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Abstract 

The purpose of this study is to find out the preschool educators’ perceptions 

to work with the human body. The method used was semi-structured inter-

views with a prepared interview-guide as a tool. Six educators were inter-

viewed. The result showed that the educators had experience in working with 

the human body and that they considered it relevant to include the subject in 

pre-school activities. It also appears that the educators do not think that they 

work with the subject, even though the result is that it is something they do 

almost every day. All the educators have a positive attitude towards learning 

about the human body in the preschool. 
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Sammanfattning 

Studiens syfte är att ta reda på förskolepedagogers uppfattningar om arbete 

med människokroppen. Metoden som användes var semistrukturerade inter-

vjuer med en framtagen intervjuguide som verktyg. Sex pedagoger intervjua-

des. Resultatet visar att arbete med människokroppen är något de gör varje 

dag, men trots det uppfattar inte pedagogerna att de jobbar med ämnet. Det 

framkommer även i resultatet att pedagogerna hade erfarenhet av att arbeta 

med människokroppen samt att de tycker att det är relevant att inkludera äm-

net i förskolans verksamhet. Samtliga pedagoger var positivt inställda till ar-

bete med människokroppen i förskolan.  

 

Nyckelord: Biologi, människokroppen, lärande, förskola, pedagoger 
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1 INLEDNING  

I denna studie har jag valt att fokusera på temaområdet biologi med en avgräns-

ning till människokroppen och dess anatomi och funktion. Mitt intresse för att 

arbeta med kroppen i förskolans verksamhet uppstod efter att jag upptäckte en 

ettåring som stod framför en spegel och granskade sina bröstvårtor. Han hade 

placerat sig nära spegeln så att han kunde utforska sin kropp med både syn och 

känsel. Med sina händer kände han först på sin kropp för att sedan känna på 

kroppen i spegelbilden. Detta moment upprepade han ett flertal gånger. Fasci-

nationen han visade över sin kropp gav mig ett intryck av att det var första 

gången han verkligen såg sina bröstvårtor. Efter den händelsen har det blivit 

tydligare för mig att se barnens intresse för sina egna kroppar med frågor som 

”varför kan jag böja fingrarna?” eller ”varför kommer det bara blod ibland när 

jag slår mig?”. Det är två specifika frågor som jag själv stött på under mina år 

i förskolans verksamhet. Vid ett tillfälle spenderade vi hela lunchen i diskuss-

ion om matens väg genom kroppen. Det uppstod påståenden om hur maten 

gick från munnen till att bli avföring men ingen visste varför, vilket de var 

väldigt nyfikna på att få kunskap om.  

Att uppmuntra barnens intresse för sina egna kroppar är viktigt då kroppen är 

en del av dem och de behöver få verktyg och möjlighet till att ta reda på vilka 

de är, hur de fungerar och varför det är så. I en intervju om barns intresse för 

människokroppen, berättar psykologiforskaren Carolina Lunde att barnens 

kunskap om den egna kroppen är viktig för framtida tankar kring kroppsupp-

fattning. Lunde menar att redan i tidig ålder matas barnen med kroppsideal, 

hur man ska se ut enligt alla andra och därför anser hon att arbete med kroppen 

i förskolans verksamhet kan medverka till en positiv kroppsuppfattning senare 

i livet (Djurberg, 2018).  

Skolverket (2016) har satt upp mål som verksamheten ska utgå från. Det finns 

några mål som riktar sig mot naturvetenskap men vill man koppla mål till spe-

cifikt arbete med människokroppen får man använda sig av tolkningsförmåga. 

Det finns ett mål som innebär att barnen ”utvecklar sin motorik, koordinations-

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

hälsa och sitt välbefinnande” (Skolverket 2016, s. 10). Målet innebär att för-

skolan ska arbeta med hälsa och välbefinnande men inte hur det ska göras. Om 

målet innefattar läran om människokroppen är en tolkningsfråga. Läroplanen 

innehåller också mål som inte innefattar naturvetenskap, men som skulle kunna 

vinklas mot läran om människokroppen.  

I det beskrivna fallet om pojken som utforskade sina bröstvårtor kan vi exem-

pelvis koppla mål som ”utvecklar sin identitet och känner sig trygg i den” 

(Skolverket 2016, s.9), eftersom förståelsen av sin kropp har en betydande del 

i vem du är. Om barngruppen visat intresse för kroppen, som exempelvis det 

beskrivna fallet av lunchsituationen, kan vi koppla mål som att varje barn ska 

”utveckla sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möj-

lighet att påverka sin situation” (Skolverket 2016, s. 12). Det går alltså att 
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koppla läroplanens mål till läran om människokroppen även om det inte är tyd-

ligt utskrivet. Eftersom barnen är nyfikna på att lära sig mer om ämnet bör vi 

inkludera deras intresse i vår verksamhet.  

Efter att ha läst tidigare forskning om arbete med människokroppen i förskolan 

upptäckte jag att det forskats mycket kring barns kunskaper inom ämnet. Det 

framkommer i flera studier att barnen kan nämna olika kroppsdelar, men de 

har däremot ofta ingen kunskap om dess funktion. Tamm (1996) lyfter just 

saknaden av kunskap hos barnen och tillägger även att det inte bara är barnen 

som saknar kunskap, många vuxna har även en vag uppfattning om männi-

skans kropp. Jag blev därför nyfiken på att vinkla undersökningen mot försko-

lans pedagoger, alltså personer som är pedagogiskt verksamma i förskolans 

verksamhet. Hur ser pedagogerna på lärandet om människokroppen och hur 

tolkas läroplanen när det kommer till arbete med människans kropp?  

 

1.1 Syfte 

Syftet med den här studien är att bidra med kunskap kring pedagogers uppfatt-

ningar om lärande och undervisning gällande människokroppen i förskolans 

verksamhet.  

1.2 Frågeställningar 

- Hur upplever förskolepedagoger att de arbetar med läroplanens strävansmål 

”utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt för-

ståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande” (Skolverket 

2016, s. 10). 

- Vilken erfarenhet har pedagoger av arbete kring lärande och undervisning 

om människokroppen? 

