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Abstract 
The work will give the picture of what four- and five-year-olds know about the water cycle in 
nature and in the society. Is there any difference depending on whether a boy or a girl is 
answering? The work will as well try to describe a picture of how a pre-school could plan 
their work on a sustainable society, science, and increased gender equality. To answer these 
questions the information has been received from interviews with children and by studying 
pre-school’s local plan.   
   Earlier research on the area of water shows that it is important before working with a new 
topic to find out what knowledge the children already have, so that the process could be as 
worthwhile as possible. The proceeding work should be based on children’s previous 
knowledge of the topic.  
   The research has been done on twelve four- and five-year-old children with the help of 
individual interviews. The result of the research shows that the children have some knowledge 
of the words which are important for understanding of the water cycle in nature, but they are 
not capable of talking about the entirety, as the complete cycle. The water cycle in the society 
is even more difficult for the children to describe, although there were some children who 
could explain the function of the water tower. The children do not even show the 
understanding or knowledge of the words which are included into the concept. The local plan 
gives a good picture of how the work could be planned in an appropriate way to increase the 
environmental awareness and equality.  
   To sum up, this work will show a picture of what children know nowadays about the water 
cycle. Different answers can be received depending on the location of the pre-school. 
Identical background can lead to similar answers. If pre-schools have an opportunity to go to 
the forest often, the children then have the experience from there as well and answer more 
similar than if the opportunity doesn’t exist. The teacher shall help the children to explore 
there environment in as simple and interesting way. A well-planned local plan helps the pre-
school become as good as possible. The children feel participating if they get attention and 
praise. 
 
Key-words: The water cycle, Children’s thoughts, Gender, Local plan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

   



Sammanfattning 
Arbetet ger en bild av vad fyra och femåringar kan om vattnets kretslopp i naturen och i 
samhället. Är det någon skillnad i svar om det är en pojke eller en flicka som svarat? Det 
försöker även ge en bild av hur en förskola kan planera för ett hållbart samhälle, 
naturvetenskap, och ökad jämställdhet. Information för att få svar på dessa frågor har hämtats 
från barnintervjuer och studie av förskolans lokala verksamhetsplan.                                                                 
   Tidigare forskning inom området vatten visar på att det är viktigt att man tar reda på vad 
barnen har för förkunskaper när ett nytt område startas för att det ska bli så bra som möjligt. 
Barnens förkunskaper ska vara en grund för det fortsatta arbetet.  
   Studien har genomförts på tolv stycken barn i fyra- fem års åldern i enskilda intervjuer. 
Resultaten av undersökningen visar på att barnen har kunskap kring en del ord som är viktiga 
för att förstå vattnets kretslopp i naturen men de kan inte sätta ihop detta till en helhet, ett 
slutet kretslopp. Vattnets kretslopp i samhället är än svårare för barnen att kunna förklara 
även om det fanns barn som kunde redogöra för vattentornets funktion. Barnen har sämre 
förståelse och kunskap om vilka ord som berör vattnets kretslopp. Verksamhetsplanen ger en 
god bild av hur man kan planera sin verksamhet på ett bra sätt för ökad miljömedvetenhet och 
jämställdhet. 
   Sammanfattningsvis ska detta arbete försöka spegla vad barn kan idag om vattnets 
kretslopp. Svaren kan skilja sig åt beroende på var någonstans förskolan är placerad. Lika 
förutsättningar kan leda till liknande svar. Om förskolor har möjlighet att gå till skogen ofta 
har barnen en erfarenhet därifrån och svarar då mer lika än om möjligheten inte finns. 
Pedagogen ska hjälpa barnen att kunna utforska sin omgivning på ett enkelt och roligt sätt. En 
bra och genomtänkt verksamhetsplan hjälper arbetet på förskolan att bli så bra som möjligt. 
Barnen känner sig delaktiga om de får uppmärksamhet och beröm. 
 
Nyckelord: Vattnets kretslopp, Barns tankar, Genus, Verksamhetsplan. 
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1. Inledning 
1.1 Syfte 
Detta arbete ska synliggöra vad de äldsta barnen, fyra- femåringar i förskolan har för tankar 
om vattnets kretslopp. Såväl pojkar som flickor. Både det kretslopp som finns i naturen och 
det som finns i samhället ska ingå i undersökningen. Syftet är också att se hur en förskola kan 
planera för naturvetenskap och jämställdhet i sin verksamhetsplan.  

1.1.1  Frågeställning 
Jag ska i min undersökning ta reda på följande:  

• Vad kan de äldsta barnen i förskolan om vattnets kretslopp i naturen och i samhället?  
• Skiljer sig pojkars och flickors svar åt?  
• Hur kan en förskola planera för naturvetenskap och jämställdhet i verksamheten?  

 
1.2  Bakgrund 
 
1.2.1 Läroplanen, Lpfö 98 
Pedagogerna har i läroplanen ett bra verktyg för att göra barnen intresserade av 
naturvetenskap och utforskning av världen runtomkring. Barnen ska få uppfattning om sig 
själva i relation till sin roll i naturen. Pedagogen ska finnas där för att vägleda men också ge 
tips och råd på vad som kan undersökas. Stunder för reflektion och jämförelser ska finnas med 
i den pedagogiska verksamheten.   
   Inom jämställdhet ska flickor och pojkar ha samma förutsättningar till att kunna pröva olika 
saker oavsett vilket kön de har. 

1. Förskolans värdegrund och uppdrag: 
”Den skall inspirera barnen att utforska omvärlden” s.5. 
”Barnen skall få möjligheter att utveckla sin förmåga att iaktta och reflektera” s.5. 
”Barnet skall också ha möjlighet att enskilt fördjupa sig i en fråga och söka svar och 
lösningar” s.6. 
”Barnen skall få stimulans och vägledning av vuxna för att genom aktivitet öka sin kompetens 
och utveckla nya kunskaper och insikter” s.6. 

2. Mål och riktlinjer: 
”Verksamheten skall bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig själv och sin omvärld. 
Utforskande, nyfikenhet och lust att lära skall utgöra grunden för den pedagogiska 
verksamheten” s.8 

Mål: 
Förskolan skall sträva efter att varje barn: 

 ”utvecklar förståelse för sin egen delaktighet i naturens kretslopp och för enkla 
naturvetenskapliga fenomen...” s.9. 
 

    1.  Förskolans värdegrund och uppdrag: 
Saklighet och allsidighet 

”Flickor och pojkar i förskolan skall ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor 
och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller” s.4 
(Skolverket, 2006, Fritze, s. 4-9). 

1.3  Verksamhetsplanen från förskolan för intervjuerna   
Kretsloppstänkande är en central grundtanke som ska råda hos både vuxna och barn. Därför 
tränas barnen tidigt i att lära sig att tänka och handla på ett bra sätt för miljön. Ett medvetande 
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kring återvinning och sopsortering grundläggs i förskolan där barnen själva får slänga enklare 
matavfall i form av fruktskrott och halvätna mackor i en särskild papperspåse för organiskt 
avfall. Vid utevistelse i skogen slängs fruktrester i egengrävda komposter. Komposterna följs 
upp nästa tillfälle som barngruppen går till skogen och på så sätt får barnen vara med och följa 
en naturlig nedbrytningsprocess.  
   Syfte med utevistelsen är också att främja och stärka barnens hälsa. Skogen är en plats dit 
pedagogerna går med barnen en gång i veckan.  
   Bakom det pedagogiska arbetet för ökad jämställdhet ska det finnas medvetna pedagoger 
som vet vad de gör. Föräldrarna ska få ta del av hur jämställdhetsarbetet fungerar och 
utvecklas hela tiden. Detta sker främst genom bilder, text och samtal. För att barnen ska våga 
göra sina röster hörda för att kunna hävda sig krävs att de får uppskattning i form av beröm 
och uppmuntran när de gjort något bra. När barnen får beröm vågar de ta mer egna initiativ på 
alla plan (Verksamhetsplan för förskolan 08-09, s. 3 & 7).                                                                                 

1.4 Genus          
Barn behöver få experimentera med olika föremål för att få mer erfarenheter kring sin 
omvärld och det oavsett om de är pojkar eller flickor. Flickor och pojkar har idag ungefär 
samma kunskaper om tekniska prylar men det är mest pojkar som vågar experimentera med 
dem (Sjöberg Svein, 2005, Studentlitteratur, s. 365). 
   En av förskolans svårare uppgifter är att följa Lpfö 98:s mål om att förskolan ska motverka 
traditionella könsroller. Den är svår för att vad barnen gör och är med om på sin fritid kan inte 
förskolan styra över. Utanför förskolan är barnen med om och möter många leksaker som är 
könsbundna och som upplevs som det även bland barnen. Barnens medhavda leksaker kan 
användas på förskolan tillsammans med övriga leksaker. Föremålen fungerar då som ett 
komplement till varandra och de behöver inte längre vara bara ”pojk-” eller ”flicksaker”. 
Barnen upptäcker på så sätt att saker inte hör ihop med olika kön bara för att de ser ut på ett 
visst sätt, vilka barn som helst kan leka med vilka leksaker som helst (Mylesand Mia, 2007, 
Lärarförbundets förlag s. 51-53). 
   Pedagogen måste kunna se när barnen behöver hjälp innan leken har hunnit bli 
könsuppdelad. För att undvika att leken blir könsuppdelad kan man ha bara neutralt 
lekmaterial framme, dvs. material som varken är för flickor eller pojkar. Barnen kan också få 
enkla uppmaningar utan att de för den sakens skull ska ha någon underton av att vara 
könsindelade på något sätt. Ett bra sätt för att undvika könsindelning kan man skapa genom en 
miljö där alla barn tillåts vara unika och olika, oavsett kön (Mylesand, s. 51-53). 
   Hur barnen blir bemötta av pedagogerna på förskolan kan påverka barnens framtida 
inställning till sig själv och till andra. Pedagogen måste bli mer medveten i hur hon eller han 
agerar, t.ex. när barnen blir tilldelade olika sysslor så att det inte blir en uppdelning utefter 
gamla könsroller (Socialstyrelsen, 1990, Norstedts Tryckeri, s.87-88).                                                       

