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Abstract  
 
The aim of this study is to examine the understanding, preschool teachers, have about their work 
related to energy conversion in the human body. Through individual interviews, answers have been 
sought to the following questions: What do the preschool teachers believe they need to know about 
the link between food and energy? What are the different methods preschool teachers use to work 
with the area of energy conversion in the human body?  

The results show that preschool teachers have knowledge in terms of food and its nutrients as an 
energy source for the body to cope with. However the more thorough and detailed questions become 
all the more uncertainty there is about the topic. Preschool teachers on their own initiative do bring 
up the topic with the children and begin conversations as well as ask questions, perform experiments 
and demonstrations. However, there is still a demand for further education in this topic among 
preschool teachers, as well as requests on advice and ideas on how to work with children around the 
body’s energy. 

It is important that preschool teachers raise the subject with the children at an early age, in order to 
create awareness, understanding and interest in the children’s mind. With the children becoming 
older, also their understanding develops. This drives the importance of the preschool teachers’ 
performance and commitment in order to obtain meaningful work. 

 

Keywords: knowledge, work methods, interest, further education.  
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Sammanfattning 
 
Syftet med denna studie är att undersöka vilka uppfattningar pedagogerna i förskolan har kring sitt 
arbete med energiomsättningen i kroppen. Genom individuella intervjuer har svar sökts på följande 
frågor; Vad anser sig pedagogerna behöva kunna kring kopplingen mellan mat och energi? Vilka 
olika metoder använder pedagogerna sig utav för att arbeta med energiomsättningen i kroppen? 
 
Resultatet visar på att pedagogerna har kunskap vad gäller maten och dess näringsämnen som 
energikälla för att kroppen ska orka med. Ju mer ingående och detaljerade frågorna blir desto mer 
osäkerhet finns det kring ämnet. På eget initiativ tar pedagogerna upp ämnet med barnen och inleder 
samtal, ställer frågor, utför experiment och demonstrationer. Dock finns önskemål kring fortbildning 
i ämnet hos pedagogerna, liksom önskemål kring tips och idéer på hur man kan arbeta med barnen 
kring kroppens energi. 
 
Att pedagogerna tar upp ämnet med barnen redan i tidig ålder är betydelsefullt för att skapa 
medvetenhet och intresse. Med stigande ålder skapas även förståelse hos barnet. Pedagogernas 
insatser liksom engagemang och kunnande är betydelsefulla för ett givande arbete.  
 
 
 
Nyckelord: kunskap, arbetsmetod, intresse, fortbildning.  
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1 INLEDNING  

1.1 Bakgrund 
 
Naturvetenskap är viktigt ur såväl bildningssynpunkt som nyttosynpunkt. Att man har kunskap i 
naturvetenskap innebär att man har makt. Man har möjlighet att använda kunskapen till att bemästra 
samhället samt världen och på så sätt kan man även förbättra såväl samhällets som sina egna 
levnadsvillkor. Varken vi vill eller inte så omges vi av naturvetenskap dagligen som t.ex. maskiner 
av olika slag eller energiomsättningen i kroppen. För att förstå den här verkligheten och den 
naturvetenskap som allt vilar på innebär det att vi måste ha kunskap i naturvetenskap (Sjöberg, 
2000).  
 
Barn visar intresse för naturvetenskap i tidig ålder. Att barnet visar ett intresse tyder på att barnet har 
en ny förmåga som det håller på att lära sig och denna måste tas tillvara på. Genom att pedagogerna 
tar till sig barnets intresse, nyfikenhet och frågor så får barnet i förskolan uppleva sig själva som en 
aktiv deltagare som kan samarbeta och påverka för att få och ta till sig ny kunskap (Elfström m.fl. 
2008). Barnens intresse vad gäller exempelvis den egna kroppen är en viktig utgångspunkt i 
pedagogens arbete. Detta skapar ett bra tillfälle att introducera och presentera hur kosten påverkar 
kroppen samt betydelsen av att äta en kost som har en bra sammansättning vad gäller viktiga 
näringsämnen. Detta ger i sin tur ett gediget tillfälle för pedagogen att även presentera kroppens inre 
organ, olika organisationsnivåer som cell och molekyl samt dess funktioner och de kemiska 
processer som sker i kroppen då vi äter maten (Andersson, 2008). 
 
Andersson m.fl. (2005) nämner att det är betydelsefullt att pedagogerna har eget intresse vad gäller 
naturvetenskap samt kunskap i ämnet för att behålla barnets intresse och kunna bemöta barnens 
frågor. Forskningen visar dock på att det inte finns intresse hos förskollärarna vad gäller 
naturvetenskap och det finns inte heller tillräckligt med kunskaper vad gäller naturvetenskap. 
Kombinationen av de här två leder i sin tur till minskat arbete kring naturvetenskap och detta gynnar 
inte barnen och deras intresse (Andersson m.fl. 2005). 
 
