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Abstract 
 

The aim of the study was to investigate pre-school children's thoughts of the water in the human 

body. Data was collected by qualitative interviews. The interviews have been supplemented by 

letting children draw the way of the water on human silhouettes. The result of the study shows 

that most children imagine that the water flows in the body in a direct line, from the mouth to 

the bladder. The most common notion of why we should drink water is closely linked to health. 

There were thoughts that humans should drink water to prevent disease, while some children 

had a thought that water is necessary in disease. When the children were to explain where the 

location of the water is in the body, there was a broader discussion as there were different 

thoughts about this. Only a few of the children had an idea that water is present inside the entire 

body. The conclusion of the study shows that children in pre-school age and pupils in grade 

nine have similar thoughts about the water within us. 
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Sammanfattning 

Syftet med studien var att undersöka barns tankar om vattnet i människokroppen. Uppsatsens 

metod är kvalitativa intervjuer. Intervjuerna har kompletterats med att låta barnen rita vattnets 

väg på en människosiluett. Resultatet i studien visar på att majoriteten av barnen ser vattnets 

väg i kroppen som en rak linje, från munnen till urinblåsan. Den vanligast förekommande 

föreställningen om varför vi bör dricka vatten är nära sammankopplat till hälsa. Det fanns tankar 

om att människan bör dricka vatten för att förebygga sjukdom, medan vissa barn hade en tanke 

om att vatten är nödvändigt vid sjukdom. Då barnen skulle ge förklaring till var vattnet finns i 

kroppen blev det en större diskussion då det fanns olika föreställningar om det. Endast ett fåtal 

av barnen hade en uppfattning om att vatten finns inuti hela kroppen. Slutsatsen av studien visar 

på att barn i förskoleåldern och elever i årskurs nio har liknande tankar om vattnet inuti oss.  
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1. Inledning 

I förskolans läroplan står det att ” Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, 

koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin 

hälsa och sitt välbefinnande” (Skolverket, s.9, 2016). Detta strävansmål är brett och ger ingen 

vidare förklaring till begreppet kroppsuppfattning. Uppfattningen om den egna kroppen kan 

vara allt ifrån den yttre uppfattningen som barnen kan se och därav ha lättare att relatera till. 

Det kan även innebära en inre uppfattning om vad som finns inuti kroppen, samt olika 

kroppsliga funktioner. Tittar man närmare på barns förståelse för kroppens funktioner så är 

matspjälkningen en process som barnen ofta visar på en stor förståelse för, till exempel vad som 

händer då en smörgås passerar kroppen. Dock har det visat sig att förståelsen är betydligt mindre 

när det handlar om processen för vattnet väg genom människokroppen (Granklint Enochson & 

Redfors, 2011). Vattnet inuti människokroppen är således en intressant utgångspunkt att ta fasta 

på vid barns uppfattning om den egna kroppen. Granklint Enochson (2012 & 2008) har i sin 

avhandling fokuserat på elever i årskurs nio och dess uppfattningar om vattnet inom oss. Dock 

verkar det inte finnas någon liknande forskning vad gäller förskolebarns tankar och förståelse 

av vattnet inuti människokroppen. Kellerman (2012) har i sitt examensarbete valt att ta fasta 

just på vad förskolebarn har för uppfattning om vattnet inom oss. Hon noterade i sin 

undersökning att barnen brister i kunskapen om varför vi bör dricka vatten och dess väg genom 

kroppen. Majoriteten av barnen visar heller inte på någon uppfattning om att vatten ä viktigt för 

överlevnad. Undersökningens metod var enskilda intervjuer, vilket då ökar intresset att utforska 

dessa tankar i ett socialt samspel.  
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1.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka förskolebarns (3-6 år) tankar om vattnet i 

människokroppen.  

1.1.1 Frågeställningar 

För att nå syftet har följande frågeställningar för studien valts; 

 Vilka tankar har barnen om varför människan behöver vatten? 

 Vilka tankar har barnen om vattnets väg genom kroppen?  

 Vilka tankar har barnen om var vattnet finns inuti människokroppen? 
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2. Forskningsgenomgång 

2.1 Barns tankar om människokroppens anatomi och struktur 

Dempster, & Stears (2014) har noterat att barnens tankar och uppfattningar om vad som finns 

inuti kroppen är nära sammankopplat till vad barnen själva kan se och känna. Vidare menar 

Óskarsdóttir m. fl, (2011) att barnens förmåga att upptäcka kroppens inre med sina sinnen är en 

avgörande aspekt av barnens kroppsuppfattning liksom att barnens upplevelser i vardagen är 

nära sammankopplat med deras tankar om den egna kroppen. Óskarsdóttir m. fl, (2011) påpekar 

att åldern inte verkar vara relevant för barns kroppsuppfattning. Garcia-Barros m. fl. (2011) 

menar att småbarn har en god kroppsuppfattning redan innan de har fått undervisning om 

kroppen. Dessa tankar om kroppen går då att härleda till det yttre som barnen kan se och känna. 

