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Abstract 

The purpose of this study is to find out what knowledge and experience children between the 
ages 3 and 5 have about five different wild animals in Sweden and how they live during win-
ter. The animals chosen are mouse, worm, fish, frog and bear and this study shows where 
children thinks these animals live and what they eat and drink during winter. Structured inter-
views based on Piaget's cognitive development theory have been used to gain answers fitted 
for the studies purpose. This study is to show if there is a difference in response and describ-
ing in the categories of age and gender. Also if there is a difference whether the respondent 
stays at a preschool on the countryside or in a city.  

The results show that the children have both experience and thoughts on where the animals 
live, eat and sleep when it's winter. The majority of the children answered the questions and 
had an explanation for the questions. This indicates that they have experience and knowledge 
of animals and nature.  
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Sammanfattning 

Syftet med den här studien är att ta reda på vad barn i åldrarna 3-5 år har för kunskap, tankar 
och erfarenhet av fem vilda djur i Sverige och hur de lever på vintern. Studien fokuserar på 
vad barn tror att älgen, masken, fisken, grodan och björnen bor, äter och sover när det är 
vinter ute.  
För att undersöka det här har strukturerade intervjuer utförts som analyseras utifrån Piagets 
kognitiva utvecklingsteori. Valet av metod baserades på vikten av att ta reda på hur barnen 
tänker och resonerar kring dessa frågeställningar och undvika slutna frågor där barnen endast 
kan svara ja eller nej. Med den här studien undersöka om det finns skillnader utifrån svaren 
och berättandet i kategorierna ålder, kön och beroende på om respondenten går på en förskola 
ute på landet eller vid en förskola placerad i stadsmiljö.  
Resultatet visar på att barnen har erfarenhet och tankar om vart djuren bor, vad de äter och 
vart de sover när det är vinter ute. Majoriteten av barnen svarade på frågorna och hade en 
förklaring vid frågorna som tyder på att de innehar erfarenhet och kunskap om djur och natur.  

Nyckelord 
Barn, Biologi i förskola, djurens behov, vinter  
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1 Inledning 
Tack vare Sveriges geografiska placering innehåller ett helt år fyra varierande årstider som 
skiljer sig mycket från varandra. Dessa skillnader utspelar sig både i temperatur, utseende och 
levnadsmässigt i vår natur. Vatten fryser till is, luften blir kall, de flesta lövträd tappar sina 
blad och snö kommer på vintern. På våren blommar det och gror i träd och växter, marken blir 
grön och solen lyser längre och dagarna blir allt varmare. Om sommaren lever grönskan, 
vattnet porlar och rinner. Dygnen är varmare och fram på hösten faller löven och dygnen blir 
återigen kyligare och mörkare. Det påverkar djuren runt omkring oss och det påverkar även 
oss människor som lever i det här klimatet.   
I förskolans läroplan (Skolverket 2010) finns målet att vi pedagoger i verksamheten ska 
utveckla ett intresse hos barnen när det gäller samband i naturen och kunnande om djur och 
växter. I och med det berör det förskollärarens och pedagogens roll samt uppdrag i 
verksamheten. Det här skapade intresse hos mig och lade grunden för mitt examensarbete. 
Något som uppmärksammats vid tidigare erfarenhet är att barn ofta intresserar sig av djur. De 
förekommer mycket böcker om djur i verksamheten och många av våra ramsor och sånger 
handlar om djur. Något som skapar stor uppmärksamhet är när ett djur dyker upp på gården, 
det skapar ett intresse hos barnen och nyfikna frågor. På olika sätt finns djuren tidigt med i 
barnens liv och barnen introduceras för både djur i vår natur, olika gosedjur, men även djur 
som inte lever i Sverige. Intresset för barn och djur har bidragit till det här arbetet, att vilja ta 
reda på vad barnen kan om olika djur idag och hur deras levnadsvanor ser ut på vintern. Hur 
kommer de fram till det, vilken erfarenhet har de med sig som förskolläraren kan arbeta 
vidare med och går det att se någon generalisering vid t.ex. ålder, kön eller miljö där barnet 
går i förskolan. 
Ett tidigt intresse hos barn för natur som tas tillvara på skapar mer kunskap och förståelse för 
djuren och naturen runt omkring oss (Thulin 2011). Jag tror att det är viktigt med den här 
kunskapen som ger barnen större förståelse om naturen och djuren då det är våra barn som 
senare ska fortsätta leva i den här miljön och omgivningen och ta vara på den.   
 

1.1 Syfte 
Syftet med den här studien är att undersöka vad förskolebarn har för kunskap och erfarenhet 
om några av de vanligaste vilda djuren i Sverige och vart de tror att de bor, vad de tror att de 
äter och vart de sover på vinter. Samt att ta reda på om det finns skillnader i barns kunskap 
beroende på vart de går i förskolan, ute på landet eller i en förskola placerad i stadsmiljö 
centralt i en mindre stad samt om det visar sig skillnader i svaren beroende på barnets ålder 
eller kön. 

1.1.1 Frågeställning 
Hur barn i åldrarna 3-5  resonerar, tänker och förklarar om fem vanliga vilda djur i Sverige 
och deras levnadsvanor.  
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2 Forsknings- och litteraturgenomgång 
Läroplanen för förskolan (Skolverket 2010) tar upp att förskolans uppdrag är att skapa en 
verksamhet som för barnen är rolig, trygg och lärorik. En verksamhet där vi pedagoger ska ta 
tillvara på barnens intresse och nyfikenhet. Dessa komponenter ska tillsammans bilda grunden 
i förskolans verksamhet och bidra till att barnen berikas med och utvecklar ett livslångt 
lärande.  

2.1 Naturvetenskap i förskolan 
I läroplanen för förskolan står det att ”Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö- och 
naturvårdsfrågor” (Skolverket 2010, sid 7). Pedagoger i förskolans verksamhet ska ha en 
positiv framtidstro i mötet med miljö och natur och ge barnen verktygen till att skapa ett 
varsamt förhållningssätt till natur och miljö. Riktlinjerna säger att verksamheten ska ge 
förutsättningarna för att barnen ska få en förståelse kring ett ekologiskt förhållningssätt samt 
förståelse utifrån individens delaktighet i jordens och naturens kretslopp (Skolverket 2010).  
Det är av vikt att introducera naturvetenskap redan i förskolan och för de minsta barnen. Om 
vi introducerar barnen för naturvetenskap, dess språkbruk och förhållningssätt så får barnen 
tidigt goda redskap för att förstå omvärlden och hur den hänger samman (Thulin 2011). Vid 
en tidig introducering för barnen kan de väcka nyfikenhet och lust att lära mer om ämnet 
naturvetenskap. Mer kunskap hos barnen ger dem ett mer kritiskt förhållningssätt till den 
värld och natur som vi lever i och därmed ger det barnen en bättre förståelse för de 
förändringar som sker runt omkring oss (ibid). Det finns ytterligare författare som håller med 
föregående och som menar på att barnets intresse för naturen är pedagogerna med och skapar 
(Johansson 1990). Pedagogens inställning till naturen och förhållningssätt speglar av sig på 
barnet och det skapar nyfikenhet och intresse hos individen.  Att pedagogen låter barnet vistas 
i naturen så att de kan skapa en trygghet och en positiv bild av den. Det bidrar till en större 
förståelse och kunskap om naturen och det som lever där för barnet. Naturen är viktig att få 
kunskap om för att förstå sammanhanget i samhället och för att få en förståelse om ekologin. 
Den bidrar även till ett friskvårdande värde för hela människan (Johansson 1990). 

2.2 Forskning i relation mellan barn och djur 
Barn visar ett större intresse för djur och levande ting i jämförelse mot leksaker och gosedjur. 
I en studie (LoBue, o.a. 2013) i USA där barn i åldrarna 11-36 månader deltog med sina vård-
nadshavare presenterades barnen för levande djur. De presenterades för bland annat en fisk, 
hamster och en gecko samtidigt som de presenterades för tre fysiskt liknande leksaker. Stu-
dien visar på att både barnet och vårdnadshavare intresserade sig mer för det levande djuret 
genom att ställa frågor och prata om dem. Vårdnadshavaren hade även blivit informerad innan 
om att låta barnet börja prata och fråga först så att inte vårdnadshavaren skulle påverka valet 
av samtalsobjekt. Vid observationens gång fick forskarna syn på ett samband då barnet påver-
kades av vårdnadshavarens reaktion och intresse beroende på om de pratade om leksaken eller 
det levande djuret (LoBue, o.a. 2013).  
 
