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Sammanfattning:  
 

Syftet med studien är att se vad barn har för uppfattningar om människokroppen och hur ser 

vi ut på insidan samt vad barnen vet om hur magen och hjärtat fungerar. Kvalitativa intervjuer 

användes för att ta reda på barns uppfattningar om kroppen och tolkningar av organens 

funktion. I studien framgick det att, hur mycket barnen lär sig beror på intresset hos det 

enskilda barnet om specifika organ eller helorgansystem t.ex. magens placering och funktion 

hade flera barn klart för sig än hjärtats funktion. Bygger man undervisningen eller en aktivitet 

utifrån barnens intresse vill också barnen lära sig.  
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1 INLEDNING 
 

 

Vi har nog alla fascinerats av hur vår kropp fungerar och hur alla organ samarbetar. Precis på 

samma sätt har barnen också funderingar om hur vår kropp fungerar. För att besvara barnens 

frågor och funderingar krävs en gynnsam miljö och tillåtande attityd där barnen vågar 

uttrycka sina uppfattningar. Det behövs också lyhörda vuxna som är intresserade av det barn 

har att säga. Lpfö 98 säger att förskolan ska lägga grund för barnens livslånga lärandet. Därför 

är undervisning om människokroppen en självklarhet för mig som blivande förskollärare. 

Piaget i Evenshaug & Hallen (2001) förespråkar att barn bygger upp sina kunskaper på redan 

existerade kunskaper. En bra bild av förskolebarnens kunskapsnivå kan göra det lättare för 

pedagoger att utveckla barnens kunskap om människans fysiologi så att de får det lättare i 

skolan. 

 

Under min vfu – period kom barnen och bad oss pedagoger känna efter hur fort deras hjärta 

dunkar efter att ha sprungit, eller sagt varför dunkar mitt hjärta? Det var detta som väckte 

intresset hos mig. Jag ville veta vad barn har för uppfattningar om hur vi människor ser ut och 

hur det fungerar på insidan av oss. Enligt Lpfö 98 är ett av förskolans uppdrag att hjälpa 

barnen erövra ny kunskap genom iakttagelser, samtal och reflektion. Lust, glädje och positiv 

bekräftelse är viktiga inslag för barns lärande menar Johansson (2003). 

Jag vill genom lek och utforskande arbetssätt göra kunskapen sammanhängande och 

mångsidig. Nu hade barnen själva reflekterat att något händer med hjärtat när man springer. 

Andersson (2008) påpekar att innan barnet börjar i skolan vet de att när man blir hungrig äter 

man mat och man blir svettig av att springa. Hatano och Inagaki i Teixeira (2000) menar att 

förskolebarn har någon form av biologiska kunskaper, därför borde man redan i förskolan 

eller i de lägre årskurserna börja med biologiundervisning.  

 

1.1 Undervisningsmetoder i biologi  

 

Enligt Andersson (2008) lär sig elever de biologiska systemen ett i taget och kan inte relatera 

dessa till varandra, för att undervisning är upplagd så. Har elever god kunskap om människans 

organsystem kan de lättare lära sig om andra organismer menar Andersson (2008).  

Tunnicliffe & Reiss (2001) påpekar också betydelsen av förbättring i biologiundervisningen. 

Ur undervisning synvinkel innebär detta att i stället för att lära elever först hela organsystem 

och sedan gå in mer detaljerat och lära om ett specifikt organ, kan man börja med enskilda 

organ och sedan lära barnen att ett antal organ förenas till ett helorgansystem, till exempel att 

matstrupen är ansluten till magen. Resultat från Tunnicliffe & Reiss (2001) studie visar att de 

flesta elever tror våra organ hänger fritt inuti våra kroppar och inte är anslutna till varandra 

fast de har genomgått undervisning i biologi. Elever tycktes tro att deras kroppar är tomma 

inuti och att de olika organsystemen inte har något samband med varandra.  

 

Teixeira (2000) skriver att barn konstruerar biologi successivt genom daglig erfarenhet. 

Sociokulturella sammanhang där barn utsätts för biologisk information är avgörande för ett 

avancerat biologisk kunskapssystem.  

Genom sin studie ville Teixeira veta om hur biologisk kunskap är organiserad av barn innan 

formell undervisning vidtas. Teixeira ville ha en grund för hur man kan underlätta barns 

kognitiva utveckling. Baserat på resultatet ville han att man styr innehållet och hittar lämpliga 
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metoder för undervisning i biologi. För att det ska vara möjligt krävs det olika riktlinjer i 

biologiundervisningen menar Teixeira (2000). 

 

1.2 Kunskap och lärande 

 

Johansson (2003) skriver om samspelande atmosfär där pedagogen är lyhörd, närvarande och 

engagerad i barnens värld. I en samspelande atmosfär arbetar pedagoger med att möta och 

förstå barnens intresse. Pedagogen är nyfiken för att förstå barnsupplevelser och fokus riktas 

mot barnet. Gemenskapen är stark mellan barnen och pedagoger och man har roligt 

tillsammans (Johansson 2003). 

 

Evenshaug & Hallen (2001) menar att innehållet i undervisningsmomentet måste vara 

intressant och ha anknytningar i barnets verklighet för att barnen ska bli uppmärksamma.  

Doverborg och Pramling (1995) menar att det är i vardagliga situationer barn upptäcker och 

får erfarenheter och det är upp till läraren att ta tillvara dessa erfarenheter och göra dessa till 

kunskaper och förståelse med hjälp av reflektion. Enligt Enochson(2009) lär sig elever utifrån 

miljön de befinner sig i samt att kunskapen sätts i sammanhang som är begripliga för eleven. 

Både miljön och sammanhang är viktigt för utveckling av lärandet. Det betyder att eleven 

bygger de nya kunskaperna utifrån de kunskaper som redan finns menar Enochson(2009). 

Tamm (1979) påpekar att man kan jämföra tankearbetet som experimenterande, där barn 

söker och formulerar om sin kunskap. Kunskap är något som barnet måste tillägna sig själv, vi 

kan bara undervisa, men läraren bör be om en förklaring för att veta säkert i fall barnet förstått 

eller bara svarar mekanisk, utan att tänka (Tamm 1979).   

Ett förhållningssätt där man har tilltro till barns förmåga menar Johansson (2003) bygger på 

stor respekt från pedagogens sida gentemot barnet. Barnet ses som en deltagande person i sin 

kunskapsprocess. Barnen förutsätts ha avsikter, förmåga att förstå och ta ställning till olika val 

de gör. Pedagoger arbetar med att göra barnen medvetna om inte bara deras eget lärande utan 

också om hur andra barn lär sig. Dokumentation är ett redskap vilket ger tillfälle för barnen att 

reflektera hur de själva och andra lärt sig (Johansson 2003). 

Evenshaug & Hallen (2001) menar att även om alla barn får samma undervisning är det inte 

säkert att alla förstår precis allt. De menar att det beror på att när lärare förmedlar kunskap till 

barnen försöker barnen förstå utifrån sina personliga referensramar vilket i sin tur påverkar 

barnens tolkning och uppfattning av ämnet. Läraren bör veta varje elevs speciella 

förutsättningar och därför förmedla kunskapen utifrån det.  Minnet spelar en avgörande roll då 

det finns begränsningar för hur mycket information man kan lagra och bearbeta. 