Dock får barnen svårare att förklara det som går att härledas till det inre, som barnen själva inte 

kan se. Óskarsdóttir m. fl, (2011) har i sin studie valt att fokusera på barns uppfattningar om 

kroppens inre genom att låta dem måla kroppens organ och skelett på en människosiluett. Det 

visade sig att barnen hade svårt för att se hur vissa delar hörde samman och därav ett 

helhetsperspektiv. De organ som barnen ofta nämnde var hjärta och hjärna. Barnen nämnde 

även magsäcken och lungorna, fast i mindre utsträckning.  

 

Tunnicliffe & Reiss (2001) har undersökt vad barnen tror finns inuti våra kroppar. Barnen som 

deltagit i undersökningen har varit från fyra års ålder och upp mot gymnasieåldern. 

Tillvägagångssättet var att ge barnen ett blankt papper där de själva fick rita vad de trodde fanns 

inuti oss. Det visade sig att desto äldre barnen var, desto mer utförligare kunde de beskriva. 

Gellert (1962) menar att då barn ska förklara kroppens struktur och funktion så uppstår det en 

markant skillnad i kvalitén när barnet blir nio år.  
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2.2 Barns tankar om vattnet inom oss  

En vanligt förekommande uppfattning hos barn är att vi bör dricka vatten för att inte torka ut 

och dö. Vissa barn kan visa på förståelse om att det finns ett samband mellan att vi behöver 

fylla på vätska då vi urinerar, gråter och svettas. Den mindre vanliga uppfattningen är att man 

bör dricka vatten för att reglera temperaturen i kroppen. Det verkar heller inte finnas många 

uppfattningar hos barn vad gäller huruvida det finns näring i vattnet och därav en ytterligare 

viktig aspekt av varför vi bör dricka vatten (Granklint Enochson, 2012). Kunskapen brister även 

hos barn huruvida vattenintag sammankopplas med sjukdomsrelaterade åkommor, såsom ont i 

huvudet, hård i magen, yrsel eller orkeslös (Granklint Enochson, 2008). 

 

Granklint Enochson (2008) har i sin avhandling intervjuat elever i årskurs nio och kommit fram 

till att en del elever kan benämna enstaka funktioner och delar av huruvida vattnet passerar 

kroppen. Ytterst få elever benämner sambandet mellan matspjälkningssystemet och att det 

sedan passerar genom blodet till njurarna. Vissa elever visade ingen förståelse alls för hur 

kroppen tar upp vattnet. Deras uppfattning var att vattnets väg gick rakt genom kroppen, det 

vill säga, som ett rakt rör från munnen till urinblåsan. Vidare menare Granklint Enochson (2008) 

att kunskapen om vattnets väg ser olika ut beroende på vart barnen bor då hon jämfört 

kunskapen hos svenska elever respektive sydafrikanska elever. De svenska eleverna svarade 

övervägande att vattnet går som en rak väg från munnen till urinblåsan. Hälften av de 

sydafrikanska eleverna hade en föreställning om att vattnet passerade lungorna och vissa elever 

antog att vattnet fungerade som någon slags rening för lungorna. 

 

Garcia-Barros m. fl. (2011) utförde sin studie på 342 spanska ban i åldrarna fyra till sju år. 

Syftet var att ta reda på barnens uppfattningar om vart maten, luften och vattnet tar vägen då de 

kommit in i våra kroppar. Metoden var att låta barnen förklara genom att rita. Det visade sig att 

barnen hade en stor kunskap kring de organ som kan sammankopplas med huruvida mat och 

luft intas, dock brister kunskapen hos småbarn vad gäller vattnets väg.  
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3. Teoretiska utgångspunkter 

3.1 Sociokulturella teorin 

Den sociokulturella teorin utgår ifrån att människan lär sig utifrån ett socialt samspel med sin 

omgivning och den kultur individen befinner sig i. Denna samverkan benämns som medierande 

redskap. Denna teori innebär att det finns två kategorier för dessa redskap som hjälper oss att 

förstå och tolka vår omvärld, dels fysiska redskap, dels psykologiska redskap. De fysiska 

redskapen kallas för artefakter. Detta är fysiska redskap som människan själv har tillverkat. 

Psykologiska redskap är det vi använder för att tänka och kommunicera med, till exempel 

språket. Ett annat viktigt begrepp inom den sociokulturella teorin är att barnen bör befinna sig 

i den så kallade proximala utvecklingszonen för att barns idéer och tankar ska få möjlighet att 

utmanas på bästa sätt. Genom ett socialt samspel med individer så väcks det nya tankar och 

idéer som individen från början inte visste fanns (Säljö, 2011). 