I en studie av Tunnicliffe och Reiss (1998) deltog barn i åldrarna 5-14 år. De utförde en studie 
där barnen fick bekanta sig med sex djur där de fick berätta om vad djuren hette, var de levde 
och hur de levde. De yngsta barnen beskrev djuren ur ett mer anatomiskt perspektiv så som 
hur djuren ser ut rent fysiskt med storlek, färg och form. De yngre barnen beskrev även djuren 
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med ord som ex. näbbar, klor eller vingar. När de sedan intervjuade de äldre barnen fanns det 
likheter med det anatomiska beskrivandet. Det som skilde de äldre barnen från de yngre var 
att de pratade mer om djurens livsmiljöer och beteende i naturen. När de sedan fick frågan 
vart de fått sin kunskap ifrån visade resultatet att hemmet och direkta observationer d.v.s. 
barnets egna observationer av djur var vanligt förekommande. En förklaring till det som tas 
upp i forskningsrapporten är att undervisningen idag sker med ett mer individanpassat 
förhållningssätt när det gäller djur där djuret är en isolerad enhet. Ett exempel på det här är att 
endast berätta om älgen, var den bor i skogen och hur den ser ut istället för att beskriva djuret 
i ett naturligt sammanhang tillsammans med flera djur och deras olika beteenden som 
påverkar de olika djurarterna. Det här gav forskarna som en förklaring till resultatet 
(Tunnicliffe och Reiss 1998). 
Vid en senare forskning utförd på ett Zoo i Nordamerika ville forskare även här ta reda på hur 
förändring sker med åldern hos barn när de gäller deras uppfattning om djurens behov. De 
studerade även om barns förståelse för djurens större ekosystem. I forskningen deltog 171 
barn i åldrarna 4-14 år där barnen fick delta i intervjuer och även illustrera teckningar utifrån 
barnens favoritdjur och djurets behov. Resultatet visade att förståelse för djurens 
grundläggande behov fanns hos barnen redan i tidig ålder.  De äldre barnen visade mer 
förståelse kring djurens ekologiska och bevarandebehov. Det här resultatet visar likheter med 
den tidigare studien av Tunnicliffe och Reiss (1998). Med de ekologiska och 
bevarandebehoven menade de hur de olika djuren följer ekosystemet med bl.a. vilket djur som 
äter vilket samt olika rovdjur och deras betydelse. Vidare i resultatet tar de upp ekologiska 
och bevarandebehoven hos djuren som barnen utifrån ålder visade skillnad i. Få använde sig 
av en ekologisk vokabulär då endast ett fåtal äldre barn använde sig av orden ekosystem, 
livsmiljö och livsmedelkedja. En förklaring som de ger till det här resultatet ligger i att äldre 
barn innehar mer utbildning, erfarenheter och sociala och moraliska uppfattningar om sin 
egen omgivning och natur (Meyer Jr, Saunders och Garrett 2004).  

3 Teoretiska utgångspunkter 
I den här undersökningen används Jean Piagets och hans teori om kognitiv 
utvecklingspsykologi. Jean Piaget levde mellan 1896-1980 och han intresserade sig för 
forskning inom biologin. Vidare i livet förde han in biologin i psykologin och intresserade sig 
för barns tankeverksamhet. Det han ansåg var intressant var oavsett vad barnen kom fram till 
vid olika frågeställningar och vad resultatet blev så var det tankegången som var hans 
intresse. Han kom fram till olika utvecklingsstadier där individen måste uppnå det första 
stadiet för att komma vidare till nästa stadie. Piaget menade på att ”Det är genom handling 
och tanke som världen blir till för oss – den konstrueras av objekt” (Kroksmark 2010, s.418). 
Han upprättade scheman för hur individen förstår omvärlden runtomkring. Piaget menar 
vidare att när tankens struktur och omvärlden är i balans har individen skapat goda modeller 
och scheman för att förstå sin omvärld. Piaget använde sig av begrepp så som epistemologi 
vilket innebär, hur barnet erfar världen runt om oss. Piaget använde även begreppet 
ackommodation som innebär att schemat som individen skapat måste anpassa sig till nya 
objekt och assimilation är när det skapta schemat flyttas till ett nytt objekt (Kroksmark 2010). 

De första stadiet som Piaget anser att vi ställs inför är reflexstadiet som pågår mellan födseln 
och varar fram till cirka 2 års ålder. Under det här stadiet sker flera mindre stadier men 
grunden kring stadiet är att barnet reagerar reflexmässigt och lever utifrån ett egocentriskt 
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tänk där reaktionerna baseras på direkta sinnesintryck. När barnet skapat tillräckligt många 
schema för att förstå omvärlden går individen vidare in i pre-operationella stadiet som varar 
från cirka 2 års ålder till 6 års ålder. Under det här stadiet läggs grunden för att barnet går från 
att reagera reflexmässigt till att skapa ett abstrakt tänkande. Här börjar barnet att fantisera, 
leka roll-lekar och börjar skapa ett tänkande kring andra individers tankar. Barnet börjar skapa 
en förståelse för omvärlden och det som inte fysiskt syns men finns någon annanstans. 
Hjärnans utveckling i de olika stadierna finns kopplade till barnets aktivitet och biologiska 
mognad och bildar kunskap och förståelse. Piagets uppfattning kring individen är att barnet är 
en annorlunda tänkare jämfört med vuxna människor. Piaget menar på att drivkrafter i att 
förstå kommer och utgår ifrån biologin, till skillnad från Lev S. Vygotskij (1896-1934) som 
ansåg att det är det mänskliga samspelet och kulturen som ger barnet drivkraften till att förstå 
sin livsvärld.  

Utifrån Piagets teori sker lärandet när barnet måste förändra det schema som det redan skapat 
för att förstå verkligheten bättre. Målet med det är att finna en balans i den kognitiva 
utvecklingen. När obalans uppstår i de schema som man redan skapat så tvingas individen att 
lära sig något nytt och utveckling skapas. Den ideala balansen kallar han equlibirum (Askland 
och Sataøen 2003). För att koppla sammans den här teorin med min metod och arbete har 
barn i åldrarna 3-5 år valts ut för att de enligt Piaget lärt sig att förstå omvärlden runt omkring 
på ett bredare plan och att de kan som tidigare nämnts föreställa sig saker och ting som de inte 
ser och inte fysiskt finns i deras närhet och direkta omgivning. De kan förhoppningvis se 
framför sig älgen som lever i skogen och utifrån deras scheman och erfarenheter berätta och 
ge svar på studiens frågeställingar. När det kommer till den strukturerade intervjun med 
barnen så finns det inga rätt eller fel utan det är tankegången och resonemanget fram som är 
intressant och som bidrar till resultatet. 

4 Metodologisk ansats och val av metod 
4.1 Metodval 
För att komma fram till ett resultat utfördes direkta intervjuer ansikte mot ansikte genom 
strukturerade intervjuer även kallade standardiserade intervjuer. Vad barn tidigare har upplevt 
och varit med om har betydelse för vad de förstår och vad de uppfattar. Vid strukturerade in-
tervjuerna får intervjuaren reda på barnets erfarenhetsvärld utifrån frågeschemat (se bilaga 1) 
(Bryman 2008). Valet av intervjumetod utgick från syftet och frågeställningen kring det här 
arbetet, att låta barnen få prata och berätta så mycket som de kan om dessa djur och vad det 
tror att de gör på vintern. Frågeområdet och frågorna är redan innan bestämt, men skapar möj-
lighet till utvecklande och fria svar (Johansson och Svedner 2010). Frågorna formulerades 
som öppna frågor och det fanns inte med några svarsalternativ, men för att resultatet skulle gå 
att sammanställas på ett jämförbart sätt så behövde dessa samtal struktureras upp. Ett fråge-
schema skapades (se bilaga 1) och valet av strukturerade intervjuer passade syftet och fråge-
ställningen med undersökningen i arbetet (Bryman 2008).  
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4.2 Att intervjua barn vid forskning 
Barn uppskattar att känna sig kunniga och betydelsefulla. I en studie (Ey 2016) med barn i 6-
årsålderns undersöks hur barn ställer sig till att bli intervjuade. I studien intervjuas barn om 
deras förståelse om könsroll och självidentitet i 17 öppna frågor. Intervjuerna analyserades 
utifrån svarens längd som respondenten gav utifrån första frågan, genom intervjun och fram 
till den sista frågan. Forskaren analyserade även hur detaljerade svar respondenterna gav och 
kom fram till att när frågan är av intresse och relevans för respondenten, samt att 
respondenten ges tid och rum till att svara så blev svaren längre. Hon kom även fram till att 
svaren på frågorna blev längre och mer detaljerade ju längre in i intervjun de kom. Vid 
avslutande diskussion lyfter forskaren vikten av intervjuarens roll som lyhörd, flexibel och 
kunnig inom barns utveckling, för att få ut så mycket relevant data som möjligt vid intervjuer 
med barn.  
Det finns fler forskare som kommit fram till samma sak. I boken Att förstå barns tankar 
(Doverborg och Pramling Samuelsson 2012) tar de bland annat upp hur man ska gå till väga, 
hur man ska fråga, varför man ska intervjua barn och hur man sedan analyserar insamlad data. 
De beskriver på liknande sätt som tidigare forskare vikten av att som intervjuare vara lyhörd 
och ge barnen tid och låta dem berätta. Författarna tar även upp att intervjuaren kan följa upp 
frågor och barnets resonemang och även upprepa det barnen har sagt för att ge dem möjlighet 
att fortsätta samtalet utan att intervjuaren lagt någon egen vinkling i svaret. De tar upp vikten 
av att som intervjuare vara väl förberedd inför intervjuerna för att få tillgång till barnens 
erfarenhetsvärld och kunskap i så stor utsträckning som möjligt. Författarna menar på att de 
erfarenheter som barn bär med sig har betydelse för vad de uppfattar och förstår. 
 