- Vilken relevans anser pedagoger att arbete med människokroppen har för 

förskolans verksamhet?  
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2 LITTERATUR OCH TIDIGARE FORSKNING 

Tamm (1996) skriver om att barn saknar grundläggande kunskaper om den 

egna kroppen och hur det i framtiden kan påverka deras hälsa och välmående 

negativt. Däremot skriver Panagiotaki och Nobes (2014) om att barn från 4 år 

har övergripande kunskaper om människans kropp. Deras forskning rör sig 

kring barns förståelse för kroppen utifrån ett kulturellt perspektiv. Resultatet 

visade dock på att det är först i äldre åldrar (skolålder, från 7 år) som en kan se 

skillnad i kulturer. Barn från 4 år kan, enligt Panagiotaki och Nobes, utan pro-

blem lokalisera kroppens yttre delar men de menar också på att barn i 4-5 års 

ålder även har lite kunskap om kroppens inre organ. Vid 6-7 års ålder anser 

Panagiotaki och Nobles att barnen även kan lokalisera kroppens organ samt att 

de har baskunskaper om dess funktion.  

Även Rowland (2001) menar att barn i yngre åldrar (6-7 år och yngre) har en 

omfattande förståelse för sina egna kroppar på det sätt att de kan berätta om 

kroppens behov på ett övergripande och psykologiskt plan. Till skillnad från 

Panagiotaki och Nobes (2014) menar Rowland att det är först vid 10–11 års 

ålder som en grundläggande biologisk bas har utvecklats. Rowland lyfter sedan 

ett exempel om att barn (i ålder 6-7 och yngre) vet att kroppen behöver mat 

men när barnen ska förklara varför så kommer ett svar på en psykologisk nivå, 

att vi måste äta för att vi är hungriga eller för att vi inte ska bli magra. Det visar 

att det är förståelsen för den biologiska förklaringen till kroppens behov som 

saknas. Barnen vet att vi måste äta för att inte bli magra, men kan inte förklara 

varför kroppen blir mager om den inte får föda. 

Frisén, Holmqvist Gattario och Lunde (2014) skriver om vikten av att redan i 

tidig ålder ge barnen kunskaper om kroppens anatomi och funktion. De menar 

att om vi pratar om människan både hemma och på förskolan/i skolan så kan 

vi bidra till en positiv kroppsuppfattning hos barnen. Enligt Frisén, Holmqvist 

Gattario och Lunde erfar barn kunskap genom människorna i närheten men de 

lever också i en digitaliserad värld och får även sin kunskap från internet och 

media. Författarna lyfter att yngre barn (barn i ålder 1–6) har en större uppfatt-

ning om samhällets utseendeideal än vad vi tror. De ger exempel på studier 

som visar att barn i 7 års ålder har bantat i försök att gå ner i vikt på grund av 

kroppsmissnöje och därför lägger författarna stor vikt vid att barnen, redan från 

småbarnsålder, behöver få kunskaper om sin kropp.  

Andersson (2011) menar att barn har ett naturligt intresse för naturvetenskap, 

därför skriver hon om vikten av att introducera ämnet redan i förskolan. Detta 

för att barnen ska bygga upp en positiv syn på naturvetenskapen, utveckla en 

nyfikenhet till att utforska och undersöka och på så sätt behålla intresset i fram-

tiden. Även Eshach (2011) menar att det är i förskoleåldern som barnen skapar 

sitt intresse för de naturvetenskapliga ämnena. Eshach tillägger att naturveten-

skap är svårt, speciellt för små barn som fortfarande upptäcker sin omvärld, 

och att vi därför bör arbeta med de naturvetenskapliga ämnena i förskolan för 

att barnen ska få upptäcka och undersöka med stöd av barngruppen och av 

förskolans pedagoger. Att arbeta med naturvetenskap i förskolan kräver också 
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att pedagogerna är pålästa och har naturvetenskapliga kunskaper, menar 

Eshach. 

Andersson (2011) skriver om hur pedagoger oftare arbetar med naturvetenskap 

idag i förskolan då de har mer kunskaper inom varje ämne men att många fort-

farande tar avstånd från det på grund av osäkerhet, dåligt självförtroende och 

bristande kunskaper. Precis som Eshach (2011) så skriver Andersson om vik-

ten av att pedagogerna har kunskaper om det de undervisar om. Att undervisa 

i ett ämne med osäkerhet och ett dåligt självförtroende kan leda till att barnen 

skapar en negativ syn på naturvetenskap då barn ofta känner av om vuxna är 

obekväma i det de gör. Arbete med människokroppen kan många vuxna und-

vika på grund av just bristande kunskaper inom ämnet. Tamm (1996) lyfter 

forskning som visar att inte alla vuxna människor har grundläggande kun-

skaper om kroppens anatomi vilket, enligt Andersson (2011) kan leda till att 

de antingen väljer att inte undervisa om ämnet eller så undervisar de med osä-

kerhet. Damiano, Yager, McLean och Paxtons (2018) studie handlar om ett 

sådant tillfälle. Studien handlar om att utveckla en god kroppslig självbild hos 

barn i yngre åldrar (förskoleålder) genom en framtagen mall. Lärarna i deras 

studie ansåg att det skulle vara bra att arbeta med ämnet men de kände inte att 

de kunde det, på grund av att de inte visste hur de skulle göra. När lärarna testat 

arbetet utefter mallen visade resultatet en god utveckling hos barnen, de fick 

en positiv syn på sin egen kropp. Genom att ge lärarna kunskaper och verktyg 

kunde de börja undervisningen.  

Barnens vardagliga och psykologiska kunskaper om sin kropp övergår, enligt 

Rowlands till en djupare förståelse inom biologiska mekanismer vid 7 år. 

Rowlands skriver om att den psykologiska kunskapen som små barn besitter 

kommer från vuxna förklaringar. Rowland menar att vuxna ger barnen svar på 

en psykologisk nivå, exempelvis genom att svara ”för att kunna andas” på frå-

gan ”varför har vi lungor?”. Om vuxna istället förklarar de biologiska mekan-

ismerna i tidig ålder kan barnen lättare få en djupare förståelse för sin kropp.  

Mycket av den tidigare forskningen pekar alltså på vikten av att introducera 

och inkludera undervisning om människokroppen redan i tidig ålder då det an-

ses gynna barnen i framtiden. Samtidigt finns det forskning som visar på att 

man vill arbeta med ämnet men att det inte alltid görs, delvis på grund av att 

pedagogerna saknar kunskaper eller känner sig osäkra på ämnet. 
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3 TEORI 

Jag kommer att ta min utgångspunkt i fenomenografin. Det är, enligt Dahlberg 

och Johansson (2015) passande att använda när människors tankar och åsikter 

om olika fenomen ska analyseras och redogöras för. Alla människors tankar 

ser dock olika ut vilket innebär att tankar från en individ är den enskilde indi-

videns uppfattningar. När vi lägger till andra individers uppfattningar får vi, 

vad Dahlgren och Johansson kallar ett utfallsrum. Därför är ”uppfattning” och 

”utfallsrum” två centrala begrepp inom fenomenografin. 

