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Abstrakt 
Syftet med undersökningen var att undersöka vad förskolebarn i åldern cirka 4-6 år från två 

olika förskolor i sydvästra Sverige hade för uppfattningar av nederbörd i form av snö. 

Frågeställningar som användes för att svara på syftet var: Vilka uppfattningar har förskolebarn 

av nederbörd i form av snö? samt Vilka uppfattningar har förskolebarn av hur snö relaterar till 

vattnets kretslopp? Ansatsen för undersökningen var fenomenografisk. Metod för 

datainsamling var intervjuer i grupper om fyra förskolebarn i varje, sammanlagt deltog 15 

förskolebarn, både pojkar och flickor.  Intervjuerna var hade låg grad av standardisering och 

strukturering och inleddes med cirka en minuts film om snö. Resultatet blev nio 

beskrivningskategorier som visar förskolebarns varierande uppfattningar av nederbörd i form 

av snö och dess relation till vattnets kretslopp. 

Nyckelord: uppfattningar, förskolebarn, nederbörd, snö, vattnets kretslopp 
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Förord 
Detta arbete har författats på egen hand. Trots detta har andra individer möjliggjort att 

examensarbetet har kunnat skrivas. Först och främst de förskolebarn som med glatt humör har 

delat med sig av sina uppfattningar av nederbörd i form av snö. Utan er hade det inte blivit 

något examensarbete alls! Tack också till de förskolor vars personal har ställt upp och tagit sig 

tid för mig och mina besök för undersökningen. Mina handledare för examensarbetet och hela 

handledningsgruppen har alla bidragit till att handledningsträffarna har blivit rätt avslappnade 

med en positiv stämning. Detta har känts bra under kämpande med olika val gällande 

undersökningen och textförfattandet och när de ”rätta” tankarna, formuleringarna och 

motivationen vissa dagar inte infunnit sig! 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Detta inledande stycke beskriver bakgrunden till undersökningen. Jag läser lärarprogrammet 

med inriktning barn och natur och är därmed särskilt intresserad av det naturvetenskapliga 

området vilket har påverkat ämnesvalet för examensarbetet. Jag har under utbildningen lärt 

mig vikten av att barn redan i förskolan får bekanta sig med vetenskapliga begrepp. 

I Läroplanen för förskolan Lpfö 98 (Reviderad 2010) beskrivs vikten av naturens olika 

kretslopp både i värdegrunden och i strävansmålen för utveckling och lärande (Skolverket, 

2010). Vattnets kretslopp är ett av de kretslopp som finns i naturen och nederbörd är en del i 

vattnets kretslopp (Hjorth, 2002). Därför valdes det ut som område för examensarbetet. 

Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) beskriver förskolans uppdrag och enligt 

läroplanen bör förskolans verksamhet planeras utifrån barns erfarenheter. För att jag som 

förskollärare ska kunna göra detta behöver jag ta reda på barns erfarenheter om det aktuella 

området och ta del av redan befintlig forskning om barns uppfattningar på området. 

Tidigare forskning beskriver förskolebarns uppfattningar kring regn och vattnets kretslopp. 

Sackes, Flevares och Trundle (2010) har genomfört en undersökning vars syfte var att 

beskriva uppfattningen av nederbörd i form av regn hos barn i åldrarna omkring 4-6 år och se 

om några ålders skillnader visade sig mellan barnens uppfattningar. Resultatet visade till 

exempel att förskolebarnen hade svårt att koppla ihop att regn kommer från moln. De äldre 

barnen hade viss insikt i hur vattnets kretslopp fungerar, exempelvis att vattnet försvinner ner 

i marken. Christidou och Hatzinikita (2006)  har gjort en intervjustudie där de studerade 4,5–

6,5 år gamla förskolebarns uppfattningar kring ”hur en planta växer” samt regn. Detta för att 

jämföra om de hade liknande förklaringar kring fenomenen som båda innehåller abstrakta 

processer, vattnets kretslopp samt fotosyntesen. För regn hade barnen oftast teologiska eller 

metafysiska förklaringar, som att det regnade för att gud vill det eller att regnet orsakades av 

någon annan gudomlig kraft. De naturalistiska förklaringarna handlade om att regnet fanns 

där hela tiden i en slags behållare, ofta i form av moln. 

Var i ligger då intresset av att ta reda på förskolebarns uppfattningar av olika fenomen inom 

naturvetenskap. Smidt (2010) redovisar Vygotskijs tankar om vardagliga och vetenskapliga 

begrepp och att de utvecklas på skilda sätt, genom vardagliga erfarenheter respektive 

undervisning. Även Andersson (2008) använder sig av i stort sätt samma begrepp för att 
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resonera kring elevers begreppsuppfattning inom naturvetenskap. Andersson menar att de 

vetenskapliga föreställningarna påverkas av de vardagliga föreställningarna som eleverna har 

och för att utveckla vetenskapliga föreställningar är det därför nödvändigt att utveckla både de 

vardagliga och vetenskapliga föreställningarna för att undervisningen ska vara framgångsrik. 

Jag fann det intressant att ta del av barns uppfattningar om nederbörd och vattnets kretslopp 

så ingående och började fundera på om förskolebarn i samma ålder har liknande uppfattningar 

om snö. Detta eftersom snö också är en del av nederbörden här på vintern och någonting som 

jag upplevt att det ofta fascinerar barn. Nederbörd kan förekomma i olika former och snö är 

en nederbördstyp i fast form som ofta förekommer som sexkantiga snöflingor, vilka är 

uppbyggda av iskristaller (Bogren et al., 2008, Mattsson, 2008) (Nederbörd och snö förklaras 

vidare i kapitlet övrig litteratur) En ansats där intresset ligger i variationen i hur ett visst 

fenomen erfars/uppfattas av olika individer är den fenomenografiska ansatsen (Marton & 

Booth (1997/2000). Marton och Booth (1997/2000) beskriver att individens erfarande 

förekommer i ett sammanhang och nya erfarenheter bygger på och påverkas av tidigare 

erfarenheter. Marton och Booth (1997/2000) beskriver att sätt att erfara även kan beskrivas 

med andra begrepp. 

I vår framställning och i andra fenomenografiska studier har olika termer använts som synonyma med 
”sätt att erfara”, till exempel ”uppfattningar”, ”sätt att förstå”, sätt att begripa” och” begreppsbildning”. 
(Marton & Booth, 1997/2000, s. 149). 

I denna undersökning kommer ”uppfattningar av” att ses som synonymt med ”sätt att erfara”. 

Själv har jag upplevt två vintrar i sydvästra Sverige och mina erfarenheter av detta är att 

marken sällan är snötäckt och att det inte brukar vara så många minus grader. Så vilka 

erfarenheter kan förskolebarn tänkas ha av nederbörd i form av snö? Detta är viktigt eftersom 

undersökningen vill studera just deras erfarenheter av detta. Går det att anta att de troligtvis 

har gjort någon erfarenhet av snö? För att försöka svara på detta känns det relevant att kort 

förklara hur vintern i allmänhet ser ut i sydvästra delen av Sverige och i synnerhet hur den 

gångna vintern har sett ut eftersom detta skulle kunna påverka vilka erfarenheter och 

förståelse och därmed vilka uppfattningar av snö förskolebarnen ger uttryck för. Enligt 

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) har vintern i Sverige 2012-2013 

inte bjudit på några speciella avvikelser i hur vädret varit överlag (SMHI, 2013). Vintern är 

den tiden på året när medeltemperaturen under 5 dygn är 0 grader eller lägre (SMHI, 2011, 

[a]). I den här delen av landet infaller vintern oftast mellan någon gång i början av december 

till slutet på januari (SMHI, 2011, [a]). Medelvärdet för hur många dygn per år som det är 
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snötäcke i södra och sydvästra Sverige ligger mellan 25 och 50 dygn, där den lägre siffran 

längs kusten (SMHI, 2011, [b]) I år har det fallit snö, i södra/sydvästra Sverige. Den första 

snön kom i början av december, sedan var det barmark i några veckor vartefter marken 

återigen blev snötäckt i mitten på januari. Därefter försvann snön en kort period och återkom 

igen i februari för att sedan försvinna helt i början av mars (SMHI, n.d.). Förskolebarnen kan 

alltså ha erfarit snö flera gånger under åtminstone denna vinter och därför antar jag att de kan 

ha personliga erfarenheter av snö. Att undersöka förskolebarnens uppfattningar av nederbörd i 

form av snö till skillnad från endast nederbörd i form av regn tillför ytterligare en dimension 

till undersökningen jämfört mot tidigare forskningen genom att vattnet förekommer i en 

annan form. Nederbörden sammankopplas med vattnets kretslopp genom att den är en 

förutsättning för att vattnet ska kretsa runt i naturen och genom att nederbörden i sig uppstår 

genom detta kretslopp. (Strahler & Strahler, 2010, Bogren et al., 2008) (Vattnets kretslopp 

förklaras även det utförligare i kapitlet övrig litteratur) Därmed anses det nödvändigt att både 

inkludera nederbörd i form av snö och vattnets kretslopp i undersökningen. Därför funderar 

jag över om förskolebarnen har liknande uppfattningar om nederbörd i form av snö som 

nederbörd i form av regn? Uppfattar de att snö likväl som regn är en del i vattnets kretslopp? 

Nilsson (2012) har på uppdrag av skolverket gjort en forskningsöversikt över både nationell 

och internationell undervisning i naturvetenskap. I översikten förklaras att hur undervisning i 

naturvetenskap ska bedrivas är en aktuell fråga och att fokus ligger på hur undervisning ska 

bedrivas för att utveckla elevens lärande. En fråga som lärare ställs inför i naturvetenskaplig 

undervisning är att begrepp inom naturvetenskapen kan upplevas som abstrakta och svåra att 

förstå för eleverna. Nilsson (2012) menar även att en aspekt som har hamnat lite i skym undan 

är just hur elever uppfattar det naturvetenskapliga innehållet. Denna undersökning ämnar 

därför bidra med förskolebarns uppfattningar inom det naturvetenskapliga området. Enligt 

läroplanen ska förskolan möta varje barn utifrån dess individuella förutsättningar (Skolverket, 

2010).  Det är viktigt att vara medveten om variationen i förskolebarns uppfattningar eftersom 

en lärare ska kunna möta alla barn, därför är det relevant att beskriva barns olika 

uppfattningar av snö samt för att resultatet kan fungera som utgångspunkt i undervisning med 

sikte på mer vetenskapliga föreställningar. 

8 
 



1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet är att undersöka vad förskolebarn i åldern cirka 4-6 år från två olika förskolor i 

sydvästra Sverige har för uppfattningar av nederbörd i form av snö.  

 

Frågeställningar:  

 

- Vilka uppfattningar har förskolebarn av nederbörd i form av snö? 

 

– Vilka uppfattningar har förskolebarn av hur snö relaterar till vattnets kretslopp? 

 

 

 

 

9 
 



2 Litteraturgenomgång 

 

Litteraturgenomgången behandlar olika ämnen som är relevanta för förståelsen av 

undersökningen i sin helhet och resultatet i synnerhet. Litteraturgenomgången är för 

tydlighetens skull uppdelad i flera avsnitt, styrdokument, tidigare forskning och övrig 

litteratur. Under övrig litteratur berörs referenser som inte räknas som forskning eller 

styrdokument. Detta för att göra det tydligt för läsaren vilken form av referens som texten 

bygger på. Varje kapitel har ett inledande stycke där ämnets relevans förklaras. 

2.1 Styrdokument 
Ämnet och målgruppen för detta examensarbete är inriktat på förskolan. Därför inleds här 

kort med att redogöra för vad som styr förskolans verksamhet och vad styrdokument säger om 

naturvetenskap i förskolan. Detta för att läsaren ska få en uppfattning om inom vilket 

sammanhang undersökningen görs. 

Läroplanen för förskola Lpfö 98 (Reviderad 2010) är det styrdokument som beskriver hur 

verksamheten i förskolan ska bedrivas (Skolverket, 2010). Däri beskrivs förskolans 

värdegrund och uppdrag beskrivs samt mål och riktlinjer för verksamheten. Målen för 

utveckling och lärande bör betraktas som mål att sträva mot. 

I läroplanen för förskola Lpfö 98 (Reviderad 2010) och strävans mål för utveckling och 

lärande beskrivs här två av tre mål vad gäller naturvetenskap i förskolan, att barnet ”utvecklar 

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

påverkar varandra” samt att barnet ”utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i 

naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska 

fenomen”(Skolverket, 2010, s. 10). Utbildningsdepartementet (2010) beskriver att målen i 

naturvetenskap kan innebära att arbeta med kretslopp i naturen, väderfenomen och att vatten 

kan förekomma i olika former. Förståelsen av vattnets kretslopp och människans delaktighet i 

detta ses också som en del i att få en förståelse för hållbar utveckling något som skrivs fram 

som en viktig del i förskolans uppdrag. Vattnets kretslopp, nederbörd i form av snö och 

därigenom också vatten i olika former är därför i fokus för denna undersökning. 

I mål för utveckling och lärande i Läroplanen för förskola Lpfö 98 (Reviderad 2010) beskrivs 

vidare på vilket sätt förskolan ska arbeta: ”Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra 
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grunden för förskolans verksamhet. Den ska utgå ifrån barnens erfarenheter, intressen, behov 

och åsikter.” (Skolverket, 2010, s. 9) Det betonas alltså att verksamheten bör utformas 

utgående från barns erfarenheter. Utbildningsdepartementet (2010) beskriver bakgrunden till 

förändringarna som finns i Läroplanen för förskolan Lpfö 98 (Reviderad 2010). Vikten av att 

utgå från barns erfarenheter när det gäller naturvetenskap beskrivs på följande sätt: ”I 

förskolan handlar naturvetenskap och teknik om att barnets omgivning och vardagsfenomen 

undersöks. ” (Utbildningsdepartementet, 2010, s.14) Eftersom barns erfarenheter och 

fenomen som barn möter i vardagen beskrivs som utgångspunkt för undervisning är det 

relevant att undersöka barns uppfattningar av snö. 

2.2 Tidigare forskning 
I följande avsnitt kommer jag att redovisa några olika studier med liknade ämnen som för 

detta examensarbete, varav ett par redan har nämnts i det inledande kapitlet bakgrund. De 

olika studierna behandlar ämnen med anknytning till förskolebarns uppfattningar av 

nederbörd i form av regn. Sackes et al. (2010) tar upp nederbörd i form av regn. Christidou 

och Hatzinikita (2006) behandlar nederbörd i forma av regn och vad som behövs för att något 

ska växa. Tytler (2000) har studerat uppfattningar av kondensation och evaporation. Smolleck 

och Hershberger (2011) har forskat om barns uppfattningar och missuppfattningar av 

naturvetenskapliga begrepp. Alla studier är gjorda utanför Sverige. Eftersom studierna har 

olika ämnen och syften redogörs för dem var för sig för att skapa en tydligare bild av den 

tidigare forskningen. 

Sackes, Flevares och Trundle (2010) har genomfört en undersökning vars syfte var att 

beskriva förskolebarns uppfattningar av nederbörd i form av regn samt att undersöka om det 

fanns åldersskillnader i barnens förståelse. Undersökningen omfattade även förskolebarnens 

uppfattningar av vattnets kretslopp. Studien hade ett liknande fokus på nederbörd som denna 

undersökning, men formen av nederbörd är i denna undersökning snö. 

