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Abstract 

The purpose of this study is to investigate how preschool children between the age of 5 and 6 

years reflect about energy processes connected to the body. The study was conducted with 

semi structured interviews with a preschool class and a preschool. The theoretical framework 

for the study is social constructivism. The study was conducted with communicative tools (a 

doll). The result of the study is most children relate food as an important source of energy. 

Children´s perceptions about where they got the energy from, lies in the form of informal 

language, where they use the word energy when they feel alert and have strength to play. It 

differs from the science´s descriptions of energy, that we obtain energy through cellular 

respiration. Children´s perceptions about where they got the energy from are divided into five 

categories. The categories are: through food, through motion, through rest, through fluid and 

through oxygen.     
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Sammanfattning 

Denna studie har som syfte att studera vilka tankar förskolebarn i åldern mellan 5-6 år har om 

energiprocesser kopplat till människokroppen. Metoden var en kvalitativ semistrukturerad 

intervjustudie som genomfördes på en förskola samt i en förskoleklass. Teoretiska 

utgångspunkten var social konstruktivism. Intervjuerna kompletterades med en docka som 

blev ett kommunikativt redskap. Resultatet av studien visar att de flesta barn relatera mat som 

en viktig energikälla. Barnens tankar om vart de får sin energi ifrån ligger i vardagsspråket, 

där barnen använder energi begreppet som att känner sig utvilad och har ork för att kunna 

leka. Den skiljer sig till den naturvetenskapliga betydelsen av energi där vi får vår energi 

genom cellandningen. Barns tankar om hur de får sin energi skiljer sig och sammanfattas i 

fem olika kategorier. Kategorierna är: genom mat, genom rörelse, genom vila, genom vätska 

och genom syre.     
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1. Inledning 
 

Naturvetenskap har uppstått ur människans behov att finna svar på frågor så att vår värld kan 

beskrivas och förklaras. Barn och vuxna behöver ha vardagliga begrepp för att kunna förstå 

världen men behöver även ha tillgång till de naturvetenskapliga begreppen eftersom det är ett 

viktigt redskap som kan berika vårt sätt att förstå världen omkring oss. Naturvetenskapligt 

lärande i förskolan handlar om att finna vägar till naturvetenskapens värld för alla barn 

(Helldén, 2015).  

Förskollärarens ansvar i förskolan vad som gäller naturvetenskap formuleras i läroplanen 

(Skolverket, 2016). Där är fokus på att barn ska ges möjligheter att möta naturvetenskapliga 

fenomen och att det ska ges utmaningar där barn får en mängd erfarenheter, kunskaper och 

färdigheter. Även verksamheten ska bidra till att barns intresse för naturvetenskap stimuleras 

och utvecklas (Pramling Samuelsson & Tallberg Broman, 2013).  

I läroplanen för förskolan finns det ett strävansmål som är att:  

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, 

utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap 

(Läroplan för förskolan Lpfö 98, 2016).  

 

1.1 Mat och energi 

För att kunna leva behöver vi energi. Utan energi kan vi inte röra på oss. Vi människor kan 

inte tillverka vår egen energi. För att kunna leva måste vi därför äta och dricka. Maten behövs 

så att cellerna ska få sin energi till sitt arbete och byggmaterial för att kunna växa och dela på 

sig. Maten måste innehålla olika näringsämnen där alla har sina speciella egenskaper och 

uppgifter i kroppen. Maten består mest av vatten, kolhydrater, proteiner och fetter men 

innehåller även vitaminer och mineralämnen (Fabricius, 2006; Sterning, 2015). 

Socker, cellulosa och stärkelse kallas för kolhydrater som finns gott om i potatis, pasta, frukt 

och grönsaker. Proteiner finns mest i fisk, kött och mejeriprodukter. Fett finns i växt och 

djurriket. Produkter som innehåller fett är bland annat smör, ost, korv och fet fisk och 

margarin samt matoljor (Fabricius, 2006).  

Cellen får sin energi genom att socker förbränns med hjälp av syre i den så kallade 

cellandningen som beskrivs: 𝑑𝑟𝑢𝑣𝑠𝑜𝑐𝑘𝑒𝑟 + 𝑠𝑦𝑟𝑒 → 𝑘𝑜𝑙𝑑𝑖𝑜𝑥𝑖𝑑 + 𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛 + 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 
(Sterning, 2015). 

 

1.2 Tidigare forskning 

De första vetenskapliga studierna om barns uppfattning av kroppens insida gjordes av 

forskarparet Schilder och Wechsler redan 1935. Då studerades barn mellan fyra och tretton år 

och forskarna bad barnen att benämna vad som fanns inuti människans kropp. De yngsta 

barnen trodde det var mat. Med stigande ålder utvecklades kunskaperna och vid elva års ålder 

kunde barn ge förklaringar som överensstämde med människokroppen. De visste att 
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människor har ett hjärta och njurar. Barnen visade även på kunskapen om att muskler och 

skelett är nödvändigt för att hålla kroppen upprätt (Tamm, 1996).   

Mycket små barn har ingen som helst uppfattning om vad som finns inuti deras kroppar. När 

förskolebarn ritar vad som finns inuti kroppen får man en teckning som föreställer människan 

med maginnehåll i form av potatis, köttbullar och glass. I mindre utsträckning så förekommer 

även hjärtat på barnens målningar (Tamm, 1996). 