Fenomenografin är, enligt Standar (2015) en empirisk forskningstradition där 

kunskapen skapas genom att sätta individers tankar och dess agerande i relat-

ion till varandra. Detta menar Standar är en grundläggande punkt i fenomeno-

grafin och att det är den kunskapssynen som gör att den skiljer sig från 

många andra, som exempelvis rationalistiska eller konstruktivistiska kun-

skapssyner. I stora drag beskriver Standar fenomenografin som kvalitativa 

variationer i olika individers erfarenheter.  

Thulin (2011) lyfter att framkomsten av fenomenografin var i början av 

1970-talet på grund av att det uppstod funderingar kring förståelsen av stude-

randets kunskap. En funderade på hur en skulle kunna förstå kunskapen samt 

hur den skulle kunna beskrivas. Thulin (2011) lyfter också begreppet feno-

menografiskt forskningsobjekt vilket hon beskriver som mänskligt erfarande. 

Thulin menar därför att fenomenografin kan beskrivas som att se ur andra 

människors perspektiv. 

Fenomenografin som metodansats är, enligt Dahlgren och Johansson (2015) 

framtagen för att undersöka och analysera data från enskilda individer. De skri-

ver att detta görs framförallt genom att samla in data med semistrukturerade 

och tematiska intervjuer. Detta för att inom den fenomenografiska metodan-

satsen ska frågorna innefatta en viss karaktär, ett specifikt fenomen som ska 

undersökas (tema). Frågorna ska vara ett verktyg som vägleder intervjuaren då 

det, inom fenomenografin är viktigt att få rikhaltiga och uttömda svar av infor-

manten. Datan analyseras sedan genom en fenomenografisk analysmodell. 

Analysmodellen är uppdelad i ett flertal steg. Till en början är det viktigt att 

bekanta sig med materialet så att det sedan går att skilja ut den mest betydel-

sefulla datan. Därefter påbörjas en jämförelse där det söks efter likheter och 

skillnader. De likheter och skillnader som hittats grupperas för att kunna få 

fram olika kategorier, på så sätt kan resultatet visa sig. Att undersöka variat-

ionerna i individernas aspekter av det valda fenomenet kan alltså resultera i en 

ökad förståelse av fenomenet.  
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Denna studie kommer alltså att involvera ett antal pedagoger som alla har sina 

egna uppfattningar kring arbetet med människokroppen. Jag kommer på så sätt 

att få ett utfallsrum med olika uppfattningar som sedan kommer att analyseras 

utifrån en fenomenografisk analysmodell. 
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4 METOD 

Metoden som använts i denna studie är kvalitativt semistrukturerade intervjuer. 

Detta för att pedagogernas tankar, uppfattningar och erfarenheter är en grund-

läggande del i denna studie. Genom att använda metoden intervju så får infor-

manterna möjlighet att bidra med svar som kan vara svåra att uttrycka genom 

ett frågeformulär. Fejes & Thornberg (2015) menar att intervjuer är en metod 

som bidrar till att forskaren får en förståelse för informantens tankar och upp-

levelser av fenomenet som studeras. Detta kan i sin tur kan bidra till att fors-

karen kommer åt fenomenets essens, vilket är en viktig del inom fenomeno-

grafin.  

 

4.1 Urval  

Två kommuner valdes ut. Valet gjordes på grund av deras lokalisering, det 

behövdes vara relativt enkelt för mig att ta mig till förskolorna. Via information 

på hemsidor från de två kommuner kontaktades tio förskolor. På de tio försko-

lorna erbjöds alla pedagoger att delta. Majoriteten av pedagogerna tackade nej 

så studiens deltagare bestod av sex pedagoger från tre olika förskolor, fyra pe-

dagoger (två förskolor) från ena kommunen samt två pedagoger (en förskola) 

i den andra kommunen. 

Pedagogerna som deltagit är utbildade barnskötare och förskollärare som ar-

betar inom förskolans verksamhet. De har en variation av verksamma år som 

pedagoger i förskolans verksamhet, från två år till närmare 40 år. Pedagogerna 

har erfarenhet av barn i åldrarna 1-5 år. 

4.2 Datainsamlingsmetod 

Datainsamlingsmetoden som använts är semistrukturerade intervjuer vilket in-

nebär att intervjun styrs av en intervjuguide men följdfrågor kan ställas utifrån 

informantens svar.  

Det första steget blev därför att skriva en intervjuguide (se bilaga 3). Intervju-

guiden som skrevs inspirerades av Christoffersen och Johannessen (2015). 

Alla intervjuer var upplagda på samma sätt. En inledning som bestod av en 

presentation av studien, frivilligt deltagande, informantens anonymitet följt av 

hantering av datainsamling. Därefter kom frågorna vilket inleddes med en 

fråga kring ett specifikt läroplansmål där de skulle berätta sin tolkning av må-
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let. Valet av att inleda med den frågan var för att ta reda på pedagogernas spon-

tana tolkning av målet, ifall de inkluderade den biologiska aspekten av männi-

skans kropp. Eftersom frågan var placerad först var de inte inrutade på arbete 

med människokroppen och svaret blev därför deras egen tolkning. Därefter 

riktades frågorna specifikt mot arbete med människokroppen, om de arbetade 

med ämnet och i så fall hur och när de arbetade med det och om de ansåg att 

det var ett relevant område i förskolan. Intervjun avrundades sedan med frågor 

om deras erfarenheter kring barnens kunskaper och intresse för ämnet för att 

sedan avslutas med att öppna upp för avslutande kommentarer som informan-

ten kanske vill tillägga.  

Vid intervjutillfällena användes ljudinspelning och anteckningar. Detta för att 

den kommande transkriberingen skulle bli korrekt samt för analysarbetet ska 

kunna göras grundligt och visa på ett tillförlitligt resultat (Dahlgren & Johans-

son, 2015). Inspelningarna gjordes med hjälp av en mobiltelefon som inte 

längre används vardagligt. Detta för att se till att ingen utomstående skulle 

kunna ta del av den insamlade datan. Anteckningarna gjordes på intervjugui-

den för att enkelt kunna koppla svaren till frågorna samt att de bistår med upp-

levelserna under samtalet, exempelvis informantens kroppsspråk. 