Sackes et al. (2010) utförde undersökningen genom halvstrukturerade intervjuer med 22 

förskolebarn i åldrarna 4-6 år, både pojkar (14) och flickor (8) vilka gick i turkisk förskola. De 

använde sig av komparativ analys där de utgick från kategorier som visat sig i tidigare 

forskning, men lade till kategorier efter hand. Detta är en skillnad mot undersökningen för 

examensarbetet som utgår från en fenomenografisk ansats och vill generera helt nya 

kategorier utifrån data. Därför går det inte att jämföra kategorierna i sig utan fokus ligger på 

att redovisa innehållet i dem. 
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Resultatet visade att hälften av förskolebarnen beskrev att regn är vatten. Nästan alla 

förskolebarnen hade en förklaring till vad som händer med regnvattnet när det nått vattnet 

eller regnets roll i vattnets kretslopp. Över hälften av förskolebarnen, oftast de äldre hade en 

förklaring som handlade om vattnets kretslopp, att vattnet försvinner ner i marken eller i 

håligheter, till hav/floden eller avloppet. De yngre förskolebarnen förklarade oftast att vattnet 

bara försvann.  Resultatet visade även att barnen hade svårt att koppla ihop molnens utseende 

med att det ska börja regna eller att det regnar, samt att de även hade svårigheter att koppla 

ihop att regn kommer från moln överhuvudtaget. Detta trots att nästan alla (91 %) barn var 

medvetna om att molnen förändras innan regn, där den vanligaste uppfattningen var att 

molnen blev mörkare. Andra uppfattningar av molnen var till exempel att de blir mindre när 

det regnar och att de sedan blir större igen samt att moln rör sig innan det regnar. Utseendet på 

molnen beskrevs som att de ser mer ”fluffiga” ut. En vanlig uppfattning bland barnen var 

även att molnen är gjorda av bomull eller rök. Bomull kopplades till molnen till exempel för 

att de är vita. 

Christidou och Hatzinikita (2006) studerade förskolebarns uppfattningar kring vad en växt 

behöver för att växa samt nederbörd i form av regn. Detta med syfte att jämföra om 

förskolebarnen hade liknande typer av förklaringar kring dessa abstrakta fenomen. Både 

vattnets kretslopp och fotosyntesen innehåller företeelser som är abstrakta, avdunstning, 

kondensation, solstrålning och fotosyntesen. Jämförelsen skulle göras genom att se om de 

hade liknande typer av förklaringar för de olika processerna eller inte. 

Detta gjordes genom halvstrukturerade intervjuer med 60 förskolebarn i åldern 4,5 -6,5 år 

som gick i grekisk förskola. Av dessa förskolebarn var hälften pojkar och hälften flickor från 

fyra olika förskolor. Hälften av förskolebarnen tillfrågades om ”vad en växt behöver för att 

växa” och hälften av förskolebarnen tillfrågades om nederbörd i form av regn. Intervjun kring 

”vad en växt behöver för att växa” hölls kring en växt som fanns i klassrummet och i fallet 

med regn fick barnen rita en teckning av en regnig dag i början av intervjun. 

Resultatet gällande uppfattningar i form av nederbörd är självklart intressantast i relation till 

examensarbetets undersökning och därför redovisas endast resultatet angående regn. 

Christidou och Hatzinikitas (2006) studie resulterade i två huvudkategorier av förklarings 

typer; naturalistiska och icke-naturalistiska. Dessutom förekom syntetisk förklaring som 

innebär en blandning av naturalistiska och icke-naturalistiska förklaringar. Barnen hade oftare 

icke-naturalistiska förklaringar för regn än för vad något behöver för att växa. Till de icke-
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naturalistiska förklaringarna hör teologiska och metafysiska förklaringar vilket innebär att 

barnens förklaringar handlade om någon form av gudomligt agerande som orsak till regn, 

regn faller för att växter och djur behöver det eller för att gud vill det. Christidou och 

Hatzinikita (2006) förklarar att barnen ofta började i en naturalistisk förklaring men sedan inte 

kunde fortsätta sin förklaring på samma spår. Ungefär hälften av barnen var okonsekventa 

gällande vilken förklaringstyp de använde och hamnade i den blandade kategorin syntetiska 

förklaringar, som innehåller element från de båda andra kategorierna. En vanlig förklaring 

inom den naturalistiska kategorin var att moln är behållare som innehåller regnvatten ibland 

även att molnen fylls på med vatten från andra behållare från hav, sjöar, smältande snö och att 

behållarna släpper ut regnet igen. Himlen eller vädret var också faktorer som nämndes. 

Regnet sågs som någonting som redan fanns och bara behövde förflyttas till moln eller 

behållare. Andra inte lika vanliga begrepp som förekom i förklaringarna var sol, vind, vågor 

eller mänskliga handlingar som orsak till att vattnet ”kommer upp i ” molnen. 

Tytler (2000) har utfört en studie med syfte att studera utvecklingen av elevers uppfattningar 

av kondensation och evaporation med åldern och samstämmigheten i deras uppfattningar. 

Undersökningen genomfördes i australiensisk skola, en årskurs 1 (6-7 år) och en årskurs 6 

(11-12 år), med cirka 26-28 barn i vardera grupp. Några av barnen, fyra ur varje årskurs 

valdes ut för fallstudier, dessa intervjuades om lektionerna. Undersökningen genomfördes 

genom att tio lektioner hölls med fyra till åtta barn i varje grupp. Lektionerna handlade om 

kondensation och avdunstning och gick ut på att eleverna fick uppleva fenomenen genom 

praktiska exempel, till exempel genom att studera torkande pölar på skolgården, koka vatten, 

studera tvätt som hängde på tork eller att se när nivån i en tank med vatten sakta sjönk. 

Studien är relevant i förhållande till aktuell undersökning i och med att den behandlar 

evaporation och kondensation som båda är viktiga processer för förståelsen av nederbörd och 

vattnets kretslopp. 

Resultatet av Tytlers (2000) studie visar att sju olika kategorier för förklaringar kunde 

urskiljas: ”Det bara är så”, förklaringar som handlar om att det brukar vara på det sättet. 

”Associationer till något”, förklaring innehållande associativt tänkande dvs. kopplar till något 

annat för att förklara. ”Lokal förflyttning”, vattnet ändrar läge men ej form. ”Förflyttning - 

vattnets kretslopp”, uttryck som kopplar till vattnets kretslopp så som att vattnet förflyttas upp 

till himlen, molnen eller solen. Även uttryck kopplade till regn. ”Ett ords förklaring” svarar 

med enskilda begrepp såsom kondensation eller evaporation. ”Luft”, vattnet försvinner in i 

luften eller kommer från luften/atmosfären. ”Förändring i form”, vatten övergår i en annan 
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form. Eftersom undersökningen för examensarbetet intresserar sig för åldersgruppen cirka 4-6 

år är resultatet gällande den yngre åldersgruppen 6-7 år i Tytlers studie självfallet mest 

intressant. 

Kondensation visade sig vara det svårare begreppet att förstå. Tytler (2000) menar att detta 

gav upphov till den större delen associativa förklaringar t.ex. sådant eleverna hade upplevt 

själva men att de yngre eleverna i mindre utsträckning än de äldre eleverna använde detta för 

att kunna förklara fenomenet på ett relevant sätt. Associativa förklaringar samt ”lokal 

förflyttning” av vattnet var vanligast angående kondensation. Det var ingen av eleverna som 

kopplade kondensation till vattnets kretslopp. För begreppet evaporation var associationer och 

förflyttning - vattnets kretslopp mest förekommande samt kategorin ”det bara är så”. Eleverna 

hade svårigheter att se att vattnet fortsätter att existera efter att det avdunstat. Tytler (2000) 

studerade närmare hur förklaringarna av de olika aktiviteterna/lektionerna hängde ihop hos de 

barn i 6-7 års ålder som intervjuades. De två eleverna hade ofta förklaringar ”det bara är så” 

men de upptäckte att de ändå hade djupare insikt i fenomenen än så trots att de ofta använde 

sådana förklaringar. Deras förståelse för begreppen framträdde olika mycket mellan de olika 

lektionerna. Två av de intervjuade eleverna beskrev i relation till evaporation att vattnet går 

upp i molnen och att samma vatten kommer att förekomma som regn. Av barnen i 

åldersgruppen 6-7 år beskrev många barn att vattnet bara torkar upp, 40 % hade insikt i 

vattnets kretslopp och 15 % beskrev att vattnet förflyttas till luften. 

Smolleck och Hershberger (2011) har gjort en undersökning vars syfte var att studera barn i 

åldern 3 till 8 år om deras uppfattningar och missuppfattningar kring några olika 

naturvetenskapliga begrepp. Studien utformades utifrån grundad teori samt narrativ analys. 

Undersökningen gjordes genom att barnen erhöll fem lektioner under tre månader kring 

materia, magnetism, densitet och luft. Lektionerna videofilmades. Dessa begrepp/områden 

berör inte direkt undersökningen för examensarbetet men indirekt finns en koppling genom 

barns förmåga att uppfatta olika naturvetenskapliga begrepp. Smolleck och Hershberger 

(2011) beskriver att lektionerna utgick från läroplanen i naturvetenskap och att syftet med 

lektionerna var att upptäcka de vanligaste uppfattningarna och missuppfattningarna inom 

området därför var de utformade att uppmuntra till diskussion. I analysen togs både talat språk 

och kroppsspråk i beaktning. 

Slutsatser som drogs från undersökningen var att även yngre barn har förmåga att uttrycka 

vetenskapliga idéer. Samt att de genom undervisning har förmåga att upptäcka och konstruera 
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naturvetenskaplig förståelse. Barnen utgick från tidigare kunskaper och erfarenheter för att 

förklara sina uppfattningar. Därför är en viktig slutledning av studien att i 

undervisningssituationer utgå från barns erfarenheter i planerandet av undervisning. Barnen 

utvecklade egna strategier för att bedöma naturvetenskapliga fenomen till exempel bedöma 

om materia var flytande eller ej. Dessa strategier visade sig ibland vara missuppfattningar och 

Smolleck och Hershberger (2011) menar att om missuppfattningarna inte ändras genom 

undervisning kan det i framtiden leda till mer djupare missuppfattningar. 

2.3 Övrig litteratur 
Denna undersökning har som tidigare nämnts i inledningen en fenomenografisk ansats, en 

ansats som är induktiv då utgångspunkten är att genom undersökningar komma fram till en 

teori om variationen i hur ett begrepp erfars (Birkler, 2008, Marton & Booth, 1997/2000). I 

inledningen nämndes vardagliga och vetenskapliga begrepp eller vardagliga och 

vetenskapliga föreställningar (Smidt, 2010, Andersson, 2008). Enligt Vygotskij utvecklas de 

vardagliga begreppen genom just vardagliga erfarenheter och dessa begrepp är därför 

lättare att ta till sig, eftersom de bygger på erfarenheter (Smidt, 2010). De vetenskapliga 

begreppen däremot utvecklas genom undervisningssituationer och genom interaktion med 

andra individer som har större kunskap. Denna faktabakgrund kan därför ses som de 

vetenskapliga uppfattningar förskolebarnen så småningom ska uppnå. Ytterligare en 

anledning för denna faktabakgrund är att den definierar och relaterar hur olika begrepp 

som är relevanta för syftet förhåller sig till varandra.  

2.3.1 Moln 
Bogren, Gustavsson och Loman (2008) beskriver att moln som ger upphov till nederbörd i 

form av regn och snö kan uppstå på tre olika sätt ofta också i kombination med varandra. 

Dessa processer innebär att varm luft hävs eller stiger uppåt på olika sätt. Ortografisk 

nederbörd bildas när luft hindras av ett topografiskt hinder till exempel ett berg och därmed 

trycks upp och stiger uppåt. Detta förekommer ofta tillexempel på sydsvenska höglandet som 

är ett av de mest nederbördsrika områdena i Sverige. Frontnederbörd innebär att varmare luft 

möter kallare luft och hävs då upp över denna eftersom den varma luften är lättare. Konvektiv 

nederbörd bildas när varm markluft stiger uppåt, denna process äger rum för att bilda de moln 

som kallas åsk- och bymoln. 

När varm luft stiger uppåt och kyls av kan den innehålla allt mindre och mindre vattenånga. 

När luften inte längre kan innehåller mer vattenånga (vid 100 % luftfuktighet) bildas 
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molndroppar, detta kallas kondens eller daggpunkten (Mattsson, 2008). När vatten som hela 

tiden finns i luften/atmosfären kondenserar fäster dessa små, små vattendroppar gärna på 

partiklar av olika slag till exempel salt eller olika typer av ”damm”, rök eller jord (vilket 

kallas kondensationskärnor) eller på andra små vattendroppar, vilket gör att de snabbare kan 

öka i storlek. På detta sätt bildas dimm- eller molndroppar.  Mattsson (2008) beskriver moln 

som ”en synlig anhopning av främst mycket små partiklar av vatten eller is i atmosfären” 

(Mattsson, 2008, s. 29). Mattsson beskriver även att moln får sin form genom antalet 

molndroppar och hur de fördelas. Molnet får sin färg beroende på hur ljuset från solen och 

himlen faller på dem. 

Det finns tio olika typer av moln och denna indelning är gjord utifrån hur molnen ser ut, 

vilken form de har och på vilken höjd de finns. (Bogren et al., 2008) Här beskrivs de moln 

som kan ge upphov till nederbörd i form av snö och/eller regn. Molnen förekommer i 

atmosfärens nedre del, troposfären. (Bogren et al., 2008) Altostratus eller skiktmoln ser ut 

som ett tunt molnskikt och innehåller både vattendroppar och iskristaller, men även 

nederbördspartiklar kan förekomma ibland. Dessa moln finns på mellan 2-7 km höjd och kan 

ge nederbörd i form av en viss typ av regn som hinner avdunsta innan det når marken. 

Stratocumulus eller valkmoln ser ut som vita och grå bollar och finns på en lägre höjd max 

upp till 2 km höjd. Lägre höjd medför även en högre lufttemperatur vilket gör att ett moln i 

denna höjd till största delen består av vattendroppar, men det innehåller även 

nederbördspartiklar. Dessa moln kan ge upphov till lätt nederbörd.  Stratus eller dimmoln ser 

grått och lite ojämnt ut. Detta moln finns inom samma höjd som valkmoln och kan ge upphov 

till nederbörd i form av duggregn eller snökorn. Nimbostratus regn eller snömoln som det 

också kallas ger skäl för sitt namn eftersom det ger upphov till intensiv nederbörd i form av 

regn eller snö. Dessa finns också på högst 2 km höjd och innehåller därför vattendroppar men 

även nederbördspartiklar i form av regndroppar eller snöflingor. Vattendroppar som ökar i 

storlek blir sedan till regndroppar (Se utförligare beskrivning under rubriken nederbörd) Den 

sista typen av moln som kan ge upphov till nederbörd är Cumulonimbus åsk- eller bymoln 

och dessa förekommer oftast på sommaren och kan orsaka kraftig nederbörd.  De innehåller 

både vattendroppar, iskristaller och nederbördspartiklar. Dessa moln finns även de på högst 

2km höjd. (Bogren et al., 2008) Sammanfattningsvis kan sägas att de flesta moln som ger 

upphov till nederbörd finns på högst 2 km höjd och kan se väldigt olika ut. 

Himlens färg beror på hur ljuset bryts mot luftmolekylerna. De korta våglängderna som 

innehåller blått ljus har störst spridning och vi har även lättare att se just blått ljus (Bogren et 
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al., 2008). Därför ser himlen blå ut under dygnets ljusa timmar. Om det inte finns till exempel 

moln på himlen eller vattendroppar i atmosfären (alltså det regnar) då bryts ljuset på ett annat 

sätt och därför ser himlen då gråaktig ut. 

2.3.2 Nederbörd 
Syftet med denna undersökning är att undersöka vad förskolebarn i åldern cirka 4-6 år från 

två olika förskolor i sydvästra Sverige har för uppfattningar av nederbörd i form av snö. 

Därför är det relevant att klargöra vad nederbörd är, hur det uppkommer för att på så sätt 

förklara hur begreppet används i denna undersökning. 