Kruger (1990) har kunnat påvisa, genom intervjuer med 20 stycken pedagoger inom primary school, 
vilket motsvarar grundskolan i Sverige, att majoriteten av pedagogerna har mycket lite kunskaper 
kring begreppet energi. Majoriteten visade även osäkerhet och ändrade sina svar under intervjuns 
gång.  
 

The teachers’ idea of energy was often strongly associated with life; the cow 
was regarded by many teachers as possessing energy because of it being 
alive, a relic perhaps of the eighteenth-century theory of ‘vitalism’. 
I: Does the cow have energy? 
T: Yes. . . . It has energy because it has its own life force within it. 
(Kruger, 1990, s88). 

 
Strömdahl (2002) skriver att undervisningen vad gäller naturvetenskap för barn i förskoleålder samt i 
de första skolåren till stor del handlar om att upptäcka sin omvärld utifrån ett nyfikenhetsperspektiv. 
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Som pedagog är det viktigt att man låter barnen uppräcka sin omvärld och att man låter barnen roas 
av fenomen samt överraskas av dem. Elfström m.fl. (2008) nämner betydelsen av pedagogens 
kunskaper kring barnets intresse, förmåga och vanor. Genom att observera barnets handling kan man 
dra slutsatser om barnets tankeprocess och därigenom bygga vidare på barnets intresse. Ofta finns 
det tillfällen eller händelser under dagens lopp som kan initiera till undersökningar. Att som pedagog 
vara observant och lyhörd är viktiga grunder men ändå viktigare är det att pedagogen är intresserad 
av att bygga vidare på barnets nyfikenhet och anta barnets utmaningar genom olika arbetssätt. 
Genom att skapa små projekt utifrån barnets nyfikenhet och frågor kan man uppnå flera mål som 
finns uppskrivna i förskolan läroplan.  
I Lpfö-98 finns det som uppsatta mål som förskolan ska sträva efter.  
 

Förskolan skall sträva efter att varje barn 
•      Tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och 

upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld (s. 9). 
•      Utvecklar förståelse för sin egen delaktighet i naturens kretslopp och 

för enkla naturvetenskapliga fenomen (s. 9). 
•      Utvecklar sin förmåga att lyssna, berätta, reflektera och ge uttryck 

för sina uppfattningar (s. 9). 
 
Pramling (1993) menar på att riktigt små barn förstår sin omvärld lång innan de kan uttrycka det i 
ord. Barnet lär sig och utvecklas genom att undersöka och experimentera. Möjligheterna som ges 
styrs mycket av pedagogens möte med barnet och det är av stor betydelse att pedagogen förstår 
barnet samt dess tankar för att ge stimulans i barnets utveckling. Sjöberg (2000) nämner betydelsen 
av att barn redan i förskolan får en så naturlig och vardaglig anknytning som möjligt till 
naturvetenskap. Lika viktigt är det att pedagogen framför naturvetenskapens betydelse. Enligt 
Andersson m.fl.(2005) har man kunnat konstatera att intresset vad gäller naturvetenskap bland 
pedagogerna på förskolorna inte är stort och framför allt inte inom fysik eller kemi. Som pedagog 
gäller det att skapa utmaningar för att stimulera barnen så att deras intresse och kunskap växer. 
Härmed behöver pedagogerna ha mer kunskap tillsammans med tips och idéer för att kunna bemöta 
barnens frågor och intressen.  
 
Enligt Skamp och Mueller (citerade i Helldén, 2005) tyder forskningen på att många lärarstudenter 
som har genomfört en utbildning med inriktning naturvetenskap bär på negativa upplevelser från sin 
egen skoltid vad gäller undervisningen i naturvetenskap. Trots detta utgår de gärna från sina egna 
erfarenheter då de själva ska undervisa. Deras tidigare erfarenheter låter dem inte utveckla sin egen 
undervisningssyn. Brian och Apbell (citerade i Helldén, 2005) påpekar betydelsen av att 
lärarstudenten under sin utbildning får reflektera kring sina egna erfarenheter vad gäller 
undervisningen i naturvetenskap eftersom erfarenheterna påverkar mycket deras eget sätt att tänka 
och undervisa. 
 