1.5 Vatten som arbetsområde 
Vatten kan användas till många vardagliga saker såsom att duscha, tvätta och diska och 
därmed är det också en viktig del i det moderna samhället (Berhult Bo & Elfström Broo Ann, 
2004, Liber AB, s.9). Att arbeta med vatten som tema i skolan är bra för att det är ett stort 
område och att det går att involvera många olika ämnen i temat (Davies Malonne I. Seimears, 
C. Matt, Science Activities, Fall2008, Vol. 45, 1 bw; (AN 34217638), Water: A Topic for All 
Sciences, s.27). 
   Pedagogen ska se till att eleverna har möjlighet att få pröva olika material och tekniker så att 
de med hjälp av dessa får många erfarenheter av olika sätt att forska på (Davies, Malonne I; 
and C. Matt, s.30). När man ska starta upp ett nytt område kan man först prata med eleverna 
och ta reda på deras förkunskaper och sedan undersöka vidare utifrån det. Artikeln ger 
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exempel på hur man kan jobba med vattnets kretslopp utifrån barnens erfarenheter. Eleverna 
får först undersöka hur en växt använder vatten för att sedan studera vattnets väg till och från 
hus (Davies, Malonne I; and C. Matt, s.34).
   I USA valde vanliga lärare att samarbeta med utbildade hydrologer, specialister på området, 
från ett universitet, USGS; United States Geological Survey. Syftet med projektet var att 
under ett år skulle de på fältet verksamma lärarna få möjlighet att sätta hydrologin, ämnet som 
beskriver vattnet och dess funktion i luften och i marken, i relation till rollen som lärare och 
hitta sätt att lära ut detta på bästa sätt. Upplägget var att de verksamma lärarna skulle få 
utbildning av hydrologerna först och sedan skulle de själva i sin tur lära sina elever. Projektet 
resulterade i att eleverna fick mer praktisk kunskap kring vad som kan göras med vatten och 
varför det är så viktigt. Många lektioner var att eleverna skulle samla in olika data och sedan 
analysera och redovisa dessa. Det kunde t.ex vara att ta vattenprover från våtmarker 
(Mathews, Monroe Catherine E, Nelson Louise, Science Activities: Classroom Projects and 
Curriculum Ideas, Hands-On Hydrology, s.13-14). Lauridsen Åsa (Uppsats 2005:168) skriver 
i sitt examensarbete att barn har sämre uppfattning om vattnets kretslopp ju yngre de är 
Undervisning gör att de kan sätta in fenomenet i ett större sammanhang, få en helhetssyn.             
En studie där syftet var att ta reda på om en årskurs fem har mer kunskap än en förskoleklass 
om fotosyntesen och vattnets kretslopp gjordes vid samma tid punkt som den här studien. Det 
som framkom av studien var att många elever i årskurs fem svarade lika som de som går i 
förskoleklassen (Kensén Eva- Maria, Uppsats 2009, Karlstads universitet).                                                        
   Vattnets kretslopp kan delas in i två olika kretslopp. Naturens kretslopp fungerar så att 
nederbörd, i from av regn, snö eller hagel når marken. Här ifrån rinner vattnet som ytvatten 
eller som grundvatten vidare till sjöar, åar, bäckar, älvar och hav. När vattnet kommit hit 
avdunstar det med solens hjälp till vattenånga som stiger upp emot himlen. I himlen bildas 
sedan moln igen och processen börjar om. Samhällets kretslopp fungerar så att grund- 
och/eller ytvattnet tas till ett reningsverk och där renas det innan det leds i ledningar hem till 
hushållen. Allt avloppsvatten som hushållen skapar leds till ett avloppsreningsverk. I detta 
reningsverk renas vattnet så att det kan släppas ut i naturen igen eller användas som gödsel på 
åkrar. Reningsverkens syften är att ta bort det som kan vara skadligt för människan eller 
naturen och i stora drag är det allt från matrester, organiskt material, och fosfor- och 
kväveföreningar. Alla reningsverken är lite olika varandra beroende på vilken rening de ska 
göra. Det skiljs på vilken kvalitet vattnet har före rening och kvaliteten efter och om det är 
dricksvatten eller avloppsvatten. Om det är dricksvatten behövs en annan rening än om det är 
avloppsvatten (Berhult Bo & Elfström Broo Ann, s.78-83).  

1.5.1 Vattenförsörjningen i Karlstads kommun  
Vattnet har en lång väg från Vänern och vattenverket; Sörmoverket, innan det kan nå 
hushållen i Karlstad och Hammarö. Genom en omfattande reningsprocess vid Sörmoverket 
blir sjövattnet till så kallat förädlat grundvatten innan det går ut till hushållen. 
   Reningsprocessen innehåller steg där vattnet får tillsatser i form av olika ämnen för en bra 
kvalitet. Tillsatser för att öka hårdheten och förhindra försurning är koldioxid och släckt kalk. 
Kalcium tillsätts för att inte vattenläckor ska uppstå. Är det kalciumbrist avsöndrar 
ledningarna det istället och påfrestningen på rören blir då för stor och vattenläckage kan 
förekomma. Efter tillsatserna kommer vattnet till en grovreningsstation där större organismer 
från sjövattnet tas bort. Slutligen genomgår vattnet en markinfiltration där vattnet passerar 
genom 28 stycken grävda bassänger fyllda med sand ända tills det har nått den naturliga 
grundvattennivån. Grundvattnet förs tillbaka in i Sörmoverket av borrade djupbrunnar. 
Tillbaka inne i verket får vattnet tillsats av natronlut för ett högre pH-värde. Vattnet skickas 
sedan ut till olika zoner. Dessa zoner delas in i låg-, och högzoner. En låg- respektive högzon 
är en plats med ett vattentorn som ligger endera lägre, låg zon eller högre, hög zon, jämfört 
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med reningsverket. Reningsverket Sörmoverket ligger 107 meter över havet. I lågzonerna på 
Lamberget och Svinbäcken är den högsta nivån på vattnet 89 meter över havet och i högzonen 
på Kronoparken är den högsta nivån 137 meter över havet på vattnet. Dessa zoner har, enligt 
ovan, ett vattentorn vardera. Vattentornets uppgift är att jämna ut trycket på 
vattenledningarna. Trycket kommer av att tornet ligger lite upphöjt. 
(www.karlstad.se/apps/symfoni/karlstad/karlstad.nsf/$all/80E0C6C35489A1BCC1257433003
2934E). 
   Det använda vattnet från hushållen i Karlstads kommun hamnar i såkallade 
spillvattenledningar och förs med egen kraft, självfall eller med pumphjälp mot ett 
reningsverk, Sjöstadsverket.                                                                                                          
   I Sjöstadsverket renas vattnet genom tre steg. Det första steget är mekanisk rening där det 
först sker en grovrensning av stort skräp t.ex. toapapper. Vattnet åker vidare till sandfånget 
där organiskt och oorganiskt material skiljs åt med hjälp av luft. Luften ser till att det 
oorganiska sjunker till botten medan det organiska åker vidare i vattnet. Stationen som 
kommer sedan är försedimenteringen. Där ser fällningskemikalier till så att föroreningarna 
flockar ihop sig och sjunker till botten för att småningom bli till slam.  
   Andra steget i reningsprocessen är biologisk rening. Här omvandlas kvävet i vattnet till 
kväve i luften istället. Om det hade varit kvar i vattnet hade det kunnat orsaka övergödning. 
Mikroorganismer omvandlar organiskt material till koldioxid och vatten. Luft tillsätts för att 
göra processen snabbare än i naturen.                                                                                                                  
I såkallade mellansedimenteringsbassänger bildas slam av de mikroorganismer som var aktiva 
i förra processen. Mycket av slammet som bildas går tillbaka till början av reningssteget för 
att omvandla mer organiskt material.  
   Vattnet skickas vidare till den kemiska reningen. I detta steg är det i princip bara fosfor kvar 
att ta bort. Här tillsätts en kemikalie som gör att fosfor och de andra eventuella kemikalierna 
dras till varandra och sjunker ner till botten som slam.  
   Av hela reningsprocessen blir det två biprodukter, den ena är slam i olika former och det 
andra är biogas. Slammet kan användas till gödsel i jordbruket men i stort sett allt slam går 
just nu till tillverkning av anläggningsjord. Biogasen blir bränsle i en värmepanneanläggning 
för Sjöstadsverket 
själv(http://www.karlstad.se/apps/symfoni/karlstad/karlstad.nsf/$all/80E0C6C35489A1BCC1
2574; 330032934E).  