 

 

I denna undersökning blir språket, den proximala utvecklingszoonen och artefakter viktiga 

begrepp att ta fasta på och som ligger till grund för metodvalet. Då vissa barn kan ha brister i 

att uttrycka sig genom det verbala språket, får de tillgång till att uttrycka sig via en artefakt i 

form av papper och penna. Undersökningen tar även fasta på den proximala utvecklingszoonen 

om att barn och vuxna kan hjälpa varandra att väcka nya tankar och idéer.  
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4. Metod 

Undersökningens metod är kvalitativa intervjuer. Kvalitativa intervjuer syftar till att införskaffa 

sig kvalitet i sin förståelse, vilket betyder att forskare vill få en djupare förståelse för en förete-

else (Bjereld, m fl. 2009). Vid intervjutillfället finns det utrymme för flexibilitet och följdfrågor, 

vilket är en viktig del vid den kvalitativa forskningsprocessen (Backman, 2008). I studien så är 

den naturvetenskapliga förklaringen inte av intresse utan endast barnens egna tankar och upp-

fattningar blir intressant, vilket Backman (2008) även påpekar. 

 

4.1 Urval  

Intervjuerna har utförts på två förskolor i Mellansverige och på tre ”äldrebarnsavdelningar”. 

Barnen har varit i åldrarna tre till sex år. Avdelningarna är bekanta sedan tidigare, därav en ökad 

trygghet, både för student och barn. Utifrån de samtycken som kommit in från vårdnadshavarna 

blev det ett slumpmässigt urval utifrån barnens egna intresse att delta. Dock blev det ett stort 

bortfall då många blanketter ej hade blivit godkända. Intervjuerna utfördes i små grupper, där 

det var tre barn i vardera grupp. Sammanlagt intervjuades 21 barn i sju grupper.  

 

4.2 Datainsamlingsmetod 

För att veta att barnen hade besvarat de frågeställningar som skulle besvaras, utgick intervjuerna 

från en intervjuguide (Bilaga 2). Intervjuguiden var uppdelad i tre olika faser, såsom inledning, 

huvudfas och avslutning. Innan intervjuerna startade blev barnen informerade om att samtalet 

skulle spelas in och de fick frågan om det var okej. Anledningen till att intervjuerna spelades in 

var för att fokus behövde riktas mot intervjun och att det vid behov kunde ställas följdfrågor. 

Innan intervjun startade blev barnen även informerade om vilket syfte undersökningen var av-

sedd för. Varje intervju startades med att hälla upp ett glas vatten till respektive barn. Vattnet i 

glaset blev sedan ett diskussionsunderlag och en artefakt för intervjun. Huvudfasen i intervju-

guiden inkluderade de frågor som barnen skulle svara på. Anledningen till att ha specifika frågor 

var för att säkerställa att barnen hade svarat på de frågeställningar som inkluderade undersök-

ningens syfte. För att gå vidare till nästa fråga så lyssnades det efter ämnesspecifika ord som 

var relevanta. När barnen sedan hade svarat på frågan gick intervjun vidare till nästa fråga. I 

vissa fall uppkom det intressanta svar från barnen som i sin tur bidrog till följdfrågor som inte 
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var planerade enligt intervjuguiden. När dessa svar inte längre inkluderade syftet så fortsatte 

intervjun med nästa fråga. De första frågorna som barnen fick svara på inkluderade vattnets 

funktion och betydelse för människan. Efter dessa frågor fick barnen svara på frågor som in-

kluderade vatten inuti människokroppen. Intervjuerna avslutades med att svara på frågan om 

vattnets väg. Först fick barnen möjlighet att förklara denna tanke verbalt. Då barnen var färdiga 

med sin förklaring fick de ett A4 ark med en ifylld människosiluett på. Liksom Kellerman 

(2012) fick barnen komplettera sina svar med att måla vattnets väg genom kroppen på männi-

skosiluett. Óskarsdóttir m.fl (2011) påpekar vikten av att låta baren få måla. Det ger barnen 

redskap för att uttrycka sig ytterligare och är en otroligt bra komplettering för barn som har 

problem med att förklara saker och ting verbalt. Målandet och bilden blir därav en artefakt för 

att förenkla barnets berättande på (Säljö, 2011). Genom att barnen fick komplettera sina svar 

på detta sätt så framkom det även svar från de barn som var blyga och inte vågat utrycka sig 

verbalt.   

 

4.3 Procedur 

Under intervjutillfället märktes det tydligt hur vissa barn kom på svar snabbt, medan andra barn, 

behövde tänka efter. Doverborg & Pramling Samuelsson (1995) belyser vikten av att ge barnen 

tid och utrymme till att få möjlighet att uttrycka sig då barn ofta har någonting att berätta och 

vissa barn är mer tystlåtna och behöver mer tid för att tänka efter. Intervjuerna varade i cirka 

tio till femton minuter vardera. Intervjuernas längd baserades på den tid barnen förväntades 

orka hålla fokus. Intervjuerna avslutades med att tacka barnen för deras medverkan. Barnen 

fick även frågan om de hade några frågor som hade uppkommit under intervjusituationen. Ingen 

utav de 21 barnen hade några övriga frågor då intervjuerna hade avslutats.  

