jag att alla barnens uttalanden inte tagits tillvara på som önskats. Ett 

fåtal aspekter som barnen lyft gick mig obemärkta förbi, vilket medförde att 

potentiella uppfattningar och resonemang som barnen hade kring frågeområdet 

uteblev. Under de två sista intervjuerna var jag extra uppmärksam för att inte 

gå miste om barnens uttalanden. När de två sista intervjuerna lyssnades igenom 

för transkribering hade misstaget inte upprepats.  
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5.3 Rekommendationer för verksamheten 

Studiens resultat kan bidra till att verksamma inom förskolan reflekterar över 

hur de kan arbeta vidare med hållbar utveckling utifrån barnens uppfattningar 

och idéer exempelvis om vatten. I resultatet framgår att barnen har flera olika 

uppfattningar kring frågeområdet och idéer kring hur de kan främja en hållbar 

utveckling. I enlighet med Engdahl och Rabušicová (2011) och Björklund 

(2014) anser jag utifrån min studies resultat att arbetet med hållbar utveckling 

i verksamheten bör utgå från barnens idéer, tankar och intressen. Barnen i min 

studie hade flera uppfattningar och idéer vilka skulle kunna utforskas i försko-

lans verksamhet. Till exempel, är regnvatten smutsigt på grund av att himlen 

är smutsig? Björklund (2014) beskriver att om barns tankar, uppfattningar och 

idéer tillvaratas i arbetet med lärande för hållbar utveckling på ett utforskande 

sätt kan barnen utveckla ett kritiskt förhållningssätt. Björklund (2014) och 

Sundberg m.fl. (2016) belyser vikten av att ta tillvara på barns olika uppfatt-

ningar, idéer och frågor i förskolans verksamhet. Därigenom kan barnen upp-

muntras att dela med sig av sina olika tankar med mera samt att arbetet blir 

meningsfullt för dem. Både Björklund (2014) och Sundberg m.fl. (2016) beto-

nar att det är relevant att låta barnen utforska sina olika uppfattningar kring 

fenomen eftersom barnen därigenom ges möjlighet att utveckla ett kritiskt för-

hållningssätt. Även förskolans läroplan (Skolverket, 2018) belyser att försko-

lan kan stimulera och utmana barns intresse för hållbar utveckling genom att 

samtala med dem om och utforska olika fenomen som är hållbarhetsrelaterade. 

Förskolan ska även ge barnen möjlighet att utveckla förståelse för hur dem 

själva genom sina handlingar kan påverka och främja en hållbar samhällsut-

veckling. Utifrån min studies resultat anser jag att barns egna uppfattningar, 

resonemang, frågor, och idéer bör tillvaratas i arbetet med hållbar utveckling i 

förskolans verksamhet. I enlighet med Bautista m.fl. (2018) anser jag även att 

förskollärare snarare behöver agera medkonstruktörer av kunskap istället för 

att bara förmedla information i arbetet med hållbar utveckling i verksamheten.  

I Svedängs m.fl. (2018) studie framgår att förskollärarna anser att det är nöd-

vändigt att lyfta hållbarhetsfrågor även med de yngsta barnen och diskutera 

frågorna med dem på ett varsamt och medvetet sätt. I min studie hade barnen 

flera förslag kring hur vi kan bidra till en hållbar utveckling genom att spara 

på och vara rädda om vårt vatten. Barnen i studien var mellan 3–5 år och samt-

liga kom med flera tankar och idéer om hur vi kan agera på ett främjande sätt. 

Utifrån min studie anser jag att vi inte ska vara rädda för att lyfta hållbarhets-

frågor i förskolan även med de yngre barnen. Däremot anser jag i enlighet med 

Svedäng m.fl. (2018) att det bör göras på ett medvetet och varsamt sätt då 
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Svedäng m.fl. (2018) lyfter att vi inte bör skildra en allt för negativ framtids-

bild. Tanken är inte att belasta barnen utan att diskutera miljöproblem med dem 

och reflektera kring hur dessa kan lösas på ett hållbart sätt. Bourotzoglou m.fl. 