Barn förknippar energi framförallt med det levande och kopplingen mellan det levande och 

energin är som starkast hos yngre barn. Solomon genomförde 1992 intervjuer med barn 

mellan 10 och 11 år deras uppfattningar om energi var följande: Jag behöver energi för att 

kunna springa och när energin tar slut så blir jag andfådd. Att energi är källan till liv var även 

en uppfattning hos barnen. Kopplingen mellan energi och människa bidrar till att barnen kan 

ha svårt att se energiaspekter i situationer utan människor. Salomon (1992) observerade ett 

barn observerade en bild av smältande is. Barnet fick frågan om det fanns energi där. Svaret 

var att barnet trodde att ett orörligt föremål som is inte kan ha någon energi eftersom det inte 

andas. Bara om någon är nära isen och till exempel håller i den så finns det energi (Andersson 

& Strid, 2001). 

När man diskuterar energi hos levande varelser kan energi ha två betydelser som Solomon 

(1992) tar upp. Den ena är i stor utsträckning överensstämmande med det naturvetenskapliga 

energi-begreppet. Den andra betydelsen finns i vardagsvärlden och är överensstämmande med 

det vetenskapliga energi-begreppet som är att vi får energi genom att vila och att sova. Att ha 

energi kan även i vardagsspråket överensstämma med att må bra, att känna sig utvilad och att 

vara i form (Andersson & Strid, 2001).  

Teixeira undersökte barn i åldrarna 4 år, 6 år, 8 år och 10 år. De organ som barnen kunde 

benämna var uppdelade i fyra områden: mun, matstrupe, magen och anus. Barnen påstod att 

maten togs i munnen och passerade genom kroppens olika delar i magområdet. Barn i fyra års 

ålder kunde inte beskriva matstrupens område. Vid fyra års ålder var magen det mest 

dominerande begreppet, medan äldre barn använde uttryck från det vetenskapliga ordförrådet 

som mage eller tarm. Flertalet (89 %) av barn i fyra års ålder beskrev bukområdet som ett 

utrymme där all mat bevaras i små bitar med samma kemiska konstitution som den hade förre 

matintaget. Barns resonemang var att intagen mat kan lämna magen genom 

gravitationsrörelser genom att böja kroppen från midjan. Eller så faller maten ner i armarna 

och sträcker ut kroppen som på sätt främjar tillväxten (Teixeira, 2000).  

De få inre kroppsdelar som representerades i undersökningen kan förklaras i deras funktion, 

det vill säga att intagen mat förändras. Ett exempel är när mat når magen sker ingen 

omvandling. Ett annat exempel är ett utrymme och en tredje modell är en del av maten stannar 

i kroppen medan resten lämnar kroppen och en del absorberas av organismen medan en annan 

del inte gör det. Ämnen som passera matsmältningssystemet beskrevs som ett rör som börjar 

inuti i djupet i en del av munnen och slutar i bukområdet. Dessa delar är sammankopplade 

(Teixeira, 2000).    

En annan förklaringsmodell som barn använder när de ska förklara är att alla organ har en 

specifik funktion. Från att tidigare ha sett magen som ett utrymme med avdelningar, kan de ge 

en mer avancerad med begrepp som kemisk omvandling. Det är en mer komplex förklaring, 

som endast sex barn äldre än åtta år kunde förklara. De förstod att det finns ämnen i kroppen 

som kan modifiera andra ämnen. Den intagna maten förvandlas med hjälp av andra ämnen till 
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något annat än vad det var från början. Ämnens kemiska struktur omformas och får en ny 

identitet (Teixeira, 2000).   

Från fyra års ålder vet barnen att maten blir uppdelad i små bitar genom att man tuggar. Dess 

storlek och utseende förändras. Vissa barn sa att maten mjukas eller smälter. Alla som blev 

intervjuade var säkra på att intagen mat förändras i fysisk aspekt men de flesta trodde att 

maten trots samma förändring kommer att ha samma kemiska egenskaper som de hade i 

början. Dessa svårigheter påverkar barns förklaringar av matsmältningssystemet. Barnen vet 

inte hur maten kommer i blodet eller utsöndring (Teixeira, 2000).    
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Syfte 

 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka uppfattningar förskolebarn i åldern mellan 5-6 

år har om människokroppens energiprocesser. 

 

 

Frågeställningar 

 

För att fördjupa och tydligare beskriva syftet med studien har följande frågeställningar valts 

 

 Vilka tankar har barn om hur människan får energi?  

 Vilka tankar har barn om var energiomsättningen sker i kroppen? 
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2. Teoretiska perspektiv 
 

För att kunna beskriva barnens olika tankesätt kan man utgå från olika perspektiv och i den 

här undersökningen används ett socialkonstruktivistiskt perspektiv.  

 

2.1 Teoretiska utgångspunkter 

2.2 Social konstruktivism 

Socialkonstruktivistisk innebär att kunnande ses som individuellt konstruerat men socialt 

medierat. Lärare och barn har en gemensam uppgift att tillsammans arbeta för att uppnå olika 

mål. Lärarens ansvar är att skapa möjligheter för barnet att ta steget från vardaglig till 

naturvetenskaplig förståelse och sedan vidareutveckla den så långt det går (Andersson & 

Strid, 2001).  