Koncentration är en annan viktigt aspekt av hur mycket barnen förstår. Med stigande ålder 

utvecklas denna förmåga och blir selektiv i skolåldern (Evenshaug & Hallen 2001) . 

 

1.3 Tidigare studier 

 

Tamm (1996) menar att både vuxna och barn har en relativt dålig bild på hur den mänskliga 

kroppen ser ut på insidan. En undersökning visade att vuxna hade svårt med att placera ut 

organ som lever, hjärta och njurar. Förskolebarn ritade ibland hjärta och att det man stoppar i 

sig t.ex. glass eller köttbullar finns inuti oss. Den bristande kroppsuppfattningen kan också 

medföra praktiska problem i vardagen, till exempel göra det svårt att lokalisera smärta hos 

barn menar Tamm.  
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 Tamm (1996) hänvisar till Gellerts studie som kanske den mest kompletta tidigare studien 

om barnens kunskaper av organ. Gellert intervjuade 96 barn i USA från 4 till 16 års ålder. 

Gellerts undersökning genomfördes på patienter som varit på sjukhus av olika skäl. Dessa 

barn ritade ett friskt organ t.ex. hjärta, placerade det på rätt plats och visste att det heter hjärta 

dessutom ritade dessa barn ett sjukt hjärta också. Enligt Tamm visar undersökningen att har 

man haft personliga erfarenheter och varit sjuka i t.ex. benbrott och blindtarm vet man namnet 

och placeringen av organet.  

 

Teixeira (2000) undersökte vad barn har för uppfattningar om kroppens sätt att ta tillvara på 

maten vi äter. Undersökningsgruppen var barn mellan fyra och tio år. Han undersökte barnens 

kunskaper om matspjälkningssystemet, om dess struktur och funktion. Barnen ombads fylla i 

organ på de bilder de fick. Resultatet visade enligt barnen att munnen, strupen, magen och 

anus ingick i vårt matspjälkningssystem. De äldre barnen nämnde strupen men inte de allra 

yngsta barnen. Det var vanligare att barn vid tio års ålder nämnde anus än barn vid fyra års 

ålder. 

 

Tunnicliffe & Reiss (2001) undersökte barns förståelse om vad som finns inuti oss. I studien 

ingick 158 barn från fyra år upp till gymnasieskolans första år. Deras resultat visade att även 

om barnen hade fått undervisning i biologi visste de inte hur allt hänger ihop även om barnen 

visste vilka organ vi har och att vi har skelett. Barnen ritade organen isolerat och ofullständigt 

utan någon koppling mellan dem. T.ex. kräver skelettet muskler, muskelsystemet kräver 

nerver och så vidare. Bara en av femtio ritade cirkulationssystemet. En svårighet kan vara 

enligt Tunnicliffe & Reiss att barnen vet vad som finns inuti oss men har svårighet att rita det. 

Intressant var hjärtat, ofta format som på alla hjärtanskort. Tunnicliffe & Reiss skriver att 

barnen antingen tror ett hjärta bokstavligen ser ut så eller om det företräder symboliskt eller 

som en förkortning från kort, tecknad film eller reklam. 

 

Özsevgec (2007) har undersökt om barn vet vilka organ de har och vad är organens funktion. 

Han genomförde studien i Turkiet och i undersökningen deltog 55 elever från årskurs 6 och 

57 elever från årskurs 8. Eleverna fick konturer av en människa ritat på ett papper och ombads 

rita vilka organ en människokropp har och vidare skriva dess funktion. Dessa elever valdes 

för att i Turkiet lär sig elever redan i årskurs sex om både organens namn samt dess placering 

och funktion t.ex. skelett, cirkulationssystem och utsöndringsorganen. I årskurs 8 lär sig 

elever dessutom om genitalasystem.  

Resultat visade att elever visste vilka organ vi har, men hur dessa organ hänger ihop och 

bildar ett organsystem visste de flesta inte. Dessutom visste inte eleverna organens placering, 

form och funktion. T.ex. var det vanligare att tro att vi har hjärta för att överleva. Bara en elev 

från årskurs 8 visste att hjärtat cirkulerar blodet. 

 

Prokop, Fancovicová & Tunnicliffe (2009) undersökte om barnens kunskaper skiljer sig när 

man ber barnen rita generellt vilka organ de tror vi har i vår kropp eller om man specifik ber 

dem rita urin – och hormonsystemet. Studien genomfördes i Slovakien och barn mellan tio 

och femton år deltog. Resultaten tydde på att det finns skillnad mellan generella och specifika 

instruktioner samt barnens nuvarande kunskaper om människokroppen. Forskarna menar att 

lärare behöver ha kunskap om ett ämne, i detta fall urin och endokrina system innan de inleder 

undervisning för att kunna hjälpa sina elever. Urinvägarna är för de flesta barn något som de 

delvis upplevt först genom sina egna utsöndringar medan det endokrina systemet kan vara 

dold fram till puberteten. 
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1.4 Teoretisk bakgrund 

 

Tamm (1996) undrar hur kommer det sig att barn vet magens placering innan det vet hjärtats? 

Jean Piaget teori förklarar hur barns förståelse och kunskap förändras och utvecklas med 

stigande ålder. Enligt Tamm (1996) menar Piaget att barn konstruerar kunskap om sig och sin 

omvärld genom dagliga aktiviteter och i sin närmiljö. Piaget delar in barns utvecklingsstadium 

i fyra olika stadier och dessa är: 

 

1. Det sensomotoriska stadiet (0-1,5 år) 

2. Det preoperationella stadiet (ca 2-7 år) 

3. De konkreta operationernas stadium (ca 7-11 år) 

4. De formella operationernas stadium (ca 11-12 år)  

(Tamm 1996, s.13) 

 

 

Det sensomotoriska utvecklingsstadiet (0-1,5 år) 

I det stadiet lär barnet sig tänka genom sin mun, öron och händer. Begrepp som upp och ner, 

stor och liten blir bekanta när barnet kryper och går samt undersöker allt som det kommer åt.  

 

Det preoperationella utvecklingsstadiet (ca 2-7 år) 

I det stadiet lär barnet sig att saker och ting har namn. Nu minns barnet händelser och kan 

föreställa sig saker som är icke närvarande samt fantasiera och leka. Världen blir nu 

symbolisk och barnet lär sig ord som bok och kropp. Vid fyra-fem års ålder vet de ungefär 

vad som finns inuti deras kroppar. De vet t.ex. att hjärtat pumpar blodet. Föreställningar om 

liv och död är svåra nu, allt som rör sig lever och allt som inte gör det är död för barnen.  

 

De konkreta operationernas stadium (ca 7-11 år) 

I det stadiet blir tänkandet logiskt när det gäller konkreta ting. Barnet ordnar objekt i klasser, 

kropp delas in i armar och ben. Det skiljer mellan funktion och struktur, att muskler utgör 

funktion och skellett struktur i kroppen.  