4.3 Genomförande 

Det första momentet i studiens genomförande var att skriva ett informations-

brev och en samtyckesblankett (se bilaga 1 och 2) som senare delas ut till de 

personer som var involverade. Nästa steg blev att skriva frågorna som skulle 

ställas under intervjuerna. 

När brevet, blanketten och frågorna var färdigställda skickades en förfrågan ut, 

via epost, till fem förskolechefer (se bilaga 4). Tre av fem chefer svarade. En 

nekade till intervjuer på grund av att det redan var många studenter på försko-

lan men de andra två gav ett godkännande. Pedagogerna på båda förskolorna 

kontaktades och fick förfrågan om deltagande. En pedagog valde att delta. 

En ny förfrågan skickades ut till fem andra chefer då det var behov av fler 

deltagare. Två av fem chefer svarade denna gång, båda med ett godkännande. 

Åter igen kontaktades pedagogerna på båda förskolorna varpå fem pedagoger 

valde att delta. Informationsbrevet och samtyckesblanketten delades ut till 

samtliga deltagare.  

Intervjuerna genomfördes på en plats vald av varje enskild pedagog. Detta för 

att de skulle känna sig trygga. Intervjuernas längd varierade mellan 22-29 mi-

nuter. Inspelning gjordes på fem av sex intervjuer då en av pedagogerna inte 

kände sig bekväm med att bli inspelad. Varje intervju startade med att samla 
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in samtyckesblanketten (påskriven) samt en presentation av arbetet och de 

forskningsetiska kraven. Steg två i intervjun var enkla, vardagliga frågor för 

att bygga en tillitsfull relation mellan forskaren och informanten. Därefter 

följde de skrivna intervjufrågorna blandat med följdfrågor till informantens 

svar. Steg tre, den avslutande delen bestod av frågor, funderingar eller kom-

mentarer som informanten hade.  

 

4.4 Databearbetning/Analysmetod 

Efter att intervjuerna gjorts påbörjades transkriberingen av dem. Intervjuerna 

spelades upp (endast för mig) och samtidigt skrevs allt ner i ett dokument på 

datorn. Pauser uppstod då och då för att hinna med att skriva allt. Vissa gånger 

behövdes inspelningen spolas tillbaka och lyssnas på igen. När allt var ned-

skrivet spelades intervjun upp ännu en gång fast denna gång lästes transkribe-

ringen samtidigt för att se till att inget missades. En intervju spelades inte in så 

där gjordes istället en renskrivning utifrån skrivna anteckningar och mitt eget 

minne. När intervjuerna var transkriberade började analysen.  

Datan analyserades utifrån en fenomenografisk analysmodell (Dahlgren & Jo-

hansson, 2015) vilket innebär att det första jag gjorde var att bekanta mig med 

mitt material. Transkriberingarna skrevs ut i pappersform då jag anser att det 

blir tydligare och lättare att arbeta med dem, vilket även Dahlgren och Johans-

son anser. Materialet lästes ett flertal gånger för att få en helhetssyn på den 

insamlade datan. Därefter markerades de mest betydelsefulla uttalandena. 

Markeringen gjordes med överstrykningspenna direkt på transkriberingarna 

(de utskrivna papperna så att inte originalet förstördes). De framtagna uttalan-

dena klipptes ut för att få en grund i analysarbetet samt att de jämfördes för att 

finna likheter och skillnader. Därefter användes, framförallt likheterna men 

även skillnaderna för att hitta en variation mellan svaren.  

Nästa steg blev att gruppera pedagogernas svar. Variationen av svaren defini-

erades genom att göra en tabell med svaren för att se om de gick att relatera till 

varandra och om de gick att relatera till frågeställningarna. Därefter gjordes 

tabeller med kategorier där de liknande svaren kunde placeras in. Kategorierna 

utformades och namngavs efter de identifierade likheterna i pedagogernas svar 

för att framhäva uppfattningarna som framkommit. Slutligen kollades alla ka-

tegorier över en sista gång för att se om enskilda svar kunde paras ihop med 

någon annan gruppering. Detta för att se ifall svaren är uttömda, vilket Dahl-

gren och Johannson (2015) menar att analysen ska resultera i. På så sätt kan ett 

slutgiltigt resultat framgå. 
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4.5 Reliabilitet och validitet / Reflexion och tillförlitlig-

het 

En viktig punkt att ta hänsyn till i en studie är reliabiliteten vilket, enligt Jo-

hansson och Svedner (2010) beskriver som mätnoggrannheten i metoden man 

använt. Denna studie har gjorts genom intervjuer som alla utgått ifrån samma 

intervjufrågor. Frågorna har noga utvalts utifrån Christoffersen och Johannes-

sens (2015) intervjuguide samt diskuterats och godkänts av handledare. Inter-

vjuns upplägg har varit lika för alla informanter. Dock uppstod en variation i 

intervjuerna när en av de 6 pedagogerna inte ville bli inspelad, vilket självklart 

respekterades. Trots detta anser jag ändå att reliabiliteten är stark då pedagogen 

uttryckte sig på liknande sätt och hade liknande tankar som resterande pedago-

ger.  

Något som bör beaktas är validiteten, har studien undersökt det som är tänkt 

att undersökas? Det som ska bedömas är huruvida den insamlade datan repre-

senterar studiens valda fenomen, det vill säga om datan är relevant gentemot 

det som ska undersökas. Johansson och Svedner (2010) menar därför att vali-

diteten bör diskuteras för att se om resultatet ger en trovärdig och tillförlitlig 

bild av studien. Något att se till är om datan är tillräcklig för ett generellt re-

sultat. Sex intervjuer med sex olika personer som alla framfört sina egna tankar 

och erfarenheter kan kanske inte tala för resten av Sveriges pedagoger, därför 

är det viktigt att komma ihåg att studiens resultat är det som framkommit från 

de enskilda deltagarna i studien. Om den insamlade datan ställs emot vad som 

ska undersökas så anser jag ändå att validiteten är tillfredsställande då datan 

uppfyllde mättnadskriteriet, vilket innebär att deltagare som fått samma in-

formation och frågor ger liknande svar samt upprepas av samtliga deltagare.  