Barn interagerar med vuxna som i allmänhet är skickligare. Barn pratar om saker som de 

oroar sig för och barn engagerar sig i aktiviteter med sina vänner i samspel med språket som 

socialt medium. Den kunskap som pedagoger försöker förmedla till barnen är socialt bestämd 

(Phillips & Soltis, 2014).  

Hur kommer lärandet till stånd i sociala kontexter? Piaget beskriver barnet som en ung 

forskare som hela tiden utforskar sin omgivning och under ensam lek konstruerar sitt mentala 

schema. Barnet ses som ett solitärt projekt och verkar göra förändringar utan hjälp av någon 

människa. Och även om barnet leker med en vuxen så är det barnet i slutändan som upptäcker 

eller uppfinner. Visserligen tillbringar små barn mycket tid i ensam lek men de har även ett 

stort umgänge med andra människor (Phillips & Soltis, 2014). 
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3. Metodologisk ansats och val av metod 
 

3.1 Metodval 

 

I en semistrukturerad intervju har intervjuaren en uppsättning av frågor som generellt kan 

beskrivas som ett frågeschema men där frågornas ordningsföljd kan variera. Frågorna kan 

vara mer allmänt formulerade än vad som normalt är fallet vid strukturerade intervjuer. 

Intervjuaren har också en benägenhet att ställa ytterligare/uppföljningsfrågor som kan ge 

viktiga svar (Bryman, 2011).  

Utöver intervjufrågorna kommer en docka att användas, som visar människokroppens anatomi 

och därav kan visualisera för barnen vilka organ som tar hand om maten. Dockan består av 

tyg och man kan öppna dockan som består av olika tyglager där man kan se människans organ 

illustrerat (bilaga 4).    

Dockan kan användas som lekverktyg där barnen kan uttrycka hur de upplever världen eller 

vill att den ska vara. De kan även ha en befriande effekt då barnen vågar sådant som de 

vanligtvis avstår ifrån annars, som till exempel att högt uttala nya ord eller uttrycka sina 

problem (Forsberg-Ahlcrona, 2012). 

Dockor kan inkludera många olika former som till exempel berättande och dans. Genom att 

använda dockan i förskolan skapar det sociala interaktioner, olika språkliga innehåll och 

meningsskapande processer. Det kan även vara olika sätt att lära om andra saker som till 

exempel matematiska begrepp (Forsberg-Ahlcrona, 2012). Genom interaktion mellan lärare 

och barn medan dockan medverkar kan barns delaktighet i den kommunikativa processen ge 

förutsättningar för barns lärande (Forsberg Ahlcrona, 2009). 

Förbestämda frågor kan bidra till en problematik eftersom undersökningen inte kan förutse 

vart samtalet kan ta vägen eftersom samarbetet sker med barn. Ibland är det svårt att föreställa 

sig hur en fråga uppfattas av barnen och därför bör man prova frågorna på ett barn innan man 

börjar intervjuserien. Detta kan innebära att frågorna omformuleras. Intervjun måste ha 

karaktär av ett samtal och inte som ett förhör. Genom att ställa övergripande frågor får barnen 

möjlighet att välja inriktning på samtalet (Doverborg & Pramling Samuelsson, 1985). 

Bryman (2011) betonar att intervjuaren vid en kvalitativ intervju, ska vara flexibel och vid en 

sådan intervju kan intervjupersonernas världsbild synliggöras, det vill säga att en överblick på 

deltagarnas tankar och erfarenheter ges. Detta sker genom att intervjufrågorna är 

förutbestämda men ostrukturerade som använder sig av öppna frågor eftersom det ger en 

djupare undersökning om beteende, tankar och erfarenheter. Detta betyder således att under 

intervjuns gång kan ett svar generera en ny fråga.  

Något som Bryman (2011) tar upp är att det är bra att tänka på vilken ordning frågorna ska 

ställas, men att intervjuaren samtidigt ska vara beredd på att ordningsföljden blir omkastad 

under intervjuns gång. Vidare betonar Bryman (2011) att språket ska anpassas mot den som 

intervjuas och notering ska göras om intervjupersonens ålder, eftersom det kan vara relevant 

för forskningen. 

Intervjuerna kommer att dokumenteras med röstinspelning och anteckningar.  
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3.2 Urval 

 

Undersökningen genomfördes via intervjuer med två barn i taget där förskolans personal 

valde ut vilka två barn som skulle följa med till intervjun. Barnens ålder var 5 och 6 år. Antal 

besökta förskolor var två och på dessa förskolor lämnades det 23 förfrågningar till barnens 

vårdnadshavare. Efter förskolechefen och målsmans godkännande, tillfrågades även barnet 

om de ville medverka. Sedan genomfördes intervjuerna med 11 barn.     

 

3.3 Procedur 

 

Intervjuerna hade ett ramverk i form av en intervjuguide. Första steget var en 

acklimatiseringsfas där jag informerade förskolechefer, förskollärare och barnens 

vårdnadshavare om syfte, frivillighet och bandupptagning. Utdelning av informationsbrev och 

samtyckesblanketten och kontakt med förskolorna genomfördes (Bilaga 1 & 2). 

Andra steget var uppvärmning, för att skapa en trygg miljö. Här hälsade jag barnen 

välkommen och jag presenterade mig samt berättade om syftet med studien. Jag berättade att 

jag ska ställa några frågor om energi till dem och att de får ha en kompis med sig. Jag 

berättade även att jag har en kompis med mig som de kommer träffa senare under intervjun. 