År 2004 startade Skolverket, nuvarande Högskoleverket, på uppdrag av regeringen ett femårigt 
projekt, NOT-projektet. Syftet med projektet är bl.a. att utveckla undervisningen i naturvetenskap i 
skolan och riktar sig till pedagogerna. Insatserna riktar sig mot de vuxna men det är barnen i 
förskolan samt eleverna från grundskolan till gymnasiet som är målgruppen. Regeringen lägger stor 
vikt på att man som pedagog ska ta tillvara på barnens intresse och naturliga nyfikenhet vad gäller 
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naturvetenskap redan i förskolan. Vidare påpekar regeringen att pedagogernas uppgift är att detta 
intresse ska föras vidare till grundskolan, behållas samt utvecklas genom skolans olika stadier. En 
viktig målgrupp i NOT-projektet är med andra ord barn i de lägre åldrarna (Andersson m.fl. 2005). 
Enligt Osborne m.fl. (citerad i Helldén m.fl., 2005) visar forskningen att de upplevelser som barnen 
får i sin tidiga barndom har en stor betydelse för barnets framtida intresse för naturvetenskap. Man 
menar på att kombinationen mellan glädje och nyfikenhet till ämnet samt känslan av att lyckas i tidig 
ålder ger ett bestående intresse hos barnen.  
 
Andersson (2001) nämner att det är betydelsefullt att introducera energibegreppet redan i tidig ålder 
då det är väldigt abstrakt. Likväl menar Kruger (1990) på att det är viktigt att man introducerar 
begreppet energi för barn i så tidig ålder som möjligt då detta begrepp är svårt att relatera till. Om 
barnen ständigt får höra ordet energi relaterat till olika situationer så kommer de att ha mycket lättare 
att ta till sig begreppet och få förståelse kring det i senare ålder. Problemet som man ställs inför är 
hur detta ska möjliggöras då pedagogerna har ytterst lite kunskaper kring begreppet. 
 
1.1.1 Begreppet energi  
 
Andersson (2001) nämner att i fysiken uppfattas energi som något abstrakt. Man inte kan se energi. 
Rörelser är inte energi men likväl är energin förknippad mer rörelser. Nobelpristagaren Richard 
Feynman formulerade begreppet energi som följande;  
 

Det finns en kvantitet, som vi kallar energi, som förblir oförändrad vid de 
många förändringar som sker i naturen. Detta är en mycket abstrakt idé, 
därför att den är en matematisk princip. Den säger att det finns en numerisk 
kvantitet som inte ändras när något händer. Det är inte en beskrivning av en 
mekanism eller något konkret. Det är bara ett egendomligt faktum att vi kan 
räkna ut ett visst tal, och när vi observerat hur naturen utför sina tricks och 
räknar ut talet igen, så får vi samma resultat (Feynman citerad i Andersson, 
2001, s139). 

 
Fabricius m.fl. (2006) nämner att energin aldrig tar slut eller förnyas utan ständigt flödar. Vi äter mat 
innehållande kolhydrater, fetter och proteiner som spjälkas ner i mindre beståndsdelar med hjälp 
utav ett flertal enzymer som finns i munnen, magsäcken och tarmarna. När kolhydrater, fetter och 
proteiner har spjälkats ner till mindre molekyler tas de upp av blodkärlen som finns runt tunntarmen 
för att vidare transporteras via blodet ut till cellerna. I cellerna används de mindre molekylerna som 
innehåller kemisk energi, dels till byggmaterial, dels för att ge energi åt kroppen. Kemisk energi 
finns i alla ämnen och sitter i atomernas bindningar. Vid cellernas förbränning bryts bindningarna 
mellan atomerna varvid energin frigörs. Nya bindningar mellan atomerna bildas vilket resulterar i att 
den kemiska energin har omvandlats till rörelse- och värmeenergi. Värmeenergin sprider sig till 
omgivningen och slutligen sprids den ut i rymden. 
 
Andersson (2001) nämner att man genom forskning, hos barn från förskoleåldern till tonåren, har 
kunnat fastställa barns och elevers tankar kring vad som händer med maten som vi äter. Barn i 4-5års 
ålder har inga tankar eller idéer om att kroppen består utav organ som tar emot, behåller och 
transporterar ämnen vidare. Detta tankesätt utvecklas först i 7-9års ålder. De här barnen uppfattar 
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även organ som aktiva vilka förflyttar ämnena i maten mellan organen. Vidare har de här barnen 
tankar kring att ämnen flyttas vidare ut i kroppen. I en undersökning som gjordes bland 3100 elever i 
årskurs 9 i Sverige ställdes följande fråga, 
 

Maten du äter ger dig energi. Var i kroppen frigörs den energi som finns i 
maten? (Andersson, 2001, s86). 