1.6 Barns tidigare erfarenheter 
Kunskap om sin omvärld skaffar sig barn genom sina sinnen. Det är ett av de vanligaste sätten 
för barn att utforska sin omgivning på. Att utforska med hjälp av sinnena kräver mycket tid 
och det är en lång process som kräver att pedagogen är konkret i sitt stöttande så att barnen 
kan ta till sig nya intryck på ett bra sätt (Socialstyrelsen, 1975, Liber Förlag, s.7).                                             
   Det är genom tidigare erfarenheter som barn lär sig att dra egna slutsatser som är mycket 
individuella, dvs. slutsatserna är unika för varje barn. Till sin hjälp att förklara hur fenomen i 
naturen fungerar använder sig barn av att ge mänskliga, antropomorfistiska, egenskaper till 
det de beskriver. Det är ett sätt som barn tycker är bra att använda sig av när de ska förklara 
något som är svårt eller nytt för dem. De gör det för att de har mer erfarenheter kring hur 
människor fungerar. Barn försöker också att se till att deras förklaringar blir så sanningsenliga 
som möjligt(Helldén Gustav, 1994, Liber utbildning, s.84-90). Så länge som barnens 
erfarenheter kan beskriva det som barnen undersöker kan de klara sig på sina begrepp. Då 
barnen inte längre kan beskriva vad som händer är det viktigt att de har möjlighet att kunna 
ompröva sina idéer, testa igen, tills de har fått en förståelse för vad som hänt (Harlen, s.104). 
Det som händer är alltså att mer kontakt med ett föremål eller fenomen ger en större förståelse 
för hur mångsidigt allt runt omkring kan vara. Den här utvecklingen är tidsberoende, barnen 
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lär sig mer alltefter de utforskar omvärlden (Lindahl, s.103). För att barn ska kunna ta in mer 
information och kunna bearbeta den krävs det också att de kan vara uppmärksamma, helt 
fokuserade i den situation eller aktivitet som är aktuell för stunden (Lindahl, s.128).                                         
I förskolan lär sig barn nya saker och förståelse för nya fenomen genom sina tidigare 
erfarenheter. Ökad kunskap kommer när barnet förstår eller ser att saker och fenomen kan visa 
sig från andra håll (Lindahl Marita, 1998, Studentlitteratur, s.103). Estetiska uttryck eller så 
kallade ickeverbala handlingar med bl.a. kroppen som uttrycksmedel blir för barnen ett sätt att 
kunna visa att de lärt sig något nytt fast de inte har språket. Mer kunskap leder också till att 
barnen kan få en struktur på sin omvärld (Lindahl, s.139).                                                                                   
   Det barn inte kan se är svårt för dem att föreställa sig att det finns (Helldén, s.99). 
 Barnens förställningar om omvärlden är ett sätt för dem att försöka beskriva hela samhället 
på. Föreställningarna leder småningom fram till kunskap. Genom språket tillägnar sig barn 
mer eller mindre bra uttryck för det man ska beskriva. När barn har språket kan de också 
jämföra sina tankar med varandra och se likheter och skillnader (Helldén, s.106).  
   För att få med barn tidigt in i naturvetenskapen är det viktigt att man låter dem få tillgång 
till material. Det räcker med enkla vardagliga material (Harlen Wynne, 1996, Liber AB, s.23).    
Genom tillgången till enkelt material som barnen känner igen vågar de också att ställa fler 
frågor (Harlen, s.68). 
   När man ska lära barn områden inom naturvetenskapen är det viktigt att man är medveten 
om att barn tillägnar sig begrepp och utvecklar en egen förståelse av det som finns i deras 
närmaste omgivning. Samtidigt måste man ha en förståelse för att barnens egna tankar kanske 
inte går att ändra i första taget (Harlen, s.99).                                                                                                       
   Viljan att genomföra en egen tänkt idé har barn redan i ett års åldern, men om de inte lyckas 
genomföra den är det lätt att de istället gör som de andra barnen och struntar i det de 
egentligen vill göra (Lindahl, s.132). 
   Barns begreppsutveckling bygger även på nya erfarenheter som barnet tillägnar sig 
tillsammans med andra människor och den miljö som den vistas i. Avgörande faktorer för en 
bra begreppsutveckling är att arbetsklimatet mellan de vuxna som jobbar med barnen är bra 
och att verksamheten synliggör barnens tankar och idéer. Även samspelet barnen emellan är 
viktigt att den är bra så att de kan lära av varandra. Fungerar inte detta så kan inte barnen på 
bästa sätt utveckla sin förståelse för nya saker (Socialstyrelsen, s.7). 
    

1.7 Praktisk naturvetenskap 
Experiment och undersökningar kan ge barnen en bättre förståelse om olika föremål eller 
företeelser i omgivningen och se samband eller skillnader mellan dem.                                   
Att få göra undersökningar kring ett föremål eller fenomen gör att barnen mycket lättare kan 
förstå det som en helhet, t.ex. som ett kretslopp, och lära sig mer kring det. En förutsättning 
för att kunna föra just den här pedagogiken är att pedagogerna också har samma utforskande 
grundinställning som barnen. Dialogen blir då ett viktigt redskap för att reflektera kring det 
man gjort och diskutera varför man fått det resultat som man fått (Socialstyrelsen, s.8-9).                                
   Naturvetenskap på ett praktiskt sätt öppnar upp för fler elever att gilla ämnena och är 
ämnena roliga kan arbetssätten bli oändligt fler. Eleverna får också genom ett praktiskt 
arbetssätt en egen skapelse över ett fenomen eller begrepp. Något som de även kan spara 
(Persson Hans, 2000, HLS Förlag, s.66).                                                                                                          
Ska eleverna bygga något testas automatiskt deras samarbetsförmåga och deras sätt att arbeta 
utforskande, men även pedagogen är viktig i processen. För det är denne som ska ge respons 
på elevernas tankar och idéer om uppgiften (Persson, s. 68-70).  Ett huvudmål med praktisk 
naturvetenskap är att eleverna ska kunna sätta sina produkter in i ett större sammanhang, få 
det till en helhet. Har eleverna detta sätt att tänka har de också lättare för att kunna studera de 

  ‐ 9 -   



 
 

enskilda detaljerna (Persson, s.69). Arbetssättet blir en annan väg för hur begreppen kan 
förenklas. Eleverna använder andra ord för att förklara de naturvetenskapliga begreppen.( 
Persson, s.70).   
   Tom Tits förskola i Södertälje jobbar med naturkunskap i vardagen. Genom ett reportage i 
Lärarförbundets tidning Förskolan nr 07/2007 får man följa pedagogernas tankar varför de har 
valt att jobba som de gör. Personalen är noga med att naturvetenskapen inte ska gå till 
överdrift på något sätt utan att det snarare är så att de ska följa barnen och låta dem få ta reda 
på det som de vill undersöka. Ska man visa barn experiment ska heller inte dessa vara för 
avancerade.                                                                                                                                        
   Synen på barnet och kunskapen är att barnet är aktiva subjekt inte bara mottagare av 
kunskap. Den här synen leder till att barnet lär sig söka kunskap på ett utforskande sätt och att 
de kan reflektera kring det som de har undersökt. De får alltså själva vara delaktiga i sitt 
lärande.                                                                                                                                        
   Mycket av förskolans pedagogik går ut på att inte jobba så mycket i teman eller projekt 
istället ska barnens utforskande styra. Som pedagog ska man inte lära barn allt utan man kan 
också vara med och se när barn lär sig själva. På så sätt skapas heller ingen oro att det man gör 
måste vara rätt. Det viktiga är istället att det ska vara kul att lära sig nya saker men att en 
förklaring behöver inte alltid ges. 
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2. Metod  
2.1 Urval  
Denna barngrupp är en livlig barngrupp på sammanlagt arton barn. De intervjuade barnen är 
de äldsta, dvs. fyra-, och femåringarna och det är tretton stycken totalt. Barnen har delats in 
som åldersgrupperna fyra och fem trots att några barn bara var tre och ett halvt lite drygt. 
Dessa barn, två flickor har mycket språk och är med de andra fyraåringarna när de har grupper 
och därför fick de också vara med.    
   Förskolan ligger i en stadsdel till en medelstor stad i Mellansverige. Omgivningen runt 
omkring förskolan består av många skogsområden och andra grönområden, där pedagogerna 
har som mål att vara minst en gång per vecka men gärna mer om det går. 
 

2.2 Datainsamlingsprocedur 
Barnen har intervjuats kring vattnets kretslopp i naturen och i samhället. Material för att 
förtydliga innebörden av frågorna 1, 3 och 4 har använts. Vad det har varit för material som 
har förekommit framgår av frågorna här nedan. Dessa intervjuer är kvalitativa. Kvalitativa 
intervjuer valdes för att den här undersökningen ska ta reda på barns åsikter och inte 
frekvensen, t.ex. antalet av vad en befolkning svarar (Trost Jan, 2005, Studentlitteratur s.14).  
Intervjufrågorna har gjorts med utgångspunkt av vad barnen kan sedan tidigare om vatten. 
Denna tidigare erfarenhet har observerats av mig då jag är bekant med barnen på avdelningen 
sedan tidigare. För att ta reda på hur en förskola kan ha tänkt i sitt arbete kring naturvetenskap 
och jämställdhet har också en studie kring den lokala verksamhetsplanen för den aktuella 
förskolan gjorts.  
Intervjufrågor: 

1. Var kommer regnet ifrån? (Visa med hjälp av en bomullstuss fylld med vatten, 
symbol för moln med regn, som pressas ihop över en tallrik med jord, löv, mossa etc.) 
Idéer till den här demonstrationen fick jag när jag läste Lauridsen (2005:168) och 
hennes tips på experiment med vattenånga som sugs upp av en bomullstuss. 