 

De formella operationernas stadium (ca 11-12 år)  

I det stadiet resonera barnet logiskt och abstrakt. De förstår nu hur organ fungerar och är 

relaterade till varandra. Men de vet inte allt om sin kropp då informationen kan vara felaktiga 

eller färgade av fördomar. (Tamm 1996) 

 

Enligt Vygotskij (1999) är det viktigt att man får hjälp med sina tankar av en jämngammal 

eller en kunnig vuxen. Genom samtal får barnen möjlighet att förstå en företeelse med hjälp 

av begrepp som den kunnige samtalspartner använder. Därför är den sociala interaktionen 

viktigt för det egna tanke utvecklingen. Detta sker inom vad Vygotskij kallar den proximala 

utvecklingszonen, Zone of Proximal Development. En lyhörd pedagog kan, genom samtal, 

vägleda barnen till att hitta lösningar på ett problem och på så sätt utveckla sina kunskaper till 

en högre nivå. 

 

Enligt Evenshaug & Hallen (2001) har både Piaget och Vygotskij en konstruktionistisk syn på 

inlärning och utveckling, vilket innebär att det är barnet själv som konstruerar sin kunskap. 

Piaget viktlägger barnets samspel med ting i omgivningen och Vygotskij betonar att kunskap 
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skapas socialt främst genom språket, då språket styr tankeutvecklingen samt att det 

sociokulturella sammanhanget har stor betydelse för barnets utveckling.  

Evenshaug & Hallen (2001) hänvisar till Piaget som menar att inlärning och utveckling 

bygger på assimilation och ackommodation. Det innebär att barnen försöker förstå det nya 

och obekanta utifrån den kunskap de redan har, assimilation, men om barnen inte har kunskap 

om det nya sedan tidigare måste de utvidga sin kunskap för att förstå, ackommodation. 

Assimilation och ackommodation kräver enligt Evenshaug & Hallen (2001) aktivt samspel 

mellan barnet och dess omgivning. Därför borde innehållet vara intressant och ha 

anknytningar i barnets verklighet för att barns uppmärksamhet ska väckas. Vidare borde 

läraren känna till att ett felaktigt svar från barnen inte alltid är fel. Istället för att se brister i 

barnens kompetens, borde man förstå barnens subjektiva tolkning av uppgiften och barnets 

specifika erfarenhetsvärld. Ett sådant förhållningssätt innebär ett tolkningsperspektiv. 

Tolkningsperspektiv innebär att uppmärksamhet riktas mot barnets erfarenhetsvärld för att 

utveckla värdefulla intellektuella färdigheter. Evenshaug & Hallen (2001) 

 

Enligt Vygotskij föds barn med några grundläggande mentala funktioner vilket genom 

kulturen blir till nyare och mer avancerade mentala funktioner (Evenshaug & Hallen 2001). 

Kulturellt förmedlade minnesstrategier lär barnen vad och hur de ska tänka. En kompetent 

pedagog hjälper barnet att lösa ett problem/uppgift genom dialog (proximal utvecklingszon). 

Barnet internaliserar information för att styra och utföra en uppgift på egen hand. Enligt 

Vygotskij är utveckling beroende av inlärning och undervisning och därför borde man tänka 

på barnets framtida utveckling när man planerar en lektion. Evenshaug & Hallen (2001)  

 

1.5 Syfte och Frågeställningar 

 

Syfte 

 
Syftet med studien är att se vad barn har för uppfattningar om människokroppen och hur ser vi ut 

på insidan samt vad barnen vet om hur magen och hjärtat fungerar. 

Denna undersökning vill ge svar på följande frågeställningar:  

 

 Vad vet barn i femårsåldern om människokroppen och vad som finns inuti oss? 

 Vad vet barn i femårsåldern om matens väg genom kroppen? 

 Vad vet barn i femårsåldern om hur hjärtat fungerar? 
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2 METOD 
  

Detta examensarbete är baserat på kvalitativa intervjuer vilket innebär att intervjupersonen har 

möjlighet att ge djupa och uttömmande svar då frågorna inte bestäms i förväg bara 

frågeområdet menar Johansson & Svedner (2010). 

En kvalitativ intervju passar bra om man är intresserad av och försöker skapa en förståelse för 

människors/barns sätt att tänka eller uppfatta sin omgivning. I en kvalitativ intervju använder 

man sig av öppna frågor som ger innehållsrika svar. Patel & Davidsson (2003) 

Pramling och Doverborg (1995) menar att genom samtal och intervju kan man göra barnen 

uppmärksamma på saker de inte tänkt på eller reflekterat kring tidigare samt att man påverkar 

barns tänkande och gör barnen medvetna om deras lärande.  

2.1 Urval 

 

Undersökningen är gjord i en förskola i Mellansverige på 10 barn i femårsåldern. 

Föreståndaren på förskolan kontaktades först och efter dennes samtycke kontaktades 

pedagoger på förskolan. De barn som är med i undersökningen samt tidpunkt för 

undervisningsmoment och intervju valdes ut i samråd med pedagoger på förskolan. 

Denna förskola valdes för att jag är känd för barnen sedan tidigare. Val av någon annan 

förskola skulle medfört mycket merarbete då det tar långt tid att lära känna barnen. Johansson 

& Svedner (2010) påpekar betydelsen av att intervjuaren bör ha en förtroendefull relation med 

de intervjuade vilket möjligtgör ärliga svar och att den intervjuade kan tala om vad den 

verkligen tycker och tänker. 
Etiska riktlinjer från Vetenskapsrådets etiska huvudkrav (2009) användes för att kontrollera etiken 

i min undersökning. De fyra principer som skall följas är informationskravet, samtyckeskravet, 

Konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.   

Genom informationsbrev (bilaga 1) fick föräldrarna veta vad undersökningen och intervjun 

syftar till. Genom att skriva under brevet och lämna tillbaka det till förskolan godkände 

föräldrarna att deras barn deltog i undersökningen. Barnen informerades innan intervjun startades 

om vad som skulle hända. Jag frågade barnen innan om de ville delta och de fick välja själva om 

de ville delta eller ej. Jag upplevde att alla barn som deltog var positiva till att medverka. Genom 

att informera både barn och föräldrar om undersökningen uppfylldes informationskravet och 

genom att föräldrarna skriftligt godkände sitt barns medverkan uppfylldes även samtyckeskravet. 

Det empiriska underlaget som samlas in under undersökningen kommer endast jag som författare 

ha tillgång till och därmed följs även Konfidentialitetskravet. Slutligen är det nyttjandekravet som 

uppfylls genom att det insamlade materialet från intervjuerna endast används till detta 

examensarbete. 

2.2 Datainsamlingsmetoder 

 

Kvalitativa intervjuer användes för datainsamling. En gång innan undervisningsmoment/ 

aktivitet och en gång efter undervisningsmoment/aktivitet. Under intervjun ombeds barnen 

rita i de organ eller kroppsdelar de tror vi har på konturer av en människa ritat på ett papper 

(bilaga 3). Alla barn fick samma människoteckning och pennor att använda till båda intervju- 

tillfällena. Intervjuerna genomfördes efter läsvilan på eftermiddag.  
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2.3 Procedur 

 

Barnen informerades om att de skulle bli intervjuade om människokroppen samt att intervjun 

skulle filmas med en videokamera. De fick ge sitt medgivande till detta. Intervjun skedde i ett 

lugnt och för barnen bekant rum för att barnen skulle känna sig bekväma och trygga. Under 

intervjun användes en människoteckning som barnen kunde rita in de olika organ och 

kroppsdelar som de trodde fanns i vår kropp. Barnen ombads rita in respektive organ eller 

kroppsdel de nämnde eller berättade om.  Intervjun filmades in för att jag bättre skulle kunna 

koncentrera mig på det intervjuandens svar än att försöka skriva ner svaren ordagrant. 