 
Resultatet visade på att endast 7 % av eleverna visste att det är i cellen som energin frigörs. 
Elevernas tankesätt kring vart i kroppen energin frigörs koncentrerade sig till tarmarna och 
magsäcken/magen (Andersson, 2001). Reiss och Tunnicliffe (2001) har gjort studier bland barn vad 
gäller deras kunskaper kring kroppens inre organ och har kunnat konstatera att barn mellan 3-5år har 
viss kunskap kring vilka organ som finns i kroppen. De kan dels benämna ett eller flera organ som 
finns i kroppen och ritningarna som utfördes av barnen som föreställde den inre kroppen tyder på att 
de även kan placera ut ett antal organ på rätt ställe i kroppen. 
 
Enligt fysikprofessorn Robert Karplus handbok, som är riktad till lärare som undervisar barn mellan 
6-12 år, ska undervisningen genomföras på ett sådant sätt att den abstrakta energin blir refererad till 
något konkret. På så sätt ska eleverna även få förståelse för att energin inte tar slut utan ständigt 
överförs mellan en källa och en mottagare. Genom att flera exempel introduceras får eleven även 
förståelse kring att energin inte endast överförs från människa till omgivning utan även från solen till 
jorden, från batterier till apparater etc. Trots att detta är ett ytligt förhållningsätt till begreppet energi 
så är detta ett utmärkt sätt att introducera begreppet energi i tidig ålder för att vidare fördjupa och 
utveckla elevernas kunskaper kring energibegreppet (Andersson, 2001).  
 
1.1.2 Kroppens energi som naturvetenskapligt fenomen 
 
Energi är nödvändigt för att människan ska kunna leva. Energin behövs för andningen, 
blodcirkulationen, kroppstemperaturen, organens aktivitet och för uppbyggnaden av föråldrad 
vävnad (Pettersson, Sörbrand, 1997).  
 
I kroppen finns det ca en miljon miljarder celler och de är grunden för vår livsprocess. Det finns ett 
par hundra stycken olika sorters celler. De olika cellerna är specialiserade på olika uppgifter, bl.a. 
vad gäller blodet, muskler, nerver och fett. Cellen består utav små delar som har olika funktioner. 
Cellens ytterhölje, cellmembranet, skyddar och håller ihop cellen. Genom cellmembranet passerar 
mindre molekyler in i cellen och avfallsprodukter ut ur cellen. Inne i cellen finns mitokondrierna där 
förbränning av de mindre molekylerna sker. Antalet mitokondrier som finns i cellen beror på vilken 
funktion cellen har. En aktiv celltyp som muskelceller innehåller flera hundra mitokondrier då 
muskelcellerna behöver mycket energi. I mitokondrierna bryts de mindre molekylerna ner genom ett 
flertal kemiska reaktioner och man får en energiform som cellerna kan använda sig utav. En av de 
viktigaste reaktionerna i cellen är således förbränningen och denna reaktion ger cellen energi 
(Pettersson, Sörbrand, 1997). 
 
För att förbränning ska kunna ske behöver cellen bränsle och syre. Syret tas upp av lungorna då vi 
andas och transporteras vidare genom blodet till cellerna. Bränslet får cellen genom maten som vi 
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äter. I maten finns betydelsefulla näringsämnen som alla har olika egenskaper och uppgifter att 
utföra i kroppen. Näringsämnena delas in i kolhydrater, fetter, proteiner, vitaminer, mineraler och 
spårämnen. De två viktigaste energikällorna är kolhydrater och fetter varav den mest betydelsefulla 
energikällan för cellens energiomsättning är glukos som finns i kolhydrater. I vardagliga 
sammanhang kallas glukos för druvsocker. För att kolhydrater och fetter ska kunna utnyttjas i cellen 
måste de brytas ner till mindre molekyler. Byggstenarna för kolhydrater är glukos och byggstenarna 
för fetter är glycerol och fettsyror (Fabricius m.fl. 2006). Vid förbränningen omvandlas glukos i 
cellerna till koldioxid och vatten. Denna förbränning är möjlig med syrets tillgång då glukos 
oxideras av syret till koldioxid och vatten. Under denna kemiska process, som sker i flera olika steg, 
frigörs energin vilken håller ihop atomerna i glukosen (Molander, 2006). Under den kemiska 
processen sker överföring av elektroner i cellen. Elektronerna reducerar syret till vatten och 
samtidigt bildas ATP-molekylen. ATP används för de energikrävande reaktionerna i cellen 
(Karlsson, 2001). Pettersson och Sörbrand (1997) nämner att cellerna måste ständigt tillverka nytt 
ATP för att vi ska orka röra på oss. Desto mer vi rör på oss och ju högre vårt tempo är desto mer 
ATP måste cellerna tillverka och desto mer näringsämnen behöver kroppen få i sig. 
 

Om du jämför en energiproduktion från viloläget som motsvarar en 
glödlampa på ca80-100 watt så kan din kropp bli en värmekamin på 600-800 
watt när du arbetar som mest intensivt (Pettersson, Sörbrand, 1997, s49).  