Jag frågade även barnen om deras ålder och hur de trivdes på förskolan. Sedan ställde jag 

några frågor som jag hade med mig i form av en intervjuguide (Bilaga 3).  

Intervjuer genomfördes på en, för barnen, lugn och trygg plats, så att vi kunde ha en lugn 

stund tillsammans. Att vara på en lugn plats är en förutsättning för att barnen ska kunna 

koncentrera sig och inte tappa intresset. Jag fick av förskolans pedagoger ett enskilt rum 

tilldelat. I förskolan var dessutom de andra barnen ute så att vi kunde ha en lugn och ostörd 

stund tillsammans. I förskoleklassen fick jag ett rum bredvid klassrummet.  

Innan genomförande av intervjuer visste jag inte hur mycket kunskap barn i åldern mellan 5-6 

år har, om vad som är viktigt för att kunna leva och växa. Barnen hade många olika tankar om 

hur de får sin energi. Vad jag inte hade någon tanke om var att några barn inte visste vad 

energi är för något. När jag berättade för barnen att de skulle få svara på frågor om energi så 

fick jag som motfråga, vad är energi? Det var något jag inte räknade med som gjorde att jag 

blev osäker en stund och jag funderade om hur jag kan beskriva ordet energi annorlunda. Jag 

beskrev energi som en sorts kraft som vi behöver för att kunna leva och växa.  

Det är även viktigt att de praktiska arrangemangen som bandspelare finns på plats. För att 

skapa kontakt med barnen satt vi mitt emot varandra, vilket gav möjlighet till ögonkontakt. 

Det finns stora fördelar med att spela in intervjun eftersom det har gett möjlighet att anteckna 

under hela intervjun. Tidpunkten för intervjun var också viktigt eftersom barnen inte ska vara 

uttröttade, vänta på att gå äta, gå på rast eller blir avbrutna i leken (Doverborg & Pramling 

Samuelsson, 1985). Detta tog jag hänsyn till och besökte förskolan och förkolklassen på 

morgonen vid 10 tiden efter barnen hade ätit mellanmål och inte börjat leka än.  
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3.4 Databearbetningsmetoder och analys 

 

Intervjuarna genomfördes på två olika dagar. Alla pedagoger i verksamheterna där 

intervjuerna genomfördes tillfrågades om de hade arbetat med kroppen, energi och mat. Vissa 

pedagoger berättade att de ibland tog upp vid matbordet att det är viktigt att man måste äta så 

att man orkar leka senare.   

Samma dag som intervjuerna genomfördes lyssnade jag på inspelningen och transkriberade 

det som barnen hade sagt ordagrant. Allt som kändes relevant till undersökningen tog jag upp 

och kategoriserade under mina intervjufrågor. Pauser och det som var irrelevant till studien 

togs bort. Efter alla intervjuerna var transkriberat analyserades de utifrån intervjuns 

frågeställning. Intervjufrågorna (bilaga 3) hade två frågor i inledningsdelen, nio frågor i 

huvuddelen och två frågor i nedtrappningsfasen.  

Det som analyserades var vilka uppfattningar förskolebarnen har om kroppens 

energiprocesser. Därefter analyserades barnens tankar kring var i kroppen energiomsättningen 

sker.   

Sedan skapade jag tabeller där jag delade in barn i 5 och 6 år ålder och kategoriserade barnens 

svar under varje intervjufråga. Där visade jag hur många 5 respektive 6 åringar har gett 

samma eller olika svar. Till exempel fyra femåringar och tre sexåringar tror att de får sin 

energi via maten. Därefter sammanställde jag tabellerna och kategoriserade de under 

undersökningens huvudfrågor och delade in svaren i grövre kategorier. Sedan sammanfattades 

undersökningens frågeställningar i form av text och delades in i grövre kategorier, samt att jag 

visade några relevanta citat från barnen.   

 

3.5 Etiska överväganden 

 

Examensarbetet ska byggas på respekt för de människor som deltar i undersökningen. 

Deltagarna får inte föras bakom ljuset angående undersökningens syfte. De ska få möjlighet 

att ge informerat samtycke till sin medverkan och de ska få möjlighet att själv kunna avbryta 

sitt deltagande utan att behöva oroa sig får några negativa konsekvenser. Man ska ha 

möjlighet att när som helst ställa frågor om undersökningen och få rätt att få sina frågor 

sanningsenligt besvarade. Man ska informera deltagarna att de kan avböja att delta eller 

avbryta utan negativa följder. Deltagarna ska få veta att deras anonymitet skyddas och om 

deltagarna inte är myndiga skall vårdnadshavare informeras och tillfrågas om barnen får vara 

med (Johansson & Svedner, 2010). 

Den viktigaste principen är att informera om undersökningen och att deltagarna ger sitt 

samtycke med att delta samt att ge information att de kan avbryta när som helst även om de 

från början har gett sitt samtycke. Det finns en problematik när det gäller att informera 

förskolebarn. Forskning visar att yngre barn har svårt att uppfatta och förstå konsekvenser av 

att ge samtycke till deltagande i undersökningar (Hurley & Underwood, 2002). Det är även 

viktigt att informera alla som ingår i min undersökning (förskolechefen, pedagogerna på 

förskolan, föräldrar och barnen) och ge de information och möjligheten att samtycka eller 

avstå från att medverka. (Löfdahl m.fl., 2014).    
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I förskolans läroplan kan man läsa att barn i förskolan ska utveckla sin förmåga att utöva 

inflytande i förskolan och att ha ett reellt inflytande i verksamhetens innehåll (Skolverket, 

2016). Val av metod ska inte handla om att få fram bäst resultat för att stärka hypotes eller 

teori, det gäller att välja rätt metoder för att barnets integritet inte ska bli lidande (Christensen 

& James, 2008).  