 

4.4 Analys 

Efter varje intervjutillfälle transkriberades intervjuerna direkt samma dag. Intervjuerna 

transkriberades ordagrant då de innefattade svaret på frågan. Pauser och det som verkade 

oväsentligt för syftet transkriberades inte. När sedan alla intervjuer och transkriberingar var 

färdiga analyserades dessa utifrån respektive frågeställning, där det innefattade en 

analysomgång för frågeställning ett, en analysomgång för frågeställning två och slutligen en 

analysomgång för frågeställning tre. Detta för att titta på olika saker ur samma material. 
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Analysen har utförts med hjälp av meningskoncentrering, vilket betyder att de utförligare 

svaren har sammanfattats av studenten till kortare och tydligare svar. Meningskoncentreringen 

underlättade sedan för den så kallade meningskategoriseringen. Denna analysmetod innebär att 

försöka se efter specifika teman och kategorier i de svar som framkommit (Kvale, 1998).  

 

4.5 Tillförlitlighet 

Det finns olika aspekter av undersökningen som kan ha påverkats och därutav minskat 

tillförlitligheten utav undersökningen. En aspekt som blev tydlig i undersökningen var att vissa 

barn var osäkra i sina svar. En anledning till detta kan vara, enligt Ross (2014), att de känner av 

den maktrelation som existerar. Det betyder i sin tur att barnen kanske inte vågar ha ett eget 

svar, utan svarar istället det som de tror är ”det rätta”. Detta blev tydligt då ett barn visade stor 

osäkerhet då hon skulle visa sin målning av vattnets väg genom kroppen. En ytterligare aspekt 

som framkom var att vissa barn svarade det som deras kompisar svarade.   

 

Intervjufrågorna var utformade som öppna frågeställningar för att inte få givna svar, vilket 

också Roos (2014) påpekar ökar tillförlitligheten i undersökningen. Ett exempel på detta var vid 

frågan om vattnets väg. För att det egna förgivettagandet inte skulle påverka så tillfrågades 

barnen först om de trodde att vattnet hade en väg.  

 

Då undersökningens fokus var på barnens tankar var det därför av stor vikt att faktiskt fråga 

barnen själva för att få en större trovärdighet. Därav inta barns perspektiv snarar än 

barnperspektivet. Skillnaden på dessa perspektiv är att barns perspektiv är det perspektivet 

barnen själva har. Barnperspektivet riktar sig till de vuxnas uppfattningar och tolkningar av 

barnens perspektiv (Roos, 2014). 

 

Då intervjuerna har utförts i grupper har det noterats att en del barn inte tar så mycket plats. 

Detta kan självklart påverka reliabiliteten för undersökningen då dessa barn kanske hade haft 

idéer om de genomfört samtalen själva, dock kan de barn som uttryckte sig mer utförligt haft 

en stor hjälp av det sociala samspelet. 
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En annan aspekt för att öka tillförlitligheten i arbetet är att barnen fick genomföra intervjuerna 

i förskolans miljö, samt med kamrater som de träffar dagligen. Detta kan bidra till ökad trygghet 

och kunde vara en anledning till de utförliga svar som de flesta barn hade. Detta ökar i sin tur 

tillförlitlighet i arbetet.  

 

Då denna studie har fått liknande resultat på de tre avdelningarna så finns det möjlighet att anta 

att det skulle framkomma samma svar på en fjärde avdelning. Dock finns det ingen empirisk 

generalisering då det inte finns tillräckligt med underlag för att säkerhetsställa ett mönster. Det 

blir även svårare att generalisera då det är människor som utgör studien med dess olika 

beteenden som är under förändring (Bjereld, m fl. 2009). 

 

4.6 Etiska överväganden 

Innan undersökningens börjar togs det hänsyn till vad Löfdahl (2014) & vetenskapsrådet (2002) 

påpekar om informations och samtyckeskrav. Det betyder att det är viktigt att ge information 

till alla de inblandade om vad det är för undersökning som ska göras och dess syfte. Som student 

är det viktigt att informera om vad som krävs av respondenterna och att deras personliga 

uppgifter kommer att skyddas. De inblandade bör även informeras om att de när som helst kan 

välja att avstå undersökningen, trots att de redan har tackat ja. Detta sker formellt genom att 

deltagaren själv skriver under innan själva datainsamlingen kan starta. Deltagarna ska också få 

tillgång till forskarens personuppgifter, så att de enkelt vet vart de ska vända sig om frågor 

skulle uppstå eller om de vill avbryta. 

