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Abstract: 

 

The aim of this research was to investigate the concepts among five and six year old children 

regarding the human body. Six children were interviewed by means of qualitative interviews. 

The children’s concept regarding the human body differed depending on their age. The six 

year old children knew more about the body than the four year old children. Spontaneously 

the children knew we had heart, brain, blood, brain cells, muscles and skeleton 
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Sammanfattning 

 

Mitt syfte med detta arbete var att ta reda på vad barn har för uppfattning om 

människokroppen när de är fyra och sex år gamla. Sex barn har blivit intervjuade genom 

kvalitativa intervjuer. Barnens uppfattning om kroppen är olika beroende på deras ålder. 

Sexåringen har större kunskap om kroppen än vad fyra åringar har. Barnens spontana 

uppfattning om vad som finns i vår kropp var att vi har; hjärta, hjärna, blod, hjärnceller, 

muskler och skelett.  
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1. Inledning 

Under min VFU (verksamhetsförlagd utbildning) tid så jobbade vi mycket med spel om 

kroppen, vi använde oss utav lekar och rörelsesånger, som handlar om kroppen. Barnen 

ställde frågor till oss pedagoger om sin kropp och om hur de trodde kroppen fungerar. Jag 

blev nyfiken på just deras frågor och tankar om kroppen, så det utvecklade mitt intresse för 

denna undersökning. Jag har gjort en undersökning innan på samma barn och nuvarande 

undersökning är en uppföljning. Jag har undersökt vad barn som är sex år har för tankar och 

föreställningar om sin egen kropp. Detta har jag gjort med hjälp av valbar litteratur och 

barnintervjuer.  

 

Enligt Tamm (1996) så är människans uppfattning om kroppen ”dimmig” för både vuxna och 

barn, och att även uppfattningen om människans inre organ är ”dimmiga” för båda. Tamm 

(1996) skriver också att barnen redan i fyra- femårs ålder har en uppfattning om vad som 

finns i deras kropp. Barnen kan med detta förstå att i magen hamnar maten, människor har ett 

hjärta i bröstet och att det finns blod i vår kropp. Barnen har däremot väldigt svårt att skilja på 

de inre och yttre organen vid denna ålder. I förskoleåldern anser barn själva att hälsa är när 

man kan vara aktiv i en grupp med andra barn. Enligt barnen så är en människa som har en 

god hälsa, en människa med röda kinder som skiner av lycka. I fem till sex års ålder så kan 

barnen använda sin kunskap om de organ som de vet finns i kroppen, tex. hjärtat är till för att 

slå och lungorna är till för att andas med. När pedagogen frågar barn i förskoleåldern om de 

kan rita hur kroppen ser ut så får vi oftast en teckning som innehåller människans magsäck 

och dess innehåll som potatis, korv m.m. Ibland kan det också hända att de ritar ut hjärtat på 

teckningen. 

 

Barnen lär känna sin kropp genom lek och rörelser. För att fånga barnens intresse för kroppen 

så kan man utveckla deras lek. Som pedagog kan man då förklara för barnen i leken, hur e 

leker med sin kropp och att vi använder oss utav kroppen i alla situationer. Barn har frågor om 

sin kropp och lär sig genom att ifrågasätta och ställa olika frågor om sin kropp för att få en 

bild om hur den fungerar. När man som vuxen leker med barn så ser man att de gärna leker 

något de varit med om, det beror på att de älskar att leka sådant som berör barnen som t.ex. 

”hur det är att vara i olika situationer, att vara sjuk, att dö och att få syskon” (Lärarförbundet 

2006:26)  
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För att få in rörelser i barnens vardag, så bör man använda sig utav olika rörelsesånger som 

bla. ”huvud axlar knä och tå, imse vimse spindel” m.m Barn lär sig vid härmning och tycker 

att det är kul. Medans Piaget och Vygotskij menar att det är barnen själva som bygger upp sin 

kunskap och inlärning. Piaget och Vygotskij står för den ”konstruktivistiska synen på 

inlärning och kunskap”. Enligt dem båda så är det en fråga om individens olika samspel med 

föremål och händelseförlopp i sin omgivning. Detta återkommer även i Sevemyr (2005), där 

hon skriver om hur barnen tänker och hur allt är centrerat kring barnen själva. De är sk. 