Det finns forskare som inte håller med ovanstående argument helt och som anser att forskning 
och intervjuer av barn är riskfyllt (Graham och Fitzgerald 2010). De tar upp tvetydigheten i 
sin artikel angående att intervjua minderåriga barn som saknar mognad och ansvar, samt den 
tidigare föreställningen att barn saknar kapacitet, rationalitet och autonomi (självstyre). I sitt 
resultat tar de däremot upp, som tidigare nämnda, vikten av forskarens betydelse. De 
sammanfattar med att all utveckling och förståelse om barn grundas självklart i forskning men 
vikten av hur forskaren bedriver sina studier anser de måste kontrolleras mer. De tar även upp 
risken med att forskaren konstruerar barn och dess barndom vid forskning och det anser de 
leder till resultat av forskning som forskaren påverkat och förutbestämt.  

4.3 Urval  
Inför dessa intervjuer skickades information ut till två förskolechefer inom samma kommun 
(se bilaga 2). Då två förskolor och avdelningar är för mig tidigare kända valdes de avdelning-
arna ut där studien önskades att utföras. Ett godkännande gavs och efter det tillfrågades förs-
kollärarna på de berörda avdelningarna med samma information, även de godkände och gav 
sitt samtycke till studien. Vid ena förskolan finns endast en avdelning så all personal arbetar 
med samtliga barn på avdelningen. Vid den andra förskolan skickades förfrågan till den av-
delning som är för mig tidigare känd, på så sätt valdes förskollärarna ut. Samtyckesbrev läm-
nades ut i pappersform av förskollärarna till vårdnadshavare (se bilaga 3) där de fick skriva på 
och återlämna till förskollärana på respektive avdelning. Vid tillfället då intervjuerna skulle 
utföras tillfrågades även de barn som vårdnadshavarna gett sitt godkännande till att intervjua. 
Barnen fick då möjlighet att bestämma om de ville vara med eller inte innan samtalet började. 
De barn som då ville vara med är de barn som blev intervjuade (Löfdahl 2014). 
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19 intervjuer är med i det här arbetet varav elva pojkar och åtta flickor. Valet av barn föll på 
de vårdnadshavare som gett sitt godkännande och de barn som ville vara med på intervjuerna; 
med dessa kriterier att förhålla sig till så skiljer sig antalet barn när det gäller kön och ålder. 
Med på intervjuerna var sex treåringar, sju fyraåringar och sex femåringar. Fördelningen vid 
de olika förskolorna blev att elva stycken intervjuades från den förskolan som var belägen 
nära centrum och de andra åtta utfördes på förskolan ute på landet. 
Sammanlagt skickades 33 samtyckesbrev ut varav ett antal inte blev återlämnade inom önskad 
tid. För ett fåtal barn gav vårdnadshavaren inte sitt samtycke och två barn ville inte vara med 
och samtala. Det största bortfallet blev inom kategorin att vårdnadshavare inte hunnit 
återlämnat lappen. En förklaring kring det kan vara den tidsbrist som ligger i det här arbetet 
där samtycket behövde komma in så snart som möjligt.  

4.4 Datainsamlingsmetod  
Vid intervjuns tillfälle förbereddes och ordnas det med en lugn och trygg plats på förskolan, 
den tekniska utrustningen kände intervjuaren till och visste att den fungerade samt att allt 
material var väl förberett. Intervjuaren och respondenten satt placerade mitt emot varandra så 
att det enkelt kunde skapa ögonkontakt med varandra. Frågorna var väl förberedda och inter-
vjuaren kunde dessa utantill. Tidpunkten på dagen var viktig så att barnet inte var trött eller 
hungrigt. En intervju med barn kan hålla på alltifrån 5 min till 35 min beroende på barnets 
ålder, det verbala språket, samt intresse. För att förutsättningarna ska bli så bra som möjligt 
för en lyckad intervju behöver ett förtroende byggas mellan intervjuaren och respondenten där 
respekten för barn och barns känslor ska ligga till grund (Doverborg och Pramling 
Samuelsson 2012).  
Då intervjuaren i det här fallet kände de flesta barnen sedan tidigare, men inte träffat dem se-
dan en tid tillbaka, krävdes det noggrann förberedelse och under intervjuns gång lyhördhet. 
Vid intervjuen kom det i vissa fall behövas mer information så som sonderingsfrågor och upp-
följningsfrågor.  Det förekom att respondenten behövde mer information eller att hen inte 
hade förstått frågan. Förslag på sonderingsfrågor som fanns med var, kan du berätta något 
mer om det här? Vill du berätta något mer om djuret? Och hur kommer du fram till det? 
(Bryman 2008). Att vara lyhörd i samtal med barn är av stor vikt, med lyhördhet visar man 
respekt för barnen och deras känslor. I bakhuvudet vid intervjuerna är det alltid viktigt att ha 
med sig att vid barns berättande och barns perspektiv finns det aldrig några rätt eller fel 
(Doverborg och Pramling Samuelsson 2012). 
Vid intervjun hade bilder på djur tagits fram (se bilaga 4) och dessa bilder valdes ut från nätet 
med kriteriet att de fick användas till privat bruk och att kortet tydligt visade djuret som frå-
gorna handlade om. Vid valet av bilder fanns även en önskan om att det skulle visa djuret i 
profil för att få med hela djuret och dess anatomiska uppbyggnad. Allt för att barnen inte 
skulle känna sig obekväma med att inte veta vilket djur som visades på bilden. 

4.5 Procedur 
Frågorna var pålästa innan intervjuns start så att inte papper eller onödiga pauser skulle behö-
vas eller uppstå. Information och fakta om de olika djuren var påläst sedan tidigare. Valet av 
djur gjordes både utifrån statistik där de vanliga djuren i Sverige presenterades samt djur som 
de flesta barn stött på tidigare (se bilaga 4). Målet var att varje barn skulle möta samma frågor 
i samma ordningsföljd och att skillnaderna i intervjuera med barnen skulle bli så små som 
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möjligt när det gäller frågorna. Det här för att få ett så jämförbart resultat som möjligt när 
intervjuerna sammanställs (Bryman 2008). Dagen då intervjuerna skulle ske fanns intervjuare 
på avdelningen en stund innan för att leka och vara med barnen, för att ge dem chansen att 
bekanta sig med mig då vi inte träffats på ett tag. Vikten av det och för att få tillträde i kom-
mande intervjuer till barns kunskaper och erfarenhet beskriver Bengtsson och Hägglund som 
viktiga faktorer för en lyckad intervju (2014). Intervjuerna skedde på förmiddagen och efter 
lunch för att barnen inte skulle vara allt för trötta eller hungriga. Vid starten berättades det 
varför hen hade blivit utvald till att vara med och att det är frivilligt att svara på frågorna och 
att de när som helst får avbryta om de inte vill vara med mer. Det berättades även att de inte 
kommer att nämnas i arbetet vid namn när det är klart. De fick även säga om det var okay att 
samtalet spelades in (Doverborg och Pramling Samuelsson 2012). Valet av att spela in inter-
vjuerna och sedan transkribera i text är taget för att hjälpa minnet efter intervjun och för att 
vid intervjun kunna vara så delaktig i samtalet som möjligt. Det hjälper till för att kunna göra 
en sådan noggrann analys som möjligt utifrån de svar som getts (Bryman 2008). 
Samtalet började med att en bild visades på det första djuret och frågan ställdes om de visste 
vilket djur det var och om de kände igen det sedan tidigare. Frågeschemat (se bilaga 1) bör-
jade med generella frågor för att sedan bli mer specifika, det här för att respondenten inte ska 
känna att hen redan har svarat på frågan. Vid slutet av intervjun tackades barnet för att de 
hade medverkat och tillsammans lyssnade vi lite på inspelningen så att de skulle få höra hur 
det lät (Bryman 2008).  
Intervjuerna varade mellan 5-15 minuter och samma dag som intervjuerna gjordes och spela-
des in transkriberades de även och skrevs ut för att all data skulle kunna bearbetas och analys-
eras.  