 

Då barnen är under arton år var det vårdnadshavarna som blivit informerade om 

undersökningen och har fått skiva under samtyckeskravet (bilaga 1). I den mån det varit möjligt 

har information och samtyckeskravet lämnats över direkt till vårdnadshavaren. Anledningen till 

det är för att vårdnadshavarna skulle få en möjlighet att få en inblick i den kommande 

undersökningen.  
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Liksom Kvale (1997) beskriver så har även intervjusituationen innefattat etiska överväganden, 

såsom förmågan att kunna samspela med respondenterna. Detta samspel har innefattat god 

ögonkontakt och att ge respondenterna tid att tänka efter, samt förmågan att ställa följdfrågor 

på det som uppkommer och verkar intressant. Hänsyn har även tagits till den stress som 

eventuellt kan uppkomma vid ett intervjutillfälle. Detta togs hänsyn till bland annat då 

intervjuerna utfördes i en trygg miljö. Då det är av stor vikt att barnen känner sig trygga och 

lugna i intervjusituationen inleddes intervjuerna med lättsamt prat och mycket skoj. Doverborg 

& Pramling Samuelsson (1995) nämner att en bra start innan själva intervjun är att samtala om 

någonting om ligger nära barnen för att skapa trygghet. 
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5. Resultat 

 

5.1 Barns tankar om vattnets transport genom 

människokroppen  

 

Rak linje från mun till urinblåsan 

I undersökningen visas det att flest barn tror att vattnet går från mun ner till urinblåsan och att 

några har uppfattningen om att det sedan lämnar kroppen i form av urin. Några utav barnen 

kunde precisera mer vilka delar som vattnet passerar då det åker genom kroppen, samtidigt som 

vissa barn endast ritade ett rakt streck utan någon vidare förklaring. 

 

Genom rör 

Två utav de tillfrågade barnen hade en föreställning om att vatten transporteras via så kallade 

rör i kroppen. Ett barn menade att det finns vatten i blodet och därav transporteras vattnet via 

blodet i rör. Han menade att först åker vattnet ned till magen där det sedan fördelas ut i de olika 

rören. Ett annat barn hade en annan tanke och förklarade att vattnet transporteras i olika rör från 

munnen och rakt ned i kroppen. Dessa rör är parallella med varandra.  

 

Från munnen ner till magen 

Sju barn upplever att vattnet går från munnen ner till magen. Av dessa sju barn fanns det en 

föreställning om att vattnet transporteras via tarmarna. En annan föreställning var att vattnet 

först går till magen, därefter passerar vattnet benen för att sedan passera könsorganet, innan 

man kissar ut vattnet. Det fanns en uppfattning om att vattnet går till magen och sedan stannar 

där.  
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Genom hela kroppen 

Tre stycken barn visar på en förståelse av att vattnet passerar hela kroppen. Av dessa 

föreställningar finns det ingen vidare förklaring till vad vattnets passerar genom, förutom att de 

visar på att vattnet når alla delar av kroppen i hur de målar.  

 

Genom ben och armar 

I frågan kring vattnets väg så väljer några barn att lyfta fram ben och armar som de främsta 

kroppsdelarna för vattnets transport. Att vattnet enbart passerar benen var lika vanligt 

förekommande som att vattnet passerar både ben och armar. Nedan följer en diskussion med 

två barn: 

Student: Hur ser vattnets väg ut? 

Barn 1: Det åker genom armen. 

Barn 2: Åker vattnet in i armen? 

Barn 1: Ja, det är blod i armen. 

Student: Ja då kan man ju säga att vattnet åker till armen. 

Barn 2: Ja, och i benen är det ju blod med vatten i också. 
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5.2 Barns tankar om varför människan behöver vatten 

Törst och svett 

Det fanns olika tankar kring törst och svettning. Tre barn nämnde att man bör dricka vatten då 

munnen är torr. Några barn kopplade ihop törsten med att springa mycket och att det är varmt 

ute, därav behöver man fylla på vatten för att man svettas.  

 

Hälsa 

Det mest förekommande i undersökningen var att barnens föreställningar var nära 

sammankopplat med hälsa av olika slag. Det fanns fyra föreställningar om att det är bra för 

kroppen att dricka vatten. Ett barn nämnde att kroppen blir glad då. Dock fanns det ingen vidare 

förklaring om varför kroppen blev glad av vatten. Det fanns fem föreställningar om att man bör 

dricka vatten om man har ont i magen eller ont i kroppen.  

 

 Student: Varför behöver vi dricka vatten? 

Barn:  För att man ska må bra och för att kroppen ska känna att man har något i sig. Om man inte 

har något i sig kan man få väldigt ont i kroppen. 

 

Det fanns de barns som relaterade vattenintag med sjukdom. Det fanns en föreställning om att 

man måste dricka vatten för att inte bli sjuk, medan ett annat barn hade en föreställning om att 

man bör dricka vatten då man redan blivit sjuk. Hosta var det som då nämndes tillsammans med 

att man är sjuk. Det fanns två föreställningar om att man behövde dricka vatten för att inte 

kräkas.  