Konfidentialitetskravet kräver att intervjun avpersonifieras. För att kunna genomföra 

intervjuerna behövs vårdnadshavarnas, barnens, pedagogernas och förskolechefens 

godkännande. Utifrån informationskravet, nyttjandekravet och samtyckeskravet informeras 

berörda parter (Vetenskapsrådet, 2011). 

Det är viktigt att när jag planerar min undersökning att jag inte kränker personer som deltar 

eller att jag gör att personer kan känna sig utsatta. Man ska tänka igenom vilka frågor man 

ställer. När man använder sig av intervjuer eller enkät ska man fundera på vilket sätt man 

ställer frågor (Löfdahl m.fl., 2014).      
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4. Resultat och analys 
 

 

För att tydliggöra resultat används det kategorier utifrån undersökningens frågeställningar. 

 

Barns tankar om hur de får energi i kroppen. 

Resultatet av studien visar att de flesta barn relatera mat som en viktig energikälla. Barnens 

tankar om vart de får sin energi ifrån ligger i vardagsspråket där barnen använder energi 

begreppet som att känner sig utvilad och har ork för att kunna leka. Den skiljer sig till den 

naturvetenskapliga betydelsen av energi där vi får vår energi genom cellandningen. Barns 

tankar om hur de får sin energi skiljer sig och sammanfattas i fem olika kategorier. 

Kategorierna är: genom mat, genom rörelse, genom vila, genom vätska och genom syre.  

 

Genom mat 

Undersökningen visar att de flesta barn trodde att de får sin energi via maten. Många barn be-

rättade att man måste äta mat för att orka leka. Svaren från barnen var även mer konkret som 

att de måste äta grönsaker, frukt och godis. Vissa barn gav även mer avancerade svar som 

socker och protein.  

      ”När jag äter få jag kraft.”  

      ”Jag tror jag får energi när jag äter mat.” 

 

Genom rörelse 

6 av 11 barn svarade att de får sin energi genom att de rör på sig, mer konkret svarade barnen 

att de får sin energi genom att springa, träna, leka och ha roligt. Barnen berättade att de får 

mer energi när de är ute och springa. 

”Man får lite energi i kroppen när man är ute och springer, sen blir man lite svettig och då slutar 

energi.” 

 

Genom vila 

Genom att vila och sova och därav få energi, var svar som förekom hos barnen. Barnen berät-

tade att det är viktigt med vila och sömn så att man får ny energi för att orka leka. Barnen be-

rättade att man blir väldigt trött när man inte sover och då blir det tungt att leka.  

”Om jag inte vila efter lunch har jag ingen kraft att leka.”  
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Genom vätska 

Att tillägna sig energi genom vätska var några tankar som barnen hade om hur de får sin 

energi.  Barnen konkretiserade att man behöver dricka vatten och mjölk för att få energi. Ett 

barn beskrev ganska väl om varför vi måste dricka mjölk. 

”Mjölk är bra för skelett och tänderna. Min Pappa säger, ser du mina tänder, de är genomskinliga och 

det är inte bra. Jag dricker för lite mjölk. Men jag tycker inte om mjölk.” 

”Jag måste dricka vatten när jag är svettig, annars kan jag inte springa vidare.” 

 

Genom syre 

Syre, frisk luft och att vara ute var barnens tankar om hur de får sin energi i kroppen. Man 

måste få luft annars kan man inte leva var några svar jag fick från barnen. 

”Man får lite energi i kroppen när man är ute och springer…”. 

 

Barnens tankar om vart energiomsättningen sker i kroppen. 

 

I Mage/tarmkanal 

Det mest dominerade svar om vart i kroppen energiomsättningen sker svarade 10 av 11 barn 

att den sker i magen. Ett barn beskrev vägen lite mer konkret där barnet benämnde att maten 

först går genom halsen och sen vidare till magen. Ett barn svarade att energin tar sig in i krop-

pen via huvudet.  

”Maten går ner i magsäcken. Maten i magsäcken händer det såhär. Börjar smälter lite för att det är 

så varmt. Det ploppar lite i magen och sen går det ner i benen och kroppen och så blir det nästan 

som en jordbävning i kroppen och man känner sig lite konstigt i magen för att man inte kom ihåg 

vad man åt för mat.” 

”Man ska tugga på maten först och då blir den trasig när den går ner och så blir det tuggad ännu 

mer.” 

 

På frågan om vad som händer med maten sedan, när energin har tagit sig i kroppen svarade de 

flesta barnen att det blir bajs, att maten försvinner och att den går sönder. Dessutom svarade 

barnen att maten smälter och blir mindre bitar. 

 

”Efter magen åker det ner i några hål och sen ner i mat tarmen och sen i gris tjocktarmen och så 

stannar det i tjocktarmen och sen blir det bajs.”  