”egocentriska” det betyder att de bara betraktar sig själva och menar på att de är mittpunkten i 

världen. 

Vygotskij står till skillnad från den ” kognitiva konstruktivist för en social konstruktionism, 

där kunskapen uppfattas som något som skapas socialt, inte minst genom språket” 

(Evenshaug & Hallen 2001). Piaget koncentrerade sig mer på den individuella inlärningen, 

medan Vygotskij (1896-1934) menar att inlärning och kunskap sker huvudsakligen genom 

samspel med den sociala omgivningen. (Andersson 2001) Detta återkommer i 

Utbildningsdepartementet (2006) där det står: ”Läroplan för förskolan (Lpfö 98) bygger på 

att barns utveckling och lärande sker i samspel med omgivningen”.   

Tamm (1996) tar upp Piagets olika utvecklingsteorier:   

1. Det sensom- motoriska stadiet (0-2 år) 

2. Det pre-operationella stadiet (2-7 år) 

3. Det konkreta operationella stadiet (7-11 år) 

4. Det formellt operationella stadiet (från 11 år) 

För just denna undersökning är det stadie två som är intressant då det berör den ålder jag 

undersökt. Evenshaug & Hallen (2001) menar att barnet börjar kunna föreställa sig saker och 

ting och olika händelser, så börjar det pre-operationella utvecklings stadiet för dem.  

Tamm (1979) beskriver att när barnet kommer på att man i leken kan härma olika saker, så 

som människor eller olika händelser runt omkring, det är då som barnet skapar olika symboler 

som skall fungera som ersättare för verkligheten. Detta utvecklingsstadium ger barnet en 

uppgift och det är att kunna skapa och lära sig ett eget system av olika symboler. 

Svårigheterna med detta är att barnet inte har upptäckt sina två olika världar; den inre och den 

yttre. Barn har i denna ålder inte förstått att prata och tänka är två olika saker. 

När man som barn pratar om döden så har man kommit fram till att barn som är mellan fyra 

och sex år har en bra uppfattning och inställning om vad döden är. Det är då som barnet får ett 

intresse för att skjuta, t.ex. sina kompisar och jaga i skogen med låtsas gevär. När man är i 
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sexårsåldern så är döden något som man inte kan få tillbaka. Barnen kan därför skilja på olika 

begrepp om döden, ”död på tv, död i lek och död på riktigt”. 

Enligt Tamm (1996) är barn i fyraårsåldern inne i en aktiv period när det gäller deras 

motoriska utveckling. De behärskar sin kropp bra och brukar den i våldsam fart och 

högmodiga rörelser. I sexårsåldern så har barnen ”växt ur” sin småbarnskropp, de blir 

smalare och längre. Som sexåring så har barnen svårt att sitta stilla och har massa saker de vill 

göra på en gång. Under förskoleåldern så kan barnens tankevärld förknippas med vad som 

helst. Ett förskolebarn kan tro att om man blir sjuk så är det för att man varit ute eller träffat 

någon som varit sjuk och är man olydig så kommer en häxa att röva bort en. Det spelar ingen 

som helst roll vad vi vuxna säger, barnen tror på sig själv. Barn vet även i förskoleåldern att 

det finns något som heter virus och bakterier och att det kan orsaka att man blir sjuk. 