Nederbörd kan som tidigare nämnts förekomma i olika former. Mattsson (2008) formulerar en 

beskrivning av nederbörd på följande sätt ” I meteorologiskt hänseende är nederbörd partiklar 

av is eller flytande vatten. De har bildats i moln och faller ner mot jordytan”. ( Mattsson, 

2008, s.128) Bogren et al., (2008) beskriver nederbörd på ett liknande sätt ” Iskristaller eller 

vattendroppar som är tillräckligt stora för att falla ur ett moln” (Bogren et al., 2008, s. 275) 

Enligt Nationalencyklopedin är nederbörd ”...det vatten som i flytande eller fast form tillförs 

jordytan från atmosfären. (Nationalencyklopedin, n. d. [a]) 

Vattendroppar och/eller iskristaller finns i molnet och olika faktorer påverkar sedan viken typ 

av nederbörd vi ser falla till exempel regn, snö eller hagel (Bogren et al., 2008). Mattsson 

(2008) förklarar mera exakt vilka olika former av nederbörd som finns. Regn och duggregn är 

nederbörd i flytande form. Nederbörd i fast form finns i olika varianter, dels snö men även 

trindsnö, kornsnö, isnålar och hagel. I denna undersökning har valts att fokusera på nederbörd 

i fast form och då specifikt snö. Att snö har valts har två olika orsaker. Dels att min erfarenhet 

är att förskolebarn i den här åldern känner till begreppet snö och att det också är ett begrepp 

som används i vardagligt tal och därför antas det att de är mer bekanta med begreppet snö än 

till exempel kornsnö (små iskorn) eller isnålar (iskristaller). Men det finns även ytterligare en 

anledning, nämligen att de andra typerna av fast nederbörd bildas på ett lite annat sätt än 

snöflingor. Detta anses ligga utanför förståelsen av detta examensarbete och förklaras därför 

inte närmare här. Mattsson (2008) förklarar även att dagg och rimfrost ibland räknas till 

nederbörd. Dessa innefattas inte heller i denna undersökning. Snö däremot är den nederbörd 

som är central i denna undersökning och därför beskrivs här några olika definitioner av 

begreppet. 

Bogren et al., (2008) beskriver snö kort och gott så här, ” Fast nederbörd som byggts upp av 

hexagonalt formade iskristaller.” (Bogren et al., 2008, s. 279) I Nationalencyklopedin beskrivs 
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snö på följande sätt: ”nederbörd som består av iskristaller, t.ex. nålar, prismor eller stjärnor. 

Deras olika former beror på temperatur och luftfuktighet. Iskristallerna har ofta formen av 

sexuddiga stjärnor (snöstjärnor) med förgreningar (dendriter).” (Nationalencyklopedin, n. d. 

[c]) Vid läsning på Sveriges meteorologiska och hydrologiska instituts (SMHI) hemsida kan 

följande beskrivning av snö hittas: ”Snö är fruset vatten, alltså is. Iskristallerna i snöflingor är 

ofta uppbyggda i sexkantiga former. Detta beror på egenskaper hos vattenmolekylen.”  

(SMHI, 2013, [c]) Mattsson (2008) presenterar följande förklaring till snö: ”nederbörd 

bestående av iskristaller med en fin fjäderlik struktur. Den har bildats av vattenånga i 

atmosfären vid temperaturer under fryspunkten. Snön kan falla som enskilda kristaller, 

snöstjärnor, eller som stora flingor, vilka bildats genom att flera kristaller förenats.” 

(Mattsson, 2008, s. 130) Dessa definitioner är likartade på det sätt att de alla beskriver snö 

som iskristaller. Viktiga aspekter är även snöflingans sexkantiga form samt att temperaturen 

det vill säga kyla är en viktig faktor. 

De faktorer som påverkar vilken form av nederbörd som faller är vilken temperatur det är i 

molnet, temperaturen i luften mellan molnet och marken, luftfuktigheten, molnets höjd och 

med vilken hastighet droppen/flingan faller (Bogren et al., 2008). Här beskrivs en något 

förenklad bild av vad som ger upphov till att nederbörd börjar falla. Vattendroppar och 

iskristaller som ökar i storlek kallas nederbördspartiklar. Molndroppar börjar växa till större 

molndroppar genom att de krockar med mindre droppar när de faller och regndroppar bildas 

därmed (Bogren et al., 2008). Vattendroppar faller genom molnen, stora droppar krockar med 

små och blir till en droppe. På detta sätt blir dropparna hela tiden större och när de blivit 

tillräckligt tunga börjar de falla som regn (Bogren et al., 2008). Iskristallerna växer genom att 

de går sönder lite och den nya delen bildar en ny iskristall (Mattsson, 2008). När iskristallerna 

växer blir de tyngre och faller därför längre ned i molnet, vilket gör att molndroppar fryser 

fast vid iskristallerna och tillslut har en snöflinga bildats. Efter att regndroppen börjat falla 

mot marken blir den hela tiden mindre genom avdunstning (Bogren et al., 2008). Vid 0 grader 

i molnet kan det bildas iskristaller och beroende på hur kallt det är kan de se olika ut. Vid -12 

till-16 grader bildas snöflingor som kan fortsätta att falla som snö eller som regn beroende på 

lufttemperaturen. En regndroppe kan även bli till snö på sin väg ner mot marken ifall 

luftlagret längre ner är tillräckligt kallt, det kan då bildas iskorn eller kornsnö beroende på 

intensiteten på regnandet. Mattsson (2008) beskriver att moln försvinner just genom 

nederbörd (eller på grund av avdunstning genom att luften blir varmare). 
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2.3.3 Vattnets kretslopp och vattnets fasförändringar 
Nederbörden är en del i vattnets kretslopp (Hjorth, 2002) . I Nationalencyklopedin beskrivs 

vattnets kretslopp på följande sätt: ”Vattnets kretslopp, den hydrologiska cykeln, utgörs av 

vattnets ständiga cirkulation mellan hav, atmosfär och land genom avdunstning, kondensation, 

nederbörd och avrinning.” (Nationalencyklopedin, n.d. [b]) Nederbörden är alltså en central 

den i vattnets kretslopp och därför redogörs här kort för vad vattnets kretslopp innebär. 

Strahler och Strahler (2010) förklarar att vattnets kretslopp även kallas för den hydrologiska 

cykeln, i denna process avdunstar (annat namn evaporation) vatten från hav och landytor och 

blir till vattenånga (vatten i gasform) i atmosfären. Denna process är störst över hav eftersom 

dessa innehåller mer vatten än landytan. Vattenångan i sin tur kan kondensera och bli till moln 

och nederbörd (vatten i flytande form). Vattnet från nederbörden kan sedan på olika sätt 

fortsätta cykeln. Det kan avdunsta från marken, det vill säga bli till vattenånga igen. En del 

vatten sjunker ner i jorden och därefter ner i översta delen av berglagret (grundvattnet) för att 

sedan rinna vidare till sjöar och hav. Nederbörden kan även rinna direkt ner i en sjö eller en å 

vilket leder vattnet vidare till havet. Av allt vatten som finns på jorden är det endast 0,001 

procent som finns i atmosfären och kan ”delta” i nederbördsprocessen. Den största delen av 

jordens vatten finns i världshaven. ca 97, 2 procent. Resten av vattnet finns i sjöar, inlandshav, 

glaciärer och som grundvatten. Det djupaste grundvattnet har ett kretslopp på upp till 1000 år 

(Hjorth, 2002). 

Vatten förekommer i tre olika former fast, flytande och gas (Strahler & Strahler, 2010). I 

vattnets kretslopp pågår denna process och blir därför en del av förståelsen av hur nederbörd i 

form av snö kan falla. Helldén, Jonsson, Karlefors och Vikström (2010) beskriver att när 

vatten (eller något annat ämne) övergår från en form till en annan kallas detta även för 

fasförändringar eller fysikaliska förändringar vilket innebär att avståndet mellan molekylerna 

ökar eller minskar och att molekylerna rör sig mer eller mindre snabbt. Det är det som händer 

när vatten avdunstar (flytande form till gasform) eller kondenserar (från gas till flytande 

form). Att vatten kan kondensera kan vi se i och med nederbörden men att vatten avdunstar 

kan vi inte se, bara resultatet av att vattnet inte längre finns där. 
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3. Metod 
I kapitlet om metod beskrivs undersökningens ansats, datainsamlingsmetod, urval, procedur 

och bortfall, databearbetning, etiska reflektioner och metodkritik. 

3.1 Ansats 
Denna undersökning har genomförts utifrån en fenomenografiskt ansats. Marton och Booth 

(1997/2000) beskriver att utifrån ett fenomenografiskt perspektiv ligger intresset i att studera 

variationen av hur ett visst fenomen erfars för olika människor. Birkler (2008) förklarar att när 

man i forskning utgår från undersökningar för att komma fram till en teori om hur något är 

undersökningen induktiv, i motsats till deduktiv då utgångspunkten för forskningen är en 

teori. Detta eftersom utgångspunkten är att allt i ett erfarande aldrig kan beskrivas och därför 

söks istället variationer i erfarande. Detta kan både gälla variation i den enskilda människans 

erfarande och variation i hur något erfars mellan olika människor. Denna undersökning vill 

studera variationen i förskolebarns uppfattningar av snö. 

Marton och Booth (1997/2000) förklarar att intresset för hur individen erfar någonting inte 

ligger i uppfattningen i sig eller hur individen uttrycker sig utan i hur individen kom fram till 

och förklarar sin uppfattning. Detta kallas andra ordningens perspektiv och går ut på att 

försöka förstå hur någon erfar något. Att fokusera på andra ordningens perspektiv är viktigt 

genom hela undersökningsprocessen, till exempel vid formulerandet av frågor vid intervju 

”Hur tänker du då?” eller liknande frågor används för att förstå hur individen resonerar och 

hur analysen genomförs. 

Utgångspunkten är att inget kan erfaras utan ett sammanhang. När en individ erfar något sker 

detta utifrån tidigare erfarenheter, vilket leder till att vi erfar fenomen på varierande sätt. När 

individen erfar någonting genom till exempel synen eller hörseln läggs tidigare erfarenheter 

till bilden för att få en tydligare bild av det som erfars, detta kallas medpresentation. Ju fler 

aspekter som individen kan ha i medvetandet samtidigt desto komplexare bild av fenomenet 

kan individen erfara. En individ kan ha flera saker i sitt medvetande på samma gång men inte 

vara lika fokuserad på allt samtidigt, när något är i fokus hamnar något annat i bakgrunden. 

Att samtidigt vara medveten om flera aspekter innebär att man har en mer komplex bild av 

fenomenet i fråga. Marton och Booth (1997/2000) beskriver lärande så här. 

Att lära sig erfara olika fenomen, som ur vår synvinkel är den mest grundläggande formen av lärande, 
innebär att bli förmögen att urskilja vissa enheter och aspekter, och att ha förmågan att vara samtidigt och 
fokuserat medveten om dessa enheter eller aspekter. (Marton & Booth, 1997/2000, s. 161) 
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När individen kan fokusera på flera aspekter av ett fenomen samtidigt och få en mer enhetlig 

bild av det, då har individen lärt sig något. Denna ansats representerar alltså även ett sätt att se 

på lärande. Detta återspeglas närmast i undersökningen genom att beskrivningskategorierna 

som fås fram i analysen av en undersökning ur ett fenomenografiskt perspektiv ofta ordnas 

utifrån ökad komplexitet. Samt att intervjusituationen i sig ses som en situation för lärande. 

(Ibid.). (Mer om beskrivningskategorier i avsnittet databearbetning) 

Claesson (2002) beskriver olika forskningsinriktningar som intresserar sig för barns 

erfarenheter och vad detta får för konsekvenser i undervisningen. Hon beskriver några 

principer som är viktiga för undervisningen ur ett fenomenografiskt perspektiv. En 

undervisning utifrån ett fenomenografiskt perspektiv utgår från variationer i barns 

uppfattningar av något och att det finns ett antal varierande sätt att uppfatta något på. Därför 

kan man i undervisningssituationen genom att utgå från några olika sätt att uppfatta något på 

rikta sig till alla elever i en grupp. Det är även viktigt att eleverna får berätta sina 

uppfattningar för varandra, så att lärande sker, även här. 

3.2 Datainsamlingsmetod 
För att samla in data har intervju valts som datainsamlingsmetod. Stukát (2005) förklarar att 

intervju som datainsamlingsmetod är vanligt inom fenomenografiska undersökningar. Detta 

uttrycks även av Marton och Booth (1997/2000). 

Trost (2010) beskriver olika former av intervjuer bland annat gruppintervjuer vilket innebär 

att flera personer intervjuas på samma gång. Gruppintervjuer är ”bra för att få fram 

deltagarnas erfarenheter och för att skapa idéer” (Trost, 2010, s.46). Att ta del av 

förskolebarns erfarenheter närmare bestämt barns uppfattningar av snö är syftet med denna 

undersökning. Marton och Booth (1997/2000) beskriver att ur ett fenomenografiskt perspektiv 

ses intervjun som en situation där både den intervjuade kan lära något och den intervjuande 

lär om hur de som intervjuas lär om någonting. Utifrån detta är det relevant för 

undersökningen att intervjun sker i grupp, då förskolebarnen i interaktion med varandra kan 

föra intervjun framåt. Men viktigt att tänka på är också att det finns positiva och negativa 

aspekter med att intervjua barn i grupp. Doverborg och Pramling Samuelsson (2012) berättar 

om sådana positiva och negativa aspekter med att intervjua barn i grupp. Positivt med intervju 

i grupp är att barnen kan föra varandras tankar och funderingar framåt och får ta del av 

varandras tankar. Medan negativt kan vara att inte alla känner sig trygga att komma till tals 

och så vidare, men att detta är intervjuarens uppgift att styra så att ett gott klimat skapas i 
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gruppen. Min erfarenhet är att i förskolans verksamhet delas förskolebarnen ofta upp i 

grupper för att göra olika aktiviteter mer sällan hålls en aktivitet med ett enskilt förskolebarn, 

därför antogs att intervju i grupp skulle kännas mer tryggt och bekant än enskilda intervjuer. 

Dessutom var tanken att förskolebarnen skulle uppleva sällskapet av varandra som tryggt i de 

fall där jag inte kände förskolebarnen så väl. Tanken var att om förskolebarnen känner sig 

trygga i situationen skapas även utrymme för samtal, något som var en förutsättning för 

undersökningen.   

3.3 Urval 
Enligt Marton och Booth (1997/2000) genomförs undersökningar utifrån ett fenomenografiskt 

perspektiv oftast utifrån ett litet antal personer vilka representerar en viss grupp. I denna 

undersökning motsvarar gruppen 16 förskolebarn i åldern cirka 4-6 år. 

Variationen i hur något erfars är central inom fenomenografin (Marton & Booth, 1997/2000) 

och därför gjordes också urvalet med en tanke på detta. För att söka skilda erfarenheter 

gjordes urvalet från två olika förskolor som ligger i staden respektive på landet i sydvästra 

Sverige. En annan faktor som togs i beaktande vid urvalet var att författaren i alla fall lite 

skulle vara bekant med barnen på förskolorna. Detta eftersom Doverborg och Pramling 

Samuelsson (2012) poängterar att det är viktigt vid intervjuer med barn att de känner ett 

förtroende för den som intervjuar då detta påverkar hur mycket barnet pratar. På den ena 

förskolan kände jag vissa av barnen mera och på den andra förskolan visste jag att de flesta 

barnen kände igen mig och att jag kände igen dem. Åldern valdes utifrån erfarenheten att i en 

undervisningssituation i förskolan möter man oftast olika åldrar samtidigt och för att försöka 

undvika att det inte skulle finnas för få förskolebarn i den valda åldersgruppen på respektive 

förskola. Att göra ett urval på detta sätt kan beskrivas som det som Trost (2010) redogör för 

som strategiskt urval där urvalet av undersökningspersoner görs utifrån kriterier som anses 

viktiga för undersökningen. För att få ett urval med beskrivna kriterier valdes som sagt två 

olika förskolor ut, på den ena förskolan gjordes intervjuerna på en avdelning (intervju 2 och 

3) och på den andra förskolan gjordes intervjuerna på två olika avdelningar (intervju 1 och 4) 

eftersom det fanns få barn i åldersgruppen på respektive avdelning. 