Datainsamlingsmetoden har haft minimal variation, pedagogerna har själva 

fått uttrycka sina tankar och åsikter samt anpassade följdfrågor utifrån varje 

individ och dess svar. Jag har också analyserat alla intervjuer utifrån samma 

analysmodell och förhållningssätt och därför anser jag att resultatet visar en 

trovärdig bild av pedagogernas uppfattningar om arbete med människokroppen 

i förskolan och att validiteten i denna studie är tillfredsställande.  

4.6 Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet (2011) lyfter fyra allmänna krav inom forskningsetiken som 

en forskare bör ha i åtanke vid genomförande av studien. Kraven har fram-

kommit för att skydda involverade individer. Det är informationskravet, sam-

tyckeskravet, konfidentialitetskravet, och nyttjadekravet. De fyra kraven har 

konkretiserats ur individskyddskravet och kommer att vara relevanta att ta 
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hänsyn till i denna studie. Kraven förklaras nedan: 

 

Informationskravet vilket innebär att forskaren är skyldig att tydligt förklara 

syftet med studien samt hur studien kommer att gå till. Forskaren ska också 

informera deltagarna att det är frivilligt att delta och att de kan avbryta delta-

gandet när som helst utan att behöva förklara varför. Detta informerades in-

formanten om innan varje intervju.  

 

Samtyckeskravet som innebär att deltagarna måste ge samtycke till att delta i 

studien samt att deltagarna har rätt att avbryta samtycket när som helst under 

studiens gång. Samtliga deltagare fick en samtyckesblankett innan intervjun 

där de fick underteckna sitt samtycke till deltagande i studien.  

 

Konfidentialitetskravet innebär att deltagarna kommer att vara anonyma. Inga 

platser eller namn kommer nämns i arbetet. Ingen får veta vilka personer som 

deltagit i studien och all datainsamling kommer att förstöras när arbetet är ge-

nomfört. Varje individ i studien presenteras som pedagog 1 (P1), pedagog 2 

(P2) och så vidare.  

 

Nyttjandekravet innebär att svaren som framkommer i intervjuerna endast 

kommer att användas i denna studie. Alla svar kommer att förvaras på en 

plats som är oåtkomlig för andra. Alla inspelningar förvaras därför på en mo-

biltelefon som inte längre är aktiv i vardagen samt att den ligger inlåst när 

den inte används, tillsammans med anteckningarna som fördes under inter-

vjun. Transkriberingarna ligger på en extern hårddisk som också förvaras oåt-

komligt för utomstående.  
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5 RESULTAT 

Här presenteras studiens resultat. Intervjufrågornas svar har kopplats ihop med 

mina frågeställningar för att förtydliga resultatet. Deltagarna i studien kommer 

att presenteras som P1, P2, P3, P4, P5 och P6 (P står för pedagog).  

 

Hur upplever förskolepedagoger att de arbetar med läroplanens strävans-

mål ”utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfatt-

ning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefin-

nande” (Skolverket 2016, s. 10). 

Denna frågeställning berördes av intervjuns första del, framförallt första frå-

gan. Detta för att pedagogerna skulle svara på frågan utifrån egna tankar och 

inte svara på frågan utifrån min aspekt, alltså arbete med människokroppen.  

När första P2 påbörjade sitt svar på första intervjufrågan uttryckte pedago-

gen: ”Jag tänker ju att detta är något som vi gör och som vi ser att barnen 

gör dagligen”. Därefter följde ett samtal kring hur de arbetade med motorik 

och kroppsuppfattning. 

Tabell 1. Kategorier över olika aspekter som pedagogerna kopplade till läro-

plansmålet. 

Hur upplever pedagogerna att de arbetar med målet? P1 P2 P3 P4 P5    P6 

Motorik x x x x x - 

Kroppsuppfattning x x x x x x 

Koordinationsförmåga - - - - - - 

Hälsa/välbefinnande x - - - x x 

 

Vi kan se i tabell 1 hur motorik och kroppsuppfattning är de största delarna i 

detta mål. Ingen av pedagogerna sa ordagrant att de upplever målet som ar-

bete med människokroppen men när pedagogerna beskriver hur de tolkar må-

let berättar de om hur de arbetar mycket med barnens motoriska förmågor 

samt med barnens kroppsuppfattning vilket förklarades som arbete med krop-

pens olika delar. P1, P5 och P6 tolkar även målet som vikten av att lära bar-

nen om hälsa och välbefinnande, det vill säga att erfara kunskaper kring de 

biologiska behoven kroppen har. 
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Lite senare i intervjun fick pedagogerna en fråga där de fick avgöra om de 

ansåg att arbete med människokroppen kunde kopplas ihop med detta mål, 

varav samtliga svarade på frågan som att det var en självklarhet.  

Vilken erfarenhet har pedagoger av arbete kring lärande och undervis-

ning om människokroppen? 

I analysen framkom det att majoriteten av pedagogerna inte har planerad 

undervisning om människokroppen. De är alla överens om att det sker spon-

tant under dagarna. En av pedagogerna uttrycker till exempel: ”Det är inba-

kat i verksamheten” (P4) 

Ett svar som kom upp vid ett flertal tillfället var arbete med det pedagogiska 

materialet som fanns på varje förskola. Sångkort med ramsor och rörelses-

ånger var ett väldigt vanligt verktyg. Även appar och faktasök på Ipads an-

vändes. Den språkliga undervisningen var något som användes vardagligt, 

både verbalt och kroppsligt. Med detta menas alltså att de dagligen samta-

lade, på ett eller annat sätt, om kroppens anatomi och funktion exempelvis 

genom att visa och benämna kroppens olika delar för de yngre barnen samt 

föra diskussioner om kroppens biologiska funktioner med de äldre barnen.  

Tabell 2. Kategorier för pedagogers olika erfarenheter av lärande och 

undervisning om människokroppen. 

Vilka erfarenheter har pedagogerna? P1 P2 P3 P4 P5 P6 

Arbete med motoriska utmaningar x x x x x - 

Pedagogiskt material (sånger, pussel, böcker, Ipad) x x x x x x 

Språklig undervisning (verbalt och kroppsspråk,  

svarar på frågor, sätter ord åt barnen) 

 x x x x x x 

Söker kunskap tillsammans med barnen - - - - x x 

 

Som vi kan läsa i tabell 2 har alla pedagoger erfarenheter med arbete kring 

människokroppen i deras verksamheter. De har också alla erfarenheter av att 

barnen visar ett intresse för den egna kroppen. P1, P2, P3 och P4 berättar om 

att barnen visar ett intresse genom att visa upp sina kroppar. P2 berättar:”Barn 

tar gärna upp tröjan och vill visa sin mage. Då fångar man upp det tillfället 

och pratar om magen”.  