2. Vart tar regnet vägen när det når marken? 
3. Hur blir det regn igen? ( Ha en kopp med ångande varmt vatten så att barnen får se 

vattenånga). 
4. Varför ska vatten vara rent? Hur blir vattnet rent? (Visa på smutsigt, orenat vatten 

taget i naturen. Visa på en enkel rening där det orenade vattnet får rinna igenom ett 
kaffefilter eller tesil). 

5. Hur kommer vattnet in i våra hus? Till vattenkranarna? 
 

2.3 Procedur 
Drygt en vecka före första intervjun gick det ut information till de berörda föräldrarna där de 
blev tillfrågade om de kunde tillåta sina barn att ställa upp i undersökningen om vattnets 
kretslopp. Intervjuerna har spelats in på bandspelare för en lättare analys och bearbetning av 
vad barnen svarat.  
    Denna barngrupp blev aktuell för min studie pga. att barnen är förtroliga med mig som 
intervjuare och blivande pedagog då de träffat mig under flera längre perioder i streck. Min 
kunskap om barngruppens förkunskap var också en bidragande orsak till mitt val av 
undersökningsgrupp.  
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2.4 Tillförlitlighet 
Denna undersökning har gjorts efter samma procedur vid varje enskild intervju. Jag har 
intervjuat några barn en dag och de andra en annan. På grund av detta kan barnen ha delat 
med sig av sina intervjuer till de barn som inte var med vid intervjuerna första gången. Även 
intervjurummen var olika vid dessa tillfällen. Att det fanns en diskho och därmed rinnande 
vatten att tillgå i det första rummet jag intervjuade i, men inte i det andra kan vara faktorer 
som undermedvetet kan ha påverkat barnens svar. Om de hade haft samma förutsättningar att 
kunna peka, gå bort, se och känna på vattenkranen tror jag att det hade kunnat bli än mer lika 
svar än vad som faktiskt var fallet. 
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3. Resultat 
 
Resultaten redovisas efter de mest förekommande svaren bland barnen. I intervjuerna har 
några barn fördjupat sig mer ingående i frågeställningarna. Svaren redovisas för att ta reda på 
det enskilda barnets åsikt men också för att ta reda på om barnets kön har någon betydelse för 
vad det svarar. Efter spridda svar på fråga 4, se metoddelen, har den i denna redovisning 
istället blivit mer omfattande för att kunna täcka in barnens svar så bra som möjligt. Frågan 
blir här istället; ”Vad är barnens tankar om det smutsiga vattnet? ”. Totalt intervjuades tolv 
barn, sex pojkar och sex flickor. En flicka av de tretton tillfrågade 4- 5 åringarna blev inte 
intervjuad pga. att hennes föräldrar inte hade lämnat sitt godkännande.  
 

Fråga 1: Var kommer regnet ifrån? 
Moln Himlen Vatten Grenar 
6st 4st 1st 1st 

         

Moln Himlen Vatten Grenar 
50 % 34 % 8 % 8 % 

          

 

Fråga 2: Vart tar regnet vägen när det når marken? 

Enbart marken Växter och djur 
In i 

hemmet 
4st 4st 1st 

34 % 34 % 8 % 
     

Försvinner Himlen igen 
1st 2st 
8 % 17 % 

 

Fråga 3: Hur blir det regn igen? 
Bildas i himlen eller luften Vet inte 

2st 2st 
17 % 17 % 

     
Röken stiger uppåt En annan dag 

2st 2st 
17 % 17 % 

  
Molnen suger upp vatten Torkar eller försvinner 

2st 1st 
17 % 8 % 
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Regnbåge-sol-gråmoln    

1st    
8 %    

 

 

Fråga 4: Vad är barnens tankar om det smutsiga vattnet? 
Äckligt Går ej att dricka/ Man blir sjuk av det 

4st 5st 
34 % 42 % 

  
Renas genom 

sköljning Man kan dö av det 
1st 1st 
8 % 8 % 

  
Renas genom att skräpet hälls ut 

1st 
8 % 

 

 

Fråga 5: Hur kommer vattnet till vattenkranen?
Vet inte Genom rör 

3st 6st 
25 % 50 % 

  

Från andra områden i huset 
3st 

25 % 
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3.1 Genusöversikt på barnens svar 
 

Fråga 1: Var kommer regnet ifrån? 
Svarsalternativ:   Moln Himlen Vatten  Grenar 
Kön: Pojke 5st 1st* 0st 0st 
  42 % 8 % 0 % 0 % 
      
  Flicka 1st 3st 1st 1st 
   8 % 25 % 8 % 8 % 
* Det var en pojke som först nämnde att regnet kommer från himlen och sedan förklarade han 
också att molnen där gråter och därför kommer det regn. 
 

Fråga 2: Vart tar regnet vägen när det nått marken? 
Svarsalternativ: Enbart marken Växter och djur 
Kön: Pojke 2st 2st 
  17 % 17 % 
    
   Flicka 2st 2st 
   17 % 17 % 
          

      In i hemmet Himlen igen 
   Pojke 0st 2st 
   0 % 17 % 
     
   Flicka 1st 0st 
      8 % 0 % 

      

      Försvinner 
   Pojke 0st 
   0 % 

    

   Flicka 1st 
   8 % 
En flicka tror att regnet kommer in i huset ganska omgående när det kommit till marken. 
Ingen flicka tror däremot att regnet försvinner till himlen igen. De två pojkarna som säger det 
kan inte riktigt förklara hur det fungerar. En flicka pratar om att solen torkar bort vattnet så 
det försvinner. 
 

Fråga 3: Hur blir det nytt regn? 
Svarsalternativ: Bildas i himlen eller luften Vet inte 
Kön: Pojke 1st 0st 
  8 % 0 % 
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   Flicka 1st 2st 
   8 % 17 % 
        

      Rök stiger uppåt 
Molnen suger upp 

vatten 
   Pojke 1st 1st 
   8 % 8 % 
     
   Flicka 1st 1st 
   8 % 8 % 
        

      Torkar eller försvinner En annan dag 
   Pojke 1st  1st 
   8 %  8 % 
     
   Flicka 0st 1st 
   0 % 8 % 
        

      Regnbåge-sol-regnmoln 
   Pojke 1st 
    8 % 

    
  Flicka 0st 
   0 % 
Här var de en väldigt jämn fördelning över barnens svar. De svarade väldigt lika. En pojke 
pratade om att regnbågen var delaktig i hur det blev nytt regn. 
 

Fråga 4: Vad är barnens tankar om det smutsiga vattnet?(Jag har visat på smutsigt vatten samt 
renat/silat det också för att se på barnens reaktioner). 

Svarsalternativ: Äckligt 
Går ej att dricka/ Man blir sjuk 
av det 

Kön: Pojke 0st  3st 
  0 %  25 % 
     
   Flicka 3st 2st 
   25 % 17 % 
       
     Renas genom sköljning Ser ut som spyor   
   Pojke 0st  1st 
   0 %  8 % 
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   Flicka 1st 0st 
   8 % 0 % 

     
Renas genom att skräpet hälls 

ut Man kan dö av det 
   Pojke 1st 1st 
   8 % 8 % 
     
   Flicka 0st  0st 
   0 %  0 % 
Det är bara flickorna som tycker vattnet ser äckligt ut medan pojkar mer tänker på 
hälsoaspekten att man kan bli sjuk, ja tom dö. 

Fråga 5: Hur kommer vattnet till vattenkranen? 
Svarsalternativ: Vet inte Genom rör 
Kön: Pojke 1st 3st 
  8 % 25 % 
    
   Flicka 2st 3st 
      17 %  25 % 

       

     
Från andra områden i 

huset   

   Pojke 2st   

   17 %  

     

   Flicka 1st   
   8 %  
Här kommer barnen, framför allt pojkarna, 2st, med förslag som att vattnet kan komma från 
andra områden i huset än bara från rör. 