 
Cellen består till 70 % vatten och resterande 30 % består utav kolhydrater, fetter, proteiner samt 
vitaminer och mineralämnen. Den viktigaste energikällan för energiomsättningen i kroppen är som 
nämnts ovan kolhydraterna. Det är dock viktigt att tillföra kroppen alla sorts näringsämnen vilket 
kan göras genom en allsidig kost.  
 
Hur mycket energi cellen behöver kan anpassas efter tillgång och behov. För att detta ska vara 
möjligt krävs insulin som kommer från bukspottkörteln. Insulinets funktion är att tillföra glukos till 
cellerna vilket är nödvändigt för energiomsättningen samtidigt som mängden glukos i blodet hålls på 
en jämn nivå. Ju mer glukos som finns i blodet desto mer insulin utsöndrar bukspottkörteln och ju 
mindre glukos som finns i blodet desto mindre insulin producerar bukspottkörteln. Även om kroppen 
inte skulle få tillräckligt med kolhydrater och fetter så styrs kroppen på ett sådant sätt att det alltid 
finns bränsle (Fabricius m.fl. 2006). Överskott av glukos lagras i form utav glykogen i framför allt 
levern och musklerna. När cellerna behöver energi kan glykogenet sönderdelas till glukos och 
användas till cellernas energiomsättning. Då kroppen får ett överskott av fett lagras det framför allt i 
underhuden och i tarmarna. Detta fett kan sönderdelas när cellerna behöver energi och användas till 
cellernas energiomsättning (Pettersson, Sörbrand, 1997). 
 
1.1.3 Pedagogens och barnets intresse 
 
Eklind (citerad i Pramling, 1993) menar att barnet först måste bli medvetet om fenomenet för att det 
ska bli intresserat och lära sig något kring det. Medvetenheten får barnet genom sina erfarenheter 
som skapas genom tidigare upplevelser. När barnet blivit intresserat börjar det utforska fenomenet 
och skapar förståelse genom sina tankar och funderingar. Pedagogens roll är att upptäcka barnets 
intresse och hjälpa barnet i sin tankeutveckling. Enligt Helldén m.fl. (2005) ska man redan i barnets 
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tidiga ålder uppmärksamma intresset som finns. De menar på att om man inte fångar upp och tar 
tillvara på det intresse som barnet visar i tidig ålder så finns risken att barnet tappar intresset helt 
kring ett ämne eller fenomen och kanske aldrig mer återupptar det.  
 

Barn i förskoleåldern är nyfikna på naturvetenskap och teknik. Denna 
potential utnyttjas inte på bästa sätt eftersom verksamheten vanligen inte 
planeras utifrån att barnen skall nå uppställda mål i relation till relevanta 
aktiviteter. Istället tycks den drivas av barnens tillfälliga intresse för detaljer, 
där förskollärarna så gott de kan försöker besvara frågor och vara 
medundersökande (Andersson m.fl. 2005, s89). 
 

Harlen (1996) nämner pedagogens betydande roll i undervisningen vad gäller naturvetenskap och 
påpekar att forskning visar på att barnets intresse formas i väldigt tidig ålder och att man redan i 11-
12års ålder har bestämt sig huruvida man gillar eller inte gillar ämnet.  
 
Pedagogen kan uppmuntra barnen att forska samt att forska vidare genom att ställa frågor. För att 
möjliggöra detta är det viktigt att ställa rätt frågor till barnen. Felaktiga frågor kännetecknas av att de 
är prydligt ställda och innehåller ord som är tagna ur en bok. Problemet blir att barnet letar efter det 
riktiga svaret och känner sig chanslöst. Barnets tankar och idéer kring fenomenet kan således inte 
synliggöras. Detta leder till att barnet tar distans till den vetenskapliga problemlösningen.  Den rätta 
frågan däremot ska leda till att barnet visar upp sitt svar och sina tankar och idéer kring fenomenet 
vilket kan leda till att barnet själv kan gå och kontrollera om svaret är korrekt. Den här typen av 
frågor som ställs av pedagogen kan benämnas som produktiva frågor då de leder till produktivitet och 
utveckling hos barnet (Harlen, 1996). 

 
1.1.4 Hur man förstår och bemöter barns tankar 
 
De uppfattningar som barn har om världen skiljer sig ofta från de vetenskapliga. Detta innebär 
däremot inte att de inte fungerar i vardagslivet. Man benämner de här vardagliga uppfattningarna för 
vardagsföreställningar. Med vårt vardagsspråk beskriver vi de flesta vardagsföreställningar såsom de 
framstår i verkligheten.  
 