Intervjufrågor och svaren skiljer sig åt då följdfrågor ställdes vid behov (bilaga 2). De 

frågeområden som berördes var hjärtats och magens placering och funktion samt vilka andra 

organ vi har i kroppen. Intervjuerna var mellan 5-15 minuter långa. 

 

En vecka efter intervjun genomfördes olika undervisningsmoment/aktiviteter där barnen 

delades in i två mindre grupper, 5 i varje grupp, A respektive B. Syftet var att i mindre 

grupper ge barnen möjlighet att ställa frågor och få ordentligt med tid till att hålla på med 

respektive moment. 

 

Dessa moment/aktiviteter var: 

 läsa boken ”människokroppen” (bilaga 4) 

 lägga ”människopussel”  

 undersöka/experimentera med en ”människoskelett” (bilaga 5) 

 undersöka/experimentera med en ”människodocka” där man kunde plocka bort och 

sätta tillbaka nästan alla delarna som hjärta, magen och hjärna m.m. (bilaga5) 

 

Under dessa undervisningsmoment/aktiviteter som genomfördes på fyra dagar fick vi sitta i 

ett rum för oss själva. Under dessa dagar fick alltid grupp A vara på förmiddagen och grupp B 

på eftermiddagen, detta för barnens trygghet. Vi tittade i hela boken först därefter valde 

barnen vilka sidor de var intresserade av att läsa. Nästa dag lade vi människopusslet, där 

delarna visar t.ex. hur ögat ser ut inne i huvudet. Barnen frågade om de olika delarna och fick 

veta vad det heter och vart det sitter. Alla var nyfikna och ivriga att lägga pusslet. 

Människoskelettet och människodockan lekte vi doktor med. Sista dagen fick barnen välja 

fritt vilket aktivitet/moment de ville hålla på med. De flesta valde att läsa boken eller 

undersöka människodockan. Allt material lämnades kvar på förskolan efter avslutat studie då 

intresset var stort från barnens sida att undersöka eller läsa vid annan tid punkt också.  

 

En vecka efter genomförd undervisningsmoment/aktiviteter intervjuades barnen igen. Det 

skedde i samma rum som vid första intervjutillfället och med videokamera samt 

människoteckning och olika pennor.  

2.4 Analysmetoder 

 

Efter varje intervju, renskrevs materialet och en första analys av det som uppmärksammats 

gjordes. Då intervjufrågorna blivit besvarade sammanställdes de olika frågorna och svaren, för att 

se fördelningen av svaren på de olika frågorna.  

Genom stapeldiagram jämfördes resultatet före undervisningsmoment/aktivitet respektive 

efter. 
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 3 RESULTAT 
Alla barn har fått fiktiva namn när resultatdelen presenteras för att underlätta vad olika barn 

berättat under intervjutillfällen.  

3.1 Vad vet barn i femårsåldern om människokroppen och vad finns inuti 

oss.? 

 

 
Figur 1. Vad de tio femåriga barnen i undersökningen svarade på frågan om vad som finns inuti vår 

kropp. 

  

3.1.1 Första intervjun: 

 Resultatet visar att alla barn visste att vi har hjärta och mage. Ett barn nämnde lungor. Fyra 

barn nämner att vi har hjärna. Kristina nämnde att vi har bakterier i vår kropp. Kött är något 

som Alexandra och Alexander nämnde. De flesta av barnen ritade att blod finns bara i armar 

och i benen inte i ansiktet eller huvudet.  

 

3.1.2 Andra intervjun: 

Barnen nämnde tarmar, levern, njurar och urinblåsan förutom det de nämnt vid första 

intervjun. Elisabeth berättade att vi har också vatten i kroppen. Alexandra att vi har tre 

stycken lever, en på vardera sidan om magen och en på ryggen. Levern berättade hon har vi 

för att leva. Hon nämnde urinblåsa och tjocktarm men visste inte vad finns i tjocktarmen eller 

var den sitter, däremot att urinblåsan finns i könsorgan och innehåller kiss och bajs. Hon 

berättade också att vi har blod och skelett över hela kroppen. Eva berättade att vi har hjärna 

för att tänka och att skelettet finns i armar och ben och i hela kroppen samt att det sitter ihop. 

Sju barn nämnde att vi har hjärna och Elisabeth berättade att vi har minihjärna också. 

Sebastian nämnde trummor i öronen och Pernilla snigel i örat och berättade att dessa går 

sönder om det är skrikigt. Pedagoger berättade att de flesta barn påminde varandra vid 

högljudnivå om snigel i örat som kan skadas. Kristina pratade om blodkroppar istället för bara 

blod. De flesta av barnen berättade att blod finns överallt i kroppen och några ritade in det 
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över hela teckningen.  Mathias ritade ett sår med massa blod på armen och sedan ett plåster på 

och några barn berättade att kroppen behöver blod för att leva. 

 

De flesta barn nämnde att vi har näsa, mun, skinn, ögon, tänder, hår, hals, huvud och fingrar 

vid båda intervjuerna. 

3.2 Vad vet barn i femårsåldern om matens väg genom kroppen? 

 

 
Figur 2. Vad de tio femåriga barnen i undersökningen svarade på frågan om var sitter magen och hur 
kommer maten dit. 
 

3.2.1 Första intervjun:  

Alla barn tror att magen finns mitt i kroppen (fig. 2). Mathias placerade magen ovanför 

hjärtat. Alla barn ritade en rund mage.  

På frågan hur maten kommer till magen svarade de flesta via munnen eller halsen. Eva och 

Pernilla nämnde matkanalen. Båda barnen menade att vi har två olika kanaler i munnen men 

att de används för olika ändamål. Pernilla menade att vi har en kanal för mat och en för 

vatten. Hon menade att vatten och mat inte får blandas annars får man ont i magen. Eva 

menade att ena kanalen är till för mat och den andra för efterrätt. Barnen ritade även 

matkanalen från munnen till magen men fortsatte inte efter magen. Alexandra, Mathias och 

Alexandra ritade matensväg som en rak linje från munnen till magen. Mathias ritade maten 

som avföring efter hjärtat och resterande fem ritade inte alls matspjälkningssystemet.  

På frågan om vad som händer med maten svarade åtta barn att det åker ut till rumpan och blir 

bajs. Två barn visste inte vad händer med maten. 