3.2 Förskolans verksamhetsplan 
    Den här förskolan strävar efter att försöka synliggöra naturvetenskapen och jämställdheten i 
den dagliga verksamheten. Förskolan är noga med att aktivt arbeta med båda dessa delar 
utöver allt det andra som finns med i denna plan. 
   Naturvetenskapen ska ingå naturligt i både inomhus och utomhusaktiviteter. Fokus just nu 
ligger på att få barnen att lära sig att sopsortera enklare saker som t.ex. fruktskrott och 
pappersspill själva. I skogsvistelsen, en gång i veckan, får barnen utlopp för sin fantasi då det 
där inte finns några ”färdiga” leksaker. Barnens idéer ska även här få styra mycket av 
innehållet i skogsvistelsen.    
Jämställdhetsarbetet ska vara en del av allt i den pedagogiska verksamheten. Arbetet ska 
synliggöras för föräldrarna genom dokumentation i bilder, ord och samtal. Alla barn ska få 
säga sin åsikt vilket det tränas extra i de åldersstrikta grupperna. Dessa grupper har tid minst 
tre tillfällen per vecka. Barnen ska även tilldelas beröm och uppmuntran för de ska kunna 
våga ta för sig mer.  
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4. Diskussion 
4.1 Generaliserbarhet 
Min undersökning visar på att 4-5 åringar kan ha en ganska god bild av enskilda delar i 
vattnets kretslopp i naturen. I den här undersökningen säger sig hela 50 procent veta att regn 
kommer från molnen. Det finns även en förståelse för var vattnet tar vägen när det regnar. De 
tror inte att det försvinner. Vattnet fortsätter, tar vägen någonstans. Barnen verkar dock ha 
svårt för att förklara var vattnet tar vägen. 4 av 12 barn tror t.ex. enbart att vattnet åker ner i 
marken och stannar kvar där utan att fortsätta någon annanstans. De andra barnen nämner 
andra mer relevanta förslag, t.ex. att vattnet kan nå växter eller djur. Men gemensamt för alla 
barnen oavsett vad de svarar är att de inte kan förklara vad som händer med vattnet på ett mer 
omfattande sätt. På så sätt har barnen inget slutet kretslopp. Den bristande kunskapen om att 
vattnet kan ta vägen till många olika ställen däribland in i våra hus, kan hänga ihop med att 
frågorna är för komplexa. Frågor där inte barnen kan identifiera sig med vad de egentligen vet 
om området. Barnen kunde t.ex. inte begrepp som vattenånga, men de använde sig av rök 
istället pga. att det var det de såg. Syns det inte så finns det heller inte (Helldén, s.106). Ett 
alternativ att forska vidare kring runt den här undersökningen skulle vara att kanske dela upp 
det i de delar som barnen här nämner och jobba med det en längre tid så att barnen kan skapa 
en helhet istället för spridda delar som inte hänger ihop. Mitt resultat visar på en god 
förståelse med tanke på barnens låga ålder, 4-5 år. De kan begrepp men kan inte se helheter. 
Detta kan jämföras med Kensén(Uppsats: 2009). I den uppsatsen framkommer det att de 
intervjuade eleverna i årskurs fem svarar lika som eleverna i förskoleklassen. Förklaringarna 
barnen ger är enkla vardagsföreställningar.   
   Några barn uttryckte sig väldigt väl och det verkar som om de har ett intresse för 
utforskning. Deras intresse kan hållas vid liv och till och med utvecklas mer genom att de får 
tillgång till material att utforska(Harlen, s.23). Jag tror att det är just så som pedagogen måste 
tänka och agera för att få barnen intresserade. Är det inte lagom utmanande kan nog barnen 
tappa intresset ganska fort. 
    Reningsprocessen av vattnet hade kunnat göras mer utförligt om man hade haft möjlighet 
att koka vattnet på plats och rena det genom destillation och därför blev det också väldigt 
spridda svar i det fallet. Ett alternativ som jag tror hade gett mig mer utförliga svar hade varit 
att ta med barnen och visa dem på smutsigt vatten inomhus, t.ex. på toavattnet och ställt 
frågan var tar vattnet vägen och hur det blir rent. Jag har lärt mig att även när man gör 
undersökningar av detta slag är det viktigt att man gör barnen delaktiga. Målet är ju att barnen 
ska lära sig något och det är också något som man har som sin uppgift som lärare enligt 
läroplanen, Lpfö 98 bland annat. 
   Min studie av en förskolas planering av naturvetenskap och jämställdhet i verksamheten 
visar på att det kan med många enkla medel bli tydligt för alla pedagoger och utomstående hur 
man ska jobba om arbetslaget har tänkt till. Har man det nerskrivet i ett dokument, en 
verksamhetsplan i detta fall tror, hoppas, jag att det också verkligen kommer in i den dagliga 
verksamheten bland och tillsammans med barnen.  

4.1.1 Genus 
Att generalisera ur ett genusperspektiv kräver att man har en könsneutral undersökningsgrupp 
där antalet pojkar och flickor är jämnt fördelad. I den här undersökningen har det deltagigt sex 
flickor och sex pojkar vilket blir helt könsneutralt.  
   Resultatet av den här undersökningen kan ge en bild av skillnader i flickor och pojkars sätt 
att svara. Flickorna ger inget svar om de verkligen inte har något svar på frågan medan 
pojkarna försöker att ge en förklaring så gott de kan. På fråga fyra om det smutsiga vattnet var 
det intressant att se att det var fler pojkar än flickor som sa att vattnet inte gick att dricka, 
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flickorna däremot brydde sig mer om hur det såg ut. Vad kan denna skillnad ha berott på? Är 
pojkar mer rädda för att bli sjuka än vad flickor är? En pojke sa faktiskt tom att man kan dö 
om man dricker av det. Flickorna i den här undersökningen pratar mer om hur vattnet ser ut än 
att det är farligt att dricka. 
  Som intervjuare upplevde jag att pojkarna vågade ta och känna mer på materialet som jag 
hade med mig än vad flickorna gjorde. Sjöberg(2005) nämner också att pojkar vågar ta för sig 
mer och experimentera med föremål i omgivningen än flickor fast att flickor har samma 
kunskap som pojkarna. Socialstyrelsen(1990) skriver att i sådana här situationer är det viktigt 
att tänka på att man bemöter barnen på samma sätt oavsett vad de har kön. Hur de blir bemötta 
kan påverka dem hur de själva bemöter andra i sin tur.  

4.2 Validitet 
Undersökningsgruppen representerar åsikter från barn som kommer från ett villaområde där 
båda föräldrarna förvärvsarbetar. Kan det vara någon skillnad i hur barn svarar beroende på 
var de bor? Jag kan tycka att detta skulle vara inressant att undersöka och se om det finns 
belägg för eller om det bara är antaganden. 
   Om samma studie skulle göras på en förskola där man går i skogen i samma utsträckning, 
som man gör på denna förskola skulle de resultaten kunna bli ungefär de samma. Jag tror att 
det är en förskolas placering, t.ex. stadsförskola eller landsbygdsförskola, i kombination med 
hur pedagogerna planerar den dagliga verksamhet som avgör hur mycket barngruppen har 
möjlighet att gå till skogen. 
   Bortfallet i min undersökning var bara ett barn, en flicka, vilket ger en rättvis bild av att det 
är såhär barnen på den förskolan tänker och såhär kan också andra barn kanske tänka. Det 
hade varit intressant att få ta del av hennes åsikter i detta arbete för båda hennes föräldrar har 
annan än svensk bakgrund. Kan deras bakgrund ha påverkat henne i hur hon ser på världen? 
Nu skulle ett barn med annan bakgrund inte kunnat bli representativt för vad en större grupp 
av barn med utländsk bakgrund svarar, men det skulle kunna ge en vägledning om hur det 
skulle kunna se ut. För att synliggöra mer hur barn tänker om samhällets kretslopp hade frågor 
runt avloppsvattnets väg kunnat vara till hjälp. Barnens svar om vattnets väg i naturen har 
varit tillfredsställande då det förtydligande frågematerial har fungerat bra för att förtydliga 
frågorna. 

4.3 Barn lär 
Barn använder sig av tidigare erfarenheter för att förklara sin omvärld (Helldén, s.84-90). I 
den här undersökningen kan man se att barnen återberättar saker de vet om vatten eller rent av 
själva har sett om vatten. Det märktes för att barnen använde ord som de även använder 
annars på förskolan. 
    Att undersöka tillsammans med barnen lär inte bara barnen en massa nya ord och begrepp 
precis som Socialstyrelsen(1975) skriver, de tillägnar sig också såsom Persson(2000) skriver, 
en metod för att sätt dessa ord in i ett större sammanhang, se ett samband, kretslopp. Börjar 
man med en pedagogik likt denna som är lekfull tror jag att man ger barnen en bra grund att 
stå på inför de högre kraven som sedan kommer i skolan.  
    Jag tror att det är viktigt att man är observant som pedagog och ser till att varje barn får 
göra det den vill någon gång. Följden annars kan bli att barnet struntar i det som den 
egentligen ville göra och gör samma sak som de andra barnen istället (Lindahl, s 132). Det 
som händer då tror jag kan bli att barnen bara lär sig att det går att härma varandra och aldrig 
behöva göra något eget. 
   När barn ska göra sig förstådda och visa vad de lärt sig är inte språk det viktigaste. Istället 
uttrycker de sig med hjälp av estetik dvs. kroppen eller med sina sinnen (Lindahl, s.139). I 
undersökningen uppstår en situation som visar detta. Det är när två av barnen går fram till 
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vattenkranen och bl.a. tar och känner på den. Detta tror jag kan ha hjälpt dem i deras 
resonemang och förtydligat frågan ytterligare. Då kunde de ju peka och visa istället för att 
enbart prata. Vidare skriver Lindahl(1998) för att sådant arbetssätt ska bli användbart av 
barnen måste de ha tillräckligt med tid och utrymme för att kunna öva så mycket som behövs 
så att de senare vill jobba så. Det är väl också det som är det svåra att som pedagog att få mer 
av tror jag. Viktigt är då att man som pedagog är duktig på planering så att barnen får 
tillräckligt med tid. 