Vid ett flertal tillfällen berättade samtliga informanter om hur de följer upp 

barnens intresse när det kommer till människokroppen. De sjunger sånger, pra-
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tar om kroppen och matens väg genom kroppen vid matsituationerna, benäm-

ner kroppsdelarna när barnen pekar på dem samt använder miljön för att ut-

mana barnens motoriska förmågor (vilket vi kan se i tabellen ovan). Trots detta 

framkom det även att pedagogerna inte reflekterat över att de arbetar med män-

niskokroppen, även om deras svar tyder på att de gör det varje dag. På frågan 

arbetar ni något med människokroppen, svarar t.ex. en pedagog ”Nja, det kan 

jag inte påstå att vi gör” (P4) och en annan ”Nej det gör vi inte” (P5) 

Även P2 svarade att de inte arbetade med kroppen. Därefter berättade P2 hur 

de faktiskt arbetar med människokroppen, spontant genom exempelvis sånger 

och böcker. Att deras vardag inkluderade lärande om människokroppen var 

inget P2 hade tänkt på tidigare, varpå hon uttryckte ”det är spännande, jag har 

inte tänkt så mycket på det här”. 

Vilken relevans anser pedagoger att arbete med människokroppen har i 

förskolans verksamhet? 

Alla pedagoger beskriver människokroppen som ett relevant ämne att arbeta 

med i förskolan. Svaren på intervjufrågan om relevans handlar främst om vik-

ten av att barn har en övergriplig kunskap om sin egen kropp vilket vi kan se i 

tabellen nedan. Ett argument som lyftes av P2 var: 

”Det är jättebra att få en kroppsmedvetenhet, att lära känna sin kropp och hur 

den fungerar”. 

Pedagogerna P2 och P6 tar upp att det är viktigt för barnen att få en kropps-

medvetenhet för den egna integriteten. P2, som har erfarenhet från skolans 

verksamhet, berättade att den positiva kroppsbilden ofta försämras hos många 

barn när de kommer upp i skolålder och att det därför är viktigt att lägga en 

grund redan i förskolan i att tycka om sin egen kropp. 

Som vi kan se i tabell 3 lyfter samtliga pedagoger också vikten av att förstå 

kroppens behov. Att veta varför vi behöver äta, röra på oss och vila. P3 anser: 

”Det är jätteviktigt att skapa en förståelse för hur allt hänger ihop. Mat, varför 

äter vi det och vad händer med det? Varför måste vi röra på oss?” 
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Tabell 3. Kategorier med pedagogers argument för varför ämnet är relevant. 

Varför är ämnet relevant?  P1 P2 P3 P4 P5 P6 

Det är viktigt med kroppsmedvetenhet x x x x x x 

Det är viktigt att förstå kroppens behov x x x x x x 

Det är viktigt att röra på sig x x x x x  

Det är viktigt för integriteten  x    x 

För att skapa ett intresse för den egna kroppen    x x  

Det är viktigt för den positiva kroppsbilden  x   x  

För att bryta normer     x x 

För att förstå allas lika värde      x 

För att bemöta barnens intresse x x x x x x 

 

P5 lyfter även vikten av kroppsmedvetenhet för att bryta normer: 

”många av våra barn tror att man är kille om man har kort hår och att man 

är flicka om man har långt hår. Jag anser att jag har ganska kort hår så jag 

frågade barnen om jag var en pojke eller flicka. Barnen tänkte en stund och sa 

sedan, du är en pojke fröken! Eh nej, jag är en flicka. Flickor kan också ha 

kort hår och pojkar kan ha långt hår” 

P5 menar att om barnen har en biologisk kunskap om kroppen kan flera kropps-

liga normer brytas.  

P6 tar upp ett argument om förståelsen för allas lika värde:  

”Jo men jag anser att det är viktigt för förståelsen för allas lika värde. Om vi 

arbetar med människans kropp och barnen får en förståelse för att alla inte 

ser likadana ut, kan de också förstå att vi är olika men har lika värde”  

P6 tillägger att det finns mycket normer och värderingar i samhället som bar-

nen utsätts för varje dag och att det då är viktigt att, redan i tidig ålder, lägga 

en grund för att vi är olika med att det är okej för vi har alla lika värde ändå. 

Slutligen kan vi också läsa av tabell 3att samtliga pedagoger anser ämnet vara 

relevant på grund av att barnen visar ett intresse för att få kunskaper om män-

niskokroppen. Pedagogerna ser ett intresse inom människokroppen hos majo-

riteten av barnen i åldrarna 1-5 år därför anser de att det är relevant att arbeta 
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med det. P4 och P5 tillägger att det även är viktigt att skapa ett intresse då de 

anser att det kan gynna barnen i framtiden om de har ett intresse av sin kropp 

och sin identitet.  
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6 DISKUSSION 

6.1 Resultatdiskussion 

Hur upplever pedagogerna att de arbetar med det tidigare beskrivna lä-

roplansmålet och vilken erfarenhet har de av arbete kring lärande och 

undervisning om människokroppen? 

Utifrån informanternas svar på intervjufrågorna gick det att dra en slutsats 

om att alla pedagoger hade någon form av erfarenhet inom arbete med män-

niskokroppen. Till en början, när pedagogerna fick frågan om hur de tolkar 

läroplanens strävansmål ”utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och 

kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt 

välbefinnande” (skolverket 2016, s. 10) framkom det att samtliga pedagoger 

arbetar med målet utifrån de begrepp som målet beskriver, främst är det mo-

torik och kroppsuppfattning som står i centrum. Samtliga pedagoger tolkar 

alltså målet utefter vad som står skrivet men när pedagogerna sedan bes ut-

veckla deras svar framkommer det många förklaringar till hur de arbetar med 

kroppen, exempelvis med sånger och samtal vilket sker varje dag. Att de för-

klarar huruvida de arbetar med människokroppen när det är deras tolkning 

som efterfrågas kan slutsatsen dras att de tolkar målet som att läran om män-

niskans kropp ingår. När pedagogerna senare får en fråga om människokrop-

pen och dess relevans till detta läroplansmål ansågs det vara högst relevant av 

alla pedagoger att koppla samman ämnet med målet. Kanske för att de nu har 

reflekterat över hur de arbetar med målet och att arbetet faktiskt inkluderar 

kroppens anatomi och funktion.  