 

        ”När det gäller människokroppen kan barn i slutet av detta utvecklingsstadium 

         (ca fem-sex års ålder) använda sin kunskap om syfte och avsikt på de organ i kroppen   

         som det känner till”. ( Tamm (1996) s.16) 

 

Enligt Johansson & Pramling-Samuelsson (2003) är det vi som pedagoger som har en viktig 

uppgift hur ska vi lära ut till barnen? Och hur ska vi kunna få dem mer intresserat av olika 

ämnen på förskolan/skolan? 

För att vi på ett roligt och engagerat sätt skall kunna lära barnen om kroppen på förskolan så 

bör vi ju arbeta så att barnen tycker att det är intressant och jobba efter deras intressen för 

kroppen, och se vad de har för frågor och vad de kan. Enligt Doverberg & Pramling-

Samuelsson (2000) är det väldigt viktigt att vi som pedagoger fixar en bra lärandemiljö för 

barnen för de kommer att påverkas av miljön omkring dem på ett positivt vis. 

 

Vi som jobbar i förskolan skall sträva efter att varje barn; ”utvecklar sin motorik, 

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

hälsa och sitt välbefinnande”.(Förskolans läroplan Lpfö98:9) För att kunna uppfylla dessa 

krav så har förskolor gymnastik med olika rörelser, promenader och lek i skog och natur, 

utevistelse i alla väder, rim och ramsor med olika kroppsrörelser. I Förskolans läroplan (Lpfö 

98) på s. 8 står följande; ”verksamheten skall bidra till att barnen utvecklar en förståelse för 

sig själva och sin omgivning”, för att på bästa sätt uppnå målen så behöver man jobba med att 

vara vänner och hjälpa varandra i olika situationer genom turtagning och att ta hänsyn för 

andra barn i alla situationer. 
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I skolan bör vi lärare jobba mycket med att varje elev; ”utvecklar nyfikenhet och lust att lära” 

Utbildningsdepartementet (2006:9) 

Enligt skollagen skall ”utbildningen i förskoleklass stimulera varje barns utveckling och 

lärande”. Lärarens handbok (2004:64) 

 

1:1 Syfte  

Kroppen och alla dess funktioner är något som har intresserat alla människor i alla åldrar i 

många år. Barn i dag får mer lärdom om sin kropp, än vad vi fick förr. 

Efter att förskolan fick sin läroplan (Lpfö 98) att gå efter, har kunskapen att lära ut till barn i 

förskolan ökat. Barn i dag får möjligheten till att lära sig om saker och ting om kroppen redan 

på förskolan, och de får en bredare kunskap om mycket innan de börjar skolan. 

Syftet med den här undersökningen är att ta reda på vad barnen kan om sin egen kropp och 

hur den fungerar enligt barnen. 

 

1:2 Frågeställning 

• Vad har barnen för kännedom om den egna kroppen? 
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2. Metod 

2.1 Urval 

Jag har intervjuat sex stycken sexåringar, både flickor och pojkar för att ta reda på vad de vet 

om sin egen kropp. Det var naturligt att ta mina intervjufrågor i denna förskoleklass eftersom 

barnen och personalen känner till mig genom tidigare praktik och jobb.  

Jag och min handledare gjorde valet att jag skulle intervjua alla barnen som gick i 

förskoleklassen. En del av dessa barn var trygga med situationen och lätta att tala med, medan 

andra tyckte att det var jobbigt. De har inte jobbat så mycket tidigare med frågor kring 

kroppen, och tyckte att det var svårt. De funderade mycket på vad svaret kunde vara och på 

vad de trodde om kroppen. 

När jag hade bestämt mig för mina frågor så diskuterade jag dem med min handledare.  

Jag intervjuade barnen i ett av deras klassrum inne på skolan för att skapa en trygg miljö. Jag 

använde mig då av en bandspelare för att spela in intervjuerna.   

 

2.2  Datainsamlingsmetoder 

Jag valde att intervjua barnen i den kvalitativa intervjun, när jag hade läst om hur den 

fungerade i boken som Johansson & Svedner (2006) har skrivit. I den kvalitativa intervjun får 

jag ut mer av barnen, och jag kan även förklara för barnen tydligare om de inte förstår frågan. 