Student: Varför behöver vi dricka vatten? 

Barn 1: När man är jättesjuk och hostar 

Barn 2: En gång så var jag sjuk och då kunde jag inte gå på det här dagiset  

Student: Behöver man dricka vatten när man är sjuk tänker ni?  

Barn 2: Nej, bara när man har ont.  

Student: Vad händer om man inte dricker vatten?  

Barn 1: Om man blir hostig då kräks man  

Student: Kommer ni på något mer som skulle hända om ni inte dricker vatten?  

Barn 2: Jag har inte druckit något vatten idag och jag har inte kräkts ens  
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Överlevnad 

Det näst vanligaste svaret var att barnen relaterade brist på vätskeintag till att man kan dö. Fyra 

barn nämnde det ordagrant medan två barn nämnde att man svälter ihjäl om man inte dricker 

vatten.  

 

Student: Vad händer om vi inte dricker vatten? 

Barn: Då får man ingen energi.  

Student: Vad händer om man inte får energi? 

Barn: Man kan inte röra sig. 

Student: Vad händer om man inte kan röra på sig?  

Kille 1: Man dör. 

 

En annan föreställning som går att koppla till överlevnad var att man behöver dricka vatten för 

att få syre, dock visade detta barn inte någon vidare förståelse av att det i sin tur gör att man 

dör.  

 

Energi 

Vissa föreställningar kan kopplas samman med ordet energi. Två barn nämnde ordet energi. De 

andra uppfattningarna som fanns var att vatten behövs bland annat för att orka träna, för att 

bygga upp musklerna, för att hålla kroppen vaken, för att sova ordentligt och även för att man 

ska orka ligga still.  

 

Tillväxt 

Av alla de tillfrågade barnen fanns det endast ett barn som relaterade vätskeintag med att det 

behövs för att växa och bli stor. Det fanns ingen vidare förklaring på varför vattenintag behövs 

för tillväxten.  
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5.3 Barns tankar om var vattnet finns i människokroppen 

 

Magen 

Magen var den kroppsdel som majoriteten av barnen nämnde när de skulle beskriva vart vattnet 

fanns i kroppen. Åtta barn delade denna föreställning. Magen nämndes både i frågan om vart 

vattnet finns i kroppen, samt vattnets transport, där barnen hade tankar om att vattnet åker ner 

till magen. 

 

Organ 

De organ som nämndes i intervjuerna var hjärtat och huvudet. Huvudet var det näst vanligaste 

svaret hos barnen vid frågan om vart vattnet finns i kroppen. De benämnde det som huvudet 

eller skallen. Det fanns två föreställningar om att vatten finns inuti hjärtat. 

 

Områden runt huvudet 

Det var även vanligt förekommande att barnen hade tankar om att vatten finns i områden runt 

huvudet. Öronen, tungan, tänderna och munnen nämndes mer än en gång i samtalen. Andra 

kroppsdelar som halsen och näsan samt håret nämndes i intervjuerna, dock med en mindre 

svarsfrekvens.  

 

Extremiteterna och tillhörande kroppsdelar 

En del barn uttryckte att det fanns vatten i ben, armar, händer, fingrar och fötterna. Ett barn som 

svarade fötterna menade först på att det inte fanns något vatten i kroppen, men efter att ha hört 

sina kompisars svar så svarade han att vattnet enbart finns i fötterna.  

 

Ryggen 

Det fanns två föreställningar om att det finns vatten inuti ryggen. Dessa förställningar 

inkluderade således ingen vidare förklaring.  

 

Hela kroppen 

Det var endast två barn som nämnde att de trodde att vattnet fanns i hela kroppen. Dock fanns 

det fler föreställningar som inkluderar hela kroppen. Ett barn menade att vatten finns i blodet, 

vilket i din tur finns i hela kroppen. Detsamma gäller det barn som svarade skelettet.  
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Könsorganet 

Till denna kategori tillhör endast ett barn. Barnet hade en uppfattning om att vattnet finns i 

könsorganet, innan vattnet sedan försvinner ut ur kroppen, i form av urin.  
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6. Diskussion 

6.1 Sammanfattning resultat 

Resultatet i studien visar på att de flesta barn har en föreställning om att vattnets väg genom 

kroppen går som en rak linje från mun till urinblåsan. Majoriteten av barnen har en föreställning 

om att man bör dricka vatten för att upprätthålla en god hälsa. Vid frågan om vart i kroppen det 

finns vatten så uppkommer ett flertal olika svar. Det verkar som att barnen har lättare att förklara 

de delar som de själva kan se och relatera till.  