Att arbeta med naturvetenskap i förskolan, i det här fallet biologi/människo-

kroppen är, enligt Eshach (2011) viktigt då de kunskaper som barnen erfar 

kan komma att användas senare i livet. Eshach skriver även att barnen ska er-

fara dessa kunskaper med hjälp av förskollärare och inte på egen hand. Samt-

liga pedagoger i min studie lyfter det gemensamma arbetet, speciellt när de 

förklarar hur de arbetar med kroppsuppfattning, framförallt kroppens ana-

tomi. En stor del av alla pedagogers undervisning sker genom att samtala 

med barnen.  

När undervisningen i förskolan genomförs anses det vara bra att ha förkun-

skaper inom ämnet (Eshach, 2011; Andersson, 2011). Det kan vara svårt att 

bidra med kunskap till barnen om du som pedagog inte har baskunskaper 

inom ämnet. Samtliga pedagoger beskriver hur de oftast inte planerar sitt ar-

bete med människokroppen, de tar istället tillfället i akt när barnen spontant 
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visar intresse för det. Kanske är det därför pedagogerna inte anser att de arbe-

tar med det. Att arbeta med ett ämne kan ses som att det, exempelvis ska gö-

ras utifrån ett tema eller utifrån planerade aktiviteter och eftersom pedago-

gerna oftast agerar spontant kanske de inte kopplar det spontana agerandet till 

undervisning. Enligt Andersson (2011) kan ibland den planerade undervis-

ningen vara bortvald på grund av saknade kunskaper inom ämnet. I min slut-

sats av denna studie ser jag dock inte att detta är fallet utan pedagogerna har 

valt att arbeta med ämnet inbakat i verksamheten istället för att följa ett tema. 

När de märker att barnen visar intresse passar de på att undervisa och om bar-

nen ställer frågor svarar de på dem. P5 och P6 förklarar också att om de 

själva inte kan svaret söker de kunskapen tillsammans med barnen.  

Vilken relevans anser pedagoger att arbete med människokroppen har 

för förskolans verksamhet? 

Samtliga pedagoger anser att området är relevant för förskolans verksamhet. 

Dock har inte alla pedagoger angett samma argument för varför det är viktigt 

men de har alla argumenterat för ämnets relevans.  

Frisén, Holmqvist Gattario och Lunde (2014) skriver om vikten av att redan i 

tidig ålder ge barnen kunskaper om kroppens anatomi och funktion. Detta för 

att de anser att kunskaperna kan bidra till en positiv kroppsuppfattning hos 

barnen. P2 och P6 har liknande tankar kring detta då pedagogerna lyfter bar-

nens integritet samt att P2 trycker lite extra på att barnens självförtroende ofta 

försämras med åren vilket innebär att förskolan behöver jobba för en positiv 

och stabil grund i den positiva kroppssynen. P2s tankar kring kroppsmissnöje 

stödjs av Frisén, Holmqvist Gattario och Lunde som ger exempel på studier 

som visar på att barn i 7 års ålder har bantat på grund av just kroppsmissnöje.  

Alla pedagoger ser barnens intresse som ett relevant argument för att arbeta 

med människokroppen i verksamheten. De har alla erfarenhet av att barn in-

tresserar sig för sin egen kropp och därför bör intresset uppmuntras. P4 och P5 

menar att det också är viktigt att skapa ett intresse, oavsett om barnen själva är 

nyfikna på kroppen eller om de inte är intresserade alls. Andersson (2011) me-

nar att genom en introduktion till ett ämne, redan i tidig ålder, hjälper barnen 

att utveckla ett intresse och en nyfikenhet. Hon menar att det blir lättare för 

barnen att behålla intresset i framtiden, vilket är förhoppningen som P4 och P5 

har kring barnens intresse för den egna kroppen och dess funktion.  

Samtliga pedagoger anser att det är relevant att arbeta med människokroppen 

på grund av att det är viktigt för barnen att ha en förståelse för sin egen kropp. 

Rowland (2001) skriver om hur barn i yngre åldrar har omfattande kunskaper 

om den egna kroppen men att det saknas en biologisk förklaring. Samtliga pe-

dagoger i min studie visar att de på ett eller annat sätt försöker inkludera bio-
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logiska förklaringar till vad som händer i kroppen, exempelvis matens väg ge-

nom kroppen. Den biologiska förklaringen anser Rowland saknas hos de yngre 

barnen och menar att barnen behöver höra det för att skapa sig en biologisk 

förståelse.  

6.2 Metoddiskussion 

Valet av metod var relativt enkelt då det inom fenomenografin främst är inter-

vju som används (Dahlgren & Johansson, 2015). Jag funderade på att endast 

intervjua förskollärare men kände att det inte var relevant, det som var relevant 

för min studie var verksamma personer i den pedagogiska verksamheten. Dock 

uppstod ett relativt stort problem ganska direkt vilket var att hitta tillräckligt 

många pedagoger som ville delta i min studie. Trots att jag valde bort begräns-

ningen till förskollärare var det svårt att finna deltagare. Det tog sin tid men 

slutligen blev det 6 intervjuer.  

Jag gjorde ett val att spela in intervjuerna, vilket inom fenomenografin anses 

som nödvändigt för transkribering och analys (Dahlgren & Johansson, 2015). 

Pedagogerna fick därför fylla i en ruta på samtyckesblanketten om de ansåg att 

detta var okej. 5/6 pedagoger gick med på inspelning. I intervjun med pedago-

gen som inte ville bli inspelad togs det istället noggranna anteckningar samt att 

transkriberingen gjordes direkt efter för att ingen relevant data skulle glömmas 

bort.  

Trots dessa två motgångar, färre intervjuer än vad jag räknat med och en inter-

vju utan inspelning, känner jag ändå att resultatet är tillförlitligt då jag ganska 

snabbt i min undersökning uppfyllde det så kallade mättnadskriteriet. Enligt 

Johansson och Svedner (2010) kan en noggrann utformad datainsamling med 

informanter som fått ta del av samma information och samma frågor resultera 

i att liknande svar upprepas av samtliga pedagoger. Det innebär alltså att jag 

har fått den data jag behöver för att analysera fram ett resultat.  