Göransson (2006) har i sin studie kring elevers beskrivning av energi, som riktat sig mot elever i 
årskurs 8-9, kunnat konstatera att eleverna till största delen använder sig av vardagsförklaringar. Av 
168 tillfrågade elever hade 42,8 % en vardagsförklaring, 23,2% hade en naturvetenskaplig förklaring 
medan resterande 34 % hade ett nonsenssvar. Detta tyder således på att eleverna har svårt att sätta ord 
på ett naturvetenskapligt sätt vad gäller deras tankar kring energi. Göransson (2006) menar på att 
lärarna försöker att lära eleverna de rätta uttrycken men att eleverna använder sig av de mest enkla 
beskrivningarna vilka inte är naturvetenskapligt korrekta. Trots att viljan finns hos barn och elever att 
förklara så räcker inte orden till. Att förstå barnen och elevernas kunskaper kan vara svårt om de inte 
kan sätta ord på sina förklaringar samt att det som pedagog kan vara svårt att i den naturvetenskapliga 
kommunikationen nå fram till eleverna. 
 

Om läraren inte lägger ner särskild omsorg på att komma underfund med 
barnens tidigare idéer och tankegångar och vidtar noga övervägda steg för att 
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hjälpa dem att ompröva de gamla idéerna och pröva nya, visar de icke-
vetenskapliga idéerna en tendens att bli bestående och spärra vägen för de 
vetenskapligt godtagbara begreppen (Harlen, 1996, s111). 

 
Andersson (2001) har sammanfattat omfattande forskning vad gäller elevers tankar och 
föreställningar kring naturvetenskapliga företeelser. Studierna som har gjort i ett flertal länder har 
fokuserats på elever från förskolan till gymnasium. Forskningen visar således på att elever kopplar 
begreppet energi till levande ting och framförallt till människan. Hos 10-11åringar är detta tankesätt 
dominerande. Följande meningar är exempel på elevers egna ord kring begreppet energi.  
 

                               – Jag behöver energi när jag springer. 
                               – När energin tar slut blir jag andfådd. 
                               Exempel på definition är: 
                               – Energin är källan till liv. 
                              (Elever citerade i Andersson, 2001, s143). 

 
Vidare menar Andersson (2001) på att elevers och barns starka koppling mellan energi och människa 
gör det svårt för dem att skapa förståelse kring att energi även har kopplingar till andra situationer än 
de som berör liv och människan. Likväl tyder forskningen på att barn ser energin som något 
materiellt och betraktar energin som en vätska som lagras och omformas. I maten kan energin 
exempelvis ses som en ingrediens. Man skapar med andra ord, objektsmetaforer, för energin.  
 
Doverborg och Pramling (1985) har konstaterat att barn tänker helt annorlunda än vad vuxna gör. 
Forskningen har riktats mot barn i förskolan, fritidshem och lågstadieklass som idag kännetecknas av 
årskurs 1-3. Det är viktigt att man som vuxen och pedagog har kunskap kring hur barn tänker för att 
kunna göra ett så bra arbete som möjligt i verksamheten. Ett sätt att ta reda på barns tankar är att göra 
intervjuer med barnen. Genom att intervjua barnen får pedagogen en föreställning av barnens 
tankesätt kring ett specifikt ämne. Härmed kan pedagogen starta sin planering och sitt arbete på den 
nivån som barnen befinner sig på. Att som pedagog bemöta barns tankar och funderingar är oerhört 
viktigt. Om barnet inte får stimulans i sitt tänkande riskerar de att stanna upp i sin tankeutveckling. 
Som pedagog kan man utmana barnen genom konkreta problem som har sin utgångspunkt i barnets 
tidigare kunskaper eller erfarenheter och som leder till ny tankeutveckling och nya kunskaper. Att 
man som pedagog frågar barnen hur de tänker och att man låter barnen förklara har stor betydelse då 
barnet får reflektera, fundera och se samband. Härmed skapar barnen förståelse för den värld de lever 
i vilket i sin tur leder till att de kan hantera den också. Som pedagog är det betydelsefullt att ha 
kunskap kring barnets tidigare erfarenheter kring ett aktuellt område då de här erfarenheterna har stor 
betydelse för hur barnet tänker. Ju mer erfarenhet barnet har desto större är tankeutvecklingen hos 
barnet.  
 

Om man som lärare har en inställning som går ut på att hjälpa barnen vidare i 
sitt tänkande, blir det viktigt på vilket sätt vi talar med barnen, hur vi ställer 
frågorna, hur vi följer upp med följdfrågor samt hur mycket tid vi ger barnen 
att tänka färdigt (Doverborg, Pramling, 1985, s. 67).  