”Efter magen kommer rör.”  

”Efter magen kommer rumpan.” 
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5. Diskussion 
 

5.1 Resultatdiskussion 

 

Resultatsammanfattning 

Resultatet av min studie visar att barn i åldern mellan 5-6 år vet att mat är en viktig 

energikälla. Dessutom tror barnen att de behöver mer än bara mat för att få energi. Förutom 

om hur barnen får sin energi kunde de även berätta om var energin tar sig in i kroppen och 

vad som blir restprodukten av maten.  Dessutom kunde barnen benämna några 

matsmältningsorgan som magen och tarm.   

 

Resultat i relation till tidigare forskning. 

Utifrån min studie kan jag se vissa likheter och skillnader i tidigare forskning. Liksom 

Solomon (1992) som tog upp att vi får energi från maten vi äter och genom att sova, 

överensstämde det ganska bra med vad barnen svarade när jag frågade, om hur de får sin 

energi. De flesta barn svarade att man får energi via maten, men även svar som vatten, socker, 

leka, springa, träna och sova var svar som vi behöver för att få energi.  

När jag frågade barnen om vad vi behöver mer för att kunna växa och leva fick jag även mer 

konkreta svar som socker och protein.    

Barnens tankar om hur de får energi i min studie var att man behöver mat, röra på sig och vila. 

Solomon (1992) fick även fram i sin undersökning att energi kan ha två betydelser. En som 

överensstämmer med det naturvetenskapliga energi begreppet där vi får energi från maten och 

den andra betydelsen som finns i vardagsvärlden att vi får energi genom vila och sova, men 

även att vi får energi via träning och rörelse.  

Teixeira (2000) genomförde också barnintervjuer där barnen blev tillfrågade om de kunde 

benämna några organ och vad som händer med maten om den passerar varje organ och hur 

den såg ut efter varje steg. Det mest dominerande svar i Teixeras undersökning var magen och 

tarm. Likadant var det i min undersökning där alla 11 barn svarade att maten hamnar i magen 

medan ett barn även använde det mer konkreta ordet magsäcken.  

Barnens tankar om var i kroppen energin går in i kroppen svarade 10 av 11 barn att det är via 

magen och ett barn svarade att energin tar sig in i kroppen via huvudet. Teixeira (2000) tog 

upp att matsmältningsprocessen är till stor del osynlig för barnen och därför svår att förstå. 

Att den intagna maten omvandlas var alla barn i min undersökning säkra på. Maten smälter, 

blir bajs, försvinner, går sönder och blir mindre bitar. Det var även svar som Teixeira (2000) 

fick i sin undersökning.  

Dessutom visste barnen mycket om vad som kommer efter magen. Efter magen kommer rör, 

en tarm, tunntarm och tjocktarm. Barnen beskriver ganska tydligt vad som kommer efter 

magen, även om de inte alltid nämner rätt begrepp så finns det en uppfattning om vad som 

finns i vår kropp och inte som Tamm (1996) påstår att små barn inte alls har en uppfattning 

om vad som finns inuti deras kropp.  
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Förskollärarens uppgift är att tillsammans med barnen uppnå olika strävansmål som finns i 

läroplanen. Förskollärarens uppgift är att skapa möjligheter för barn att lära sig nya saker och 

begrepp. Pedagogens egen syn på naturvetenskapen ska inte påverka. Även om pedagogen är 

ointresserad av kemi har hen ett uppdrag att arbeta med kemi i förskolan.  

Barnet studerar och manipulerar fysiskt och begreppsligt genom att ge barnen möjligheter att 

upptäcka saker på egen hand och genom att arbeta laborativt där barnen får en förståelse för 

ett innehåll utan att bara lära sig saker utantill (Elfström, 2014). Om pedagogerna kunde skapa 

ett laborativt lärandetillfälle runt mat och energi så kan barnet upptäcka saker och begrepp på 

egen hand. På båda förskolorna intervjuerna utfördes fanns det dockor och material som man 

hade kunnat använda för att skapa ett lärandetillfälle tillsammans med barnen. Pedagogerna 

berättade att de pratar med barnen vid matsituationer att det är viktigt att äta mat så att de 

orkar leka senare. Genom enkla matsituationer kan man förklara för barnen om vad som 

händer med maten efter att man har svalt den. Vad händer sedan? Vad heter organen som 

maten passerar? Hur går matsmältningen till i kroppen? Genom att använda sin egen kropp 

kan man illustrera för barnen om vad som händer. Sedan kan man spinna det vidare genom att 

man låter barnen rita hur vi ser ut i kroppen, som Teixeira gjorde. Samt att barnen ritar vilken 

konsistens maten får genom de olika organen och att barnen kan rita vad de tror 

energiomsättningen sker i människokroppen. Man kan leta efter filmer som förklarar enkelt 

om vad en cell är och sen kan man låta barnen rita en cell och sedan prata med dem om vilken 

viktig funktion en cell har.  

Dessutom borde man i ett konstruktivist lärande ta hänsyn till att barn inte är tomma kärl där 

alla kan fyllas med lika mycket kunskap utan att man inom ett konstruktivistiskt perspektiv på 

lärande tar hänsyn till att barn har olika erfarenheter när man planerar och organiserar i 

verksamheten (Elfström, 2014). 