Jag valde att ha frågor som barnen hade hört innan eller att barnen hade fått frågan förut av 

andra vuxna/barn. Några exempel;  

• Var tar maten vägen när du äter den? 

•  Vad tycker du om med din kropp? Osv.  

För att barnen skulle känna sig mer aktiva och tycka att det var roligt så använde jag mig av 

en gubbe som jag ritat. På den fick barnen rita ut var det trodde att vårt hjärta satt i kroppen. 

Se bilaga 2 

 

2.3  Procedur 

I den här förskoleklassen har jag jobbat som vikarie och även varit på VFU 

(verksamhetsförlagd utbildning) så barn och personal känner till mig bra. Innan jag började 

min forskning så lämnade jag ett följebrev (PM) där min handledare fick ta del av det jag 

skulle forska kring och sedan berätta vad hon tyckte. Sedan lämnade jag ett brev (bilaga 1) till 

föräldrarna för att få deras godkännande av att intervjua deras barn. 
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Jag valde en plats där barnet kände sig tryggt med miljön och inte blev störda av andra ljud 

omkring dem. När vi kom in i rummet där intervjun skulle äga rum, bad jag barnen sitta 

bredvid mig på en stol, och jag visade dem bandspelaren/mikrofonen som jag hade med mig, 

och berätta att jag skulle spela in. Sedan talade jag om att mina frågor handlade om vår kropp, 

och att jag skulle vilja veta vad de kunde om sin kropp. 

Efter vi suttit och pratat ett tag så fick barnet en bild på en gubbe som jag ritat ner på ett 

papper innan. Jag bad barnet att rita ut var de trodde att hjärtat fanns i vår kropp.  Några av 

barnen började rita hela gubben och människans olika organ enligt barnet. En del ritade en 

prick eller ett hjärta där hjärtat satt enligt dem. 

 

2.4 Databearbetning 

När jag genomfört alla intervjuerna så lyssnade jag igenom dem och antecknade ner barnens 

svar på dator för att lättare få en överblick. Barnens svar analyserades sedan fråga för fråga 

inför en gemensam sammanställning av frågorna i resultatdelen.  
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3. Resultat 

Resultat av fråga 1. Vad är det bästa med din kropp? 

Många av barnen ”letade upp svar” som de trodde var bra och rätt. En flicka sa ” det bästa 

med att ha en kropp är för att man kan ju inte bara gå runt med ett huvud heller”. Många av 

barnen svarade att de inte visste, och att det var svårt. 

 

Resultat av fråga 2. Vad händer med maten du äter?  

Många av barnens svar handlade om bajs och att maten vi äter hamnar i magen. Det var 

många av barnen som behövde lite hjälp på traven för att komma på det här med att maten 

kommer till magen. Jag fick då ge lite ledtrådar som att klappa mig på magen och fråga vad vi 

har här för något? Då visste också de att maten hamnade i magen.  

 

 

 

 

Resultat av fråga 3. Vad kan du göra med din kropp?  

Denna fråga var svår för barnen. Många utav barnen behövde fundera en stund.  

Några av dem svarade så här till sist: ”jag kan känna, lukta och se” och ”ha gymnastik och 

göra volter” och ”jag kan ligga och sen kan jag rôra mig också”.  
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Resultat av fråga 4. Vad finns inuti kroppen?  

Barnen funderade ett tag innan de kom fram till vad de skulle säga så att det blev ”rätt”. Sedan 

kom de på en massa saker som de hade i sin kropp, som t.ex. ”hjärta, hjärna, ben, muskler 

och olika lager i kroppen”. 

När jag ställde frågan så trodde jag att detta var en svår fråga men alla som jag intervjuade 

svarade någonting och berättade om vad de trodde.  

 

  

 

 

Resultat av fråga 5. Varför behöver vi mat? 