 

6.2 Resultatdiskussion 

Granklint Enochson (2008) visar på i sin avhandling att elever i årskurs nio inte verkar se några 

paralleller mellan vätskeintag och sjukdomsrelaterade åkommor. Dock har det visats motsatsen 

i detta arbete då det var vanligt förekommande att barnen relaterade vatten i samband med ont 

i magen, kroppen eller sjukdom. Detta resulterar i att åldern inte verkar ha någon avgörande 

faktor för barnens uppfattningar, vilket är motsatsen till vad Tunnicliffe & Reiss (2001) och 

Gellert (1962) menar på i sin forskning. Resultatet styrker Dempster, & Stears, (2014) och 

Óskarsdóttir m.fl. (2011) som alla visar på i sin forskning att barnens kunskaper är nära 

sammankopplade med egna erfarenheter, snarare än ålder. En förklaring till detta kan vara att 

strävansmålet om att främja barns kroppsuppfattning tydligt finns med i förskolans läroplan 

(Skolverket, 2016).  

 

Det visar sig att den övervägande uppfattningen hos barn i förskoleåldern är att vattnet går som 

en rak linje från munnen ner till urinblåsan. Detta resultat överensstämmer med Granklint 

Enochson (2008) och hur elever i årskurs nio uppfattar vattnets väg. Kunskapen om vattnets 

väg verkar då inte öka från förskoleåldern till årskurs nio, vilket Gellert (1962) menar motsatsen 

till då det bör uppstå en markant skillnad på barnens kunskap när de är nio år. En anledning till 

detta skulle kunna vara att processen för huruvida vattnet passerar genom kroppen är någonting 

som glöms bort och inte pratas så mycket om och att det är matens passage genom kroppen som 

blir fokus. Detta behöver utvecklas mer genom att diskutera med barnen om att både vatten och 

mat innefattar matspjälkningssystemet.  
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Resultatet visar på att det är vanligt förekommande att barnen benämner delar av kroppen som 

de själva kan se och relatera till. Detta styrker Garcia-Barros m. fl. (2011) som påpekar att 

barnens tankar om kroppen är det som går att härleda till det yttre. En anledning till dessa tankar 

hos barnen är troligen för att de inte har hunnit införskaffa sig någon djupare kunskap om 

människokroppen än. Detta resulterar i att den kunskapen de har är kopplat till det som de själva 

kan se. 

 

Intervjuerna visar på att hjärnan och hjärtat är de organ som barnen benämner i samband med 

var vattnet i vår kropp finns. Anledningen till barnens svar skulle då kunna vara för att det är 

de organ som de känner till. Óskarsdóttir m. fl, (2011) menar på att dessa organ är vanligt 

förekommande då barnen visar på förståelse om vad som finns inuti kroppen. Det går då att 

problematiseras genom att barnens svar möjligen hör samman med deras kunskaper om 

kroppen, snarare om deras kunskapare om vart vattnet finns inuti kroppen.  

 

Många utav barnen har tankar om att människan behöver dricka vatten för att inte bli sjuk och 

för att man inte ska kräkas då man redan är sjuk. En anledning till dessa tankar hos barnen 

skulle kunna vara att de relaterar till sig själva och de gånger de får höra att de behöver dricka 

vatten. Det kan hända att dessa barns vårdnadshavare i mindre utsträckning påpekat för barnet 

i vardagen att det är bra att dricka vatten. Detsamma gäller då barnen kopplar samman 

vätskeintag med att inte kräkas. Troligen blir det lättare för barnen att relatera till en konkret 

situation som de själva upplevt. De barn som istället har svarat att vätskeintag är viktigt för att 

upprätthålla god hälsa får troligen höra det mer kontinuerligt i vardagen. Det skulle även kunna 

innebära en kombination, det vill säga att vissa barn kan bli påminda om vattnets betydelse för 

hälsan i vardagen, men att de ändå relaterar till sjukdom då det är en konkret situation att relatera 

till.  

 

Det framkommer även i resultatet att ett barn relaterar vätskeintag till att kroppen behöver ha 

något i sig för att inte få ont. En anledning till hennes resonemang skulle kunna vara att hon 

förknippar vatten med mat. Då människan inte har mat i kroppen får hon ont, på grund av 

hunger. Detta visar i så fall på att barn har lättare att relatera till fast föda och att vätska kan 

vara för abstrakt för barnen att relatera till.  
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Då detta arbete har inspirerats av Kellermans (2012) examenarbete blir det intressant att jämföra 

dessa resultat med varandra. Resultatet skiljer sig en del åt. I denna studie är det vanligt 

förekommande att barnen har tankar om att vattnet är livsviktigt för oss samt att många barn 

har tankar kring att det fyller en funktion i kroppen. Dock visar det samma resultat när barnen 

ska förklara vattnets väg. En anledning till de olika resultaten kan vara på grund av metodvalet. 

Då hennes studier utförts enskilt kan det ha bidragit till att situationen blev mer pressad och 

därmed inte fått tillgång till alla sina idéer och tankar. En annan anledning kan vara att det 

endast var tio barn som deltog i den studien. Kanske skulle det framkommit mer om antalet 

barn hade dubblats.  