 

3.2.2 Andra intervjun: 

Som figur 2 visar tror alla barn att magen finns mitt i kroppen efter 

undervisningsmoment/aktivitet också. Elisabeth placerade magen mellan lungor. Pernilla 

ritade en kvadratisk samt Eva och Sebastian ritade en avlång och resten av barnen ritade en 

rund mage. 
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På frågan hur kommer maten till magen svarade de flesta via munnen eller halsen. Eva 

berättade att maten kommer in genom munnen och halsstrupen, åker ner till magsäcken där 

det knådas, åker vidare till tarmarna och kommer ut som bajs men det som behövs stannar 

kvar och det är magen som bestämmer vad som ska stanna kvar. Hon ritade bara magsäcken 

och njurar och inte resten av matspjälkningssystemet. Hon berättade vidare att det man 

dricker kommer ut som kiss. Pernilla berättade att det finns två kanaler, en för mat och en för 

dricka och att maten och drickan går igenom kroppen och kommer till rumpan. Hon ritade 

också matensväg från munnen runt magen till rumpan med avföring utanför kroppen. Kristina 

pratade också om två kanaler, en för mat och en för syre, men ritade inget. Sebastian ritade 

matspjälningssystemet med magsäck, lever, och tarmar och berättade samtidigt att lever och 

magsäck sitter ihop. Alexandra berättade att mat kommer in genom munnen och faller ner i 

bena. Alexander, Lars och Clas berättade att maten kommer in genom halsen men bara Lars 

ritade en matkanal från munnen till magen. Elisabeth berättade att det finns två olika slangar 

en för mat och en för luft. Hon ritade en slang från munnen till magen men inte fortsättningen 

vidare ritade hon magen mellan lungorna.  

 

På frågan vad händer med maten svarade Pernilla att maten blandas med vatten i magen och 

blir avföring och ritade avföring och urinblåsa utanför människoteckningen. Kristina svarade 

att det kroppen behöver det växer man av. Mathias menade att kisset kommer till könsorganet 

och maten åker rakt igenom kroppen och ut i toan. Sebastian svarade att maten smälter lite i 

magen och genom tarmar kommer kisset och bajset ut, men ritade inget. Alexandra berättade 

att maten pressas i magen för att inte vara stor när det hamnar i toan. Hon menade att den mat 

man ätit finns kvar i kroppen. Hon gav exempel på tomat att det finns kvar i magen om man 

ätit, men att det inte finns i hennes mage eftersom hon själv inte gillar tomat.  Elisabeth 

menade att maten blir bajs och kiss. Bajs kommer ut bakom och kiss framme. Lars, Alexander 

och Clas menade att maten blir bajs.  

 

Nästan alla barn berättade att vi behöver mat för att leva, bli starkare och växa samt inte dö 

vid båda intervjuerna. Sebastian berättade båda gångerna att vi behöver också luft för att leva. 

3.3 Vad vet barn i femårsåldern om hur hjärtat fungerar? 

 
Figur 3. Vad de tio femåriga barnen i undersökningen svarade på frågan om var hjärtat sitter, hur ser 
det ut och vad gör den. 
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3.3.1 Första intervjun: 

Fyra barn placerade hjärtat utanför magen och sex inuti. 

På frågan hur hjärtat ser ut svarar de flesta, som jag ritat, eller vet inte. 

På frågan vad hjärtat gör visste inte Lars och Mathias vad det gör. Pernilla, Alexandra, 

Alexander, Sebastian och Clas berättade att hjärtat dunkar. Clas berättade dessutom att hjärtat 

dunkar så man kan leva. Elisabeth berättade att hjärtat låter så man kan leva. Kristina 

berättade att tillsammans med hjärna och lever gör hjärtat så kroppen kan leva.  

 

3.3.2 Andra intervjun: 

Eva, Sebastian och Mathias placerade hjärtat mellan lungor. Lars ritade hjärtat långt upp i 

halsstrupen, Elisabeth ritade magen mellan lungorna och hjärtat hamnade ovanför magen och 

Clas ritade först en lunga sedan hjärta och sist magen i en rad (se bild 1).  

 

  
Bild 1. Clas ritade efter undervisningsmoment var lungor, mage och hjärta sitter. 

 

 

På frågan hur hjärtat ser ut svarar de flesta av barnen även nu; som jag ritat. Två barn visste 

inte hur det ser ut och Lars berättade att det ser ut som en massa gångar och ritade det. På 

frågan vad hjärtat gör är det Pernilla och Kristina som inte kan svara på frågan. Elisabeth 

berättade att hjärta gör så hela kroppen fungerar och Mathias menade att lungor hjälper hjärtat 

att andas. Alexander, Sebastian, Clas, Alexandra och Lars berättade att hjärtat dunkar och 

Alexandra pratade också om att när hjärta dunkar då åker blodet runt i kroppen och man kan 

leva.  

 

Eva berättade vid båda intervjuerna att det finns blod i hjärtat vilket hjärtat pumpar så vi kan 

leva och sova. 

Vid båda tillfällen ritade barnen hjärtat antigen runt eller hjärtformat.  
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4 DISKUSSION 

4.1 sammanfattning 

Sammanfattningen delas efter de ställda frågeställningarna för att sedan diskuteras vidare. De 

frågeställningar som undersökningen har utgått ifrån är följande: 

 

 Vad vet barn i femårsåldern om människokroppen och vad som finns inuti oss? 

 Vad vet barn i femårsåldern om matens väg genom kroppen? 

 Vad vet barn i femårsåldern om hur hjärtat fungerar? 

 
Undersökningen bygger på intervjuer och undervisningsmoment/aktiviteter på en förskola i 

Mellansverige. 

 

4.1.1 Vad vet barn i femårsåldern om människokroppen och vad som finns inuti 

oss? 

 

Resultatet visade en stor variation av svar mellan vad barnen trodde fanns i vår kropp. Från 

hjärta och mage som alla tio nämnde vid första intervjun, till tarmar, levern, vatten, njurar och 

urinblåsan som de flesta pratade om vid andra intervjun. Det vanliga var att barnen nämnde 

öga, hår, huvudet och mun m.m. än t.ex. lungor och hjärna.   

Vid andra intervjun berättade Alexandra t.ex. att vi har tre stycken lever, en på vardera sidan 

om magen och en på ryggen och det behöver vi för att leva menade hon. Hon nämnde 

urinblåsa och tjocktarm men visste inte verkan placeringen eller funktionen, däremot visste 

hon att urinblåsan finns i könsorganen och innehåller kiss och bajs. Hon verkar ha tro att det 

är urinblåsan funktion att göra maten till bajs och vätskan till kiss. Hon berättade också att vi 

har blod och skelett över hela kroppen.  

Eva berättade också att skelettet finns i armar och ben och i hela kroppen samt att det sitter 

ihop och vi har hjärna för att tänka. Både Eva och Alexandra förklara det hårda som skelett 

och blödning vid en olycka bevis på att vi har blod över allt i kroppen. Sju barn nämnde att vi 

har hjärna vid andra intervjun. Barnen verkade ha fått djupare och klarare bild av insidan av 

kroppen t.ex. när Elisabeth berättade att vi har minihjärna i huvudet och Sebastian nämnde 

trummor i öronen och Pernilla snigel i örat och berättade att dessa går sönder om det är 

skrikigt. Pedagoger blev uppmärksamma när barnen använde sig av sin nyvunna kunskap och 

påminde varandra vid högljudnivå om snigel i örat som kan skadas. De flesta av barnen 

menade att blodet finns bara i armar och i benet inte i ansiktet eller huvudet vid första 

intervjun. Vid andra intervjun fick jag höra och se i deras teckningar att blod finns överallt i 

kroppen.  Några sade stolt att vi behöver blod för att leva. 