Antal intervjuer som skulle behövas för undersökningen uppskattades till 4 stycken 

gruppintervjuer med 4 förskolebarn vid varje tillfälle, det uppskattades vara rimligt med tanke 

på undersökningens tidsram. Dock fanns det hela tiden en tanke på att göra fler intervjuer i 

fall detta skulle behövas för att svara på syftet. Trost (2010) poängterar att det är svårt att 
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svara på hur många undersökningspersoner som behövs, detta beror på vilket syftet är för 

undersökningen och även sådana faktorer som tidsramar men att det ofta är fråga om få 

intervjupersoner i en kvalitativ undersökning 

3.4 Procedur 
Förskolorna kontaktades per telefon för att kort informeras om undersökningen och tillfrågas 

om jag var välkommen att genomföra undersökning på respektive förskola. Därefter skrevs ett 

missivbrev till barnens vårdnadshavare för att tillfråga dem om deras barns deltagande i 

undersökningen (se bilaga nr 1). Detta missivbrev delades ut till några vårdnadshavare vars 

barn hade åldern som var tänkt för undersökningen. Detta gjordes genom att be pedagogerna 

dela ut missivbrevet till vårdnadshavarna för åtta barn på respektive avdelning och förskola i 

den aktuella åldersgruppen. Pedagogerna gjorde sedan själva urvalet bland förskolebarnen. 

Preliminär tidpunkt för intervjuerna bestämdes med kontaktpersonen på respektive förskola. 

Två intervjuer genomfördes på respektive förskola. Förskolan berättade i förväg att jag skulle 

komma till förskolan eftersom det enligt Doverborg och Pramling Samuelsson (2012) är något 

som också kan öka förtroendet och tryggheten hos barnen. Av de barn vars vårdnadshavare 

hade gett sitt godkännande tillfrågades ett antal barn som var på förskolan vid tillfället för 

undersökningen om deltagande. Barnen tillfrågades innan intervjun om tillåtelse att spela in 

intervjun. Doverborg och Pramling Samuelsson (2012) berättar att ögonkontakten är viktig i 

samtalet med barn därför är det svårt att samtidigt hinna skriva ner allt barnet säger och att 

ljudinspelning därför är ett viktigt hjälpmedel. 

Intervjuerna hölls utifrån nio (se bilaga nr 2) intervjufrågor samt inleddes med att titta på en 

kort film. Marton och Booth (1997/2000) framhåller att man måste veta vilka olika sätt 

fenomenet skulle kunna erfaras på innan man undersöker, för att man ska kunna utforma sin 

undersökning och veta vad man ska fråga efter. För att ställa frågor till barnen så att svar fås 

på undersökningens syfte och frågeställningar har därför inspiration tagits från 

undersökningar med liknande syfte där frågorna har riktats till barn i samma ålder. Sackes et 

al. (2010) har genomfört en undersökning vars syfte var att undersöka barns uppfattningar av 

nederbörd i form av regn. För intervjuundersökningen användes frågor baserade på en 

liknande intervjuundersökning som gjorts av Miner (1992) (refererad i Sackes et al., 2010). I 

sin diskussion nämner Sackes et al. (2010) att liknande frågor kan användas i framtida 

forskning. Eftersom frågorna tyckts fungera tillfredsställande har valts att i denna 

undersökning inspireras av dessa för att utforma intervjufrågor för denna undersökning. 
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Frågorna formulerades om för att handla om snö istället för regn och ändrades något i 

formulering för att vara mer öppna. Någon fråga har tillkommit och någon har fallit bort. 

Utifrån barnens svar ställdes följdfrågor som till exempel, ”Hur menar du?” ”Kan du berätta 

mera?”, ”Kan du förklara hur det går till? Detta för att föra vidare diskussionen och i ett 

försök att få barnen att reflektera kring det de berättat. Enligt Marton och Booth (1997/2000) 

bör intervjuaren ur ett fenomenografiskt perspektiv ställa frågor på ett sådant sätt att den 

intervjuade börjar fundera över sitt eget svar i vilken grad beroende på om det är vuxna eller 

barn som är i fokus för undersökningen. 

Intervjun inleddes med att titta på en kort film (cirka 1 minut) som visar snöfall i en 

skogsdunge. Filmen har jag själv spelat in med hjälp av telefonen. Doverborg och Pramling 

Samuelsson (2012) påpekar att det är viktigt att börja en intervju med ett barn utifrån något 

barnet upplevt, bilder eller film kan hjälpa barnet att koppla till tidigare erfarenheter. Även 

Sackes et al. (2010) beskriver att det kan vara en god ide att tillsammans med intervjufrågor 

använda något hjälpmedel som att barnen får rita eller se på bilder för att få en mer varierad 

bild av barns sätt att tänka. 

Intervjun har utformats med det som Patel och Davidson (2003) beskriver som låg grad av 

standardisering, vilket innebär att nya frågor kan formuleras under intervjun och att frågorna 

kan ställas i den ordning som i intervjusituationen känns mest naturligt. Frågorna anses ha en 

låg grad av strukturering vilket innebär att frågorna inte har fasta svarsalternativ, graden av 

låg strukturering beror på hur stort svarsutrymme frågan ger den intervjuade (ibid.). Frågorna 

anses ge barnen ett relativt stort svarsutrymme. Efter att filmen visats ställdes den inledande 

intervjufrågan. Sedan fortsatte intervjun beroende på hur mycket förskolebarnen spontant 

uttryckte själva exempelvis om förskolebarnen började prata om något som hörde till en viss 

fråga ställdes inte denna eller om en följdfråga från intervjuaren ledde till uttryck som hörde 

till en fråga. Men kontroll hölls utifrån intervjufrågorna för att undersökningens syfte skulle 

uppfyllas. Jag som intervjuare försökte ge alla barn möjlighet att komma till tals. 

Doverborg och Pramling Samuelsson (2012) beskriver vad som är viktigt att tänka på före och 

under en intervju med barn. De påpekar att det är viktigt att intervjun genomförs på en ostörd 

plats. Därför genomfördes intervjuerna i ett rum med ”lugn och ro”, för att inte barnens 

uppmärksamhet skulle störas samt för att säkra ljudkvaliteten på ljudinspelningen. Doverborg 

och Pramling Samuelsson (2012) menar att det varierar hur länge en intervju med ett barn kan 

pågå, barnets ålder, koncentrationsförmåga och hur man som intervjuare lyckas fånga barnet i 
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samtalet påverkar och därför måste man som intervjuare känna av från situation till situation 

när det är dags att avsluta. Intervjuerna planerades därför att ta cirka 10 minuter. Så snart som 

möjligt i anslutning till intervjuerna skrevs ner hur varje intervjutillfälle gick till.   

3.4.1 Genomförande av intervjuerna 
Eftersom vissa faktorer till exempel miljöfaktorer är olika mellan intervjuerna beskrivs 

genomförandet av varje intervju här för sig. 

Intervju 1 genomfördes i en grupp med tre barn från samma avdelning. En flicka på 4 år och 

två pojkar på 5 respektive 4 år. Innan intervjun samlades förskolebarnen för en fruktstund. 

Under denna samling presenterades kort vem jag var och varför jag var där. Intervjun 

genomfördes i ett mindre rum. Innan intervju inleddes informerade och tillfrågades barnen 

enligt de etiska principerna. Där fanns ett litet bord i barnhöjd. Datorn ställdes på ena sidan av 

bordet och barnen satt runt bordet på de tre andra sidorna. Jag satt också vid bordet på en liten 

stol. Dörren stängde ute det mesta av sorlet från avdelningen. Förutom vid ett tillfälle då ett 

barn utanför ramlade och slog sig och började gråta högljutt. Då uppstod ett litet avbrott, men 

efteråt hittade vi tillbaka till ämnet vi pratade om igen. Jag upplevde barnen som glada och 

positiva och att de hade lätt för att prata. När vi hade satt oss ner vid bordet informerade jag 

barnen utgående från vad som beskrivits i etiska principer. Intervjun spelades in med hjälp av 

mobiltelefonen och en applikation för ljudinspelning. När intervjun avslutades frågade jag 

också barnen om de ville fråga mig något eftersom jag hade frågat dem så många frågor. Efter 

detta följde jag med barnen tillbaka till de andra barnen och pedagogerna. Den inspelade 

intervjun blev cirka 10 minuter som beräknat och det verkade vara lagom, alla barnen verkade 

nöjda under intervjun och pratade mer än gärna. Detta ledde ibland till att de pratade i mun på 

varandra eller att de avbröt varandra vilket kan ha lett till att någon ”tappade bort” vad den 

skulle säga. Jag försökte dock följa med och ”plocka upp” trådarna igen så att alla skulle få 

komma till tals. Min förmåga att snabbt formulera följdfrågor som passade samtalet utifrån 

intervjuguiden kan ha påverkat barnens svar. Samma dag som intervjun gjordes även 

anteckningar om intervjun till exempel om faktorer som kan ha påverkat. 

Intervju 2 och intervju 3 genomfördes med vardera fyra barn i gruppen, dessa barn var från 

samma avdelning. Intervju 2 gjordes med två pojkar som är 5 år, en flicka på 5 år och en 

flicka som snart fyller 4 år. Intervju 3 genomfördes med en flicka som är 6 år, en flicka som 

snart ska fylla 4 år, en pojke på 6 år och en flicka på 5 år. Innan intervjuerna samlades alla 

barn på avdelningen för att äta frukt. Vid detta tillfälle förklarade jag varför jag var på besök 

denna dag och en kort presentation av undersökningen gjordes. (kolla att det blir lika 
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uttryckt). Därefter förklarade jag vilka som hade möjlighet att delta om de ville. Efter detta 

började jag intervjua den ena gruppen medan den andra gruppen var kvar på avdelningen och 

lekte undertiden. Övriga barn gick ut. Intervjun genomfördes i ett mindre rum som har bra 

ljudisolering, där brukar barnen annars äta eller måla. Där fanns ett vanligt avlångt bord och 

stolar. Jag placerade barnen i ena änden av bordet så att vi satt som i en halvcirkel och datorn 

var placerad så att alla kunde se. Därefter informerade jag återigen enligt de etiska 

principerna. Denna gång tog jag även upp att det är viktigt att man låter varandra få utrymme 

att prata färdigt och att man ibland får vänta på sin tur att tala, detta för att försöka skapa ett 

gott samtalsklimat. Barnen tyckte att ljudupptagning var okej, därefter startade jag 

inspelningsprogrammet på telefonen. Barnen verkade positivt inställda och stämningen var 

god under båda intervjuerna. Efter intervju 3 ville barnen i gruppen lyssna på inspelningen av 

intervjun, så tillfället avslutades med att lyssna några minuter. Det verkade de tyckta att var 

spännande och roligt. Under båda intervjuerna behövde jag vara aktiv som ledare av intervjun 

genom att fördela ordet och se till att alla fick talutrymme. Flera av frågorna i frågeguiden 

kom vid båda tillfällena upp automatiskt, i vissa fall ställde de ändå för att alla barn skulle få 

chans att svara på frågan. Intervjuerna stördes inte på något sätt av miljöfaktorer eller dylikt. 

Intervju 4 genomfördes med fyra barn, en pojke och tre flickor. Två av flickorna är 4 år 

medan den andra pojken och flickan är 5 år. De som var 4 år ska snart fylla 5 år. Intervjun 

genomfördes i samma rum som intervju 1. Innan intervjun genomfördes samlades alla barn i 

barngruppen för en fruktstund, vid detta tillfälle berättade jag vem jag var och varför jag var 

där. Barnen i urvalsgruppen hade även före tillfället blivit informerade om att jag skulle 

komma och varför. Några av barnen kände igen mig, men i denna grupp var det flest obekanta 

ansikten om man jämför med de andra intervjuerna. Efter detta gick jag och de fyra barnen 

iväg till rummet och där informerade jag dem igen om undersökningen och om det var okej 

att spela in. Jag sade även att det var okej att prata under filmen, något som jag märkt att de 

varit osäkra på under tidigare intervjuer. Därefter startade jag inspelning. Stämningen bland 

barnen var god, de verkade glada och pratade gärna. Ibland avbröt de varandra och ibland 

fyllde de i och byggde på det som något annat av barnet hade börjat berätta. I slutet verkade 

de ha spring i benen och uttryckte att de var trötta på att bara prata så då avslutade jag snabbt. 

Efteråt gick vi tillbaka till avdelningen och de fick börja med en annan aktivitet. 

Några funderingar kring mitt eget agerande som gäller för alla intervjuerna. Vid något tillfälle 

började barnen prata och kommentera redan under visandet av filmen och vid något annat 

tillfälle tittade de under tystnad. Vid intervju 1 kopplade barnen i gruppen åter till filmen när 
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de berättade men inte vid de andra tillfällena. Några tankar kring mitt agerande under 

intervjuerna och hur det kan tänkas ha påverkat. Något som jag märkte under avlyssnandet av 

intervjuerna var att jag ofta upprepade det barnen sade om jag inte riktigt hörde eller för att 

kontrollera om jag förstått dem rätt. Samt att fastän man försöker hålla sig neutral i 

förhållande till barnens olika uppfattningar, märker jag ändå ett tonläge i min verbala respons 

på ”Hmm” ”Mmm” eller på hur följdfrågan låter beroende på korrektheten i barnens svar det 

vill säga om förklaringen var mer åt det vetenskapliga hållet eller ej. Detta är något som jag 

försökte undvika under intervjusituationerna och inte märkte av innan jag lyssnade på dem. 

Men de flesta barnen verkade bekväma med att säga vad de uppfattade var svaret på frågan. 

Jag blev faktiskt förvånad över att det inte var så ofta som barnen upprepade varandras svar, 

utan att de hade egna förklaringar. Detta är något som jag upplevt då jag har lett aktiviteter 

och samtalat med barn tidigare. Trots mina ”misstag” upplevde jag att barnen kände utrymme 

att säga vad de tyckte, men jag kommer att ta med mig erfarenheten av att det är svårt att vara 

helt neutral i sin röst! 

3.4.2 Bortfall 
Vid intervju 1 deltog tre barn från samma avdelning i intervjun. Ett barn vars vårdnadshavare 

hade fyllt i jakande svar på missivbrevet var för dagen hemma av anledningen sjukt 

syskon/eller var för dagen inte på förskolan. Intervjun som var tänkt att genomföras med barn 

från en annan avdelning på samma förskola fick ställas in eftersom två av de tre barn vilkas 

vårdnadshavare lämnat in missivbrevet med jakande svar av olika anledningar inte var på 

förskolan denna dag. Ett missivbrev hade inte returnerats. Därav blev det bara ett barn kvar av 

den utvalda gruppen. För att lösa detta bestämdes att avdelningen ringer veckan efter (under 

två dagar då många av barnen är på förskolan) under en morgon om några av dessa barn är på 

plats, för att undersökningen i så fall om barnen vill delta kan genomföras samma dag. 

Vid intervju 2 och intervju 3 hade missivbrev ifyllts jakande av vårdnadshavare för samtliga 

åtta barn vilka i detta fall gick på samma avdelning. Alla barnen uttryckte sig positiva till 

deltagandet.   

3.5 Databearbetning 
Efter att intervjuerna transkriberats analyserades data på följande sätt. Marton och Booth 

(1997/2000) beskriver att målet utifrån en fenomenografisk ansats är att ordna data i 

beskrivningskategorier. En beskrivningskategori ska ha en koppling till det fenomen som 

undersöks och den bör beskriva ett sätt att erfara det som undersöks. En beskrivningskategori 
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bör vara utifrån andra ordningens perspektiv, det vill säga att man försöker förstå det 

studerade fenomenet så som det erfars av intervjupersonen (Ibid.). Därför bör man försöka 

sätta sin egen förståelse i bakgrunden. Marton och Booth (1997/2000) förklarar också att 

intervjupersonerna kan uttrycka sig på olika sätt om ett liknande sätt att erfara. Alltså i det här 

fallet att förskolebarnen kan säga olika saker men det kan ändå inordnas under ett sätt att 

erfara eller en variation i uppfattningar av. 