 

5.2 Metoddiskussion 

 

Intervju  

Syftet av studien har varit att undersöka barns tankar. Jag ansåg att intervjun är det bästa 

datainsamlingsmetod eftersom barnens tankar framkommer under en intervju på det bästa 

sättet. Genom att intervjua två barn i taget gjorde att barnet kunde känna sig tryggare genom 

att ha sin kompis med sig. Eftersom intervjumetoden är väldigt tidskrävande är det bättre att 

använda sig av gruppintervjuer än av enskilda intervjuer. Men att intervjua två samtidigt kan 

även vara en nackdel. Under intervjun uppmärksammade jag att barn kan påverkas av 

kompisen. Vet ett barn inte svaret tittar hen på sin kompis och upprepar samma sak som 

kompisen sa. Dessutom finns det barn som inte tar lika mycket plats som andra barn tar. Vissa 

barn är mer blyga och har därför svårt att komma till tals. Därför vore det intressant att göra 

enskilda intervjuer med ett barn för att kunna se vilka resultat det ger. 

 

Stor fördel med barnintervjuer är att man även kan notera vid sidan om intervjun eftersom 

inspelningen pågår. Fördel är även att man kan lyssna flera gånger på det inspelade materialet. 

Dessutom kan en intervju ge mer utförligare svar än en enkät eller observation. 
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Dockan som metodval 

Forsberg-Ahlcrona (2012) skriver att dockor har även en befriande effekt då barnen vågar 

sådant som de vanligtvis avstår ifrån, som till exempel att högt uttala nya ord eller utrycka 

sina problem. Detta stämmer bra överens med det vad jag iakttog när jag genomförde mina 

barnintervjuer. Barnen kände inte mig, därför var de ganska blyga när jag tog barnen med mig 

till ett rum medan deras kompisar var ute och lekte. I början var det lite tyst och jag fick bara 

korta svar, men när jag hämtade dockan började barnen prata. Barnen tog dockan och 

kramade dockan och barnen började prata mer. Jag fick sedan längre och utförligare svar. 

Barnen berättade allt från, kompisar, födelsedagskalas och sista semesterresan. Jag anser att 

en docka höjer det sociala som gör att barnen känner sig tryggare. Jag ser det positivt att ha 

något med sig under intervjun som gör att barnen blir glada och nyfikna, vilket bidrar till att 

intervjun inte känns som ett förhör.    

 

5.3 Validitet och reliabilitet 

 
 

Extern reliabilitet är i de flesta fall svårt att uppfylla i den kvalitativa forskningen eftersom det 

inte är möjligt at ”frysa” en social miljö med de sociala betingelser. Det betyder att en annan 

forskare som upprepar undersökningen behöver gå in i en likande social roll som den första 

forskaren gjorde (Bryman, 2011). 

Alla barn i undersökningen fick samma förutsättningar och samma frågor. En och samma 

person genomförde alla intervjuer som bidrog till en reliabilitet. Alla barn hade ungefär 

samma ålder och mognad. Även om intervjuerna genomfördes vid två olika tillfällen så var 

målet att skapa samma förutsättningar med ett lugnt rum där jag och barnen hade en ostörd 

stund tillsammans.        

Generaliserbarhet betyder att det ska ha deltagit tillräckligt många personer i studien så att 

resultatet kan bli liknande om undersökningen gjordes om med en annan persongrupp 

(Johansson & Svedner, 2010). Skulle undersökningen göras om, skulle resultat troligen bli 

liknande eftersom 11 barn blev intervjuad och barnen i tidigare forskning svarade liknande.     

 

5.4 Svårigheter 

 

Svårigheter vid intervjuerna var att skolklockan ringde några gånger när jag genomförde 

intervjuerna som gjorde att jag fick avbryta frågan och ställa om samma fråga igen. Dessutom 

fanns det svårigheter eftersom barnen inte kände mitt ansikte och därför var ganska blyga. 

Dessutom påverkas barn av varandra när de sitter med sin kompis. Vet ett barn inte svaret så 

tittar hen till sin kompis och upprepar kompisens svar. Andra svårigheter var mitt tyska uttal 

som gjorde det svårt för barnen att förstå vad jag menade som i exemplet med begreppet cell 

där barnet uppfattade det som själ eller Sälen. Dessutom glömde jag att det var höstlov den 

vecka där jag tänkte genomföra intervjuerna på förskoleklassen som fick mig att ändra 

planerna. En annan svårighet var att få tillbaka samtyckesblanketterna där pedagogerna fick 

påminna föräldrarna ganska ofta.  
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5.5 Relevans för förskolläraryrket 

   

I förskolans läroplan står att man ska sträva efter att barn ska ställa frågor och samtala om 

naturvetenskap. Därför är det viktigt att förskollärare arbetar mer med naturvetenskapliga 

ämnen. De har ett uppdrag som de måste följa även om deras egen inställning till kemi och 

naturvetenskap är negativt präglad. Men jag har en förståelse att de äldre och mer erfarna 

pedagogerna är mer osäkra på om hur de kan arbeta med naturvetenskap i förskolan och kemi. 

Jag fick veta att när pedagogerna läste till förskollärare, hade det inte fokuserats mycket på 

utbildning med naturvetenskapliga ämnen. Idag läser man en hel termin inom 

förskollärarutbildningen som gör att vi nyutbildade förmodligen har bättre kunskap inom 

naturvetenskap. Men här ser jag det som positivt att man kan utbyta sina tankar och kunskaper 

med varandra när man kommer ut i verksamheten, som kan berika den mer erfarne och den 

nyutbildade förskolläraren.     