 
När man som pedagog inser betydelsen utav att ta vara på barnens tankar så kommer man även att 
upptäcka och uppmärksamma barnens spontana och naturliga tankar som de har kring teman, 
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fenomen eller den aktuella stunden.  Att fånga barnets tankar då det är aktivt och bygger, konstruerar 
eller experimenterar, är ett utmärkt tillfälle för pedagogen att hjälpa barnet att vidareutveckla sina 
tankar (Doverborg, Pramling, 1985). Vidare står det i Lpfö-98 att man bör anpassa verksamheten till 
barns utveckling och de erfarenheter som barnet har med sig och genomföra ett arbete som 
stimulerar till ny erfarenhet och kunskap. 
 
1.1.5 Arbetsmetoder och förklaringsmodeller inom naturvetenskap 
 
Mortimer & Scott (2003) menar på att det är betydelsefullt att pedagogen introducerar syftet med 
lärandet av naturvetenskap för eleverna i skolan. Fokus läggs på secondary school, vilket motsvarar 
gymnasiet i Sverige. Efter introduktionen ska pedagogen utforska och arbeta kring elevernas tankar 
och uppfattningar av ämnet. Fokus för läraren ligger på att förstå elevens uppfattningar kring 
naturvetenskap. Härefter utvecklar man ämnet och gör det tillgängligt på en nivå där eleverna kan 
förstå vilken betydelse naturvetenskap har i samhället. Nästa steg är att stödja eleverna och ge dem 
möjligheter för att tala och tänka, såväl i grupp som individuellt, kring betydelsen av naturvetenskap. 
Slutligen ska den naturvetenskapliga historiens utveckling behållas där fokus ligger på den 
oupptäckta historien och hur elevernas förståelse passar in i ett bredare koncept vad gäller 
naturvetenskapen (Mortimer&Scott, 2003).  
 
Strömdahl (2002) skriver att det är en naturlig del i undervisningen att man kommer i kontakt med 
objekt och fenomen under lekfulla former. Detta har en given plats i undervisningen parallellt med 
att fenomenet introduceras, utvecklas och tillägnas. Sjöberg (2000) nämner att målet i 
naturvetenskap är att beskriva och förklara verkligheten på ett så enkelt sätt som möjlig men även 
den mest enkla beskrivningen eller förklaringen är inte nödvändigtvis alltid lätt att förstå.  
 
Enlig Strömdahl (2002) kan pedagogen använda sig utav förklaringsmodeller för att skapa förståelse 
för naturvetenskap och dess begrepp. De uppfattningar som eleven har i förhand ligger till grund för 
utgångsläget och därefter anpassas sluttillståndet i arbetet efter elevernas mognadsnivå. Emellan 
starttillståndet och sluttillståndet ligger själva förklaringsprocessen. Vilka uppfattningar eleverna har 
kring fenomenet är relativt kända då det har ägnats mycket forskningsarbete kring detta inom ramen 
för konstruktivismen. Helldén m.fl. (2005) nämner att användandet av modeller då man förklarar 
naturvetenskapliga fenomen har visats sig ha stor betydelse för barnets inlärning. Modellen 
möjliggör tolkningar och beskrivningar av naturvetenskapliga fenomen som är väldigt komplexa i 
sin natur. Likväl symboliserar modellen en bro mellan teori och handling. Till skillnad från 
föregående författare menar Sjöberg (2000) på att modeller kan skapa förvirring, speciellt om man 
använder sig utav olika modeller för samma verklighet och förklaring. Det är därför av stor betydelse 
att man tydliggör modellens begränsningar och påpekar att det inte existerar någon som helst 
överensstämmelse mellan modellen och verkligheten.  
 
Pedagogens kunskaper kring ett ämne är betydande för barnens lärdom. Kunskapen som pedagogen 
har ger möjlighet till att besvara barnens frågor. Det är dock av betydelse att pedagogen är medveten 
kring sin egen syn på kunskap samt lärande och kan identifiera sin syn med sitt eget agerande. 
Denna medvetenhet och identifiering kan förändra och leda till ett mer givande samtal. Barn läser 
ofta av pedagogen och kan ge ett svar som de tror sig att pedagogen förväntar sig. Som pedagog ska 
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man inte lägga över ansvaret till barnen vilket ofta sker med öppna frågor utan barnen ska känna 
frihet att kunna svara med alternativa förslag. I förklaringsmodellen som innefattar frågan kommer 
pedagogen att kunna återge det riktiga svaret (Dimenäs, Haraldsson 1996). 
 

1.2 Syfte 
 
Syftet är att undersöka vilka uppfattningar pedagoger i förskolan har kring sitt arbete med 
energiomsättningen i kroppen. 
 

1.3 Frågeställningar 
 
För att uppnå syftet i arbetet har följande frågeställningar formulerats. 
 