4.6 Databearbetning 
Efter att intervjuerna hade utförts transkriberades allt material till text. Intervjuerna har spelats 
upp ett flertal gånger och kontrollerats för att undvika att något missuppfattats i samtalet eller 
att intervjuaren tolkat svaret på ett konsistent sätt. Med på varje dokuments framsida skrevs 
även ålder, kön och vilken förskola som respondenten gått på. För att sammanställa ett 
resultat har intervjuerna sedan kategoriserats i ålder, kön och beroende av vilken av 
förskolorna som barnet gått på. Valet av att starta med kategorisering av ålder vid 
sammanställningen är för att på ett tydligare sätt visa på hur Piagets teorier speglar barnens 
svar. Det går att se tydliga skillnader i hur 3-åringen respektive 5-åringen kommer fram till 
sina svar och resonerar kring dem. Sammanslagning av grupperna har endast utförts om inte 
någon av kategorierna har spelat roll, utan att svaret har blivit detsamma eller uteblivit på 
liknande sätt oberoende av kategori. Efter att alla intervjuer transkriberats i skrift skapades 
kategorier för de olika djuren med respektive svar utifrån vad flest barn hade svarat, samt 
kategorier om ”annan föreställning” och om barnet inte hade svara på frågan. Utifrån det här 
kategoriserades barnen utifrån ålder, förskola och kön. Efter kategorisering av de olika 
faktorerna skapades diagram som finns i resultatdelen.  
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4.7 Reliabilitet & Validitet 
Med reliabilitet i ett arbete så beskrivs tillvägagångssättet och studiens mätnoggrannhet och 
trovärdighet. Det innebär att studien med samma antal barn och åldrar ska kunna göras om 
och komma fram till ett liknande resultat där olika resultat inte ska skilja sig allt för mycket 
ifrån varandra. Validiteten beskriver de olika faktorerna som utgår från frågeställningen så att 
syftet verkligen behandlar frågeställningen och även hur man kommit fram till resultatet 
(Bryman 2008).  

Roos (2014)  lyfter även vikten av att samla in tillräckligt mycket data för att få ett så 
tillförlitligt resultat som möjligt. Utifrån den kunskapen intervjuades alla barn i det här arbetet 
där samtycket gavs av både vårdnadshavare och barn för att få in så mycket data som möjligt. 
Struktureringen och noggrannheten kring arbetet påverkar både arbetssättet och insamlad 
data. Det spelar roll då tolkningar och saker som tas för givet annars kan påverka resultat och 
slutsatser (Roos 2014). 

Intervjuerna har utförts på samma sätt i samma rum där endast intervjuaren och barnet vistats. 
Vid ett fåtal intervjuer utfördes de utomhus men då frånskilt från de andra barnen, med 
placering vid ett bord, men även då mitt emot varandra. Intervjuerna har i alla 19 samtal på de 
olika förskolorna även inletts på samma sätt och bilderna på djuren har visats i samma 
ordningsföljd. Allt för att reliabiliteten ska stärkas i största möjliga mån. Men vid intervjuer 
med barn med mer öppna frågor utan svarsalternativ kan tillvägagångssättet ändå skiljas åt. 
Det här för att miljön och omgivningen spelar in på barnen och på situationen som de befinner 
sig i. Vid intervjuerna har frågorna ställts i samma följd enligt frågeschemat men då frågorna 
utformats med berättande karaktär, för att få barnen att prata och berätta, så kan det redan vid 
första frågan bidra till att svar berättas till flera andra frågor. Det gör att reliabiliteten vid 
intervjuer med barn inte alltid blir helt pålitlig (Doverborg och Pramling Samuelsson 2012).  
Behandlingen av kategorierna har även utgått ifrån de teoretiska utgångpunkterna och Piagets 
kognitiva utvecklingspsykologi teori innehållande de olika stadierna. Piaget anser att barn i 3-
5 års ålder som finns med i den här undersökningen befinner sig i det pre-operationella 
stadiet då de vid 2 års ålder börjar lämna reflexstadiet. Barn har vid den här åldern börjat 
skapa scheman och förståelse kring sin omvärld (Kroksmark 2010). Studiens resultat utgår 
från teorin för att på ett mer konkret och kvalitativt sätt analyser och kategorisera de olika 
intervjuerna. En av intervjuerna blev något bristfällig då barnet uttryckte att hen fick ont i 
huvudet en kort bit in i intervjun så vi bestämde tillsammans att avbryta så hen fick lite vatten 
och gå och leka istället. I och med det har jag valt att bortse från hens intervju i den totala 
sammanställningen. 	
 

4.8 Etiska aspekter 
När ett examensarbete ska skrivas finns det regler att hålla sig till som student och forskare. 
Samma regler som gäller för lärare och forskare vid universitetet ska studenten följa då 
arbetet utförs i högskolans verksamhet. Viktigt att tänka på är att arbetet ska vara helt 
anonymt för de som deltar så att det inte på något sätt ska gå att spåra eller någon ska kunna 
avslöja vilka kommuner, förskolor eller barn som har deltagit i intervjuerna. Löfdahl (2014) 
tar även upp att det ändå kan uppstå situationer som kan bidra till misstag i arbetet för 
studenten, men att ambitionen med arbetet och mötet med verksamheterna ska planeras på så 
vis att det i möjligaste mån undviks. Det är i examensarbetet viktigt att som student diskutera 
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och tala igenom arbete och metoder noggrant med sin handledare innan undersökningen och i 
det här fallet intervjuerna genomförs (Löfdahl 2014). I och med dessa riktlinjer har alla data 
endast varit tillgängliga för forskaren och handledaren så att inte någon obehörig kommit åt 
det insamlade materialet. 

Vetenskapsrådet (2011) tar även upp flera viktiga punkter att tänka på vid forskning med 
människor. Av dessa punkter lyfts här tre stycken, det första är att som forskare ska man alltid 
tala sanning. Vidare skrivs det att alla resultat och metoder ska öppet och tydligt redovisas för 
att undvika missförstånd samt att bedömningen alltid ska vara rättvis vid granskning av 
andras forskning. Forskaren har ett ansvar mot de människor som deltar i forskningen och 
som resultaten och arbetet berör.  

Det finns även fyra etiska principer som ska följas vid svensk forskning (Bryman 2008). Det 
första är Informationskravet som innebär att forskaren ska informera berörda personer om 
forskningens syfte och vilka moment som ingår. I det här arbetet har information skickats ut 
till berörda förskolechefer, förskollärare och vårdnadshavare. Vidare ska de även informeras 
om att momenten är helt frivilliga och att de när som helst kan avbryta om detta skulle önskas. 
Det har tagits i beaktan både i den skriftliga informationen men även muntligt vid intervjuens 
start. Den andra etiska principen är Samtyckeskravet som innebär att berörda personer får 
själva bestämma om de vill vara med och vårdnadshavarens samtycke krävs då deltagaren är 
minderårig. Samtliga samtycken vid den här studien har lämnats skriftligt av berörda 
personer. Det tredje är Konfidentialitetskravet som innebär att alla berörda personer och de 
uppgifter som tas in i och med forskningen ska behandlas med största möjliga konfidentialitet. 
Alla uppgifter ska behandlas och skyddas på ett sådant sätt att ingen obehörig får tillgång till 
dem. Det sista är Nyttjandekravet som innebär att de data som samlats in endast är till för 
forskningsändamålet. Efter att arbetet godkänts och studien avslutats kommer alla insamlade 
data att raderas.  
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5 Resultat 
Här beskrivs de resultat som framkommit vid intervjuerna i grupperade stapeldiagram med 
utgångspunkt från syftet och frågeställningen. Vad barnen tror och vet om vart djuren bor, 
sover och äter när det är vinter ute. Tabellen nedan anger antalet pojkar och flickor samt ålder 
och vilken förskola de gick på. 
 

Förskola	 Antal	 Pojkar	 Flickor	

Centralt	 	 	 	

3	åringar	 4	 2	 2	

4	åringar	 3	 2	 1	

5	åringar	 4	 1	 3	

Landsbygd	 	 	 	

3	åringar	 2	 1	 1	

4	åringar	 4	 3	 1	

5	åringar	 2	 2	 0	

Totalt	 19	 11	 8	

Tabell 1: Visar på fördelningen utifrån förskola, ålder och kön. 
 

Vid första frågan om barnet kände igen djuret som visades på bilden svarade samtliga att de 
visste vad det var för djur och berättade för mig vad djuret hette. Detta resultat på frågan 
kommer därav inte att tar upp ytterligare. 

 

 
Ovan visas de bilder som användes vid intervjuerna. Vid kategorisering kring de olika 
förskolorna som var med i undersökningen så framträdde inte heller någon skillnad i kunskap 
hos barnen oavsett om de gick på en förskola på landet eller mer centralt. Barnen från de olika 
förskolorna har jämn spridning i diagrammen och i de olika kategorierna. För att beskriva och 
redovisa resultatet på ett så konkret och tydligt sätt som möjligt kommer citat att förekomma 
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från barnen för att visa på olika tankesätt, resonemang och svar som uppstod vid intervjun. De 
grupperade stapeldiagrammen nedan tar upp resultaten på vart älgen, masken, fisken och 
björnen bor och äter när det är vinter ute, kategoriserat efter ålder. Valet av de olika 
kategorierna som lyfts har utgått ifrån fakta som finns om djuren och vart de lever och bor 
samt lyfter de svar som flest barn gav. I kategorin ”annan föreställning” i diagrammen hamnar 
de fantasifulla svaren som inte har någon koppling till de andra kategorierna. För att 
förtydliga dessa är flera av citaten utifrån den kategorin. I och med det här kan kategorierna 
delas upp i tre grundkategorier. En kategori där barnen har kunskap om frågeställingen, en 
kategori för fantasi och gissning samt den sista kategorin där barnen inte visste eller valde att 
inte svara. Innan diagramen som berör resultatet angående vad barnen tror att djuret bor så 
finns en kort sammanfattning av barnens direkta reaktioner när bilderna visades. Barnen 
tyckte att bilderna var spännande och intressanta så de fick utrymme till att själva berätta och 
prata utifrån bilden innan frågorna om djuren började ställas.  