(2016) lyfter att barnen redan i förskolan behöver medvetandegöras om vat-

tenmiljöproblem som råder, då det är barnen som kommer att få handskas med 

dessa problem i framtiden. Även Elfström m.fl. (2014) betonar att barnen är 

våra framtida generationer vilka vi lämnar över världen till. En värld i obalans 

med bland annat vattenföroreningar. I enlighet med Naturvårdsverket (2019) 

anser jag att vi alla bör inta ett klimatsmart agerande. Detta anser jag bör inte-

rageras redan i förskolans verksamhet. Vi behöver alla reflektera över vårt för-

hållande till miljön samt över hur vi kan bidra till en hållbar framtid och en 

hållbar värld.  

5.4 Förslag på vidare studier 

Det skulle vara intressant att genomföra samma studie eller en liknande studie 

på förskolor med specifik profil såsom Grön flagg för att se om barnens upp-

fattningar skulle skilja sig åt mot min studies resultat. Det skulle även vara 

intressant att genomföra en liknande studie där de arbetar med hållbar utveckl-

ing och vatten som projekt. Kanske skulle en jämförelse kunna genomföras 

mellan barnens uppfattningar och förståelser av fenomenet i början av pro-

jektet samt i slutet. Min studie skulle även vara intressant att genomföra igen 

men att be barnen under intervjumomenten även rita ner några av sina uppfatt-

ningar kring fenomenet. Björklund (2014) lyfter olika skapande aktiviteter som 

ett bra tillvägagångssätt för barn att uttrycka sina idéer, uppfattningar och tan-

kar. Det hade varit intressant att se hur tillvägagångssättet skulle påverka re-

sultatet. Det vore även intressant att undersöka förskolebarns tankar kring vatt-

nets kretslopp relaterat till ett hållbarhetsperspektiv.   
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BILAGOR 

Bilaga 1. Informationsbrev till vårdnadshavare 

Studie om förskolebarns uppfattningar om vattenresurser utifrån ett hållbar-

hetsperspektiv 

 

Hej! Mitt namn är Elin Olsson och jag studerar till förskollärare vid Karlstad 

universitet på distans. Just nu läser jag näst sista terminen och skriver mitt ex-

amensarbete inom biologi. Syftet med min studie är att belysa barns uppfatt-

ningar om vattenresurser utifrån ett hållbarhetsperspektiv. För att ta reda på 

hur barn tänker och resonerar kring området kommer jag gruppvis ställa frå-

gor till barnen. Det kommer vara 2–3 barn i varje grupp och varje gruppinter-

vju kommer ta cirka 15 minuter samt att en ljudinspelning kommer ske av 

samtalet för att fånga barnens diskussioner.  

 

Största möjliga konfidentialitet eftersträvas i undersökningen genom att ingen 

obehörig får ta del av materialet. Det insamlade materialet förvaras så att det 

bara är åtkomligt för mig. De som deltar i studien kommer att avidentifieras 

så att det i rapporteringen av resultatet i form av en examensuppsats på Karl-

stads universitet inte går att koppla resultatet till enskilda individer. När arbe-

tet är godkänt så kommer alla personuppgifter att raderas. Insamlat material 

kommer enbart att användas för ovan angivet syfte. 

Karlstads universitet är personuppgiftsansvarig. Enligt dataskyddsförord-

ningen har du rätt att gratis få ta del av samtliga uppgifter om dig som hante-

ras och vid behov få eventuella fel rättade. Du har även rätt att begära rade-

ring, begränsning eller att invända mot behandling av personuppgifter, och 

det finns möjlighet att inge klagomål till Datainspektionen. Kontaktuppgifter 

till Karlstads universitets dataskyddsombud är dpo@kau.se. För mer inform-

ation om hur Karlstads universitet behandlar personuppgifter, 

se https://www.kau.se/gdpr 

 

För vidare information om forskningsetiska principer se: 
http://codex.vr.se/texts/HSFR.pdf  
 

Frivillighetskravet  
Deltagandet i studien är helt frivilligt. Detta innebär att även om barnen som 

valt att delta kan när som helst avbryta sitt deltagande. Även vårdnadshavare 

kan när som helst ta tillbaka sitt samtycke. Ingen närmare motivering krävs. 

Jag kommer även att uppmärksamma om något barn verkar känna sig obe-

kväm och kommer då att välja avsluta för barnets skull. 