6.3 Slutsatser 

De stora och övergripande slutsatserna som kan dras i denna studie ligger fram-

förallt i att det arbetas med medmänniskokroppen, på ett eller annat sätt, nästan 

dagligen i förskoleverksamheten. Det är inte alltid genom planerade aktiviteter 

men det är ändå inbakat i verksamheten. Däremot finns tydliga tecken på att 

pedagogerna själva inte ser att det de gör i den dagliga verksamheten kan kopp-

las ihop med lärande och undervisning om människokroppen. Samtliga peda-

goger anser dock att arbete med området är jätteviktigt för barnen, vilket stöds 

av forskning. Slutsatserna visar även vikten av barns förståelse för den egna 

kroppen och dess funktioner.  
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Något jag finner väldigt intressant är hur pedagogerna inte anser att de arbetar 

med människokroppen även om de gör det dagligen. Detta skulle kunna under-

sökas vidare genom att, under en längre period, observera verksamheten och 

dokumentera varje gång det arbetas med människokroppen. Det resultatet 

skulle kunna ge en bild av hur mycket kunskaper barnen får ta del av, även om 

pedagogerna själva inte är medvetna om det. Vidare skulle det resultatet kunna 

leda till att pedagoger får ett medvetet tankesätt kring arbetet så att undervis-

ningen om människokroppen lyfts i verksamheten.  

Utifrån min erfarenhet och den uppfattningen jag fått kring deltagarnas erfa-

renheter har barn har ett naturligt intresse för den egna kroppen, oavsett ålder. 

Det kanske inte är kontinuerligt men då och då väcks intresset och de vill er-

övra ny kunskap om sig själva och om andra. Att följa upp intresset och invol-

vera lärande om människokroppens anatomi och funktion i förskolans verk-

samhet är viktigt att beakta då det kan stärka barnens grundkunskaper om sin 

egen kropp och hur viktigt det är att ta hand om den.  
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BILAGOR 

Bilaga 1, informationsbrev 

Hej! 

Mitt namn är Sara Flodkvist och jag läser till förskollärare på Karlstad univer-

sitet. Just nu håller jag på med mitt examensarbete där syftet är att undersöka 

pedagogers inställning till lärande om människokroppen i förskolans verksam-

het.  

Studiens data kommer att samlas in via semistrukturerade intervjuer. Deltagan-

det är helt frivilligt. Deltagandet får avbrytas när som helst, ingen anledning 

behöver anges vid avbrott.  

Uppgifter som samlats in under studien kommer att behandlas och lagras på ett 

sådant sätt att ingen obehörig kan ta del av dem. Uppgifterna kommer att vara 

lagrade tills uppsatsarbetet är godkänt och har registrerats i Karlstad universi-

tets studieregister, först därefter kommer alla insamlade uppgifter att förstöras.  

 

Karlstads universitet är personuppgiftsansvarig. Enligt personuppgiftslagen 

(dataskyddsförordningen från och med den 25 maj 2018) har du rätt att gratis 

få ta del av samtliga uppgifter om dig som hanteras och vid behov få eventuella 

fel rättade. Du har även rätt att begära radering, begränsning eller att invända 

mot behandling av personuppgifter, och det finns möjlighet att inge klagomål 

till Datainspektionen. Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet på Karlstads 

universitet är dpo@kau.se. 

 

Vid frågor, kontakta mig eller min handledare. 

Sara Flodkvist  Handledare: Karin Thörne 

saraflod101@student.kau.se karin.thorne@kau.se  
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Bilaga 2, samtyckesblankett 

Samtyckesblankett 

Samtycke till att delta i studien om arbete med människokroppen i förskolan. 

Jag har blivit informerad om syftet med studien, både muntligt och skriftligt. 

Jag är medveten om att deltagandet är frivillig. Jag är också medveten om att 

jag kan avbryta deltagandet när jag vill utan att behöva ange något skäl.  

 

Namn:  

……………………………………………….. 

 

Jag godkänner inspelning av intervjun 

Jag godkänner INTE inspelning av intervjun 

 

 

 

Underskrift     Datum  

…………………………………                              ………………………….. 

 

Namnförtydligande 

…………………………………………… 

 

 

Vid frågor, kontakta mig eller min handledare.  

Sara Flodkvist  Handledare: Karin Thörne 

saraflod101@student.kau.se karin.thorne@kau.se  
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Bilaga 3, intervjufrågor 

Intervjufrågor 

Uppvärmningsfas  

 Presentation 

Information om studien 

Allmänt småprat 

 

1 Läroplanens mål ”utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och 

kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa 

och sitt välbefinnande”, hur tolkar du det?. 

2 Vad är dina tankar kring hur man kan arbeta med det här målet i för-

skolan?  

3 Om ni arbetar med det målet, hur gör ni då? 

4 Arbetar ni med människokroppens funktion och anatomi i barngrup-

pen? 

Hur gör ni det i så fall?  

När gör ni detta? 

5 Vad tänker du att människokroppens funktion och anatomi har för re-

levans i förskolans verksamhet? 

6 Tänker du kring att människokroppens funktion och anatomi är en del 

av läroplansmålet vi tog upp tidigare?  

7 Vad tycker du är viktigt att barnen har för kunskap om människokrop-

pen? 

Varför tycker du detta är viktigt?  

8 Har du varit med om att barn ställer frågor om kroppen? 

Vad brukar de vara mest intresserade av? 

Arbete med detta? 

 

Avslutningsfas 

 Har du några avslutande kommentarer?  

(ex. några oklarheter du vill reda ut, något du vill ta upp som vi inte 

pratat om eller bara frågor och funderingar?) 
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Bilaga 4, Förfrågan om intervju  

Hej! 

Mitt namn är Sara Flodkvist, förskollärarstudent på Karlstad universitet. Jag 

är inne på termin 6 och håller på med mitt examensarbete som handlar om ar-

bete med människokroppen i förskolan och jag skulle vilja intervjua pedago-

ger om detta för att få ta del av deras tankar kring ämnet. 

  

Jag undrar därför om det skulle vara okej om jag kontaktade dina pedagoger 

på (NAMN PÅ FÖRSKOLA) för att finna pedagoger som kan vara intresse-

rade av att delta i min studie. Deltagandet kommer att vara helt frivilligt, 

samtycke kommer att inhämtas och alla deltagare förblir anonyma.  

  

Jag bifogar ett informationsbrev samt en samtyckesblankett som kommer att 

delas ut till de pedagoger som väljer att delta.  

  

Tacksam för snabbt svar.  

Med Vänliga Hälsningar,  

Sara Flodkvist  

saraflod101@student.kau.se  

 