Det kommer att göras en kategorisering utifrån varje av de två frågeställningarna utifrån 

syftet, eftersom de representerar olika delar av det undersökta fenomenet. Vid genomläsning 

av intervjuerna kommer den som gör undersökningen att vara medveten om olika aspekter 

varje gång som intervjuerna läses. (ibid.) Därför lästes intervjuerna igenom flera gånger, tills 

olika variationer har kunnat urskiljas. För att göra detta bör forskaren enligt Marton och 

Booth (1997/2000) göra en avgränsning vid det som är i fokus för undersökningen och inom 

detta söka variation. Samt fokusera på olika aspekter av fenomenet vid varje genomläsning. 

Detta görs genom att utelämna uttalanden som inte är i fokus för undersökningen samt 

fokusera på olika aspekter av fenomenet varje gång jag läser igenom intervjuerna. Marton och 

Booth (1997/2000) beskriver att individers uttalande ska studeras i förhållande till andra 

uttalanden av samma individ samt i förhållande till andra intervjuer. I denna undersökning 

innebär det att jämföra förskolebarnens uttalade med andra uttalanden som samma 

förskolebarn gjort och med de andras uttalanden, för att kunna ordna in dem i kategorier. 

Beskrivningskategorierna bör betraktas i förhållande till varandra och ordnas logiskt till 

exempel utifrån en alltmer komplex bild som ges av fenomenet (Ibid.). Claesson (2002) 

beskriver att uppfattningarna (beskrivningskategorier) ofta ordnas hierarkiskt utifrån ökad 

komplexitet på uppfattningen, detta gör att den uppfattningen som är högst i hierarkin också 

innehåller de andra kategorierna (eftersom de är delar av den alltmer komplexa helheten). 

Hur kategorierna som urskiljs presenteras i uppsatsen är också viktigt. Nylén (2005) förklarar 

att empiriredovisningen är viktig för undersökningens kvalitet. Hur denna görs beror också på 

vilka teoretiska utgångspunkter/ansats som forskningen bedrivs ur, hur empirin redovisas bör 

synas i hur data redovisas eller bör också spegla detta. Forskaren påverkar alltid data genom 

det sätt som väljs för redovisning (det går inte att återge data helt objektivt). Hon beskriver 

också att god kvalitet på empiriredovisningen kan vara att välja ut den data som är mest 

relevant för undersökningen, allt kan inte presenteras, en väl avvägning gör texten mer 

läsarvänlig.    
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3.6 Etiska reflektioner 
Vetenskapsrådet har utformat forskningsetiska principer för humanistisk och 

samhällsvetenskaplig forskning vilka fungerar som rekommendation till hur forskaren bör 

förhålla sig till olika avväganden som uppstår i forskningsprocessen, som i stort handlar om 

hur forskaren ska förhålla sig till undersökningsdeltagare och insamlad data (Vetenskapsrådet, 

1990). 

Eftersom denna undersökning söker svar på sitt syfte genom att ställa frågor till barn berörs 

både barn och deras vårdnadshavare. Vårdnadshavare kommer att informeras genom ett 

missivbrev och barnen kommer att informeras muntligt om de aspekter som tas upp nedan. 

Informationskravet (Vetenskapsrådet, 1990) förhåller jag mig till genom att informera 

vårdnadshavarna om att deltagandet är frivilligt samt att deltagandet kan avbrytas under 

undersökningens gång. Vårdnadshavare samt barn kommer också att informeras om 

undersökningens syfte. 

Samtyckeskravet (Vetenskapsrådet, 1990) tas i beaktande dels genom att tillfråga barnets 

vårdnadshavare om de tillåter att jag frågar deras barn om de vill delta och dels genom att 

fråga barnet vid tillfället för undersökningen. Jag kommer under intervjusituationen försöka 

känna av barnens reaktioner på hur de känner sig i situationen och avsluta intervjun om barnet 

verkar illa till mods eller dylikt. Detta eftersom barnet kanske själv inte säger detta till mig 

som vuxen. Samtidigt kommer jag att försöka skapa en intervjusituation som gör att barnen 

vill delta, att vi har något konkret att prata kring, att tala om att deras tankar är värdefulla för 

mig och skapa ett gott samtalsklimat bland barnen. Att uppmuntra deltagande är enligt 

Vetenskapsrådet (1990) inte fel. 

Konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 1990) tas i beaktande genom att inga obehöriga 

personer ska få tillgång till insamlad data. De som kommer att ha tillgång till materialet är jag 

som samlar in och bearbetar materialet. Handledare och examinatorer för uppsatsen kan också 

kräva att få tillgång till den insamlad data i syfte att granska mitt examensarbete. I det färdiga 

examensarbetet kommer självklart inte barnens egna namn finnas med utan istället används 

fingerade namn. Dessutom utelämnas alla andra uppgifter i uppsatsen som skulle kunna 

tänkas härledas till barnet. 

Nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 1990) hanteras genom att de berörda informeras om att 

data som samlas in endast skall användas i syfte för detta examensarbete. 
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3.7 Metodkritik 
Stukát (2005) förklarar vad reliabilitet i förhållande till kvalitativa studier kan innebära: 

”Reliabilitet vid en kvalitativ studie kan uppskattas genom graden av överensstämmelse 

mellan olika bedömare”. (s. 129) Det vill säga att flera personer kan bedöma den data som 

samlats in för att se om de kommer fram till en liknande analys. I denna undersökning är inte 

detta möjligt då den genomförs av en enda person, så de beskrivningskategorier som fåtts 

fram utifrån data skulle kanske ha sett annorlunda ut om de genomförts av en annan person. 

Det handlar också om hur den som gör undersökningen ställer frågor och tolkar uttalanden. 

(Ibid.) Därför får min skicklighet som intervjuare betydelse för undersökningens resultat. 

Enligt Stukát (2005) och Patel och Davidson (2003) handlar traditionellt reliabilitet om hur 

mätinstrumentet är utformat och samma mätningar kan göras om med liknande resultat. 

Mätinstrument i denna undersökning är intervju. Enligt Marton och Booth (1997/2000) är 

intervjun inom fenomenografin en situation där de intervjuade kan lära sig något. Här får tas i 

beaktande att förskolebarnen kan ha påverkat varandras svar. Meningen är inte heller att 

försöka beskriva individens mest optimala uppfattning eller individens alla varierade sätt att 

erfara fenomenet. Detta innebär att om förskolebarnen skulle intervjuas igen skulle svaren 

kunna bli annorlunda. Därför går det inte att uppfylla reliabilitet i traditionell mening i denna 

undersökning. 

Stukát (2005) menar att validiteten är beroende av reliabiliteten, eftersom validiteten handlar 

om hur man med undersökningen undersökt det som var syftet med undersökningen. Faktorer 

som påverkar validiteten är hur de frågor som ställs i underökningen täcker in det område som 

skall undersökas. Därför har i denna undersökning tagits inspiration från intervjufrågor som 

använts i tidigare liknande undersökningar och där fungerat tillfredsställande (se Procedur). 

Andra faktorer som kan påverka är intervjupersonernas benägenhet att svara på frågorna och 

intervjupersonernas förväntningar på mig som intervjuare (Ibid.). Förskolebarnens benägenhet 

att svara på frågor skulle till exempel kunna påverkas av vilket humör barnen är på och hur de 

interagerar med varandra och så vidare.    

Stukát (2005) förklarat att tanken med en fenomenografisk studie inte är att resultatet ska vara 

generaliserbart för en större grupp människor utan att resultatet ska presentera olika 

uppfattningar av det som undersöks. Marton och Booth (1997/2000) beskriver att vid en 

undersökning utifrån en fenomenografisk ansats kan slutsatser dras om på vilka olika sätt ett 

fenomen skulle kunna uppfattas för en viss grupp av människor. Gruppen av individer är i det 

här fallet förskolebarn i åldern cirka 4-6 år i sydvästra Sverige. MEN det är inte säkert att 
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undersökningen genom detta beskrivit alla olika sätt som individen uppfattar det på. Marton 

och Booth (1997/2000) poängterar också att en fenomenografisk undersökning bör betraktas 

utifrån om de beskrivningskategorier som tagits fram är rimliga i förhållande till data som 

insamlats, undersökningen har alltså inte anspråk på att ge en helhetsbild utan bara en bild 

utifrån data som samlats in. Denna undersökning beskriver därmed förskolebarnens 

variationer av uppfattningar av snö, utifrån data som samlats in. Som nämnts tidigare kan 

beskrivningskategorierna påverkas av min förmåga att analysera materialet. 

Ett alternativ metod för denna undersökning hade varit att videofilma intervjuerna för att få 

med den icke verbala kommunikationen både med tanke på mig själv och barnen och 

därigenom bättre se vad som kan ha påverkat resultatet. Men det skulle också bli en mer 

omfattande mängd data att analysera och tillstånd för att videofilmning. Därför kändes det 

ändå mer hanterbart att göra en ljudinspelning av intervjuerna för denna undersökning. Vid en 

mer omfattande undersökning kanske videofilmade intervjuer hade varit relevant. Tidigare 

forskning har genomfört studier som gått ut på att genomföra lektioner i ett visst ämne och 

genom dessa ta reda på elevers uppfattningar av naturvetenskapliga begrepp. Utan en mening 

att de ska lära sig något utan endast för att synliggöra deras uppfattningar. Då skulle det vara 

nödvändigt att videofilma för att ”spara” undervisnings situationen. Det uppskattades bli för 

tidskrävande för denna studie. En alternativ ansats för undersökningen skulle kunna varit 

grundad teori, vilken jag uppmärksammat används i tidigare forskning om barns/elevers 

uppfattningar/föreställningar av olika naturvetenskapliga fenomen till exempel Sackes et al. 

(2010) samt Smolleck och Hershberger (2011). 
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4. Resultat 
I kapitlet resultat beskrivs inledningsvis mera exakt hur proceduren med att bearbeta data och 

urskilja beskrivningskategorier har gått till för att ge läsaren en så tydlig bild som möjligt av 

denna process. Därefter klargörs vad som inte presenteras i resultatet och vad som 

resultatredovisningen faktiskt gör anspråk på att redovisa. Därefter följer 

beskringskategorierna och en schematisk bild för att illustrera dessa.   

En beskrivning av hur data bör bearbetas inom den fenomenografiska ansatsen finns under 

metod och databearbetning. För att uppfylla det som beskrivits i nämnda kapitlet har följande 

procedur genomförts. Vid transkriberingen utelämnades uttalanden som inte ansågs ha 

relevans för studien eller uttalanden som innehöll förskolebarnens namn eller andra 

avslöjande uppgifter. Därefter lästes transkriberingarna igenom intervju för intervju för att 

dela upp data utifrån de två frågeställningarna som ska svara på syftet. Denna uppdelning 

gjordes genom att i ordbehandlingsprogram markera uttalanden med en färg för varje 

frågeställning, det vill säga uppfattningar av nederbörd i form av snö och uppfattningar av hur 

snö relaterar till vattnets kretslopp. Detta ledde ibland till viss osäkerhet eftersom vissa 

uttalanden tolkades som att de kunde vara uppfattningar av undersökningens bägge 

frågeställningar. Detta löstes genom att de ansågs tillhöra den frågeställning de i huvudsak 

relaterade till. Därefter flyttades uttalandena som ansågs höra till respektive frågeställning till 

ett nytt dokument där de istället för att följa gången i intervjun placerades i en grupp utifrån 

vilken frågeställning uttalandet hörde till. Detta gjordes enskilt för varje intervju. Därefter 

lästes dessa uppdelningar igenom och anteckningar gjordes på gemensamma nämnare i 

uttalandena. Detta behövde göras flera gånger för varje intervju för att en slags kategorisering 

skulle börja urskilja sig för var och en av de respektive frågeställningarna. Efter detta gicks 

intervjuerna igenom på nytt för att jämföras med de tänkta kategorierna. Detta ledde till att 

kategorierna ändrades något och sedan jämfördes data återigen mot kategorierna för att se om 

de motsvarade uttalandena i data. Vissa av kategorierna fick slutligen underkategorier för att 

göra det tydligare vilken uppfattning de representerar. Detta blev fallet när innehållet i 

kategorin hörde ihop, men samtidigt hade vissa skillnader. Efter att beskrivningskategorierna 

för de båda frågeställningarna har presenterats följer ett sammanfattande stycke om dessa 

kategorier och hur de relaterar till varandra. 

Innan beskrivningskategorierna presenteras vill klargöras vad som inte tas upp respektive tas 

upp. Som tidigare beskrivits i metodkapitlet ses det ur ett fenomenografiskt perspektiv som att 
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en individ samtidigt kan ha flera uppfattningar om någonting (Marton & Booth (1997/2000) 

och därför beskrivs inte heller hur många av förskolebarnen som hade en viss uppfattning 

eftersom samma barn samtidigt kan inneha flera av de varierade uppfattningarna som 

presenteras här i beskrivningskategorierna. Därför görs inte heller i resultatet någon 

jämförelse eller presentation av vilka uppfattningar ett enskilt förskolebarn gav uttryck för vid 

undersökningstillfället. Utan beskrivningskategorierna i resultatet ämnar beskriva variationen 

i uppfattningar inom denna grupp förskolebarn, eftersom det svarar bäst på syftet. 

Kategoriseringen av data resulterade i fem stycken beskrivningskategorier (varav fyra stycken 

är indelade i underkategorier) vilka representerar förskolebarns uppfattningar av snö, samt 

fyra beskrivningskategorier (varav två stycken är indelade i underkategorier) för uppfattningar 

av hur snö relaterar till vattnets kretslopp. Dessa beskrivningskategorier beskrivs först under 

varsin rubrik och sedan sammanfattas hur de förhåller sig till varandra. I anslutning till 

beskrivningskategorierna finns exempel på citat från intervjuerna, vilka är karakteristiska för 

kategorin. Namnen på förskolebarnen är fingerade. 

4.1 Uppfattningar av snö 
Under uppfattningar av snö redovisas de frågeställningar som svarar på uppfattningar av 

nederbörd i form av snö. 

1. Föremål för aktivitet 

Beskrivningskategorin uppfatta snö som föremål för aktivitet är baserad på uttalanden där 

barnen beskriver att snö är något som är föremål för en aktivitet av något slag eller beskriver 

snö i relation till aktiviteter som upplevts. Ofta upplevs aktiviteterna som roliga. De uttrycker 

att snö är något som de kan göra roliga aktiviteter med som till exempel att bygga snögubbar, 

kasta snö på varandra, färga snö med karamellfärg eller att snö är en del i ett dataspel. 

Följande citat illustrerar hur snö uppfattas som föremål för aktivitet i och med att snö beskrivs 

utifrån hur en snögubbe tillverkas. 

Olivia 5 år: - Man ska rulla snö. Sen ska man ta och rulla en till och sen sätter man en stor. Sen tar man en 
morot och sätter den. Sen tar man ett par sådana (visade här på sina ögon). Och en hatt uppe. 

Förutom att leka med snö kan snö även vara föremål för andra aktiviteter. Snö är sådant som 

kan skottas eller att det så småningom blir vatten som man dricker. 
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2. Innehar vissa egenskaper 

Denna beskrivningskategori är baserad på uttalanden som handlar om att snö har vissa 

egenskaper. Eftersom den gemensamma nämnaren är att det är egenskaper av något slag med 

genom att de spänner över ett brett fält har denna kategori fått tre underkategorier utifrån 

vilken slags egenskap det är fråga om. Snö ser ut på ett visst sätt, vit eller brun om den är 

smutsig (egenskaper som kan ses), exempel: Ruben 6 år: - ”Snö är vitt.” Snö känns på ett 

visst sätt, det är blött och det är kallt (egenskaper som kan kännas), exempel: - Terese 5 år: - 

”Förresten, vet du snö är typ vatten och det är vatten i och det är därför det är blött och kallt.”  

Snö uppfattas även som något som innehåller maskar (innehåller något speciellt, i detta fall 

maskar). Sofia 6 år: ”Det finns maskar i snön, små pyttemaskar.” 