5.1 Barns uppfattningar om vart djuren tillbringar 
vintern 

När bilden på älgen visades kände samtliga barn igen älgen och tio av nitton barnen berättade 
direkt att de visste att den bor och sover i skogen utan att berätta vidare. Vidare på frågorna 
om vad älgen bor på vintern sammanställs nedan i diagrammet.  

 
Figur 1. Spridning över barnens svar utifrån frågeställning kategoriserat i ålder. 

 

Resultatet visar på att majoriteten av barn i 4-årsåldern svarade att älgen bor i skogen medan 
tre 3-åringar berättade att älgen bor på gräset, fem av barnen hade en annan föreställning och 
mer fantasifulla svar om vart älgen bor. För att belysa dessa finns några av dem citerade 
nedan.  Fördelningen mellan pojkar och flickor visade på skillnader. I kategorierna i skogen 
och på gräset finner vi samtliga pojkars svar samtidigt som fördelningen mellan flickorna 
visar att sex av åtta hamnar i kategorierna under annan frågeställning. En pojke valde att inte 
svara på frågan utan undvek genom att börja prata om annat. Vid den här frågan visar det 
skillnader både vid ålder och vid kön. 

 ”I ett rostigt brunt hus med orange tak rostigt rostigt kallt kallt kallt orange”(Flicka, 3år) 
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”Den bor ju i stan”(Flicka, 3år) 
”Älgar dom bor i skogen och älgen sover alltid inne här i träden” (Pojke, 4år) 

 
När bilden på masken visades var det tre barn som uttryckte sig ”en orm!” men sedan 
ändrade sig till mask. Flera av barnen tyckte att masken såg ”läbbig” ut men visade ändå ett 
stort intresse för att vilja berätta om vad de visste om masken.  

 
Figur 2. Spridning över barnens svar på frågan kategoriserat i ålder. 

 Resultatet och diagrammet visade att barn som befunnit sig längre i det pre-operationella 
stadiet enligt Piagets teori svarade att masken bor i jorden. De yngre barnen hade flera olika 
föreställningar om vart masken bor och lever på vinter. På den här frågan visades även här en 
tydlig skillnad bland pojkar och flickor. I kategorin pojkar var det tio stycken som svarade i 
jorden eller gräset medan en pojke inte svarade på frågan. I kategorin flickor svarade två av 
dem att masken bor i jorden samtidigt som sex av flickorna hade andra föreställningar eller 
valde att inte svara. Tre av barnen undvek frågan och började vid den här frågan istället prata 
om något annat. För att förtydliga dessa situationer då svaret undveks kommer här citat från 
utifrån frågeställningen.  

”Kolla! Jag kan inte ramla”(Pojke, 3år) 
”Jag vet inte du får gissa”(Flicka, 3år) 

På liknande sätt undvek ett av de andra barnen fråga. För att lyfta ett annat svar och förklaring 
på vart masken bor tas här upp ett annat citat. 

 ”Den är så lång så om jag trampar på den då dör den så jag vet vart den bor, den bor 
samma som råttorna bor nästan i sitt maskbo”(Flicka, 5 år) 

 

När bilden på fisken visades svarade samtliga att det var en fisk. Flera av barnen började 
berätta vilka färger som fanns på fisken och några berättade om att de varit ute och fiskat 
någon gång, det berättades innan frågorna började ställas. 
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Figur 3. Spridning över barnens svar utifrån frågeställningen kategoriserat i ålder.  

När det gäller den här frågan svarade majoriteten av samtliga barn att fisken bor antingen i 
eller under vattnet. 3-åringarna hade även på den här frågan en annan föreställning om vart 
fisken bor på vintern. På den här frågan visade resultatet ingen skillnad när det gäller kön och 
fördelningen av svar mellan pojkar och flickor utan de fördelas jämt i diagrammet.  

 ”På Gräset”(Pojke, 3år) 

”I hål i olika stenar” (Pojke, 3år) 
”Dom bor i en liten liten liten liten liten pytteliten stuga och simmar för där är det under 

vattnet och då äter den också suger som vatten”(Flicka, 3år) 
Sju av barnen svarade att fisken bor under vattnet, vidare i vissa förklaringar följer att fisken 
inte kan bo i vattnet när det har blivit is på ytan och i vattnet utan då måste fisken bo under 

vattnet på vintern. Medan sex av barnen svarade att fisken bor i vattnet även när det är vinter 
ute och sjön är täkt med is.  

”Fisken simmar under havet och letar efter varmt vatten” (Pojke, 5år) 

”Fisken den är i havet eller en å eller nått och den stannar där under vintern i dammen” 
(Flicka, 5år) 

 
När bilden på grodan visades berättade två av 3-åringarna att det var en krokodil men ändrade 
sig sedan till groda. Flera av barnen berättade att grodor tycker om att hoppa omkring och 
leka. 
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Figur 4. Spridning av barnens svar kategoriserat i ålder. 

På den här frågan svarade sju av nitton barn att grodan bor på ett löv eller under ett löv. Fem 
av barnen som i ålderskategorin 4-5 åringar svarade att grodan bor på eller under vattnet. De 
yngsta barnen som befinner sig tidigt i det pre-operationella stadiets svar fördelades inom 
kategorierna löv och annan föreställning. På den här frågan visade ingen skillnad i 
kategorierna pojke och flicka utan könen var jämt fördelade i diagrammet.  

”I ett litet gammalt hem” (Flicka, 3 år) 

”Runt omkring i olika rör” (Pojke, 4år) 
”Mhm dom bor, då vill den inte vara i djurparken för den gillar regn och den gillar att simma 

mm” (Pojke, 4år) 
 

När bilden på björnen visades svarade flera av barnen med starkare röst ”en bjööörn!”. De 
berättade att den tycker om att springa snabbt och flera av barnen nämnde att den har vassa 
klor så att de kan riva varandra. Björnen genererade till stort intresse hos barnen. 

 
Figur 5. Spridning av barnens svar kategoriserat efter ålder.  

På frågan om vart björnen bor när det är vinter ute blev spridningen av svaren större än vid 
tidigare frågor om de andra djuren. Fördelningen mellan pojkar och flickor visar ingen 
skillnad i de olika kategorierna. En pojke på 4 år sa att björnen bor i sitt ide på vintern medan 
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majoriteten av barnen hade andra föreställningar om vart björnen bodde. För att lyfta några av 
de svar som angavs på frågan ges några citat. 

”I en rostig rostig stor stor stor stuga och har bilder på sig när han har varit på karusell på 
en dag och tittat” (Flicka, 4år) 

”Dom brukar dom brukar gå in i en grotta mm, om dom ser en ja om dom inte hittar en så 
brukar dom gå på isen och fiska istället” (Pojke, 4år) 

5.2 Barns uppfattningar om vad djuren äter på vintern 
 

 
Figur 6. Spridning av barnens svar vid frågan om älgens föda. 

På frågan om vad älgen äter på vintern gav 12 av 19 barn svar som innehåll gräs, växter och 
andra djur. Även på den här frågan hamnade de barn som nyligen övergått till det pre-
operationella stadiet i majoritet under kategorin annan föreställning där de svarade fantasifullt 
och med inlevelse. Vid granskning gällande könsfördelning fanns det inte några skillnader, 
pojkar och flickor representeras jämt över hela diagrammet i de olika kategorierna. För att 
närmare beskriva vad svaren innehöll följer även här svar på frågan i citatform.  

”Älgar brukar äta broccoli” (Pojke, 3år) 

”Det som den har jagat och dödat typ fåglar” (Pojke, 5år) 
”Ähm ja vet inte vad det heter mamma har redan sagt det en gång”(Flicka, 5år) 
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Figur 7. Spridning av barnens svar i kategorier utifrån ålder. 

På frågan om vad masken äter när det är vinter ute blev det ett flertal olika svar på frågan. Ett 
barn nämnde kompost och ett barn nämnde sopor. Flera olika svar angavs på den här frågan 
och ett barn i vardera ålderskategori undvek frågan eller visste ej. Pojkar och flickor är jämt 
fördelade i diagrammet. För att även här ge en tydligare beskrivning kring vad barnen 
berättade angående den här frågan följer även här citat.  

”Pasta!” (Pojke, 3år) 
”Stenar” (Pojke, 3år) 

”Den äter sånna sopor” (Pojke, 4 år) 
”Den kan äta några andra maskar också kan dom ha en mamma och pappa som är orm 

också kan dom sova på marken” (Pojke, 4år) 
 

 
Figur 8. Spridning av barnens svar på frågan kategoriserat i ålder.  

När frågan ställdes om vad fisken äter på vintern svarade majoriteten av barnen i 4-årsåldern 
fiskmat. De flesta 3-åringar hade andra föreställningar om vad fisken åt. Tre barn i vardera 
ålderskategori kom inte på något som de trodde att fisken tyckte om och svarade att de inte 
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visste. Bland flickorna var det fyra stycken som hamnade i kategorin annan föreställning, två 
svarade fiskmat och en valde att inte svara. Samtliga som svarade små fiskar var pojkar 
resterande pojkar är jämt fördelade i diagrammet.  Då sju av barnen hade andra föreställningar 
om vad fisken åt när det är vinter ute lyfts ges även här några svar för att tydligare lyfta och 
visa på spridningen av svar under berörd kategori.  