4.4 Lärarens roll 
Filosofin på Tom Tits förskola i Södertälje är att pedagogen ska finnas där och stötta sin 
barngrupp och vara med i deras utforskande. Viktiga uppgifter är alla barn ska få respons om 
de gör något självständigt, undersökande. Harlen(1996) nämner också vikten av att de har 
tillgång till material att kunna undersöka. Det viktigaste som Tom Tits förskola framhåller för 
att få en bra fungerande pedagogik med småbarn är att man inte överdriver och jobbar för 
mycket med en sak, t.ex. jobbar man med naturvetenskap ska inte experimenterandet går till 
överdrift. Det är istället bättre att barnen leder utforskandet för då blir det sådant som de vill 
lära sig. Jag tror att om man som blivande pedagog väljer att jobba på liknande sätt, blir det 
mindre risk att man tröttnar på sitt jobb. Man vet ju aldrig vad barnen tänker hitta på. Kan inte 
barnen lära pedagogerna något också? Jag tror barnen kan lära pedagogerna nya sätt att se 
saker och ting på ur ett barnperspektiv. Pedagogerna från Tom Tits förskola i Södertälje, 
Förskolan nr 07/2007, framhåller en bra utgångspunkt som alla pedagoger borde ha i det 
pedagogiska arbetet bland barn. Utgångspunkten är att barn ska ses som aktiva subjekt som 
kan tillägna sig kunskap och inte som enbart mottagare av kunskap. Barnen får genom ett 
sådant förhållandesätt hos pedagogen automatiskt träning i ett självständigt arbetssätt. Vilket 
behövs när de kommer upp i skolan. 
   Att arbeta i förskolan ger mer frihetskänsla än att arbeta i skolan. Kraven på pedagogiken 
ser helt annorlunda ut. Läroplanen för förskolan, Lpfö 98 har bara mål att sträva mot jämfört 
med målen i skolan som har mer uppnåendemål än strävansmål. Pedagogiken inom förskolan 
och det naturvetenskapliga området lägger mycket vikt vid att ge barnen inspiration till eget 
utforskande både individuellt och i grupp. Varje barn ska också få tid till att reflektera kring 
det undersökta men också få mer tid till att reflektera och iaktta omgivningen. Enligt 
läroplanen, Lpfö 98 framgår det också att pedagogen ska finnas där och underlätta och hjälpa 
barnen i deras utveckling.  

4.5  Verksamhetsplanen 
Efter att ha läst förskolans verksamhetsplan kom det upp bra exempel på hur naturvetenskap 
och jämställdhet kan planeras in. För att det ska bli lyckat tror jag att det krävs att 
pedagogerna är medvetna i sin lärarroll. Det märktes bland annat genom att pedagogerna 
lägger extra vikt vid att lära barnen att vara måna om den miljö vi lever i. Barnen får vara 
delaktiga i hur man kan leva för att vara skonsam mot miljön på enkla sätt. Man följer upp 
komposten i skogen och visar barnen på så sätt hur ett kretslopp i naturen fungerar. Mycket av 
barnens intressen styr vad utevistelsen ska handla om. Här visar pedagogerna på ett bra sätt 
för att göra barnen delaktiga i sin vardag på förskolan och att de får styra över pedagogerna 
lite. Detta kan jämföras med pedagogerna på Tom Tits förskola i Södertälje som jobbar på 
samma sätt. 
  Jämställdhet ska råda inom allt i förskolan. Pedagogerna ska finnas där för att stödja barnen i 
deras utveckling för att de ska bli så jämställdhetsmedvetna som möjligt. Gruppens 
sammansättning ändrar sig ofta inom förskolan, och då måste verksamhetsplanen också göra 
det.  En bra verksamhetsplan kan man få om man utgår från den aktuella barngrupp man har.  
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4.6  Vatten som undersökningsobjekt 
Enligt Berhult och Elfström Broo(2004) är vatten ett väl använt och viktigt ämne i det 
moderna samhället. Är det viktigt har alla människor någon relation till det och det var en 
anledning till att jag valde vatten i mitt examensarbete. Att ämnet i sig är tacksamt att 
integrera ihop med andra ämnen var en annan orsak till att jag valde att jobba med vatten. 
Artikeln Water: A Topic for All Sciences tar upp att man kan börja med en enkel studie och 
sedan bygga vidare med något större. Den enkla studien lägger man grunden till genom att 
först ta reda på barnens förkunskaper inom området. Ska man jobba med vatten som tema 
under en längre tid är det alldeles perfekt arbeta med det ur två olika kretslopp, ett i naturen 
och ett i samhället där vi bor. Det går att göra väldigt mycket, bara fantasin sätter stopp. 
    I den andra forskningsartikeln; Hands-On Hydrology som jag läste visas det på att 
samarbete olika institutioner emellan kan vara ett annat sätt att vidareutbilda sig på samtidigt 
som även barnen är delaktiga. Den här formen av fortbildning ser jag som en bra och 
intressant idé som kan göras exakt så omfattande man vill och efter den barngrupp eller klass 
som man har. 
   Som blivande pedagog ska man tänka på att det finns mycket information att hämta från den 
egna kommunen om man vill starta upp t.ex. ett längre tema. Jag hörde av mig dit och fick 
många foldrar och broschyrer om vatten och avlopp i Karlstad.  
 
4.7  Fortsatt forskning 
Detta arbete har skapat många nya frågeställningar hos mig på vad som kan studeras vidare. 
Man kan t.ex. göra en jämförelse mellan den här förskolans svar med svar från en förskola 
med barn som har invandrarbakgrund. Blir det då någon skillnad i svar beroende på barnens 
bakgrund? Varför? Har föräldrarnas bakgrund någon betydelse för hur barn svarar? Likaså 
skulle man kunna göra jämförelser med förskolor med olika inriktningar, t.ex. Montessori, 
Reggio Emilia med mera. Är förskolan stor så den har flera avdelningar kan man jämföra 
avdelningar på samma förskola 
För att lära sig mer om hur andra förskolor gör när de gör sin verksamhetsplan skulle man 
kunna jämföra olika förskolors planer med varandra. Detta måste vara bra för då kan man lära 
sig av hur andra förskolor planerar och samtidigt utvecklas i sin roll som pedagog 
 
4.8  Slutsats 
Förskolebarnen i den här studien kan delar av vattnets kretslopp i samhället och i naturen. 
Barnen i denna undersökning har kunskap om vatten, kunskap som de har pga. att de kan 
relatera tillbaka till tidigare erfarenheter. Svaren förklaras med hjälp av ord och begrepp som 
barnen också använder annars (Helldén, s.84-90). Detta begränsar dem i deras resonemang. 
Det kan då vara som Helldén (1994) skriver att det barn inte kan se kan de heller inte förklara. 
Lauridsen (2005:168) pratar i sitt examensarbete om att de äldre barnen i hennes studie har 
mer att säga pga. att de har fått lite undervisning i ämnet. Jag tror att det kan stämma och 
därför måste man som blivande pedagog i förskolan vara intresserad av att visa barnen på de 
möjligheter som finns runt omkring dem. Svaren skiljer sig även för flickor och pojkar. 
Flickor tycker mer än pojkar att vatten ser äckligt ut medan pojkar talar mer om att det är 
farligt att dricka det så som det här såg ut. En annan skillnad är också att pojkar har fler tankar 
och idéer om hur vattnet kommer till vattenkranen. Det finns ingen anledning att de ska 
behöva vänta tills de kommer till skolan för att få lära sig se sammanhang och helheter om det 
som finns i omgivningen. Har barn ett intresse ska de få möjligheter att utveckla det och ta 
reda på mer oavsett hur gamla de är. Barn är ju kompetenta, de vet själva vad de vill. 
En verksamhetsplan kan byggas upp bra om det är medvetna pedagoger som vet vad de vill 
åstadkomma med verksamheten och sin lärarroll. 
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Bilaga 1 Information till föräldrar 

  
   Hej, Jag heter Jenny Nilsson och är lärarstudenten som var här tidigare i höstas. Nu ska göra 

examensarbete inom inriktningen; Naturkunskap i vardagen. Jag ska undersöka vad 

förskolebarn har för tankar om vattnets kretslopp i naturen och varför vatten ska vara rent för 

att kunna användas av oss, dvs. hur fungerar vattnets kretslopp i samhället. Liknande 

undersökningar har gjorts förut men inte med förskolebarn. 

 

   Undersökningen kommer att gå till så att jag intervjuar barnen och sedan sammanställer 

deras svar för att få svar på min fråga. Vid intervjuandet kommer jag att ha med 

material/föremål för att konkretisera frågorna för barnen. Intervjuerna kommer också att 

spelas in för en lättare bearbetning vid resultatskrivandet. Efter resultatskrivandet kommer 

samtliga inspelningar att raderas. Likaså kommer inget barn att få sin identitet avslöjad.  

 

   Den målgrupp som denna undersökning är avsedd för är 4- 5 åringar. För att kunna 

genomföra denna undersökning måste jag ha ert medgivande för att få intervjua era barn.  