3. Beroende av att vissa förhållanden uppfylls 

Denna beskrivningskategori bygger på uttalanden som handlar om att snö är beroende av att 

vissa förhållanden uppfylls för att det ska finnas. Dessa om handlar årstider och temperaturen 

(kallt) utomhus, faktorer som hör ihop genom att årstiden är kopplat till temperaturen 

utomhus. De får ändå representeras av underkategorierna, årstid och kallt väder för att 

förtydliga förskolebarnens uppfattningar. Temperaturen utomhus är starkt förknippad med 

väder, det ska vara kallt väder för att snö ska finnas. Exempel: Ruben 6 år: ”Kallt hmm 

vädret.” Det kan finnas snö på vintern. Exempel: Ruben 6 år, Sofia 6 år och Glenn 6 år svarar 

i kör: - På vintern! Det finns inte snö för att det är vår. Det kan också finnas snö på våren. Att 

det kan finnas snö på vintern är klart men om det finns snö på våren eller inte finns det olika 

uppfattningar om. Det beskrivs också att det på vissa platser kan finnas snö och på andra inte 

trots att det är vinter, vad detta beror på är oklart. 

4. Kommer från himlen och molnen 

Denna beskrivningskategori är baserad på uttalanden som handlar om himlen och om moln, 

eftersom himlen och molnen är nära sammanlänkande i barnens uppfattningar är de i samma 

kategori, men de delas även upp i underkategorierna kommer från himlen, kommer från 

molnen. Uppfattar att snö kommer från himlen. Exempel för himlen: Carina 5 år: ”Himlen.” 

Intervjuledare: - ”Hur kan man veta det?” Carina: - ”För att jag har tittat upp en gång när det 

snöade.” Uppfattar att snö kommer från molnen och att molnen och himlen sammankopplas. 

Moln är snö och snö är moln eftersom dessa ser likadana ut (vita) därför är de också en och 
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samma fenomen. Exempel för Moln: Glenn 6 år: - ”Snön är ett slags moln. Att molnen går 

sönder så faller det ner och sen så händer nått igen med molnen och så lagas de hela tiden.” 

5. Variation i vattnets former 

Denna beskrivningskategori bygger på uttalanden som handlar om att snö är vatten (vatten i 

flytande form) eller is (vatten i fast form). Vatten i fast och flytande form förekommer ofta 

samtidigt i samma uttryck, med en beskrivning om att det egentligen är vatten och något som 

ska förändras, därför är det svårt att särskilja dessa skillnader i uppfattningar i helt olika 

kategorier därför finns underkategorierna fast och flytande. Fast: Snö är is eller omvandlas till 

is som sedan blir snö, exempel: Sofia 6 år: - ”För regnet det blir is och sen då blir isen snö.” 

Flytande: Snö är vatten, exempel: Filippa 6 år: ”Man håller det i varmt så blir det vatten” 

Nedan presenteras i figur nr 1 ett organisationsschema för att förtydliga 

beskrivningskategorier och underkategorier som representerar förskolebarnens varierade 

uppfattningar av nederbörd i form av snö.

Figur nr 1 
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4.2 Uppfattningar av hur snö relaterar till vattnets kretslopp 
Utifrån databearbetningen kunde fyra beskrivningskategorier urskiljas vilka alla representerar 

varierade sätt att uppfatta hur snö relaterar till vattnets kretslopp. 

1. Vatten i olika former 

Snö, is och regn nämns i relation till varandra på varierande sätt, det gemensamma är att 

vatten kan förekomma i olika former. Snö är vatten och kan bli vatten på varierande sätt, alltså 

vatten i flytande form vilket får stå för en av underkategorierna, Flytande. Snö kan omvandlas 

till vatten genom kontakt med vatten, regn eller värme, exempel: Patrik 5 år: - ” När det 

kommer regn på den smälter den” Vatten kan i sin tur omvandlas till is eller snö, vatten i fast 

from vilket får stå för den andra underkategorin, Fast. Regn eller vatten kan bli till is som sen 

kan omvandlas till snö, till exempel genom att is rullas i snö eller att is värms. Snö kan 

omvandlas till is genom att det regnar på den och det är kallt. 

Filippa 6 år: - Om man tar lite vatten i ett glas eller i någon form och ställer i kylen eller i frysen eller 
något där det är kallt, då så blir det is. Om man tar ut det och lägger det i någonting varmt och sen gör 
någonting så kanske det blir snö. Eller så gör himlen snö. 

 

2. Moln 

Denna beskrivningskategori bygger på uttalanden som handlar om att från moln kan både 

regn och snö komma. Moln ses som något som påverkar vädret det vill säga om det faller 

nederbörd eller inte. Att moln och snö kan ha samma färg det vill säga vit gör att barnen 

uppfattar att snö kommer från moln. Snö och regn ses som något som ”far upp” till luften eller 

molnen. Moln är något som har olika egenskaper till exempel färg och form, vilka kan 

förändras och moln kan flyttas med vindens hjälp. Men moln beskrivs även ha andra färger 

som blå, randiga, mörka. Molnen uppfattas vara gjorda av något mjukt som till exempel garn, 

sand, potatismjöl eller att de består av ull som på får. Molnen påverkar också om det faller snö 

eller inte.   

Lotta 4 år: - Den kommer från moln. 

Intervjuledare: - Hur kan man veta att det kommer från moln? 

Lotta: - För moln är vit och sen ramlar det ner på marken. 
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3. Hav 

Barn är medvetna om att snö relaterat till regn och havet. Beskriver att regn är vatten från 

havet och även att snö kan bli vatten i havet. Samt kopplar detta till vattnet som finns i 

hemmet. Följande citat får illustrera kategorin. 

Glenn 6 år: - Snön kan faktiskt bli havets vatten. 

Intervjuledaren: - Jaha hur går det till då? 

Glenn: - Så här gör man, man krossar snö. (Blir avbruten av Ruben.) 

Ruben 6 år: - Eller så skottar man snön ner i vatten så blir det vatten.   

Glenn: - Så tar man vattnet i en hink och lägger det... 

Ruben: - Nej snön i hinken... 

Intervjuledaren: - Kan du låta Glenn prata färdigt nu. 

Glenn: - Man krossar snö och sen när det har blivit vatten så lägger man i det i en hink så 
lägger man det i toaletten och spolar, sen så blir det rengjort och sen så blir det hav vatten. 

 

4. Smälter 

Vad som händer med snön sedan är att det uppfattas att den smälter. Även denna kategori har 

fått underkategorier, solen och jorden, eftersom det är två olika faktorer som uppfattas som 

viktiga i samband med smältandet. Sol och värme har en roll i att snön smälter och solen kan 

också torka vattnet. Solen är varm och snön är kall därför smälter den. Exempel för Sol: 

Filippa 6 år: - ”För solen den lyser och då smälter snön för den är kall.” När snön har smält 

till vatten uppfattas att den försvinna ner i jorden. Exempel för Jord: 

Intervjuledaren: - Vart tar det vägen sen då? Vad händer efter det? 

Ruben: - Sen sjunker den jätte långt ner i jorden. Och så blir det jord plötsligt. 

 

På nästa sida presenteras i figur nr 2 ett organisationsschema för att förtydliga 

beskrivningskategorier och underkategorier som representerar förskolebarnens varierade 

uppfattningar av hur snö relaterar till vattnets kretslopp.  
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Figur nr 2 

4.3 Sammanfattning 
De olika kategorierna för hur snö relaterar till vattnets kretslopp representerar alla delar av 

förståelsen av vattnets kretslopp, vatten i olika former, moln, hav, smälter. Att vatten kan 

ändra form, moln med nederbörd, att snö kan smälta och att snö återigen kan bli vatten i 

havet, är alla delar för att beskriva vattnets kretslopp. Därför är det svårt att ordna dem 

hierarkiskt efter till exempel vilken som skulle vara mest komplex eller riktig eftersom de alla 

är viktiga för att förklara helheten. De mest ”insiktsfulla” beskrivningskategorierna är de som 

till synes är mest konkreta det vill säga går att observera i verkligheten som till exempel 

koppling mellan moln och snö. I beskrivningarna att snö på något sätt behöver förflyttas till 

molnen eller ”upp” finns en medvetenhet om, men vaga uppfattningar om hur detta egentligen 

går till. De olika kategorierna för hur snö uppfattas sträcker över en bredare spännvidd än vad 

kategorierna för vattnets kretslopp gör, till exempel att snö uppfattas som något som är 

föremål för aktivitet och att snö uppfattas innehålla maskar. För att beskriva vad snö är 

kommer barnens uppfattningar även in på olika delar av vattnets kretslopp och nederbörd och 

tänker här på till exempel moln och variation i vattnets former. Variation i vattnets former och 

vatten i olika former, är kategorier som har urskiljts från de båda frågeställningarna, detta som 

sagt beroende på att för att förklara sin uppfattning av vad snö är kommer förskolebarnen in 

på nederbörd och vattnets kretslopp. Kommer från molnen är en kategori för uppfattningar av 

snö och moln är en kategori för uppfattningar av hur snö relaterar till vattnets kretslopp, även 

dessa kategorier har gemensam nämnare, men kategorierna har olika fokus. Kategorin 

föremål för aktivitet sticker ut genom att den inte handlar om vad snö är eller var den kommer 

ifrån utan istället erfarenheter kring vad som kan göras med snö. Innehar vissa egenskaper 
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och variation i vattnets former, handlar om vad och hur snö är. Beroende av att vissa 

förhållanden uppfylls och kommer från himlen och molnen handlar om vad det är som gör att 

snö finns och var den kommer ifrån. 
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5. Analys 
I analysen knyts resultatets beskrivningskategorier an till och jämförs med tidigare forskning 

på området. Under analysen har som tidigare nämnts några begrepp blivit synliga i 

förskolebarns varierande sätt att uppfatta snö därför presenteras även dessa här i relation till 

resultatet. I analysen behandlas först barns uppfattningar av snö och därefter leder texten in på 

barns uppfattningar av hur snö relaterat till vattnets kretslopp. Beskrivningskategorier och 

underkategorier markeras med kursiv text. Tillslut sammanfattas hur de olika 

beskrivningskategorierna relaterar till varandra. 

Tidigare forskning har som sagt fokuserat på nederbörd i form av regn till exempel Sackes et 

al. (2010) samt Christidou och Hatzinikita (2006). Nederbörd innefattar både vattendroppar 

och iskristaller och det finns olika typer av nederbörd. (Bogren et al., 2008) Det finns även 

olika typer av moln vilka alla kan kopplas till en karaktäristisk form av nederbörd men i 

många moln finns både vattendroppar och iskristaller. De faktorer som påverkar till vilken typ 

av nederbörd som faller är temperatur i luft och moln, luftfuktighet, molnets höjd och med 

vilken hastighet droppen/flingan faller. Alltså de huvudsakliga processerna är desamma vare 

sig det handlar om nederbörd i form av regn eller snö. Det som skiljer är att det är iskristaller 

som växter till och inte vattendroppar, eller att regndroppar fryser till på väg ner genom 

molnet. (Bogren et al., 2008) samt att snö ser annorlunda ut än regn. Därför anses det vara 

relevant att jämföra med titigare forskning trots att denna inte nämner snö. Som nämndes i 

inledningen är snö en del av nederbörden under den kallare tiden av året i sydvästra Sverige, 

vintern kan dock ibland anlända sent. (SMHI, 2011, [a], [b]) Utifrån beskrivningskategorierna 

som fåtts fram kan sägas att förskolebarnen verkade ha personliga erfarenheter av snö 

eftersom beskrivningskategorierna som urskiljts bland annat visar att förskolebarnen uppfattar 

snö som föremål för aktiviteter som kan utföras eller som de har gjort eller varit med om. 

Dessutom att snö även uppfattas som något som har vissa egenskaper som hur de känns eller 

ser ut. Utifrån detta antar jag att förskolebarnen har personliga upplevelser av snö. Detta var 

inte en fråga som krävde svar i denna undersökning, men det är intressant att fundera över 

eftersom erfarenheter speglar de uppfattningar en individ har. (Marton och Booth, 1997/2000) 

Förskolebarnen uppfattade snö som föremål för aktivitet något som inte har beskrivits i 

tidigare forskning i förhållande till regn. Något som däremot visat sig i Smolleck och 

Hershberger (2011) studie är att barn ofta förklarar naturvetenskapliga begrepp utifrån tidigare 

erfarenheter. Här använde förskolebarnen tidigare erfarenheter vilket kan förmodas vara 
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aktiviteter som de själva gjort eller som de sett andra utföra för att förklara sin uppfattning av 

snö. Dessa aktiviteter var av varierande slag. Att nederbörd kopplas till föremål för aktivitet 

har inte visat sig i de studier som presenterats i detta examensarbete. Även en annan 

beskrivningskategori kan kopplas till att förskolebarnen tar hjälp av tidigare erfarenheter för 

att förklara sina uppfattningar. Förskolebarnen uppfattade även snö som att det innehar vissa 

egenskaper, egenskaper som kan ses, egenskaper som kan kännas, samt att snö innehåller 

något speciellt i det här fallet maskar. Egenskaper som kan ses är att snö kan se vitt ut men 

även att snö kan ha ett annat utseende om den blir smutsig. Egenskaper som kan kännas, som 

är att snön känns kall och/eller blöt, precis som vatten. Uppfattningar som antas bottna i egna 

erfarenheter av snö. 

Förskolebarnen uppfattade även snö som beroende av att vissa förhållanden uppfylls, dessa är 

årstider och kallt väder. Att årstiderna påverkade till om det finns snö eller inte uppfattades 

och vintern uppfattades vara kritisk i detta hänseende. Våren uppfattades också som en årstid 

då det kan finns snö men uppfattningarna kring detta varierade. Temperatur är en viktig 

faktor, lufttemperaturen, temperaturen vid markytan och temperaturen i molnet har en 

avgörande betydelse för bildandet av iskristaller och om nederbörd som når marken och som 

började som snö också är snö när det kommer ned (Bogren et al., 2008). 

Förskolebarnen uppfattade även att snö är något som kommer från molnen och kommer från 

himlen. Detta stämmer i och med att en förutsättning för att nederbörd ska falla är att det finns 

moln (Bogren et al., 2008, Mattsson, 2008) 

En skillnad mot tidigare forskning var att dessa förskolebarn inte nämnde att det skulle kunna 

finnas någon gudomlig kraft eller vara guds verk att det snöade och så vidare. I tidigare 

forskning som presenterats av Christidou och Hatzinikita (2006) visades att hälften av barnen 

hade förklaringarna som handlade om någon typ av gudomligt agerande som orsak till regn, 

till exempel att regn faller för att växter och djur behöver det eller för att gud vill det. 

Snö uppfattades även som variation i vattnets former. I bakgrunden beskrivs olika 

definitioner av snö gemensamt för dessa är att de alla beskriver snö som iskristaller, att 

snöflingan är sexkantiga samt att kyla är en viktig faktor (Mattsson, 2008, 

Nationalencyklopedin, n. d. [c], Bogren et al., 2008, SMHI, 2013, [c]) Vatten avdunstar 

(evaporation) från land, hav och blir till vattenånga (vatten i gasform) som sedan kondenserar, 

vilket kort förklarat leder till bildningen av moln. (Strahler och Strahler, 2010) Snö beskrivs 

som vatten och snö beskrivs som is men hur processen för denna omvandling sker finns ingen 
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korrekt uppfattning om. Förskolebarnen uppfattar snö som is vilket är korrekt på ett sätt i och 

med att snöflingor består av iskristaller vilket nyligen nämndes ovan men processen för hur 

iskristallerna bildas uppfattas inte på ett korrekt sätt. Det beskrivs mera i bemärkelsen att is 

(mera som ett isblock) ska bli snö på något sätt. 

Vatten i olika former är en beskrivningskategori för hur förskolebarnen uppfattar vattnets 

kretslopp. Vattnet kan förekomma i både flytande och fast form och denna omvandlig kan ske 

genom viss påverkan, till exempel snö plus vatten eller regn ger vatten eller snö blir till is 

genom att det regnar på den. De uppfattar alltså en medvetenhet om att vatten kan omvandlas. 