”Dom äter faktiskt sallad dom” (Flicka, 3år) 

”Den äter bara vatten” (Pojke, 3år) 
”Dom gillar fiskmat för en fisk äter en liten fisk som är typ såhär lite (visar med fingrarna 
ca:2cm) och en haj äter en annan fisk som är liten och om en annan haj som är större i den 

andra hajens mun som kan äta upp en annan haj så blir den större” (Pojke, 4år) 

 

 
Figur 9. Spridningen av barnens svar vid frågeställningen kategoriserat i ålder. 

De barn som enligt Piagets teori har mindre schema att förhålla sig till hamnade i och med 
den här frågeställningen i majoritet under kategorin annan föreställning. De som har skapat 
mer schema och har mer livserfarenhet som 4- och 5-åringarna har i det här fallet en annan 
spridning i resultatet.  Den här frågeställningen visar ingen skillnad på spridning i kategorin 
kön. För att även här förtydliga olika svar som berättades vid intervjun och frågeställningen 
ges här några citat.  

”Grodan äter mycket pastan den” (Pojke, 3år) 
” Den äter sallad den, i sitt badkar” (Flicka, 3år) 

”Den letar upp flugor och äter dem” (Pojke, 3år) 
”Nä det vet ja faktiskt inte men dom äter flugor i alla fall” (Pojke, 4år) 

”Den äter helt vanlig mat typ potatis” (Flicka, 5år) 
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Figur 10. Spridningen av barnens svar kategoriserat efter ålder.  

Sju av barnen svarade att björnen äter andra levande djur, ett flertal svarade att björnen äter 
fisk. Fyra av barnen svarade att björnen väljer att äta andra levande djur som den har fångat. 
En 3-årig pojke och en 4-årig flicka svarade att björnen inte äter någonting på vintern 
eftersom att den endast ligger och sover under den årstiden. På den här frågan sammanställs 
fördelnigen mellan pojkar och flickor jämlikt över diagrammet. Även på den här frågan 
berättade tre av 3-åringarna om andra saker som de tror att björnen äter när det är vinter ute. 
Här citeras några svar som uppkom när frågan ställdes.  

”Dom äter inte för dom bara sover” (Pojke, 3år) 

”Den äter pasta den” (Pojke, 3år) 
” Den äter björnmat, det är sånt, det är nästa som morrötter är det” (Flicka, 5år) 

”Dom kanske äter rådjur både hjortar och rådjur älg också” (Pojke, 5år) 

5.3 Barns uppfattning om vart djuren sover på vintern 
På den här frågan gav 79 % av respondenterna samma svar som på frågan om vart djuret bor. 
Av de återstående 21 % av barnen bestod majoriteten av 3-åringar som hade andra 
föreställningar om vart djuret sover. Fyra av de barn som ingår i de 79 % hade som svar när 
frågan ställdes att ”det har du redan frågat”. Vid sammanställning av den här frågeställningen 
visade resultatet inte på någon skillnad i kategori kön utan pojkar och flickor var jämt 
fördelade. Då resultaten på de båda frågeställningarna om vart djuret sover och bor blev så 
lika har det i den här studien valts att endast lyfta resultatet av vart djuren bor i de grupperade 
stapeldiagrammen.  
 

5.4 Sammanfattning resultat  
• Majoriteten av barn har svarat på samtliga frågor. 

• De flesta har en uppfattning och vill berätta om vart djuret bor vad det äter och vart 
det sover när det är vinter ute. 

• På vissa frågor om djuren skiljer sig svaren från pojkar och flickor. 

• Åldern är det som visar på störst skillnader i diagrammen. 
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6 Diskussion 
 

Här kommer en metoddiskussion där metodvalet behandlas samt reliabilitet och validitet. 
Senare ges en resultatdiskussion samt den teorietiska utgångpunkten för den här 
undersökningen.  

6.1 Metoddiskussion 
Vid intervjuerna utfördes samtliga intervjuer en och en, majoriteten av intervjuerna utfördes i 
ett rum med stängd dörr där endast intervjuaren och respondenten närvarande, detta för att 
miljön inte skulle påverka barnens svar (Bryman 2008). Ett fåtal intervjuer utfördes utomhus 
men då placerade vid ett bort åtskilt från de andra barnen så att det skulle likna de andra 
intervjuerna som utfördes inomhus i möjligaste mån. Något som uppmärksammats vid senare 
analys är att några av de fåtal intervjuerna som utfördes utomhus är kortare i svaren och tid 
samt att barnet visar uppmärksamhet åt någon annan kompis eller miljön runt om. Det 
uppmärksammades inte vid själva intervjun utan vid senare bearbetning av det inspelade 
materialet. Även den respondenten som valde att avsluta intervjun var en av de som var 
placerade utomhus. Det kan ha påverkat barnens svar och uppmärksamhet åt själva 
intervjutillfället och frågorna.  
Då studien är begränsad och behandlar ett mindre antal intervjuer vid endast två förskolor går 
det inte att säga att dessa svar på frågorna och resultaten är generella för barn i den här 
ålderskategorin. Alla barn har olika erfarenheter och kunskaper som de bär med sig vid den 
här studiens start. Resultatet kan ha blivit något annat om studien utförts vid förskolor där de 
arbetat mer kring djur och miljö. 

Att intervjua barn och samtala med barn är en konst. Som litteratur tidigare beskriver 
(Doverborg och Pramling Samuelsson 2012) krävs det träning och god förståelse kring barn 
och hur de tänker. Eftersom rollen som intervjuare inte är en van roll kan även det här ha 
påverkat barnen och deras resonemang kring frågorna. Barnen kan ha blivit påverkade av 
intervjuaren till att vilja ge de svar som de tror förväntas av dem för att tillfredsställa 
intervjuaren. Barnens ålder kan även ha en inverkan på svaren, de yngre barnen svarade mer 
direkt vad de först kom på och vad de trodde, medan de äldre barnen i de flesta intervjuer 
valde att på ett annat sätt tänka igenom svaret mer och under längre tid. Det här kan både bero 
på att de vill komma på vad de själva tror och vet, eller för att de försöker tänka ut vad de tror 
att intervjuaren förväntar sig för svar. För att med så bra förutsättningar som möjligt undvika 
olika fallgropar vid intervjuerna med barnen lästes det innan litteratur om tillvägagångssätt. 
Det här var första tillfället med intervjuer av barn så även det kan ha påverkat reliabiliteten på 
svaren på de olika frågeställningarna.  

Syftet med studien är att få fram barns resonemang och tankar om djurens levnadsvanor på 
vintern. Vid intervjuernas gång vad barnen antingen placerade bredvid ett fönster eller 
utomhus. Då undersökningen utfärdades var det april månad och våren var den årstid som 
barnen levde i och såg med blotta ögat vid intervjuns gång. Även det kan ha påverkat barnen 
vid svaren av frågeställningarna då de kan ha påverkats av vad de själva såg utanför fönstret 
eller utomhusmiljön. Miljön påverkar människan hela tiden, i det här fallet både miljön i 
rummet som intervjuerna skedde samt miljön utomhus (Doverborg och Pramling Samuelsson 
2012). 
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 6.1.1 Bildernas påverkan 
Valet av bilder på djuren vid intervjuerna valdes ut med kriterierna att de skulle vara god-
kända att använda för privat bruk och att de visade djuret i profil. Att hitta bilder som passar 
in på dessa två kriterier var inte lätt så valet hamnade på de bilder som passade in bäst. Något 
som man kan tyda i resultatet är att barnen påverkats i sina svar av bilderna och vilken miljö 
som djuret befinner sig i. Tydligast visar resultatet på det vid frågan om vart älgen och grodan 
bor. På bilden som visades befinner sig älgen i gräset på en äng; tre av 3-åringarna valde att 
svara att älgen bor på gräset. Samma sak när det gäller vart grodan bor så svarade flest barn 
att grodan bor på eller under lövet. På bilden som visades sitter grodan på ett löv. Det tolkas 
som att respondenterna kan ha blivit påverkad av miljön på bilderna som djuret befinner sig i. 
Reliabiliteten kan med det här resultatet och vid min tolkning sänkas då barnet tolkat svaret 
utifrån bilden istället för vad barnet egentligen tror. Tittar vi istället på resultatet på frågorna 
om vad djur äter ser vi en annan aspekt kring syftet med arbetet och årstiden vinter. Ett flertal 
barn har svarat att älgen äter gräs och växter samt att grodan äter flugor och löv. Under vin-
terhalvåret kan det vara svårt för djuren att hitta gräs, blad och flugor att äta. Min tolkning 
kring det är att barnet påverkats av bilderna som tidigare nämnts då älgen befinner sig på en 
äng på bilden medan grodan befinner sig på ett löv. Vid den här frågan kan även intervjuaren 
varit otydlig med att det fortfarande är vintern som frågorna berör och inte allmänt om vad de 
tror att djuren äter.  
 