Barnen som jag intervjuade var alla överens om att vi människor måste ha mat för att kunna 

överleva. Några sa att vi ”måste äta mat för att annars kan vi se skelettet, blir nästan bara 

skinnet kvar på vår kropp”, ”en del äter ju inte så mycket mat för de har inte så mycket 

pengar att köpa mat för” sa en flicka. En annan flicka svarade så här; ”jag ha mat för att orka 

leva och leka”  
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Resultat av fråga 6. Hur och varför växer kroppen?  

En av flickorna svarade ”det vore ju konstigt om man skulle födas vuxen och bli mindre och 

mindre”. Någon sa; ”för att bli stor, och för att kunna göra fler saker då”. Några av barnen 

både flickor och pojkar svarade att det var för att de skulle bli stor och växa, och att vi äter 

mycket mat, och ”när vi fyller år blir vi stora” svarade några. Medans några svarade att de 

inte visste.  

 

Resultat av fråga 7. Vad finns det för något inuti huvudet?  

Många av barnen svarade att det fanns ”en hjärna, blod, hjärnceller och skalle”. Några sa att 

vi har lillhjärna och hjärna, ”sen finns det ju muskler också” sa en kille. Några av barnen 

visste inte alls vad som fanns. 

 

Resultat av fråga 8. Vad händer med kroppen när vi blir gamla?   

Barnen svarade att ”jag får rynkor, hjärtat stannar och man dör”. Många av barnen var 

överens om att när man blir gammal så får man skrynklor och dör. 
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Resultat av fråga 9. Vad är hjärtat och var sitter det?  

Barnen ritade ut var hjärtat satt. Några ritade på höger sida istället för på vänster sida. En del 

av barnen valde att fylla i hela gubben och rita ut allt som de visste fanns inuti kroppen, 

medan en del av barnen bara fyllde i gubben.  
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Sammanfattning av resultat 

Barnen var fundersamma och undrade lite på vad jag ville ha för svar av dem. Men resultatet 

blev bra och barnen förstod mina frågor bra. Barnen hade en god kunskap om sin kropp, men 

de visste inte så mycket om hur kroppen fungerar.  

 

De barn som jag intervjuat har upplevt att man pratar mer eller mindre om kroppen beroende 

på ålder. På förskolan pratar man mycket om kroppen. De spelade spel, hade musik och rim 

och ramsor för att få en bra helhets bild om sin kropp. Barnen som gick i förskoleklass hade 

inte upplevt att man samtalar om kroppen på ett vardagligt sätt i skolan. Det var inget som 

barnen lade märke till eller lärde sig något på i alla fall. Så de barn som var intresserade av 

kroppen hade lånat hem böcker eller köpt böcker/spel som de tittade i hemma och pratade 

med sina föräldrar om. 
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4. Diskussion 

Jag har valt att göra en fortsättning på ett tidigare arbete. (Brunzell 2007) I det tidigare arbetet 

så intervjuade jag sex stycken barn som var fyra år, för att se vad de hade för tankar om sin 

kropp. Jag har nu intervjuat samma barn, som nu blivit  sex år, för att se vad de har för tankar 

om den egna kroppen två år senare. Brunzell (2007) menar att barnen som är fyra år har god 

kunskap om kroppen och att de känner till tex. en hjärna, ett hjärta och ett skelett m.m.  Några 

sa så här angående sin kropp och vad som finns inuti den; ”skelett, hjärta, faktiskt armar, 

hals, ben och BLOD”, blod var något som alla sa och som barnen kunde berätta om. Alla har 

ju någon gång upplevt blod, genom sår på sin kropp så det var ju ett hett ämne att prata om. 