Den svårighet som kan urskiljas är att uppfatta hur nederbörd i form av snö bildas. Nederbörd 

i form av snö och/eller regn bildas genom att vattenånga i luften kondenserar det vill säga bli 

till små små molndroppar-vattendroppar-regndroppar och/eller iskristaller beroende på 

temperaturen i molnet. (Mattsson, 2008). Dropparna av vatten ändrar namn när de ökar i 

storlek. 

I nederbördsprocessen och vattnets kretslopp ingår processerna evaporation (avdunstning) och 

kondensation, vilka är processer där vattnet går från flytande form till gas from och från gas 

till flytande form (Strahler och Strahler, 2010, Mattsson, 2008) Tytler (2000) har gjort en 

undersökning där förändringar i begreppsförståelsen kring kondensation och avdunstning har 

studerats hos barn i 6-7 år ålder samt barn i 11-12 års ålder. Dessa barn var visserligen en 

äldre åldersgrupp än målgruppen för denna undersökning, men den yngre åldergruppen i den 

studien var i samma ålder som de äldsta förskolebarnen i den här undersökningen. Studiens 

lektioner för att studera hur eleverna uppfattade evaporation och avdunstning utgick från olika 

vardagliga fenomen som innehåller dessa processer till exempel att studera pölar på 

skolgården torka upp. Vilket är något som händer efter nederbörd. Som tidigare nämnts i 

relation till en annan studie använde eleverna också här egna erfarenheter för att förklara 

fenomenen. Tytler (2000) menar att eleverna använder sig av sådana förklaringar i större 

utsträckning när fenomenet upplevs som svårare att förstå. Den process som upplevdes 

svårare att först var kondensation. Det kan jämföras med resultatet i denna studie, att 

förskolebarnen inte beskriver någon uppfattning om hur moln egentligen bildas. Resultatet 

visar dock uppfattningar av att nederbörd både i form av snö och regn kan komma från 

molnen och att molnen har betydelse för detta, vilket är beskrivningskategori moln. De 

beskriver även att regn eller snö ”far upp” till molnen som finns där. Vilket skulle kunna 

beskrivas som en uppfattning av evaporation. Dock inte en uppfattning som stämmer med 

verkligheten. Men Tytler (2000) undersöknings visade också just detta att eleverna hade en 

42 
 



förståelse för att vattnet ändrar läge, men inte att det ändrar form. Samt att vattnet ska upp till 

himlen eller molnen. Eleverna i Tytler (2000) undersökning beskrev även att vattnet ”for upp” 

i luften när det avdunstar (observera skillnaden på himlen/moln eller luften), men denna 

uppfattning var inget som visade sig i denna undersökning. Detta kan bero på att eleverna i 

den studien var lite äldre än förskolebarnen i den här undersökningen. Dock beskrivs i 

kategorin smälta att solen kan torka, vilket skulle kunna beskrivas som en tanke på 

evaporation (avdunstning). Förskolebarnen uppfattade även att snö är något som kan smälta 

på grund av värme och solen och att det även kan rinna ner i jorden. Detta ligger i linje med 

Sackes et al. (2010) studie som visade att förskolebarnen hade förklaringar som handlade om 

vattnets kretslopp, att vattnet försvinner ner i marken eller i håligheter. Förskolebarnen 

förklarade även att vattnet rinner till hav/floden eller avloppet. Att nederbörd sammankopplas 

med hav är något som visas i denna studie och havet uppfattas även ha en koppling till det 

vatten som finns i hemmet. Sackes et al. (2010) studie visade att de yngre förskolebarnen 

förklarade oftast att vattnet bara försvann, i denna undersökning framkom inte den 

uppfattningen, men detta skulle kunna bero på att alla förskolebarnen som deltog i 

undersökningen inte svarade på alla frågor. 

Det visade sig att begreppet kondensation var svårare att förstå än evaporation. Eleverna i 

Tytler (2000) studie var en vanlig förklaring ”det bara är så” för att förklara vad som hände 

kring evaporation och kondensation. Detta var inget som syntes i den aktuella studiens 

resultat utan förskolebarnen hade olika uppfattningar om snö och hur snör relaterar till 

vattnets kretslopp att uttrycka. Detta var processer som är inblandade i vattnets kretslopp men 

nu ska vi komma in på hur förskolebarnen uppfattade vattnets kretslopp i sin helhet. 

Att barn i den här åldern har en förmåga att uppfatta att vattnet förekommer i ett kretslopp har 

visats i tidigare forskning. Bland annat Sackes et al. (2010) och Christidou och Hatzinikita 

(2006). Sackes et al. (2010) studie inkluderade förskolebarn i åldern 4-6 år. Undersökningen 

visade att de äldre barnen hade förklaringar om vart vattnet tar vägen efter att det har regnat 

dessa handlade om att vattnet försvinner ner i marken eller i håligheter, till hav/floden eller 

avloppet. I den aktuella undersökningen uppfattade förskolebarnen att snö liksom regn är 

vatten. De uppfattade att vatten är något som kan förflytta sig till exempel genom att snö först 

smälts och sedan spolas ned i toaletten och efter detta renas och sedan kommer ut i havet igen. 

De uppfattar att snö kan bli det dricksvatten som finns i kranen i hemmet. De yngre barnen i 

Sackes et al. (2010) undersökning förklarade oftast att vattnet bara försvann, detta var inte 

något som upptäcktes i resultatet i den aktuella undersökningen. Christidou och Hatzinikita 
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(2006) studie visade att förskolebarnen såg moln som en slags behållare som innehåller 

regnvatten. Dessa behållare molnen fylls på med vatten från andra behållare från hav eller 

sjöar och att behållarna släpper ut regnet igen. Som tidigare nämnts uppfattades snö vara 

sammankopplat till havet. Uppfattningar om att moln fungerade som ett slags behållare 

(Christidou och Hatzinikita, 2006) var inget som framkom i denna studie. Moln uppfattas 

dock som något som något som är viktigt för att nederbörd ska falla, regn och snö kommer 

från dessa. Moln beskrivs som något som kan förändras, de kan byta färg de kan även flyttas 

av vinden och gå sönder i mindre bitar. Sackes et al. (2010) resultatet visade att 

förskolebarnen hade svårt att koppla ihop att regn kommer från just moln. Men resultatet från 

samma studie visade att förskolebarnen uppfattade att moln rör på sig och att de kan ändra 

färg och att detta sammankopplades med regn. Andra uppfattningar av molnen var till 

exempel att de blir mindre när det regnar och att de sedan blir de större igen. I den aktuella 

undersökningen beskrevs att moln rörs med vindens hjälp. Så på dessa punkter verkar 

förskolebarnen ha liknande uppfattningar som visats i tidigare forskning. Moln uppfattas 

kunna ha olika färger, och något som kan gå sönder i mindre delar, men detta var inte något 

som uppfattades ha ett samband med snö eller regn. Men det kan vara en korrekt uppfattning. 

Bogren et al., (2008) förklarar molns utseende, de kan ha olika former (större och mindre 

delar) och vara vita eller gråa, de karakteristiska utseendena hör ihop med vilken molntyp det 

är frågan om och därigenom också vilken form och vilken intensitet av nederbörd de ger 

upphov till. Förskolebarnen i denna studie uppfattade moln som gjorda av något mjukt, garn, 

sand, potatismjöl eller ull från får. Att moln är gjort av något annat material än 

vattendroppar/iskristaller (Mattsson, 2008) är även något som visats i Sackes et al. (2010) 

studie där det beskrevs att moln är gjorda av bomull eller rök, där det till exempel kopplades 

till bomull för att det är vitt. I den aktuella undersökningen kopplades snö och regn till något 

som kom från molnen men samtidigt beskrevs de bestå av något helt annat. 

Att förskolebarnen har uppfattningar av nederbörd i form av snö visas i resultatet genom de 

varierade beskrivningskategorierna. Smolleck och Hershberger (2011) drog slutsatsen från sin 

studie att barn i åldern 3-8 år har förmåga att uttrycka vetenskapliga idéer och att de ofta 

utvecklar egna förklaringsmodeller för detta. Dessa förklaringsmodeller utgår ofta från 

barnens egna erfarenheter och de motsvarar ibland inte verkligheten. Något som Smolleck 

och Hershberger (2011) påpekar att är viktigt att uppmärksamma genom att dessa 

förklaringsmodeller kan leda till vidare missuppfattningar i andra undervisningssituationer 

längre fram i tiden. 
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Nederbörd i form av snö och vattnets kretslopp är utskrivna som strävansmål i Läroplanen för 

förskolan Lpfö 98 och det beskrivs även att det är utifrån barnens erfarenheter som 

verksamheten bör bedrivas (Skolverket, 2010) Detta kan enligt Utbildningsdepartementet 

(2010) innebära just vattnets former och väder. Resultatet av denna undersökning beskriver 

förskolebarns varierade uppfattningar av nederbörd i form av snö vilka alltså speglar deras 

erfarenheter av snö.  
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6. Diskussion 
Diskussionen indelas här under fyra rubriker, generell diskussion som behandlar det viktigaste 

som visat sig i undersökningens resultat. Därefter berörs resultatets relevans för den 

pedagogiska verksamheten i förskolan. I metoddiskussionen diskuteras hur metoden för 

undersökningen har fungerat och vad som kan ha påverkat undersökningens reliabilitet och 

validitet, andra erfarenheter som gjorts och vad som skulle kunna förändras vid en liknande 

undersökning. Till sist resoneras kring vidare forskning på området. 

6.2 Generell diskussion 
Allra först presenteras det viktigaste som har visats sig i undersökningens resultat. När 

undersökningen inleddes var syftet är att undersöka vad förskolebarn i åldern cirka 4-6 år från 

två olika förskolor i sydvästra Sverige har för uppfattningar av nederbörd i form av snö. För 

att sedan göra syftet mer specifikt och undersökningsbart formulerades frågeställningarna 

”vilka uppfattningar har förskolebarn av nederbörd i form av snö?” för att ta reda på hur 

förskolebarn uppfattar snö i sig samt ”vilka uppfattningar har förskolebarn av hur snö 

relaterar till vattnets kretslopp?” för att undersöka deras uppfattningar av vattnets kretslopp 

just i relation till snö. Resultatet blev de beskrivningskategorier som presenteras i resultatet. 

Jag upplever att förskolebarnen hade ”lättare” att beskriva hur de uppfattade vattnets 

kretslopp än att beskriva vad snö är, i och med att det fanns fler variationer av 

beskrivningskategorier angående snö än hur snö relaterar till vattnets kretslopp. De fem 

beskrivningskategorier som urskiljdes för barns uppfattningar av snö är 1. föremål för 

aktivitet, 2. Att det har vissa egenskaper, underkategorierna: egenskaper som kan ses, 

egenskaper som kan kännas, innehåller något speciellt (i detta fall maskar), 3. Beroende av att 

vissa förhållanden uppfylls, underkategorierna: årstid, kallt väder, 4. Kommer från himlen och 

molnen med underkategorierna: kommer från himlen, kommer från molnen, 5. Variation i 

vattnets former med underkategorierna: fast, flytande. 

Det verkar svårare att uppfatta eller definiera vad snö är för förskolebarnen, med tanke på att 

det varierar så mycket kring vad de uppfattar att snö är. Allt ifrån som föremål för aktivitet 

som att bygga snögubbar, årstiderna, moln och att snö är en variant av vatten. Att nederbörd 

kopplas till aktivitet har inte visat sig i tidigare forskning men detta skulle kunna bero på att 

snö till skillnad från regn är något som går att göra mera aktiviteter med. Som jag nämnde i 

inledningen är snö något som jag har erfarenheten av att barn tycker är roligt. Att snö 
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uppfattades innehålla små maskar tyckte jag speciellt var en intressant uppfattning. Jag 

relaterar det till min barndom då vuxna sagt att ”äter du snö får du mask”. Kanske har detta 

förskolebarn liknande erfarenheter som har påverkat till nämnda uppfattning, eller så förhåller 

det sig på ett helt annat sätt. En snöflinga består av iskristaller. Så när barnen uppfattar att is 

har något att göra med snön är det en rätt korrekt uppfattning. Fast barnen kopplade det mera 

till att frysa in vatten. Men en snöflinga blir ju inte till på samma sätt. Moln uppfattades vara 

viktigt för nederbörd, både i form av snö och regn, men samtidigt beskrevs att moln består av 

något mjukt material t.ex. ull från får. Men moln kopplades även ihop med snö genom att 

både snö och moln är vitt och därför är de också likadana. Förskolebarnen i denna 

undersökning hade inte några religiösa uttalanden angående orsakerna till nederbörd vilket är 

något som har visat sig i tidigare forskning. Detta skulle kunna bero på kulturella skillnader, 

då den tidigare studien var gjord i ett annat land än Sverige. 

Beskrivningskategorierna som kunde urskiljas för hur snö relaterar till vattnets kretslopp var 

följande 1. vatten i olika former med underkategorierna: fast, flytande, 2. moln, 3. hav, 4. 

smälter med underkategorierna: solen, jord. Förskolebarnen uppfattade att snö är is eller 

vatten, men hur det egentligen blir snö är svårare att uppfatta. Moln är viktiga för att snö ska 

falla från dem men det är svårt att uppfatta hur snön bildas och vad moln egentligen är. Moln 

är en ganska abstrakt företeelse trots att de nu går att se, det går inte att ta på dem och det går 

inte att titta närmare på dem om man nu inte till exempel flyger. Enligt tidigare forskning 

Smolleck och Hershberger (2011) tar barn/elever hjälp av förklaringsmodeller som baseras på 

egna erfarenheter, detta visade sig även i denna undersökning. Jag kan de logiken i att jämföra 

fårets ull med molns utseenden. Vatten och/eller snö beskrevs som något som ska upp i 

molnen, det vill säga de är medvetna om att snö eller vatten behöver finnas där för att det ska 

falla snö. Det vill säga att de förklarar en avdunstningsprocess, dock inte på ett korrekt sätt 

men de är medvetna om att det är något som sker men inte riktigt hur. Uppfattningar om att 

snö och vatten cirkulerar vidare i kretsloppet finns också, det finns till och med uppfattning 

om att snön kan bli vatten och renas genom att transporteras genom avloppssystemet. Snön 

kan också smälta och då finns värme och sol med som viktiga faktorer. Vattnet kan sedan 

försvinna ner i jorden. Vad som hände exempelvis efter att vattnet sipprat ner i jorden 

presenterades inga uppfattningar av eller att vattnet skulle ha avdunstat från marken visade sig 

inte heller. 

Det ”nya”/intressanta med denna undersökning är att den har fokus på en annan form av 

nederbörd än tidigare forskning som har varit inriktad på regn. Förskolebarnen har 
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uppfattningar av snö och hur snö relaterar till vattnets kretslopp och de uppfattningar som 

visat sig bekräftas delvis av tidigare forskning kring nederbörd och vattnets kretslopp samt de 

processer som ingår där till exempel Sackes et al. (2010), Christidou och Hatzinikita (2006) 

eller Tytler (2000). 

Förskolebarnen har till viss del uppfattningar som stämmer med hur det faktiskt är, vilket 

skulle med andra ord kunna sägas att de är mer vetenskapliga. Det som verkar svårt att 

uppfatta är hur själva bildningen av snö/snöflingor går till och det som det som också är 

kritiskt är hur vatten avdunstar eller kondenserar. Avdunstning beskrivs med vaga 

uppfattningar medan uppfattningar för kondensation inte kunde urskiljas. Detta kan tänkas 

vara svårare för att uppfatta eftersom det är processer de inte själva kan se. Tidigare forskning 

har också observerat att till exempel kondensering som är en process som inte går att ”se” när 

det händer är svårt att uppfatta. Att dessa aspekter är svårare att uppfatta kan kanske vara värt 

att beakta i undervisningssituationer. De uppfattningar som verkar mest utvecklade det vill 

säga bäst motsvarar så som det är fallet i verkligheten är de delar av fenomenen som går att 

observera. 

Avslutningsvis några mer allmänna tankar kring resultatet och undersökningen i sin helhet. 