Jag skulle vara tacksam om ni svarar så fort som möjligt så att jag kan komma och börja 

intervjua v.46, helst. 

Ni som inte vill att era barn ska bli intervjuade skriver inte på denna lapp men ni kan meddela 

det till någon av fröknarna. 

Är det något som är oklart; Mejl: jenny_03-84@hotmail.com 

Tel: 0735858263 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ja, jag ger mitt godkännande till att __________________(barnets namn) får delta i 

undersökningen om vattnets kretslopp. Jag har tagit del av det som står ovan. 

 

Namnunderskrift:_____________________ Datum:_____________________ 

 

Namnförtydligande:_____________________ 

 
 

   



Bilaga 2 Intervjusammanfattningar 

Intervjuperson 1; Flicka 5år;   

Jag: Vad tror du detta är? Visar på tallrikarna med mossa, löv, etc. 

Flickan vet inte vad det är och jag berättar att det är skog som jag försökt skapa. 

Jag: Vad tror du regnet ute kommer ifrån? 

Flickan: Himlen!  

Jag: Från någon speciell plats? 

Flickan: Nej! 

Jag: Vad tror du den vita grejen jag håller i är för något? 

Flickan: Molnet. 

Jag: Vad kan det mer komma från himlen? 

Flickan: Snö 

Jag: När vattnet kommer till marken vart tar det vägen då? Vad tror du? 

Fickan: Sko… Marken och vattnet ligger bara på marken. 

Jag: Hur kommer det nytt regn? 

Flickan: Nya moln bildas i himlen. 

Jag: Visar på flaskan med smutsigt vatten. Vi renar det. Hur blir vattnet så rent att man kan 
dricka det? 

Flickan: Det måste sköljas. 

Jag: Hur får vi vatten till våra kranar? 

Flickan: Vet inte. 

 

Intervjuperson 2; Flicka 5år; 

Jag: Vad ser detta ut som? Visar på papperstallrikarna med mossa, löv etc. 

Flickan: Berg och igelkotthem. 

Jag: På hösten regnar det ju mycket ute. Men vart kommer regnet egentligen ifrån? 

Flickan: Från molnen.  

Jag: Vad är det för något i molnen? 

Flickan: Regn. Mormor har berättat att det bara finns regn där i. 

Jag: När regnet nått marken vart tar det vägen då? 

     



Bilaga 3 Intervjusammanfattningar 

Flickan: Marken suger upp vattnet. Blommor behöver vatten. Träd behöver inte särskilt 
mycket vatten. 

Jag: Hur blir det regn? Jag visar också på burken med det varma vattnet som ångar och som 
bildat kondens. 

Flickan: Det är regndroppar som bildats i burken. Röken stiger upp i himlen. Jag tror att 
molnen ser ut som bomull. Molnen suger upp vatten från himlen. 

Jag: Visar på flaskan med smutsigt vatten. 

Flickan: Det ser ju ut som vanligt vatten från molnen med lite skräp i. 

Jag: Renar vattnet. Tror du det blir ett annat vatten. Ser vattnet rent ut? 

Flickan: Vattnet ser lortigt ut. Går inte att dricka för man blir sjuk. 

Jag: Om man vill ha rent vatten att dricka. Då tar man det ur vattenkranen, men hur kommer 
det dit? 

Flickan: De som gör i ordning vattnet gör så att det först går till toan och sedan genom rör till 
vattenkranen. 

 

Intervjuperson 3; Flicka 4år; 

Jag: Vad ser detta ut som? Visar på papperstallrikarna med mossa, löv etc. 

Flickan: Vet inte. 

Jag: Nu såhär på hösten regnar det ju mycket. Regnigt och grått hela tiden. Men vart kommer 
regnet ifrån? 

Flickan: Himlen. 

Jag: När det regnat ett tag och regnet har nått marken, vart tar det vägen då? 

Flickan: I marken. 

Jag: Vart kommer nytt regn ifrån? Visar på den varma burken. Hur tror du vattendropparna 
har hamnat här uppe vid kanten? 

Flickan: Vattnet har kommit dit från någon annanstans. 

Jag: Hur tror du att det blir nytt regn? 

Flickan: Vet inte. 

Jag: Kommer det tillbaka något vatten upp till himlen från marken? 

Flickan: Det kommer upp igen men man kan inte se det. 

Jag: Visar på det smutsiga vattnet.  

Flickan: Jag tycker också att det ser smutsigt ut.  

     



Bilaga 4 Intervjusammanfattningar 

Jag: Renar vattnet. Varför måste vatten vara rent för att kunna dricka det? 

Flickan: Nickar ja när jag sagt att man kanske kan bli sjuk annars. 

Jag: Hur kommer vattnet till kranen? 

Flickan: Det åker på nåt sätt. 

 

Intervjuperson 4; Flicka 4år; 

Jag: Vad ser detta ut som? Visar på papperstallrikarna med mossa, löv etc. 

Flickan: Barr. 

Jag: Nu såhär på hösten regnar det ju ganska mycket och därför skulle jag vilja fråga dig vart 
kommer regnet ifrån? 

Flickan: Vet inte. Efter en liten stund regn kommer från vatten. 

Jag: Vart tar vattnet vägen när det når marken? 

Flickan: Vattnet kommer till badkaret genom rör. Vi har hemma ett stort bubbelbadkar. 

Jag: Hur blir det regn igen? Visar också på burken med varmt vatten. 

Flickan: Det ryker. Röken kommer från vattnet. Försvinner ut i vattnet, utomhus. 

Jag: Visar på det smutsiga vattnet. Varför måste vattnet vara rent för att kunna dricka det? 

Flickan: Vattnet ser ut som olja. Det ser också äckligt ut. 

Jag: Hur kommer vattnet till kranen? 

Flickan: Vattnet kommer från badkaret vidare till kranen. 

 

Intervjuperson 5; Pojke 5år; 

Jag: Vad ser detta ut som? Visar på papperstallrikarna med mossa, löv etc. 

Pojken: Mossa och löv å sånt. 

Jag: Såhär på hösten regnar det ju mycket. Vart kommer regnet egentligen ifrån? 

Pojken: Molnen. 

Jag: När regnet når marken vart tar det vägen då? 

Pojken: I marken sedan fortsätter det ner i jorden. Till slut åker det, vattnet, förbi en ko också. 
Upp på det ena benet och ner på det andra. 

Jag: Hur blir det regn? Hur blir det nya regnmoln? 

Pojken: Det är molnen som gråter. Det är så det kan regna. 

     



Bilaga 5 Intervjusammanfattningar 

Jag: Visar på burken med varmt vatten. Vad händer i burken? 

Pojken: Det kommer rök från vattnet.  

Jag: Vart tar röken vägen sedan? 

Pojken: In i molnen. I det tror jag det finns lite vatten.  

Jag: Hur ser detta vatten ut? Jag visar på flaskan med det smutsiga vattnet. 

Pojken: Som mossvatten… nej som skogsvatten. 

Jag: Silar och renar vattnet. Hur blir vatten rent? 

Pojken: Man häller ut allt skräp. 

Jag: Hur kommer vattnet till kranen?  

Pojken: Genom rören under här. Det regnar ner mot marken och ute från gräset kommer det 
in i husen. 

Jag: Är vattnet rent då? 

Pojken: Nej. Först kommer det smutsigt vatten som sedan blir renare vatten. 

Jag: Är det i rören som det blir renare? 

Pojken: Ja, det tvättar bort allt smuts. 

 

Intervjuperson 6; Pojke 5år; 

Jag: Vad ser detta ut som? Visar på papperstallrikarna med mossa, löv etc. 

Pojken: Skog. 

Jag: Vart kommer regnet ifrån? 

Pojken: Molnen. 

Jag: Är det mycket regn där? 

Pojken: Japp. 

Jag: Vart tar regnet vägen när det når marken? 

Pojken: Först upp i solen. Sedan kommer det nytt regn från molnen. 

Jag: Hur kommer det till regnet till molnen? 

Pojken: Från solen kommer det dit. 

Jag: Kan vattnet ta vägen någon annanstans också? 

Pojken: Till havet också. Står man på en bro och det regnar så ser man att det hamnar i havet. 

Jag: Hur blir det regn igen? 

     



Bilaga 6 Intervjusammanfattningar 

Pojken: Regnet kommer tillbaka till där det kom ifrån. Det torkar och stiger upp i molnen. 

Jag: Visar på den varma burken. Hur har vattendropparna hamnat där? 

Pojken: Av rök. 

Jag: Visar och silar det smutsiga vattnet. 

Pojken: Jag tycker det ser ut som spyor. Vattnet ska vara rent för man kan bli frisk då. 

Jag: Hur kommer vattnet till kranen? 

Pojken: Först tvättar man lite på vattnet så det blir rent. De (de som bygger husen) sätter in 
rör i husen. Rören är jättelånga. 

 

Intervjuperson 7; Pojke 4år; 

Jag: Vad ser detta ut som? Visar på papperstallrikarna med mossa, löv etc. 

Pojken: En pinne, löv. 

Jag: Det regnar mycket på hösten och det är kallt. Vart kommer regnet ifrån? 

Pojken: Regnmolnen. Finns däruppe. (Pekar mot himlen). 

Jag: Vart tar regnet vägen när det når marken? 