Varför växer vi då fråga jag alla svara att det var ”för att vi skulle bli stora”. Vad som fanns 

inuti vårt huvud var också en populär fråga, några svara att de hade ”en hjärna” medan några 

sa ”blod och skelett”. Den stora skillnaden på dessa arbeten var ju att när barnen var fyra år så 

prata de om allt möjligt som de trodde fanns i kroppen, utan att behöva tänka så mycket på 

vad jag ville ha för svar. När de var sex år funderade de väldigt och hade svårare att svara, för 

de ville ha ”rätt” svar och letade länge i sin hjärna för att kunna göra mig glad. 
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Vad har barnen för kännedom om sin egen kropp enligt min undersökning? 

Resultatet visade på båda mina arbeten att barnen inte var så duktiga på hur vår kropp 

fungerar, men barnen vet mycket om kroppen. Barnen vet inte varför vi har en kropp, utan 

mer om vad som finns i den. Kroppen är något som vi människor bara har enligt de barn som 

jag intervjuade. Några av de barn som jag intervjuade visste att det som vi har i vår kropp var 

bland annat en hjärna, massa blod och ett skelett. Men barnen visste inte vad vi hade våra 

organ till. Tamm (1996) beskriver att när vi frågar barn som går i förskolan och förskoleklass, 

om de kan rita sin kropp på en teckning så får man oftast en kropp som innehåller en magsäck 

med mat inuti, ibland kan det även hända att de ritar ut var hjärtat sitter i kroppen. Barnen 

som jag intervjuade var duktiga på att rita ut var hjärtat satt, det gjorde både fyraåringen och 

sexåringen. Detta överensstämmer inte med vad Tamm (1996) beskriver om hur barnen sällan 

ritar ut hjärtat. De barn som jag intervjuade och som ritade på teckningen, ritade inte alls sin 

magsäck utan bara ut hjärtat.  

   

Som vuxen så kan det ju vara svårt att beskriva för barn på ett enkelt sätt hur vår kropp 

fungerar och vad vi har våra olika organ till. Enligt Tamm (1996) så har både vuxna och barn 

”suddiga” uppfattar kroppen och vi vet inte riktigt hur det fungerar. Vi har inte alls någon bra 

uppfattning om våra inre organ i kroppen. Jag tycker att man får en mer förstålighet för 

barnen och hur de tänker när jag frågar dem mina frågor om kroppen. Det är ju självklart att 

barnen blir ställda när jag ställer frågor som de inte har en aning om vad de ska svara på. Vet 

de inte var maten tar vägen och varför så är det såklart svårt att beskriva det för någon. Jag 

tycker att det överensstämmer med det som Tamm (1996) beskriver att barnen har goda 

kunskaper om sin kropp men att de inre och yttre organen är svåra att förstå för barn i 

förskoleåldern. När jag gjorde min undersökning så tyckte jag att de barn som jag intervjuade 

kunde några olika organ i vår kropp, men att de inte vet varför de har dem och till vad. Men 

för att de skulle förstå vad jag menade i de olika frågorna som handlade om att förstå vad som 

fanns i kroppen, så var jag tvungen att ställa olika följdfrågor för att kunna få mer detaljerade 

svar om deras organ i kroppen. Frågor som ”Vad finns inuti din kropp?” ,då var det många av 

de intervjuade barnen som svarade att de inte visste. Jag fick då fråga mer specifika frågor 

som ”Vad finns inuti huvudet? & ”Vad har vi för rött som rinner i vår kropp?”. Då förstod 

barnen mer vad jag menade. Detta gör att jag har kommit fram till att barn i förskoleålder och 

förskoleklass har problem att förstå sina inre och yttre organ, men med hjälp av mina 

följdfrågor så fick de en annan bild av kroppen. 
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Jag anser att jag med min undersökning har kommit fram till att alla barn är olika och det är 

svårt att gå efter vad de ska ha lärt sig i de olika utvecklingsstadierna som Evenshaug & 