6.1.2 Bor fisken i eller under vattnet på vintern? 
På frågan om vart fisken bor när det är vinter ute skilde sig svaren från varandra. Som 
resultatet visar svarade ett flertal barn att fisken bor under vattnet. Förklaringen som flera 
barn gav var att fisken inte kan bo i vattnet när det är vinter för då finns isen i sjön, fisken 
måste bo under vattnet när det är vinter ute. Det tolkas som att syftet med arbetet och 
intervjuerna har lyckats vid den här frågeställningen. Min uppfattning är att barnen verkligen 
tänkte till vid bland annat den här frågan då det handlar om årstiden vinter.  
 

6.2 Resultatdiskussion 
Studien visar på att barn från 3-5 år generellt i den här undersökningen har en uppfattning och 
tankar om vart djuren bor, sover och vad de äter på vintern. Barnen gav ett svar eller en 
förklaring och resonemang kring de flesta av frågorna och endast ett fåtal valde att inte svara. 
I resultaten kan man även se att de djur som barnen lättare kan se i sin natur när det är vinter 
ute så som älgen och grodan så uppfattades frågorna enklare att svara på. Älgen äter gräs och 
växter och grodan äter flugor och löv som majoriteten svarat. Men de djur som kan vara 
svårare att se i sin livsmiljö när det är vinter ute så som masken och fisken, visar svaren att de 
frågorna blev klurigare och svårare. I resultaten om masken hamnar flest barn under kategorin 
annan föreställning och vid frågor om fisken svarade de flesta barn att den äter fiskmat. Det 
kan även tolkas som att flera barn har sett och vet hur man matar en fisk i ett akvarium och att 
det då är fiskmat som fisken äter.  
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6.2.1 Vart bor djuren på vintern? 
Älgen, masken och fisken var de djur som de flesta barn var överrens om i svaren. Vid frågan 
om älgen och vart den bor så svarade majoriteten av barnen att älgen bor i skogen. Samma sak 
gäller frågan om vart masken bor där tio av barnen svarade att masken bor i jorden och vid 
frågan om fisken svarade 13 av barnen att den bor i eller under vattnet. Vid dessa tre djur 
skilde sig de olika svaren inte så mycket åt utan svaren kan kategoriseras utifrån tre kategorier 
där den ena är ett så kallat rätt svar den andra är fantiserade svar och i den tredje kategorin 
hamnar de barn som inte visste eller valde att inte svara. Svaren som angavs vid frågorna om 
var grodan och björnen bor skiljer sig mer åt då förslagen var många på vart de håller hus. 
Vid analys kring dessa svar så kan det uppfattas som frågorna med älgen, masken och fisken 
var lättare för majoriteten av barnen att svara på. Medan frågorna kring björnen och grodan 
upplevdes som klurigare och svårare.  

6.2.2 Vad äter djuren på vintern? 
På frågorna om vad djuren äter gavs varierande svar till skillnad från frågorna om vart djuren 
bor. Det gavs flera olika alternativ och förklaringar på vad djuren kan tänkas äta. Några av 
barnen hittade en rutin med att på frågan svara älgmat, grodmat, fiskmat o.s.v. Vid intervjuens 
gång ställdes då följdfrågan om vad de tror att det kan vara och bestå av men svaret blev då 
oftast vet inte. Även på dessa frågor hamnade de flesta 3-åringar under kategorin annan 
föreställningen som innebär mer fantasifulla svar. Ett barn valde att svara pasta och broccoli 
på frågan om respektive djur. Den här intervjun utspelade sig direkt efter lunch och dagen till 
ära hade de serverat pasta och broccoli till mat. De flesta barn hade ändå en tanke om vad 
djuren äter och kopplade de flesta svar till naturen och dess miljö, det tolkas som att de ändå 
har en uppfattning och en förklaring kring djuren och deras föda.  

6.2.3 Barns förhållande till natur 
Liksom tidigare forskningen av Thulin (2011) och Johansson (1990) visar resultatet även i 
den här undersökningen på betydelsen av att i tidig ålder introducera begrepp och förståelse 
kring vår miljö. Några av barnen har lärt sig begrepp utifrån ett naturanpassat språkbruk 
(Thulin 2011) då de använde sig av ord som kompost, att björnen bor i ett ide istället för att 
björnen bor i en grop. På frågan om vad masken äter på vintern har fyra barn svarat jord, två 
barn har svarat maskmat och två har svarat sopor eller kompost. Alla svaren kan tolkas som 
ett korrekt svar men kan uttryckas och berättas på olika sätt, de barnen som svarade maskmat 
kan ha menat alternativen sopor eller kompost men saknat begreppet. Även det här tyder på 
vikten av att som pedagog använda sig av ett korrekt språkburk och att i tidig ålder sätta 
djuren i deras verkliga sammahang, för att låta barnet bilda sig en större förståelse och 
kunskap om jordens och naturens kretslopp (Skolverket 2010). På frågan om vart björnen bor 
på vintern svarade två av barnen ”I snön”. På den här frågeställningen kan barnen mycket väl 
ha förståelse och kunskap om att björnen bor i ett ide men inte haft ordet att berätta det med. 
Båda svaren är rätt men valet av ord tyder på mer kunskap och större förståelse kring djuret 
och vart de bor och vad de äter. Barn i tidig ålder kan lära sig mer utvecklande och precisa ord 
om pedagogerna arbetar med det och själva använder sig av korrekt språkbruk. De flesta barn 
visade stort intresse och nyfikenhet för djuren och den natur som visades på bilderna. För att 
barnen ska lära sig mer krävs det att pedagogerna själva visar intresse och nyfikenhet för 
naturkunskap och visar på en positiv inställning till naturen för barnen (Johansson 1990). 
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6.2.4 Barns förhållande till djur  
Som även tidigare forskning visar på så visade även här barnen ett stort intresse för djuren vid 
intervjuerna. Bilderna var spännande och flera av barnen hade mycket att berätta både om de 
djur som visades på bilden men även om andra djur som de kunde komma på och prata om. 
Så som tidigare forskning även visar (LoBue, o.a. 2013) så tolkas även det som att djur väcker 
ett starkt intresse hos mindre barn som i det här fallet är 3-5 år gamla.  
Vid dessa intervjuer och samtal uppstod det ett fåtal gånger att barnen beskrev rent anatomiskt 
hur djuren ser ut, det som kom upp var att björnen har stora klor och att älgen har stora horn. 
Masken är lång och smal medan grodan har en läbbig och stor hals. Vid tidigare forskning av 
Tunnicliffe & Reiss (1998) kom de fram till att barn i de yngre åldrarna generellt besvarade 
frågorna mer anatomiskt och de äldre barnen beskrev djuren mer konkret utifrån deras 
levnadsvanor, livsmiljöer och beteenden. Åldrarna skiljer sig i dessa undersökningar då den 
här undersökningen berör barn i åldrarna 3-5 och tidigare forskning åldrarna 5-14 år. 
Resultaten kan tolkas på flera sätt, vid den här undersökningen utgick frågorna utifrån djurens 
levnadssätt mer än att beskriva hur djuret ser ut som vid den tidigare nämnda studie. Med det 
så upplevdes att barnen beskrev levnadsvarnorna mer än djurets utseende. Till skillnad från 
den tidigare forskningen visar den här undersökningens resultat på att barn i yngre åldrar 
innehar kunskap och förståelse om djur och dess levnadsvanor och inte bara hur djuret ser ut 
och är anatomiskt uppbyggt. Resultatet i det här arbetet stämmer mer överrens med den andra 
tidigare forskningen som tas upp i forskningsöversikten (Meyer Jr, Saunders och Garrett 
2004) då de kommer fram till att barn har en förståelse och ett resonemang om djur och deras 
levnadssätt.  
Liksom tidigare forskningarna visar på så har den här undersökningen kommit fram till att ju 
äldre barnen är ju mer kunskap och förståelse har de med sig, vilket resulterar i att frågorna 
besvaras mer utförligt, detaljerat och vetenskapsmässigt mer korrekt av de äldre 
respondenterna som skapar större scheman till skillnad från de yngre barnen.  