 

4.1.2 Vad vet barn i femårsåldern om matens väg genom kroppen? 

 

Alla barn placerade magen mitt i kroppen och ritade rundformad mage. Munnen eller halsen 

var det vanligaste vägen för maten att ta sig till magen enligt barnen. Pernilla och Eva tyckte 

det finns två kanaler i vår hals. Båda menade att den ena är till för maten men hade delade 

meningar angående den andra kanalen då enligt Pernilla används det för vatten och Eva tyckte 

det var för efterrätt. Båda ritade också matkanalen från munnen till magen för att försäkra sig 

att jag förstått det de menar.  Några barn ritade matspjälkningssystemet som en rak linje och 

andra ritade inget. För dessa barn hänger organ som hjärta och mage fritt inuti oss.  
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Den vanligaste föreställningen om vad som händer med maten trodde de flesta vara åka ut till 

rumpan och bli bajs. Två av barnen visste inte vad händer med maten. 

 

Som figur 2 visar tror alla barn att magen finns mitt i kroppen efter 

undervisningsmoment/aktivitet också. På människoteckningen ritade de flesta en rund mage. 

Det speciella var att Pernilla ritade en kvadratisk mage och Eva och Sebastian ritade avlånga.   

Vilket kan förklaras då barnen blev förvånande när de såg bilder av magsäcken som är inte 

rund. En annan sak var att där barnen trodde fanns bara mage fanns egentligen magsäck, lever 

och tarmar också. Nu började de skilja åt de olika organen och förstå att dessa hänger ihop. 

T.ex. berättade Eva hela matspjälkningssystemet, att maten kommer in genom munnen och 

halsstrupen, åker ner till magsäcken där det knådas, åker vidare till tarmarna och kommer ut 

som bajs. Hon har inte bara förstått vad händer med maten utan också varför vi behöver maten 

då hon nämnde att det som behövs stannar kvar och det är magen som bestämmer vad ska 

stanna kvar.  Men hon ritade inte hela matspjälkningssystemet utan bara magsäcken och 

njurar utan några kanaler som binder det hela samman. Nu koncentrerade hon sig på vätskan 

också och berättade att det man dricker kommer ut som kiss. Sebastian pratade om att maten 

smälter lite i magen och genom tarmar kommer kisset och bajset ut, men ritade inget. 

Pernilla berättade nu också om två matkanaler, en för mat och en för vätskan. Nu ritade hon 

utförligare hur maten vandrade genom oss. Hon började från munnen runt magen till rumpan 

och med avföring utanför kroppen i toaletten.  

Iden om att det finns två matkanaler tycks sprida sig då Kristina nämnde det också, en kanal 

för mat och en för syre men hon ritade inget men hon visste att det kroppen behöver det växer 

man av. Samma tankar har Elisabeth då hon menade att det finns två olika slangar en för mat 

och en för luft. Hon ritade en slang från munnen till magen. Elisabeth menade att maten blir 

bajs, kommer ut bakom och kiss kommer ut framme. Men det anmärkningsvärda är att hon 

ritade magen mellan lungorna. Det kan bara förklaras att barnen har blivit fundersamma om 

vart allt egentligen ligger och är förvirrade. Hon placerade magen mitt i kroppen första 

gången. Sebastian var också intresserad av matspjälningssystemet och ritade magsäck, lever, 

och tarmar och berättade samtidigt att lever och magsäck sitter ihop. 

Alexandra har också förstått varför vi behöver äta. Hon menade att den mat man ätit finns 

kvar i kroppen och faller ner i bena. Hon gav exempel på tomat att det finns kvar i magen om 

man ätit, men att det inte finns i hennes mage eftersom hon själv inte gillar tomat. Hon trodde 

maten behövde pressas i magen för att inte vara stor när det hamnar i toan.  

 

4.1.3 Vad vet barn i femårsåldern om hur hjärtat fungerar?  

 

Majoriteten av barnen trodde att nedanför bröstkrogen är allt mage och att hjärtat finns inuti 

magen. Bara fyra trodde tvärtom och ritade hjärtat utanför magen. En annan uppfattning 

barnen hade att hjärtat ser hjärtformat ut. Dessutom visste de flesta av barnen vet inte vad 

hjärtat gör. Några menade att det dunkar men varför dunkar det kunde de inte svara på. Bara 

två barn Clas och Elisabeth berättade att hjärtat låter/dunkar så man kan leva. Kristina 

berättade att tillsammans med hjärna och lever gör hjärtat så kroppen kan leva.  

 

Efter undervisningsmoment/aktivitet ritade Eva, Sebastian och Mathias hjärtat mellan lungor. 

Det kan förklaras då dessa barn undersökte människodockan (bilaga 5) mest där man ser 

tydligt att hjärtat sitter mellan lungorna. Varför Lars ritade hjärtat långt upp i halsstrupen, kan 

bero på att han kanske blandat ihop hjärtats och halsstrupens placering. Samma sak tycks 

hända med Elisabeth då hjärtat och magen bytte plats. Hon ritade magen mellan lungorna och 

hjärtat hamnade ovanför magen. Clas ritade först en lunga sedan hjärta och sist mage i en rad 
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(se bild 1). Orsaken kan möjligen vara att vid undersökningstidpunkt hade pedagoger börjat 

med mattematik där ingick sifferräkning från 1-10 och sortering. Clas ville troligtvis ha 

ordning i sin teckning och därför staplade han hjärta, lunga och mage i en rad.  

Bara ett barn visste hur hjärtat ser ut och menade att det ser ut som en massa gångar. Elisabeth 

hade vid andra intervjun fördjupat sina tankar kring vad hjärtat gör och menade att hela 

kroppen fungerar på grund av hjärtat men hur det går till visste hon inte. Mathias visste inte 

innan undervisningsmoment/aktivitet vad hjärtat gör men förvånade med att säga att lungor 

hjälper hjärtat att andas. Alexandra pratade också om att när hjärta dunkar då åker blodet runt 

i kroppen och man kan leva. Eva visste också nu att det finns blod i hjärtat vilket hjärtat 

pumpar så vi kan leva och sova. Det tråkiga var att Kristina som menade att hjärta, lever och 

hjärna gör så kroppen kan leva sades glömma bort vid andra intervjun vad det gör.  

Vid båda tillfällen ritade barnen hjärtat antigen runt eller hjärtformat.  

 

4.2 Tillförlitlighet 

 

Innan undersökningens början kontaktades föreståndaren på förskolan för att veta om de 

kunde tänka sig att delta i undersökningen.  Föreståndaren ville veta mer specifikt vad 

undersökningen syftade för och fick information om att det handlar om barns uppfattningar 

om människokroppen.  

Innan undersökningen startades lämnades informationsbrev ut till alla föräldrar. 

Alla tio barns föräldrar var positiva till undersökningen och gav sin tillåtelse för medverkan.  

Högt utbildade föräldrar är överrepresenterade då nästan alla föräldrar har an akademisk 

utbildning. Undersökningen kanske inte är representativ för alla barn i svenska förskolor, då 

urvalet är begränsat till en förskola, och alla barn kommer från välutbildade familjer. 