Hallen (2001) skriver om. Det handlar om Piaget fyra olika utvecklingsstadier; Det senson- 

motoriska stadiet (0-2 år), det pre-operationella stadiet (2-7 år), det konkreta operationella 

stadiet (7-11 år), det formellt operationella stadiet (från 11 år). Det är bra att ha dessa olika 

utvecklingsstadier att titta på, men jag tycker verkligen inte att jag som pedagoger ska gå efter 

dem fullt ut, utan ha dem som stödpunkter i barnens utveckling. Som ett stöd ifall jag som 

pedagog känner att jag vill ha hjälp, så anser jag att dessa är bra att kika på, och att jag får en 

bild om hur mycket barnet bör veta vid olika punkter i livets utveckling. Jag tycker att det är 

viktigt att inte fastna i utvecklingsstadierna utan att se barnet och vad det har för resurser på 

förskolan. 

 

Hur kan vi på skolan och förskolan jobba med människokroppen så att barnen 

får en mer förståelse för den? 

Jag anser att inlärning av olika saker här i vårt liv är en viktig del i vårt pedagogiska arbete 

med barnen i förskolan och skolan. Många barn i förskoleåldern lär sig mer och snabbare i en 

bra omgivning och miljö. Det skall vara en bra och lättsam miljö där barnen känner sig trygga 

och en plats dit de vill komma varje dag. För att få fram en så bra miljö som möjligt för 

barnen så ska det finnas nått till alla, oavsett intresse och ålder. Det är viktigt hur det ser ut på 

förskolan, är det inbjudande att vara där? Jag tycker att det skall vara anpassad till barnens 

nivå med hyllor och leksaker m.m. Viktigt att barnen själva kan göra olika saker för att känna 

att de kan och inte behöver fråga pedagogerna om allt som de ska ha. Förskolan skall 

stimulera alla barn på ett bra sätt, och det görs på ett bra vis om man ser till alla barnens olika 

behov på förskolan.  Många små barn lär sig mycket genom härmning av andra barn och 

vuxna i sin närhet. Enligt Evenshaug & Hallen (2002) så tror Piaget och Vygotskij att barnen 

bygger upp sin inlärning och kunskap själv fast de tror på helt olika grunder för inlärning. 

Vygotskij menar att barn lär sig genom sin närmiljö, som i familjen, av kompisar osv. medan 

Piaget tror att barnet lär sig själv. Jag antar att det är både och, många barn tycker att det är 

både lättare och bättre att vara tillsammans med andra för att lära sig i olika situationer. 

Medan andra barn vill lära sig själva genom att pröva på olika saker i samhället. Jag upplever 

att många barn tycker att tiden med andra barn är positiv och lärorik. Så som jag har upplevt 

det och de barn som jag har mött i min vardag, så tycker jag att de har lärt sig mycket i 

samspel med andra barn och vuxna. När vi som vuxna pratar om våra kroppar med barnen så 
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är det viktigt att vi visar och känner på vår kropp, för att barnen skall få en klarare bild om 

vad vi pratar om och var alla olika kroppsdelar sitter på kroppen. Om vi gör det som vuxna 

och pedagoger så får barnen en mer medveten om sin kropp och dess olika funktioner.  

 

I skolan jobbar pedagogerna med sin läroplan (Lpo 94) och i förskolan har de sin läroplan 

(Lpfö 98) att följa. Det är ju viktigt att man som pedagog inser vilken viktig uppgift vi har i 

att följa våra läroplaner både i skolan och på förskolan. Det är viktigt att vi som pedagoger 

lyssnar på vad barnen vill lära sig och vad de har för intresse och tycker är kul. I förskolan 

och skolan ska vi arbeta så att alla barnen utvecklar sin nyfikenhet och lust att lära i olika 

situationer. Barnen skall också få en förståelse om hur den egna kroppen fungerar och få med 

sig grunden för en bra kroppsuppfattning.  