 

Tack! Med vänliga hälsningar Elin Olsson 

 

Vid frågor eller funderingar får ni gärna kontakta mig eller min handledare. 

Student: Elin Olsson   Handledare: Stina Eriksson 

Mail: xxxxxxxxxxx@hotmail.com  Mail: xxxxxxx@kau.se 

Telefon: xxx-xxxxxxx   Telefon: xxx-xxxxxxx 

mailto:dpo@kau.se
https://www.kau.se/gdpr
http://codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
mailto:xxxxxxxxxxx@hotmail.com
mailto:xxxxxxx@kau.se
tel:0547002079
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Bilaga 2. Samtyckesblankett 

 
Ni tillfrågas härmed om ert barns deltagande i denna undersökning. Samtliga 

vårdnadshavare måste skriva under. 

 

Barnets namn: ______________________________________ 

 

Vi har skriftligen informerats om studien och tagit del av ovanstående vill-

kor och samtycker till att vårt barn får delta i denna studie. Vi är medvetna 

om att vårt barns deltagande är helt frivilligt och att vi och vårt barn när som 

helst kan avbryta deltagandet i studien utan att behöva ange något skäl.  

 

 
□ Ja, vi ger samtycke för att vårt barn deltar i studien. 

 

□ Nej, vi ger INTE samtycke för att vårt barn deltar i studien. 

 

 

 

Underskrift vårdnadshavare 1: 

__________________________________________________ 

 

 

Namnförtydligande: 

_________________________________________________________ 

 

 

Underskrift vårdnadshavare 2: 

__________________________________________________ 

 

 

Namnförtydligande: 

_________________________________________________________ 

 

 

Ort och datum: ____________________________________________ 

 

 

 

OBS! Samtyckesblanketten ska lämnas tillbaka till förskolan senast: _______ 
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Bilaga 3. Intervjuguide 

Inledning 

• Presentera mig själv, förklara för barnen att jag studerar till förskollä-

rare och varför jag är där 

• Förklara för barnen att samtalet kommer att spelas in 

• Fråga barnen om de vill delta och förklara att de när som helst kan av-

bryta 

• Förklara att intervjun kommer ta cirka 15 minuter 

 

Faktafråga/uppvärmning 

• Vad tycker ni om att göra på förskolan? 

 

Intervjufrågor 

 

Hur resonerar barn kring rent respektive smutsigt vatten? 

• Kan ni beskriva vattnet framför er? Hur ser det ut? (Medtaget 

rent/smutsigt vatten) 

 

• Vad tror ni det är som gör vattnet smutsigt? 

o Varför tror ni det ser ut så?  

o Tror ni det alltid syns om vatten är smutsigt? Varför tror ni det 

är så? 

 

• Vad tror ni kan hända om man dricker smutsigt vatten? 

o  Varför tror ni det blir så? 

 

• Tror ni det alltid syns om vatten är rent?  

o Varför tror ni det är så? 

 

• Var tror ni det finns rent vatten? 

o Finns det någon annanstans? Finns det rent vatten ute? 

o Kan man dricka det vattnet?  

 

Hur resonerar barn kring vattnets betydelse för liv? 

• Vilka tror ni behöver vatten? (Behöver någon mer än människan vat-

ten?) 

o Behöver de ha rent vatten? 

 

• Varför tror ni vi behöver ha vatten? 

o Vad tror ni skulle hända om vi inte hade vatten omkring oss? 

T.ex. i kran, sjö. 

 

• Vad använder ni vatten till? 

o Vart kommer det vattnet ifrån? 

o  Kan man använda annat vatten till det? (t.ex. ist för vatten 

från vattenkran) 
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Hur resonerar barn kring att vara rädd om respektive spara på vatten-

resurser? 

• Tror ni att vattnet kan ta slut?  

o Varför tror ni det kan ta slut/inte kan ta slut?  

 

• Om vattnet kan ta slut, hur kan vi spara på vårt vatten tror ni? 

 

• Hur kan vi mer vara rädda om vårt vatten? 

o Tror ni man kan slänga skräp i vattnet? Vad kan hända då tror 

ni? Vad kan man göra istället? 

 