 

Vad gäller frågorna borde jag slagit ihop fråga 1 och 2, då barnen svarade nästan likadant på 

båda frågorna och frågorna går ini varandra lite gran också.  

 
Validiteten av min undersökningsmetod anser jag vara hög, eftersom jag fått fram resultat utifrån 

mitt syfte, jag har lyckats mäta det jag har haft för avsikt att mäta.  Om flera barn/förskolor 

deltagit hade validiteten ökat och stärkt reliabiliteten ytterligare. Sammanfattningsvis anser jag att 

resultatet visar på en sann bild av undersökningen. 

4.3 Teoretisk tolkning 

 

Doverborg och Pramling (1995) menar att det är i vardagliga situationer barn upptäcker och 

får erfarenheter. Tankar till denna undersökning väckts också då barnen hade frågat under min 

vfu-period om varför deras hjärta dunkar. Barnen hade upptäckt att det händer något med 

hjärtat när vi springer, varför och hur visste de inte. Doverborg och Pramling skriver att det är 

upp till läraren att ta tillvara barns erfarenheter och göra dessa till kunskaper och förståelse 

med hjälp av reflektion. Hjärta och mage visste alla tio barn att vi har för att de hade fått 

erfarenhet av dessa i olika situationer t.ex. när man blir hungrig äter man mat och blödning 

vid en olycka är bevis på att vi har blod över allt i kroppen. Andersson (2008) påpekar att 

innan barnet börjat i skolan vet de att när man blir hungrig äter man mat. Därför nämnde alla 

tio barnen i min undersökning hjärtat och magen vid båda intervjuerna istället för alla de 

andra organen som barnen inte haft konkret erfarenhet av tidigare t.ex. hjärna, skelett och 

kött. Prokop, Fancovicová & Tunnicliffe (2009) påstod också om resultatet av sin studie 

sammas sak, där skillnaden berodde på i vilken utsträckning barnen kommit i kontakt med 

urin - och endokrina systemet.  
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Barnen nämnde tarmar, levern, vatten, njurar och urinblåsan vid andra intervjun, då vi hade 

läst om dessa i boken (bilaga 4) och undersökt människodockan (bilaga5) när vi hade 

undervisningsmoment/aktiviteter. Piaget i Evenshaug & Hallen (2001) viktlägger barnets 

samspel med ting i omgivningen för att erövra ny kunskap genom assimilation eller 

ackommodation. För assimilation och ackommodation krävs både intressant innehåll och nära 

anknytningar i barnets verklighet för att barns uppmärksamhet ska väckas. Detta tycks hänt 

med Evas tankar när hon vid första intervjun pratade om att vi har hjärna men berättade vid 

andra intervjun att vi har hjärna för att tänka och det hårda i vår kropp är skelett som finns 

överallt. Alexandra nämnde urinblåsan och tjocktarmen men visste inte verkan placeringen 

eller funktionen av tjocktarmen, däremot hävdade hon att urinblåsan finns i könsorganen och 

innehåller kiss och bajs. Alexandras förklaring stämmer med vad Andersson (2008) skriver att 

elever lär sig de biologiska systemen en i taget och kan inte relatera dessa till varandra. Hon 

har förstått varför vi behöver äta när hon ger exempel på tomat som finns kvar i magen om 

man ätit och att det pressas i magen för att inte vara stor när det hamnar i toan. Hon har 

däremot blandat ihop vad tjocktarmen respektive urinblåsan har för funktion och innehåll.  

 

Tunnicliffe & Reiss (2001) påpekar att det är bättre om elever lär sig ett organ i taget och 

sedan lär sig att ett antal organ förenas till ett helorgansystem. Barnen i min undersökning 

verkade ha fått djupare och klarare bild av insidan av kroppen efter 

undervisningsmoment/aktivitet t.ex. när Elisabeth berättade att vi har minihjärna i hjärnan i 

huvudet, Sebastian nämnde trummor i öronen och Pernilla snigel i örat och berättade att dessa 

går sönder om det är skrikigt. Pedagoger blev uppmärksamma när barnen använde sig av sin 

nyvunna kunskap och påminde varandra vid högljudnivå om snigel i örat som kan skadas. Nu 

behövde inte pedagoger säga till vid högljudnivå utan barnen visste själva följderna. Men att 

se ett organ tillhöra ett helt organsystem var svårare för barnen att förstå. Precis som resultatet 

i Tunnicliffe & Reiss (2001) studie visade där majoriteten av eleverna trodde våra organ 

hänger fritt inuti våra kroppar och inte är anslutna till varandra fast de hade genomgått 

undervisning i biologi. Tycktes barnen i min undersökning också tro att deras kroppar är 

tomma inuti och de olika organsystemen har inget samband med varandra. Några av barnen 

ritade magen mitt på kroppen och utan något som håller i det, precis som barnen i Teixeira 

(2000) studien ritade. Teixeira studie visade också att i vårt matspjälkningssystem ingick 

munnen, strupen, magen och anus. Mitt resultat skiljer sig från Teixeira då några av barnen i 

min undersökning visste vad magsäcken och tarmar har för funktion och vad har det för roll i 

matspjälkningssystemet. T.ex. berättade Eva nästan hela matspjälkningssystemet och vad som 

händer med maten i de olika organen. Hon hade också klart för sig vikten av födan.  En annan 

skillnad mellan min och Teixeira undersökning var åldern på barnen. I Teixeira studie 

nämnde barn vid tioårsåldern anus i matspjälkningssystemet däremot i min undersökning barn 

i femårsåldern visste att maten blir bajs och hamnar i toan genom rumpan.  

I Tunnicliffe & Reiss (2001) studie ritade bara en av femtio barn cirkulationssystemet. 

Tunnicliffe & Reiss menade själva att barnen vet vad som finns inuti oss men har svårighet att 

rita det.  Samma svårighet upptäckte jag att vissa barn hade t.ex. Kristina, hon visste att maten 

och luften har separata kanaler och att med hjälp av födan växer man, men hon ville inte rita 

det.  

Vid första intervjun var det två barn Pernilla och Eva som hade en uppfattning om vad händer 

med maten. Vid andra intervjun upptäckte jag att det är flera barn som har nästan likadana 

tankar och uppfattningar om matspjälkningssystemet. Detta överensstämmer med vad 

Vygotskij (1999) förespråkat, att samtal med en kunnig samtalspartner hjälper barnet att förstå 

en företeelse eller ett problem. Den sociala interaktionen haft en avgörande betydelse för den 

egna tankeutvecklingen hos alla barn baserat på deras nivå. Eva som nämnde två matkanaler 
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vid första intervju övergick till att berätta detaljerat matspjälkningssystemet är ett tydligt 

exempel på det. Barnen uppnått vad Vygotskij kallar den proximala utvecklingszonen.  

 

Piaget i Tamm (1996) skriver om det preoperationella utvecklingsstadiet (ca 2-7 år) där barnet 

vid fyra-fem års ålder vet ungefär vad som finns inuti deras kroppar. De vet t.ex. att hjärtat 

pumpar blodet. Resultatet från min undersökning stämde med det Piaget hävdat då barnen 

nämnde ett flertal organ men vad gäller funktionen av dessa organ hade barnen olika 

uppfattningar om. Men det märkliga var att majoriteten av barnen trodde att allt nedanför 

bröstkrogen är mage och att hjärtat finns inuti magen. Efter undervisningsmoment/aktivitet är 

det tre barn som ritade hjärtat mellan lungor.  