 

I min undersökning så är det väldigt olika vad barnen kan och vet om sin kropp. Jag anser att 

det är viktigt att som pedagog ta reda på vad barnen kan om kroppen innan vi tar upp för svåra 

ting. Detta kan ske genom att jag samtalar med barnen och frågar vad de vet om kroppen och 

vad de vill veta. Jag kan även be barnen att måla ett självporträtt för att se vad de har för 

uppfattning om kroppen. För att barnen ska kunna bygga på vad de redan kan om sin kropp, 

till lite svårare saker om kroppen.   

Härmning är en av de mest lärorika samspelsövningar vi kan göra med små barn anser jag. 

Barnen gör allt som vi vuxna gör! Enligt Tamm (1979) så härmar barnen för att sedan 

utveckla en mer förstålig bild om hur saker och ting ser ut. Det gör ju att vi som vuxna måste 

visa barnen vad vi kan göra med vår kropp och vilka olika funktioner kroppen har. Jag anser 

att bästa sättet är att fråga barnen vad de vill göra så får man utgå ifrån det sen. Vi pedagoger 

kan locka med olika lekar som har med kroppen att göra, målning, spel m.m. Vi fångar 

barnens intresse om vi själva tycker att det vi gör är kul och intressant. 

 

Jag som pedagog ser att barnen leker mycket utifrån det som finns runt omkring dem i 

verkliga livet, som exempelvis: hur är det att vara sjuk, få ett syskon osv. Detta gör att barnen 

lär sig på ett roligt och lustfyllt sätt, genom att leka. Om jag nu skulle göra om min 

undersökning om kroppen så skulle jag undersöka mer om vilken betydelse leken har för 

barnen i dess tankar om kroppen. Enligt Lärarförbundet (2006) så har leken en stor betydelse i 

barns olika lärsituationer. Även Tamm (1979) beskriver om hur gärna barnen leker att de är 

döda och hur de då använder sin kropp i olika ”döda” situationer.  
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När de är i sexårsåldern så kan barnen skilja på olika ”döda” som exempel; död på tv, död i 

lek och död på riktigt, detta är viktigt för att kunna få en bra bild om hur det är att känna när 

någon närstående dör på riktigt, hur känner man i kroppen då? Vad har barnen för tankar? 

Doverberg & Pramling- Samuelsson (2000) tar upp att det är viktigt att vi som pedagoger 

ordnar en bra miljö för barnen på skolan och i förskolan. Jag håller med om att miljön på 

förskolan och skolan är a och o, för en god lär miljö. Barnen ska känna sig trygga i lokalerna 

och trivas med sin omgivning för att kunna lära sig så mycket som möjligt. Har man en god 

miljö omkring sig så påverkas man positivt.  

 

Jag anser att det är viktigt att vi som vuxna & pedagoger anstränger oss mer för att lära barnen 

om sin egen kropp och dess olika funktioner. Det behöver inte vara så svårt och krångligt utan 

vi bör använda oss utav enkla och roliga metoder för att få barnen intresserade. Detta sker 

genom lek, musik, rim och ramsor. 
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Bilaga 1 
 

Hej! 
 
Fredrika heter jag och jag läser till lärare för förskola och förskoleklass med inriktning 
naturkunskap. Jag gör nu min sista termin och ska snart börja med mitt examensarbete, jag har 
valt att skriva om ”Barns tankar om den egna kroppen”!  
Mitt arbete kommer att bygga på intervjuer med ert barn, och jag ber Er därför om tillåtelse 
att genomföra bandade intervjuer mer just Ert barn. Inga riktiga namn kommer att 
förekomma i mitt resultat. 
 
Med vänlig hälsning  
Fredrika Andersson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ja, jag ger tillåtelse att du intervjuar mitt barn. 
 
 Nej, jag vill inte att mitt barn skall intervjuas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________________________ 
Barnets namn 
 
 
 
________________________________________________ 
Målsmansunderskrift 
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Bilaga 2 
 
Här är bilden som jag visade för barnen. 

 
 