 

6.3 Diskussion om metodvalet 

Då undersökningens syfte är att undersöka uppfattningar och tankar hos barnen har metoden 

varit kvalitativa intervjuer i små grupper. Genom att låta barnen diskutera i grupp så har barnen 

utmanats i den proximala utvecklingzoonen. Doverborg & Pramling Samuelsson (1995) menar 

att barn tillsammans med andra kan ge varandra nya redskap och öppna upp för nya synsätt och 

aspekter som barnet från början inte hade kunskap om. Det kan även underlätta att vara i gupp 

då stämningen kan verka mer lättsam. En nackdel med att intervjua barn i grupp var att vissa 

barn tycktes ha lättare för att ta för sig och därav framföra sina svar. Andra barn tycktes mer 

tillbakadragna och osäkra. Detta resulterade i att de svarade samma som sina kompisar.  

Doverborg & Pramling Samuelsson (1995) belyser att barn intar olika roller i en grupp. Det har 

visat sig att vissa barn inte alls får de utrymme de egentligen skulle behöva eller vill ta. För att 

dessa barn skulle få möjlighet att komma till tals och utrycka sig mer hade enskilda intervjuer 

varit att föredra. 

 

Då intervjuerna utfördes i grupp möjliggjordes diskussioner mellan barnen vilket underlättade 

för barnens verbala språk. Då vissa barn har svårare att utrycka sig verbalt användes artefakter 

i form av penna och papper. Tanken var att målandet skulle vara en komplettering till deras 

verbala förklaring. Det visade sig dock att vissa barn hade svårigheter med att synkronisera det 

verbala språket med deras målning då det visade på olika resultat.  
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Relevansen av undersökningen inför förskolläraryrket visar på att barn fungerar olika i grupp. 

Som förskollärare bör man vara medveten om detta och inte anta att det är bristande kunskaper 

hos barnet som bidrar till de svar man får, utan bör istället se till helheten av situationen som 

barnet befinner sig i. Då studiens slutsats visar på att kunskapen om vattnets väg ser 

övervägande lika ut hos elever i årskurs nio och förskolebarn borde pedagoger arbeta mer aktivt 

med detta. Ett förslag som pedagoger kan använda sig av i vardagen är att diskutera med barnen 

i matsituationen om vad som händer med vattnet då vi svalt det.  

 

6.3 Förslag till vidare forskning 

I denna studie har det visat sig att barns uppfattningar om vattnet och dess väg verkar se 

övervägande lika ut hos förskolebarn och elever i årskurs nio. Fokus på vidare forskning skulle 

kunna vara att ta reda på mer huruvida resultatet stämmer. Visar det sig stämma blir det sedan 

intressant att ta reda på mer om vad detta kan bero på och vilka brister det finns i skolans 

läroplan. Detta för att få ett bra underlag till förbättring inom skolans verksamhet.  
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Till föräldrar/Vårdnadshavare 

 
Jessica Johansson heter jag och jag och studerar termin 6 på Förskollärarutbildningen. Jag 

håller för närvarande på att skriva mitt examensarbete som handlar om barnens tankar om 

vattnet i vår kropp. Jag kommer därav att intervjua barnen i små grupper om tre. Intervjuerna 

kommer spelas in med ljudfil och kommer att utföras under vecka 49. Urvalet av barn 

kommer att ske slumpvis och baseras på deras egna intresse att delta. Jag kommer informera 

barnen om att de när som helst kan välja att avbryta intervjuerna. Intervjuerna kommer att 

behandlas konfidentiellt och all data raderas efter avslutad undersökning.  

 

Jag behöver ert godkännande för att genomföra mina intervjuer. Tack på förhand och vid 

frågor får ni gärna kontakta mig. 

 

Jessica Johansson 

 07x xx xx xxx 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………… 

Jag godkänner att mitt barn deltar i undersökningen 

Jag vill inte att mitt barn deltar i undersökningen 

 

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

Barnets namn 

 

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

Vårdnadshavarens/förälderns underskrift 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 2 
 

Intervjuguide 
 

Introduktion  
 

Skapa god stämning 

-  Hur har dagen varit?  

Ge information om syfte för studien samt att intervjun spelas in 

Informera om respondentens rätt att avbryta intervjun 

 

Huvudfas  
Ställ fram ett glas vatten.  

 

-Behöver vi dricka vatten?  

-Varför behöver vi dricka vatten?  

-Vad händer om vi inte dricker vatten?  

-Finns det vatten i kroppen?  

-Var finns vattnet i kroppen?  

 

Låt barnen dricka vattnet. 

 

-Vad händer med vattnet då vi svalt det?  

-Har vattnet en väg genom kroppen? 

 

Lägg fram papper på en människosiluett. 

 

-Hur ser vattnets väg ut? 

- (Lyssna efter ämnesspecifika ord) 

 

Avlutning 
Avslutande frågor?  

Tacka för deltagadet 

 