6.2.5 Det pre-operationella stadiet 
Efter att alla intervjuer transkriberats och kategoriserats som resultat ses ett mönster träda 
fram. I de flesta av svaren hamnar de yngsta barnen, de som befinner sig i 3-årsåldern, under 
kategorin annan föreställning. Som citaten visar på i resultatet framkommer mer fantisfulla 
svar alternativt gissningar från de 3-åringar som deltagit. Vad man även kan se utifrån 
resultatet är att ett flertal 3-åringar på frågan om vart djuren bor har beskrivit den miljön som 
visas på bilden och det tolkas som att de påverkats av miljöerna istället för att utifrån egna 
erfarenheter eller kunskap berätta vad de tror.  För att koppla det här till den teoretiska 
utgångspunkten tyder det på att de flesta av de yngre barnen lämnat reflexstadiet då de börjat 
fantisera och börjar skapa större schema och förståelse om vår omvärld. Det bidrar till att de 
arbetar och tänker mer abstrakt och med en annan logik kring sin omvärld (Kroksmark 2010). 
Utifrån teorin överensstämmer det här med resultatet kring skillnader i ålder i den här 
undersökningen. De äldre barnen har i flera intervjuer skapat större schema och förståelse 
kring sin omvärld och de djur som undersökningen berör. Sammanfattningsvis i och med det 
gav de mer konkreta och verklighetstrogna svar på frågorna. Äldre barn kan på ett mer 
utvecklat sätt, och i de flesta fall mer detaljerat, svara på frågorna om vart djuren bor, sover 
och äter. Utifrån Piagets teori överensstämmer resultatet väl med vilket stadie som barnen 
befinner sig i och var de förväntas kunna och vara (Askland och Sataøen 2003).   
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6.3 Slutsats  
Att introducera barn i tidig ålder för djur är något som redan sker i dagens förskolor med 
sånger, ramsor sagor och gosedjur. Men att tidigt lära sig mer fakta om djur och årstidernas 
betydelse för natur och djur är även det en viktig del som vi ska arbeta med. I vår läroplan för 
förskolan (skolverket, 2010) står det att Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin 
förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter och djur 
(sid. 10). I den här studien visar resultatet på att de flesta barn har en uppfattning om vart dju-
ren bor, sover och äter när det är vinter ute. Svaren stämmer mer eller mindre med verklighet-
en och de mer vetenskapliga korrekta svaren. Barn visar intresse och nyfikenhet om djur och 
natur, det visar resultatet på både i tidigare forskning som styrks av resultatet från den här 
undersökningen. Det är förskollärarna och pedagogerna som arbetar med barnen i verksam-
heten som ska ta tillvara på det här och ge barnen en positiv inställning och verktyg till att få 
med sig så mycket kunskap som möjligt vidare i livet (Johansson 1990).  

6.3.1 Kunskaper för mitt framtida yrke  
Den här studien har för mig varit lärorik på flera sätt. Att samtala med barn och göra det på ett 
professionellt sätt så att barnen känner sig trygga och bekväma i situationen. Samtidigt som 
jag som forskare har fått kunskap om hur man ska utforma, förbereda och arbeta med 
underlag inför intervjuer med barn så att de får känslan av att de lyckas med frågorna, men 
även så att syftet med undersökningen tillfredställs. Med den här undersökningen har kunskap 
erövrats om hur forskning och en undersökning ska utföras på ett regelrätt sätt när det gäller 
intervjuer med barn i förskolans verksamhet. Det har bidragit till större förståelse om hur man 
samtalar med barn och barnens kunskap utifrån frågeställningen vad djuren bor, äter och 
sover på vintern.  

 

6.3.2 Vidare forskning 
Här följer några förslag på forskning som kan vara av intresse att gå vidare med.  

• Att utföra en liknande studie med bilder där endast djuret visas mot en vit bakgrund 
för att se hur resultaten skiljer sig åt och om bilderna påverkar barnet. 

• Hur används utemiljöerna på förskolorna för att ta vara på kunskap om årstider och de 
djur som finns där? 

• Hur arbetar förskolläraren med djur och natur i förskolan utifrån de strävansmål som 
finns i läroplanen (Skolverket 2010). 
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Bilagor 
Bilaga 1 
 

Älg, Björn, Fisk, Daggmask, Groda	
Frågeschema 
 
1: Vad heter du? 
2: Hur gammal är du? 
3: Känner du igen …? 
4: Vet du vad det är för djur? 
5: Vad vet du om det här djuret? 
6: Vad tror du att … bor på vintern? 
7: Vart tror du att … äter på vintern? 
8: Vart tror du att … sover på vintern?  
 
Tankar att ha med under intervjuns gång  

• Låta barnen berätta 
• Ge barnen tid 
• Upprepa frågan och det barnen har svarat 
• Haka på ifall de fantiserar 

Syfte 
Syftet med den här studien är att beskriva vad förskolebarn har för kunskap och erfarenhet om 
de vanligaste vilda djuren i Sverige och vad de tror att de gör och lever på vinter. Samt att ta 
reda på om det finns skillnader i barns kunskap beroende på vart de går i förskolan, ute på 
landet eller i ett tätbebyggt område nära centrum och om det visar sig skillnader i svaren 
beroende på barnets ålder. 
 
Frågeställning 
Hur barn i åldrarna 3-5  resonerar, tänker och förklarar om fem av Sveriges vanligaste vilda 
djur och deras levnadsvanor.  
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Bilaga 2 
Samtyckesbrev Förskolechef: 
Hej! 
Mitt namn är Louise Thyberg och jag läser förskollärarprogrammet termin sex av sju vid 
Karlstad Universitet. I och med den här terminen ska vi skriva ett examensarbete och det är 
med andeldning av det som jag kontaktar dig. Ämnet som jag ska skriva om ligger under 
biologi och mitt syfte är att ta reda på vad barnen tror att de svenska djuren gör om vinter och 
hur de lever.  
För att få svar på min frågeställning och fundering i studiens syfte skulle jag vilja komma till 
förskolan xx avdelningen xx för att göra en intervju och samtala med några barn kring 
frågeställningen.  
Om det är möjligt kommer jag att komma ut v 17 för att göra mina intervjuer och samtal. Det 
är helt frivilligt för barnen och för att jag ska få samtala med dem så får vårdnadshavarna 
både information om vad det handlar om samt ett samtyckesbrev där de får skriva under för 
barnets deltagande. Innan samtalet kommer självklart barnet att tillfrågas om de vill vara med 
eller inte. Även när de gett sitt samtycke så kan de när som helst dra sig ur både innan och 
under samtalet om de skulle vilja vara med mer.   
Deltagare kommer inte att nämnas vid namn i arbetet då både arbetet och deltagandet är helt 
anonymt, även så kommun och förskola. All data som samlas in är endast till förfogande för 
mitt examensarbete och all data kommer att förstöras då arbetet är avslutat och genomfört.  
Min studie kommer att avrapporteras vid Karlstads Universitet i slutet av den här terminen 
och efter att den är klar och godkänd kommer den att läggas ut vid universitetsbiblioteket. 
Den kommer alltså att finnas tillgänglig att läsa.  
För att jag ska kunna starta min studie så behöver jag ditt samtycke som förskolechef för att 
sedan få samtycke av vårdnadshavare innan jag börjar min studie.  
Om du godkänner det här så ser jag gärna ditt samtycke snarast skriftligt på mail för att kunna 
skicka ut information till pedagogerna och vårdnadshavarna.  
Har du några frågor så kontakta mig gärna på 070-xxxxxxx 
Med Vänlig Hälsning Louise Thyberg  
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Bilaga 3 
Hej vårdnadshavare! 
Mitt namn är Louise Thyberg och jag studerar till förskollärare termin 6 av 7 vid Karlstads 
Universitet. Under den här terminen ska vi skriva ett examensarbete och jag har valt ämnet 
biologi. Det som arbetet ska handla om är ”vad tror barn att djuren gör på vintern”?  
För att få svar på min frågeställning har jag valt att samtala med en grupp barn i ålder 3-5 år 
för att höra hur de resonerar och tror kring den här frågan.  
Om det är möjligt kommer jag att komma ut v 17 för att göra mina intervjuer och samtal. Det 
är självklart helt frivilligt för barnen och jag samtalar inte med något barn utan 
vårdnadshavarnas skriftliga godkännande och barnets muntliga godkännande.  Självfallet är 
det möjligt att när som helst avbryta om man inte vill vara med. Även när de gett sitt 
samtycke så kan de när som helst dra sig ur om barnet inte skulle vilja vara med mer. 
Deltagare kommer inte att nämnas vid namn då både deltagandet, kommun och förskola är 
helt anonymt. All data som samlas in är endast till förfogande för mitt examensarbete och all 
data kommer att förstöras då arbetet är avslutat och genomfört.  
Min studie kommer att avrapporteras vid Karlstads Universitet i slutet av den här terminen 
och efter att den är klar och godkänd kommer den att läggas ut vid universitetsbiblioteket. 
Den kommer alltså att finnas tillgänglig att läsa.  
Jag önskar att få ett svar från er genom att ni fyller i talongen nedanför och lämnar den till 
personalen på avdelningen så snart som möjligt. Är du inte ensam vårdnadshavare till ditt 
barn behöver jag bådas underskrift. Vid fundering finns jag på 070-xxxxxxxx 
Tack på förhand! 
Med Vänlig Hälsning Louise Thyberg  
___________________________________________________________________________ 
Jag samtycker till att mitt barn får vara med i samtalet under förutsättning att 
han/hon själv samtycker vid tillfället  o 
Jag samtycker EJ till att mitt barn får vara med i samtalet o 
Barnets namn:______________________  Förskola:______________________ 
Vårdnadshavares namn: ____________________________________________ 

   ____________________________________________  
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Bilaga 4 
Bilderna som användes vid intervjuerna 
 
Bild 1 (Hall u.d.) 
 

 
 
Bild 2 (Kelley u.d.) 

 
Bild 3 (Mark 2014) 
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Bild 4 (McIver 2015) 

 
 

Bild 5 (Blickwinkler 2015) 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 