Barnen menade att hjärtat dunkar/pumpar blodet, att hjärtat har en viktig roll för vår 

överlevnad, men utan någon vidare förklaring eller förståelse för varför det pumpar blodet 

eller varför hjärtat är viktigt för oss. Efter undervisningsmoment/aktivitet uppfattade tre barn 

att hjärtat pumpar blodet så det cirkulerar och vi kan leva. Samma resultat fick Özsevgec 

(2007) från sin undersökning där eleverna trodde vi har hjärta för att kunna leva och bara en 

elev från årskurs 8 nämnde att hjärtat cirkulerar blodet. Evenshaug & Hallen (2001) hävdar att 

även om alla barn får samma undervisning är det inte säkert att alla förstår precis allt. Enligt 

författarna påverkar barnens personliga referensramar inhämtning av kunskapen när barnen 

försöker tolka och uppfatta ett ämne. Minnet och koncentration menar författarna spelar också 

en avgörande roll då det finns begränsningar för hur mycket information man kan lagra och 

bearbeta.  

Barnen i min undersökning ritade hjärtat runt eller hjärtformat vilket var fallet med 

Tunnicliffe & Reiss (2001) studie också. Barnen i deras undersökning formade hjärtat som på 

alla hjärtanskort. Orsakerna tyckte författarna vara många då barnen antingen tror ett hjärta 

bokstavligen ser ut så eller om det företräder symboliskt från tecknad film eller reklam. 

 

4.4 Förslag till fortsatt forskning/praktisk tillämpning 

Fortsatt forskning inom detta område skulle vara att följa barn som fått en undervisning i 

människans fysiologi redan på förskolan och se om dessa barn har en lättare/bättre förståelse i 

skolan. En annan typ av forskning kan vara att göra jämförelser mellan förskolor med och 

utan undervisning i människan fysiologi. Vilka skillnader kan man se på barnen i de olika 

förskolorna? Genusperspektiv är också ett tänkbart område att forska kring för att se om det 

finns någon skillnad mellan pojkar och flickors inlärning och svårigheter? Ett annat viktigt 

område kan vara att titta på pedagogernas synsätt gällande undervisning i människan fysiologi 

redan i förskolan. 

Tamm (1996) menar att både vuxna och barn har en relativt dålig bild på hur den mänskliga 

kroppen ser ut på insidan. För att öka barns kunskaper bör man ha människokroppen som 

tema, precis som man har matte eller språk tema/projekt. Dokumentation av hur arbetet gått 

fram är ett redskap vilket ger tillfälle för barnen att reflektera hur de själva och andra lärt sig 

Johansson (2003). Enligt Lpfö 98 är ett av förskolans uppdrag att hjälpa barnen erövra ny 

kunskap genom iakttagelser, samtal och reflektion. Hatano och Inagaki i Teixeira (2000) 

påpekar att förskolebarn har någon form av biologiska kunskaper. Det gäller för oss 

pedagoger att tillvara dessa kunskaper och bygga vidare på det som Enochson(2009) menar.  

Det enda hindret är pedagogers förhållningssätt och rädsla för att göra fel. Men genom att 

undersöka och forska om kroppen tillsammans med barnen lär man sig själv också om hur 

kroppen ser ut ini från och verkligen fungerar, alltså att vi vuxna blir ”medforskande”.  

Johansson (2003) tror starkt på förhållningssätt gentemot barnet. Om barnet förutsätts ha 

avsikter, förmåga att förstå och ta ställning till olika val de gör blir arbete både roligare och 

givande.  
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Barnen i min undersökning verkade mest intresserade av magen därför var det många barn 

som kunde berätta utförligare om magen. Lust och glädje är viktiga inslag för barns lärande 

menar Johansson (2003) också samt att pedagogen är lyhörd och engagerad i barnets värld. 

Varför barnen kunde inte berätta utförligt om hjärtats funktion kan bara förklaras att barnen 

inte var intresserade av det. Tamm (1979) påpekar att kunskap är något som barnet måste 

tillägna sig själv, vi kan bara undervisa och skapa tillfällen.   
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BILAGOR 
 

Bilaga 1 

 

Informationsbrev till föräldrar 

 

Hej! 

Jag heter Shaista och läser min sista termin till Förskollärare med Inriktningen 

naturvetenskap-teknik och matematik på Gävle Högskola. 

Nu under hösten ska jag skriva mitt examensarbete som handlar om barns uppfattningar om 

sin kropp. 

Det jag vill undersöka är; 

 

 Vad vet barnen om människokroppens inre och hur det fungerar inuti oss.  

 Vilken uppfattning har barn i femårsåldern om matens väg genom kroppen. 

 Vad vet barnen om hur hjärtat fungerar? 

 

För att undersöka mina frågeställningar kommer jag att använda mig av intervjuer, där jag tar 

hjälp av videokamera. Videokamera ger möjlighet att synliggöra det som är svårt att anteckna 

som kroppsspråk, tonfall, språknyanser och annat. Barnen får avbryta intervjun när som helst. 

Det inspelade materialet ska betraktas som minnesanteckningar och endast ses av mig. 

Barnens svar kommer vara anonyma och materialet ska inte sparas längre än 

utvecklingsarbetet pågår och förvaras så att det inte kommer i obehöriga händer eller kan 

förväxlas med annat material. Efter avslutat arbete kommer allt material sändas till Gävle 

Högskola där det förstörs. 

 

Om ni har några frågor kan ni kontakta mig: 

Shaista Noralm: 

Mail: plp07snm@student.hig.se eller Mobil:070-xxx xx xx 

 

Om ni har möjlighet och vill hjälpa mig i mina studier var god fyll i nedanstående uppgifter. 

Tack på förhand! 

 

Vänliga Hälsningar 

Shaista Noralm 

 

Barnets namn:…………………………………………………………… 

 

Avdelning:………………………………………………………………. 

 
Jag har tagit del av texten och ger tillåtelse/ ger inte tillåtelse att mitt barn får delta i 

undersökningen. 

 

 Ja Nej 

Videointervju   
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Förälders underskrift……………………………………………..… datum ….……….... 

För att dokumentet ska vara giltigt behövs din handunderskrift. 

 

 

 

Namn förtydligande……………………………………………………….. 
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Bilaga 2 

 

Intervju frågor 

 

1. Vad består vår kropp av? 

2. Vad finns inuti vår kropp? 

3. Vet du vart hjärtat sitter? 

4. Hur ser hjärtat ut? 

5. Vad gör hjärtat? 

6. Var finns magen? 

7. Hur kommer maten dit? 

8. Vad händer med maten? 

9. Varför behöver vi mat? 
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Bilaga 3 

 

Konturer av en människa som barnen ritade i de olika organen.  
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Bilaga 4  

 

Boken ” upptäck människokroppen” översättning: Elisabeth Dominique Lindström 

Utgiven av Bonnier Carlsen förlag 2008 
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Bilaga 5 

 

Människoskelett 

 

 
 

 

Människodocka 

 

 