Att ta del av barnens uppfattningar har även get mig nya perspektiv på omvärlden och också 

väckts nya frågor om de undersökta fenomenen under undersökningens gång. Till exempel 

Hur känns moln? Kan man känna på moln? Och utifrån det kan man säga att moln är mjuka? 

Att verkligen sätta sig in i barns olika/varierade sätt att uppfatta omvärlden har också gett mig 

nya perspektiv på fenomenet nederbörd och snö hur detta relaterar till vattnets kretslopp. 

Genom att försöka förstå hur barnen uppfattar fenomenen har jag varit tvungen att sätta mig 

in barnens erfarenheter och uppfattningar av fenomenen. Och därigenom fått nya perspektiv 

”Hur blir det om fenomenet uppfattas på det här sättet?”. Jag har därigenom också lärt mig 

något genom att göra undersökningen. Förskolebarnens uppfattningar verkade till en början 

ibland inte logiska för mig, men när jag försökte ta deras perspektiv kunde jag inse det logiska 

i deras resonemang. Att uppfatta det på de olika sätt som de gjorde kunde faktiskt stämma 

överens med hur det verkligen är. Och vad skulle jag egentligen själv ha svarat på de frågor 

som jag intervjuade barnen utifrån. Vad skulle vuxna i allmänhet säga? På till exempel vad är 

snö? Jag har under skrivandets gång lärt mig mycket mer om nederbörd och i synnerhet snö 

och upptäckt att det finns så mycket mer att lära, så ännu kan inte jag säga ”Jag kan allt om 

snö!” som ett barn sade till mig i början av en intervju. Vissa saker kanske man tar för givet 

eller inte reflekterar över hur det egentligen är. Kanske vi vuxna, både i hemmen och på 
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förskolan påverkar förskolebarnens vardagsföreställningar med att vi tar förgivet hur något är 

eller inte medvetet tänker efter och då presenterar ”enkla” förklaringar för barn, fastän de har 

förmågan till att inneha insiktsfulla uppfattningar om sin omvärld! 

6.3 Didaktiska implikationer 
Tidigare i detta huvudkapitel har undersökningens resultat diskuterats, nu ska diskussionen 

leda vidare till vilken betydelse undersökningens resultat kan ha för förskolans verksamhet. 

Resultatet visar att förskolebarnen har uppfattningar av detta fenomen, som ibland är korrekta 

och ibland stämmer till en viss del och ibland inte alls. Därför kan de varierande 

uppfattningarna sägas representera förskolebarnens vardags föreställningar men även till viss 

del vetenskapliga föreställningar. Resultatet visar även vilka ”delar” i processerna nederbörd 

och vattnets kretslopp som är svårare att uppfatta för förskolebarnen. För att återkoppla till 

inledningen anses det enligt Andersson (2008) vara en förutsättning att utgå från vardagliga 

föreställningar för att utveckla vetenskapliga föreställningar. Genom att veta vilka variationer 

av uppfattningar som finns kan jag på ett bättre sätt möta förskolebarnet utifrån dess 

erfarenheter och planera verksamheten så att deras begrepps förståelse kan utvecklas. 

Speciellt de områden som förskolebarnen inte hade så utvecklade uppfattningar om eller som 

verkade svårare att uppfatta ser jag som intressanta eftersom ”krut” då kan läggas på att öka 

förskolebarns förståelse på dessa områden. Att förstå helheten av nederbördsprocessen är 

viktigt för att kunna få en uppfattning om vattnets kretslopp. Som nämnts tidigare är vattnets 

kretslopp något som förskolebarn enligt Läroplanen för förskolan Lpfö 98 (Reviderad 2010) 

bör öka sin medvetenhet om. (Skolverket, 2010)  

Innan undersökningen hade jag, vid jämförelse med nuläget, en mycket vag uppfattning om 

förskolebarns uppfattningar på området. Om jag som pedagog inte frågar och inte lyssnar 

efter förskolebarns uppfattningar kommer jag inte heller att få veta något! Jag har fått djupare 

insikt i att ta reda på förskolebarns uppfattningar av något, både hur frågor ställs och hur 

samtalet förs, samt att man verkligen behöver lyssna. Ofta kanske fokus inte är på att ”bara 

prata” och då kanske inte samtalet får så mycket utrymme. Att ta del av barns uppfattningar 

av omvärlden är mycket intressant och de har mycket att uttrycka om de tillfrågas och jag som 

pedagog lyssnar. Metoden att intervju tänker jag mig är överförbar på andra områden som 

förskolans verksamhet ska innehålla och en erfarenhet som jag kommer att ha med mig ut i 

yrkeslivet. 
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6.4 Metoddiskussion 
De etiska aspekterna som har tagits i beaktande vid undersökningens genomförande har 

beskrivits tidigare i examensarbetet. Barnen i denna undersökning upplevde jag som positivt 

inställda till att delta i intervjun och att de verkade tycka det var roligt att prata och en del 

skratt förekom också. Trots detta har jag funderat på följande, ett dilemma som jag upplevde 

under undersökningens gång i anslutning till intervjuerna var hur stor frihet förskolebarnen 

egentligen upplever att de har vad gäller deltagande i undersökning, inspelning och så vidare. 

Visst de tillfrågas men kan och upplever de att de kan svara vad de vill? Det vill säga om de 

upplever ett faktiskt inflytande över sin situation, eller om det är vana att det är de vuxna som 

bestämmer. Jag försökte beskriva vad det innebär att delta i undersökningen på ett sätt som 

skulle vara förståeligt men funderar på om förskolebarnen egentligen kan uppfatta helheten 

och sammanhanget av sitt deltagande. 

Urvalet av förskolebarn påverkades till viss del av pedagogerna då de valde några 

förskolebarn till vilka vårdnadshavare de skulle dela ut missivbrev. Detta kan ha påverkat 

vilken data som kunde samlas in. Under en av undersökningarna då alla barnen samlades 

innan intervjuerna var det många av barnen (utöver de barn vars vårdnadshavare var 

tillfrågade) som ville göra intervjuer med mig då kom en flicka med förslaget att jag borde 

skriva alla vars namn som ville vara med på en lapp och sedan dra lott bland dem. Detta 

kunde kanske varit en urvals metod om det hade varit okej att tillfråga vårdnadshavare efteråt. 

(fråga vem som vill delta och sedan fråga vårdnadshavare). Detta var på avdelningen där jag 

kände barnen bra och det var väldigt positiva till att jag var på besök, så det berodde nog på 

det. 

Att lyssna av och transkribera intervjuerna gav mig en djupare insikt i att det är viktigt hur jag 

lyssnar på barnen och hur jag ställer frågor och att vissa aspekter av ett samtal/intervju med 

barn inte går att urskilja innan inspelningen lyssnats av och gärna då flera gånger. Då kommer 

upptäckter som till exempel ”Oj, där borde jag kommit med en följdfråga!” för att gå djupare 

in i barnets uppfattningar om något istället för att bara svara okej eller mm för att bekräfta att 

jag lyssnat på barnet. Som nämnts i kapitlet metodkritik beskriver Stukát (2005) att reliabilitet 

handlar om hur frågor ställs och hur intervjupersonernas uttalanden tolkas och om någon 

annan skulle kunna göra samma bedömning av data som jag har gjort. För att klargöra vad 

som kan ha påverkat undersökningens resultat har intervjuernas genomförande beskrivits 

noggrant för att läsaren själv ska kunna göra en bedömning. Proceduren för data analys 

beskrivs även denna med tanken om att läsaren ska få en tydlig bild av förfarandet. Nedan 
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diskuteras några olika aspekter jag själv reflekterat över angående undersökningens 

reliabilitet. En upptäckt som gjordes var att ibland missas vissa aspekter vid samtal med flera 

barn samtidigt. Några gånger missade jag helt att bekräfta och följa upp barnens svar, vilket 

var synd nu eftersom jag nu undrar vad barnet skulle ha fortsatt att berätta då. Att lyssna av 

intervjuerna var ibland svårt då barnen ibland pratade i mun på varandra och det blev svårt att 

urskilja vem som egentligen sade vad. Men efter att ha lyssnat igen gick det lättare att höra. 

Trots detta känner jag att det var positivt att intervjua dem i grupp eftersom jag upplevde att 

det kändes tryggt för barnen och att detta ledde till att de mer än gärna pratade. Jag var rädd 

att barnen inte skulle vilja prata eller vara nervösa om de intervjuades ensamma och i så fall 

skulle inte någon data blivit insamlad överhuvudtaget. Ibland blev någon avbruten i något han 

eller hon skulle säga. Ibland fyllde de i varandras meningar i samtalet, något som självklart 

påverkat resultatet. Men undersökningens ansats går ut på att de intervjuade kan lära sig något 

av intervju situationen. Detta kan de också ha gjort genom att förskolebarnen i det stora hela 

lyssnade mycket noggrant på varandras uttalanden. Ibland hjälptes de åt eller svarade 

gemensamt på en fråga jag ställde genom att de fyllde i varandras svar. Andra gånger var det 

något av förskolebarnen som sade sig sitta inne med det rätta svaret och rättade de andra och 

förklarade hur det var istället fastän den som rättade hade en felaktig ”uppfattning”. Eftersom 

rollen som intervjuare inte var att rätta barnen kan de därför ha fått nya eller ändrat 

uppfattningar under intervjun som är mer eller mindre felaktiga. Jag upplevde som sagt att 

barnen påverkade varandra men även att de verkade fundera självständigt och tog frågorna 

mycket seriöst. Kanske det till och med funderade över något de tidigare inte hade reflekterat 

över och på så sätt lärde sig något av/under intervjun? Detta ligger dock i linje med 

undersökningens fenomenografiska ansats som enligt Marton och Booth (1997/2000) innebär 

att det intervjuade också kan lära sig något under intervjusituationen. Detta innebär också att 

om förskolebarnen intervjuades på nytt skulle förmodligen resultatet bli ett annat. Meningen 

med fenomenografin är enligt Marton och Booth (1997/2000) även att se om resultaten är 

rimliga utifrån den data som samlats in vid undersökningen. Att visa en kort film av det som 

intervjun skulle behandla kan också ha påverkat undersökningens resultat. Att barnen beskrev 

snö som vit och att himlen är vit och att de är likadana och att snön därför kommer från 

himlen, kan ha påverkats av filmen som inledde intervjusituationen. Denna film visade vit snö 

på marken och en himmel som var helt täckt av vita moln. Att barnen uppmärksammade detta 

och kopplade tillbaka till filmen var något som jag endast uppmärksammade vid ett tillfälle. 

Förskolebarnen pekade då på datorskärmen och förklarade för mig hur det låg till. Men de kan 

ju självklart ha återkopplat till den fastän jag inte märkte detta. Detta kan självklart ha 
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påverkat deras uppfattningar. Men det gjorde även att intervjun fick en naturlig inledning till 

ämnet, vilket upplevdes som positivt, ur min synvinkel både för mig och barnen. Min förmåga 

att bearbeta data får också antas ha påverkat undersökningens reliabilitet, trots att jag har 

försökt rätta mig efter de fenomenografiska principerna för att analysera data, eftersom jag 

inte tidigare har någon erfarenhet att arbeta utifrån denna ansats. 

Reliabilitetsbegreppet är enligt Stukát (2005) nära förknippat med validitetsbegreppet och 

innebär om undersökningen undersökt det den syftat till att undersöka. Trots dessa 

funderingar kring undersökningens reliabilitet anses syftet ha uppfyllts eftersom resultatet 

visar förskolebarns varierade uppfattningar av nederbörd i form av snö. Ett resultat som är 

unikt i och med att det kan sägas beskriva de uppfattningar som förskolebarnen gav uttryck 

för just då och de uppfattningar jag lyckades fånga. Enligt en fenomenografisk ansats så som 

den beskrivs av Marton och Booth (1997/2000) kan slutsatser dras om på vilka olika sätt ett 

fenomen skulle kunna uppfattas för en viss grupp av människor. I detta fall måste denna 

undersöknings ringa omfattning tas i beaktande, därför går det inte att säga om andra 

förskolebarn skulle presentera en liknande variation av uppfattningar. Bara att det skulle 

kunna vara så. 

6.5 Vidare forskning 
Denna undersöknings resultat visar de varierade uppfattningar förskolebarn har av nederbörd i 

form av snö. Vidare forskning skulle förslagsvis kunna undersöka hur resultatet skulle kunna 

användas för att förändra förskolebarns uppfattningar. Detta genom att till exempel först 

studera barns uppfattningar av snö genom till exempel en intervju för att sedan genomföra 

undervisning på området under några tillfällen för att sedan studera hur deras uppfattning av 

snö har förändrats. Då skulle man både studera hur barnen uppfattar något och även vilken 

undervisningsmetod som är effektiv för att barnen ska kunna ändra sina uppfattningar till mer 

vetenskapliga. Samt även studera hur förståelse skapas för det förskolebarnen inte utrycker 

någon uppfattning av, då tänker jag till exempel på hur moln bildas och vad som gör att 

nederbörd faller, vilket resultatet visade att de inte har så utvecklade uppfattningar av. Då 

skulle fokus dock ligga mera på hur undervisningen bedrivs vilket inte har varit fallet vid 

denna undersökning, utan endast att beskriva förskolebarnens utgångspunkt för undervisning. 

Ännu ”smalare” undersökning, eftersom det märktes att förskolebarnen hade varierande 

uppfattningar om samma sak. Alternativt en undersökning över längre tid för att intervjua dem 

om samma sak flera gånger.    
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Bilaga 1 Missivbrev till vårdnadshavare 
Hej! 

Jag heter Ylva Källgren och läser sista terminen på lärarutbildningen vid Högskolan i 
Halmstad. Jag skriver nu examensarbete om ”förskolebarns uppfattningar av snö”. För att 
studera detta skulle jag vilja intervjua ditt/ert barn och få fram olika kommentarer från barnen. 

Intervjun kommer att genomföras i grupp tillsammans med några andra barn här på 
avdelningen, genom att vi tillsammans pratar kring ämnet utifrån några frågor under cirka 10 
minuter. Syftet är INTE att på något sätt se vad barnet kan, utan att se på vilka olika sätt barn 
beskriver detta. Samtalet kommer att spelas in med någon form av ljudupptagning för att göra 
det möjligt för mig att leda samtalet och samtidigt dokumentera det som barnen säger. 
Intervjuerna kommer att avlyssnas av mig och endast användas för detta examensarbete. Inga 
uppgifter som skulle kunna härledas till ditt/ert barn kommer att användas i examensarbetet. 
Barnet kan när som helst avbryta sitt deltagande. 

Efter ett eventuellt medgivande från dig/er kommer barnet vid mitt besök på förskolan 
att tillfrågas om att delta. 

Vill ni fråga något så hör gärna av er till mig! 

 

Vänlig hälsning    Handledare för examensarbetet: 

Ylva Källgren   Ewa Wictor: xxx.xxxxx@hh.se 

xxx xxx xx xx   Ingrid Nilsson: xxxxxx.xxxxxx@hh.se 

xxxxxxxx@student.hh.se 

 

 

Lämna blanketten senast dag datum (Denna del kan klippas av och ovanstående 
information sparas) 

Ja, vårt/mitt barn får deltaga i intervjun. � 

Nej, vårt/mitt barn får inte deltaga i intervjun. � 

 

Vårdnadshavares underskrift:  

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

Barnets namn: 

-------------------------------------------------- 
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Bilaga 2 Intervjufrågor 

 

Vad såg vi på filmen? 

Vad tror ni snö är?   

Var tror ni snö kommer ifrån? 

Hur tror ni det blir snö? 

När kan det finnas snö? 

Vart tror ni att snön tar vägen? 

Vad är ett moln? 

Hur tror ni moln ser ut? 

Vad tror ni moln är gjorda av? 

 

Förslag på följdfrågor: ”Hur menar du?” ”Kan du berätta mera?”, ”Kan du förklara hur det går 

till?”, ”Hur kan man veta det?”, ” Kan det vara på några fler sätt?”, ”Vad händer sen?” 
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