 

 

 

5.6 Fortsatt forskning 

 
Det skulle även vara intressant att observera hur barn och vuxna agerar och samtalar med 

varandra under exempelvis ett experiment. Vilka tankar får barnen när de får utforska och se 

vad som händer under ett experiment.   
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Bilagor 

Bilaga 1 

Brev till förskolechefen 

Hej! Jag heter Anja Rantamäki och läser till förskollärare. Just nu skriver jag mitt 

examensarbete om ”vilka uppfattningar barnen har om kroppens energiprocesser.” 

Jag undrar om jag kan få din tillåtelse att genomföra intervjuer med några barn i ålder mellan 

5-6 år på förskolan XXXXXXX i XXXXXXX.   

Med vänlig hälsning 

Anja Rantamäki 

XXXXXXXXX 
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Bilaga 2 

Informationsbrev till vårdnadshavaren  

Hej! 

Jag heter Anja Rantamäki och är förskollärarstudent på Karlstads universitet och skriver just 

nu mitt examensarbete. Jag skulle gärna vilja göra intervjuer med ca 14 stycken barn i 

åldrarna fem till sex år i syftet med att undersöka barnens tankar om hur de får energi. 

Dessutom vill jag gärna veta vilka tankar barnen har om vart energiomsättningen sker i 

kroppen. Intervjuerna tar cirka 20 minuter och genomförs med två barn i taget. 

Jag kommer att dokumentera med anteckningar och genom att spela in intervjun.  

I min undersökning kommer inte finnas namn på förskola eller barn. Materialet som har 

samlats in kommer att förvaras oåtkomligt och raderas efter examensarbetet har blivit 

godkänt.   

Ni kan avbryta deltagandet när som helst.  

Med vänlig hälsning Anja Rantamäki  

Mailadress: XXXXXXXXXX  

Telefonnummer: XXXXXXX 

  

Jag godkänna att mitt barn deltar i undersökningen  

 

 

Barnets namn _________________________  

 

Vårdnadshavare 1             

 

_____________________  

Vårdnadshavare 2  

 

_____________________  

Ort/Datum   

 

_____________________  

Observera! Blanketten lämnas in senast: 30 oktober 2017 
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Bilaga 3 

 

Intervjuguide 

 

Uppvärmning  

 

 Jag sätter mig mittemot barnen för att få ögonkontakt. 

 Jag hälsar barnen välkommen och berättar om syftet med intervjun och att jag kommer 

att spela in intervjun. 

  

Inledning (Inspelningen börjar) 

 

 Hur gammal är du? 

 Tycker du om att gå på förskolan? 

 Jag tänkte prata med er om energi och hur man får energi i kroppen. 

 

Huvudintervju 

 

 Vad tror du hur får man energi? 

 Vad tror du finns i (svar på föregående fråga) som gör att vi kan växa och leva? 

 Vad behöver vi mer för att kunna leva? 

Sedan pausar jag och tar fram dockan Maja.  

 Jag visar dockan och barnen får peka och benämna.  

 Vad tror ni, vart hamnar maten? 

 Är det också här energin går in i kroppen? 

 Vad händer med maten i magen? 

 Jag frågar barnen om de vet vad som kommer efter magen? 

 Har ni hört begreppet matsmältning och enzymer? 

 Har ni hört begreppet cell någon gång? 

 

 

Nedtrappningsfas 

 Finns det något mer du vill säga innan vi slutar med intervjun? 
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 Har du någon fråga? 

 Jag tackar att barnen har varit med på intervjun. 

 Jag ger beröm och säger att de var jätteduktiga.  

 Inspelningen avslutas! 

 

Reflektion 

 

 Vilken insats gjorde jag och barnen? 

 Tyckte barnen om att vara med på intervjun? 

 Vad kunde jag ha gjort bättre? 

 Har jag på något sätt påverkad barnen? 

 Vad kan jag förändra nästa gång? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

22 

 

Bilaga 4 

 

 

 

Källa: 
https://www.google.se/search?q=dockan+lotta&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=401a

TjGA1mhf6M%253A%252CGVL3GDLI2-

cGZM%252C_&usg=__vxeNP6knKLqk1t7e93P5e0jy6VU%3D&sa=X&ved=0ahUKEw

j2ioTvyOPYAhWGlCwKHWqUAFgQ9QEIQDAG#imgrc=401aTjGA1mhf6M: 

 

https://www.google.se/search?q=dockan+lotta&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=401aTjGA1mhf6M%253A%252CGVL3GDLI2-cGZM%252C_&usg=__vxeNP6knKLqk1t7e93P5e0jy6VU%3D&sa=X&ved=0ahUKEwj2ioTvyOPYAhWGlCwKHWqUAFgQ9QEIQDAG#imgrc=401aTjGA1mhf6M
https://www.google.se/search?q=dockan+lotta&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=401aTjGA1mhf6M%253A%252CGVL3GDLI2-cGZM%252C_&usg=__vxeNP6knKLqk1t7e93P5e0jy6VU%3D&sa=X&ved=0ahUKEwj2ioTvyOPYAhWGlCwKHWqUAFgQ9QEIQDAG#imgrc=401aTjGA1mhf6M
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