Pojken: Det flyttar lite på sig. (Pekar på tallriken och uppger några växter). Det åker lite hit 
och lite dit. 

Jag: Hur blir det regn igen?  

Pojken: Från luften. 

Jag: Visar på den varma burken. Vad ser du? 

Pojken: Rök. Vattnet har varit uppe vid kanten innan det runnit ner. Röken försvinner upp i 
taket. Den åker ner lite efter ett tag. 

Jag: Om man ställer burken ute vart tar röken vägen då? 

Pojken: Till busken.(Pekar på busken utanför fönstret). Det börjar ryka och brinna i busken 
då. 

Jag: Visar på det smutsiga vattnet som jag silar och renar . 

Pojken: Vattnet ser inte gott ut. Man får ont i magen om man dricker det. 

Jag: Hur kommer vattnet till vattenkranen? 

Pojken: Vet inte jag ska gå och titta.( Pojken går bort mot vattenkranen). Vattnet kommer här 
ur.( Pekar ner i diskhon).  

 

     



Bilaga 7 Intervjusammanfattningar 

Intervjuperson 8; Flicka 4år; 

Jag: Vad ser detta ut som? Visar på papperstallrikarna med mossa, löv etc. 

Flickan: Som gräs. 

Jag: Det regnar mycket på hösten. Men vart kommer regnet egentligen ifrån? 

Flickan: Lamporna, duschen. 

Jag: Regnet utomhus vart kommer det ifrån? 

Flickan: Det droppar från grenarna. 

Jag: Vart tar regnet vägen när det når marken? 

Flickan: Till maskarna. 

Jag: Hur blir det nytt regn? Visar på den varma burken. Vad händer här? 

Flickan: Vattendropparna har hamnat vid kanten på grund av regn. Röken stiger upp och åker 
till skogen. 

Jag: Vart tar röken vägen i skogen? 

Flickan: Den åker till häxans gryta då. Där åker den ner och blir varm. 

Jag: Visar på det smutsiga vattnet. Hur tycker du det ser ut? 

Flickan: Konstigt. 

Jag: Skulle du vilja dricka det? 

Flickan: Det är så äckligt. Nej! 

Jag: Hur blir vatten rent? 

Flickan: Det blir det för att det rinner under vägen. 

Jag: Hur kommer vattnet till vattenkranen? 

Flickan: Genom rören.( Pekar bort mot vattenkranen). 

 

Intervjuperson nr 9; Pojke 4år; 

Jag: Vad ser detta ut som? Visar på papperstallrikarna med mossa, löv etc. 

Pojken: Mossa och löv. 

Jag: Visst, regnar det mycket på hösten och vart kommer regnet egentligen ifrån? 

Pojken: Från molnen. 
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Jag: Vart finns dem då? 

Pojken: Där uppe. I himlen.(Pekar upp mot himlen). 

Jag: Vart tar regnet vägen när det når marken? 

Pojken: Till himlen. 

Jag: Hur då? Låter det något? Ser man något? 

Pojken: Nej, jag hör inget och man ser inte något. 

Jag: Hur blir det regn igen? 

Pojken: Vet inte. En annan dag kan det bli regn. 

Jag: Visar på den varma burken. Hur har vattendropparna hamnat uppe vid kanten? 

Pojken: De har hamnat där för att vattnet är varmt. 

Jag: Visar på det smutsiga vattnet. Hur ser det ut? 

Pojken: Brunt. 

Jag: Renar och silar vattnet. Skulle du vilja dricka vattnet? Ser det rent ut? 

Pojken: Nej, jag vill inte dricka det. 

Jag: Hur kommer vattnet till vattenkranen? 

Pojken: Vet inte. 

Jag: Hur får ni vatten till erat hus? Har ni något badkar där? 

Pojken: Ja det har vi och vattnet kommer nerifrån en kran i golvet. 

Jag: Hur kommer vattnet från marken in i huset? 

Pojken: Man får kolla på jordgloben först. 

 

Intervjuperson nr 10; Pojke 4år; 

Jag: Vad ser detta ut som? Visar på papperstallrikarna med mossa, löv etc. 

Pojken: Fint. Lite gräs. 

Jag: Det regnar ju mycket på hösten men vart kommer allt regn egentligen ifrån? 

Pojken: Från himlen. Molnen där gråter, därför regnar det. 

Jag: Vart tar vattnet vägen när det når marken? 

Pojken: Då tar det vägen ner i gräset. Fortsätter ner till jorden. 

Jag: Finns det någon plats i jorden som vattnet fortsätter till? 
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Pojken: Till blommorna. Blommorna växer av vattnet. 

Jag: Hur blir det nytt regn igen? 

Pojken: Blommorna vissnar. Molnen gråter igen. 

Jag: Visar på burken med det varma vattnet. Hur tror du vattnet har hamnat uppe vid kanten? 

Pojken: Det har skvätt upp mot kanten. 

Jag: Visar på det smutsiga vattnet. Hur tycker du det ser ut? Jag silar och renar det också. 
Varför ska man inte dricka smutsigt vatten? 

Pojken: Vattnet ser brunt ut. Man kan få stopp i halsen av vattnet. Man kan bli död. 

Jag: Hur kommer vattnet till vattenkranen? 

Pojken: Från himlen och så blandas det så det blir rent. 

Jag: Hur kommer det in i huset? 

Pojken: Genom en vägg och sen kommer den in i vattenkranen. Sedan så finns det en vägg 
som ger ett extra skydd. 

Jag: Hur kommer vattnet ut sedan? 

Pojken: Man spolar bara. Det försvinner i avloppsvattnet. 

Jag: Vart tar det vägen sedan? 

Pojken: Ut i havet. 

Jag: Är det smutsigt när det åker ut i havet? 

Pojken: Det blandas rent av en virvelvind. Det måste vara rent. 

 

Intervjuperson nr 11; Pojke 5år; 

Jag: Vad ser detta ut som? Visar på papperstallrikarna med mossa, löv etc. 

Pojken: Skog. 

Jag: På hösten regnar det ju ganska mycket. Vart kommer regnet egentligen ifrån? 

Pojken: Moln. 

Jag: Vart tar vattnet vägen när det regnat ett tag och det har nått marken? 

Pojken: Det går längre in i marken.  

Jag: Kommer det till något speciellt ställe i jorden? 

Pojken: In i jorden. Till rötterna. 

Jag: Hur blir det nytt regn? 
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Pojken: Det blir en regnbåge, sedan blir det sol och sedan blir det gråmoln som regnar ner. 

Jag: Gör regnbågen något? 

Pojken: Den gör så regnmolnen kommer bort. Att molnen åker bort alltså. 

Jag: Ser man regnbågen ofta? 

Pojken: Nej. Jag har aldrig sett en själv. 

Jag: Visar på burken med det varma vattnet. Hur har dropparna hamnat här vid kanten? 

Pojken: Någon har hällt i vatten så att det hamnat där. 

Jag: Visar på det smutsiga vattnet. Hur tycker du det ser ut? 

Pojken: Vatten med smutsgrejer i. 

Jag: Silar och renar vattnet. Skulle du vilja dricka det? Varför inte? 

Pojken: Nej. Man kan bli sjuk om man dricker det. 

Jag: Hur får man vatten till vattenkranen? Så att man kan få dricka rent vatten? 

Pojken: Det kommer från vattentornet. Slangar går under marken, hela tiden till vattenkranen. 

Jag: Har man vatten på något mer ställe i huset? 

Pojken: Om man har en sjö i närheten finns det vatten. I badkar finns det vatten också. 

Jag: Vart tar toavattnet vägen? 

Pojken: Tillbaka till vattentornet där det renas. Sedan skickas det ut till husen igen. 

 

Intervjuperson nr 12; Flicka 4år; 

Jag: Vad ser detta ut som? Visar på papperstallrikarna med mossa, löv etc. 

Flickan: Bra. Det ser inte ut som något speciellt. 

Jag: På hösten regnar det ju ganska mycket. Vart kommer regnet egentligen ifrån? 

Flickan: Vet inte. Himlen. 

Jag: Vart tar vattnet vägen när det regnat ett tag och det har nått marken? 

Flickan: Den försvinner för det blir sol. För solen lyser. 

Jag: Hur blir det nytt regn igen? 

Flickan: Det blir nytt regn igen om några veckor. 

Jag: Hur blir det nytt regn i himlen? 

Flickan: Vet inte riktigt. 

     



Bilaga 11 Intervjusammanfattningar 

Jag: Vad gör solen med vattnet? 

Flickan: Sköljer bort det. 

Jag: Vart försvinner vattnet? 

Flickan: Till något annat land. 

Jag: Visar på burken med det varma vattnet. Hur har vattnet hamnat där vid kanten? 

Flickan: För att det har stått så länge så har vattnet åkt upp. 

Jag: Visar på det smutsiga vattnet. Hur tycker du det ser ut? Jag silar och renar. Ser det renare 
ut nu? 

Flickan: Vattnet ser gammalt ut. Nej det går inte att dricka. Det smakar äckligt. 

Jag: Hur kommer vattnet till vattenkranen? 

Flickan: Vet inte. Vi har inget tak så det kommer i kranen. 

Jag: Vart tar toavattnet vägen? 

Flickan: Längst ner i botten på det där röret. Det är kvar där. 
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