1. Vad anser sig pedagogerna behöva kunna kring kopplingen mellan mat och energi?  

2. Vilka olika metoder använder pedagogerna sig utav för att arbeta med energiomsättningen i 
kroppen? 
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2 Metod 
 

För att få ett tillfredsställande svar på vilka uppfattningar pedagogerna har kring sitt arbete med 
energiomsättningen i kroppen intervjuades pedagogerna. Intervjuerna utfördes individuellt.   

I metodavsnittet redovisas en utförlig beskrivning av studiens genomförande. Detta innefattar urval, 
datainsamlingsmetod, procedur, databearbetning och etiska aspekter. 
 

2.1 Urval 
 
Intervjuerna har genomförts på en förskola som ligger i en mindre ort i den västra delen av Götaland. 
På förskolan finns det tre avdelningar. På en avdelning har man barn mellan 4-5år och på två 
avdelningar har man barn mellan 1-3år. Jag valde att utföra mina intervjuer på de två 
småbarnsavdelningarna med barn mellan 1-3år. Anledningen till valet är att jag har uppmärksammat 
att man här har arbetat med begreppet energi samt dess koppling till mat och kroppens funktion. På 
de båda småbarnsavdelningarna arbetar tillsammans nio stycken pedagoger. Av de nio tillfrågade 
pedagogerna var det fem stycken som ställde upp på intervjun. Bortfallet blev således fyra stycken. 
Enlig Bertaux (citerad i Ryen, 2004) är antalet undersökningspersoner inte relevant utan det är 
innehållet. Efter ett visst antal utförande av intervjuer kan de följande intervjuerna ha ytterst lite nytt 
att komma med. 
 
Intervjuerna genomfördes inne i förskolans lokaler. I urvalet av pedagoger togs varken hänsyn till 
ålder eller kön. Ingen hänsyn togs heller till om pedagogen har en pedagogisk utbildning eller hur 
många år pedagogen har arbetet inom förskoleverksamheten.  
 

2.2 Datainsamlingsmetod 
 
Den datainsamlingsmetod som använts i undersökningen är semistrukturerad, kvalitativ intervju. 
Den semistrukturerade intervjun kännetecknas av på förhand uppställda huvudfrågor som inte är 
utformade i detalj eller har en specifik ordningsföljd (Ryen, 2004). Valet av en semistrukturerad 
intervju ansågs vara relevant till arbetet då antalet pedagoger som ställde upp var få. Vidare gav 
intervjun som datainsamlingsmetod mig möjlighet till att ställa följdfrågor till pedagogerna vilket i 
sin tur ledde till djupare svar. Fördelen med kvalitativa intervjuer är att man kan komma närmare 
kärnan till temat i det som man vill undersöka samt att man på ett lättare sätt kan fånga den 
intervjuade personens perspektiv (Lökken, 1995).  
 
Intervjuerna genomfördes med hjälp utav en intervjuguide som utarbetats i förväg. Intervjuguiden 
bifogas som bilaga nr1 i slutet av arbetet. Intervjuguiden bestod utav strukturerade huvudfrågor som 
låg till stöd för djupare kringgående frågor. Intervjuguiden gav möjlighet att se vilka frågeområden 
som var önskvärda och viktiga att ta upp för att uppnå ett bra resultat. Ryen (2004) menar att de 
flesta forskare är överens om att en intervjuguide bör användas då man möter den intervjuade 
personen. Intervjuguiden ger struktur i intervjun och man håller sig till frågeområdena vilka i 
slutfasen ska resultera i ett övergripande resultat av den utförda intervjun. 
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2.3 Procedur 
 
Efter att ha tagit kontakt med rektorn på förskolan kontaktades pedagogerna på förskolan som efter 
ett gemensamt övervägande återkom med ett positivt svar. Ett godkännande från högre håll inför en 
intervju är till fördel då intervjun dels kommer att utföras under arbetstid dels blir man som 
intervjuvare varse om att inget särskilt skäl finns för att inte få utföra intervjun (Ryen, 2004).  
 
Pedagogerna blev informerade om att de skulle få frågor relaterade till ämnet energi. Den här 
informationen delgavs pedagogerna innan de bestämde sig huruvida de ville ställa upp eller inte på 
intervjun. 
 
Inför intervjun gjordes en intervjuguide som fungerade som en ledsaga till områden som var 
intressanta att få svar på. Intervjuguiden bifogas som bilaga nr1 i slutet av arbetet. 
 
Inför den verkliga intervjun genomfördes en pilotintervju. Pilotintervjun spelades in på 
intervjubandspelare samtidigt som anteckningar gjordes. Pilotintervjun transkriberades i efterhand. I 
och med genomförandet av en pilotintervju kunde huvudfrågorna bearbetas ytterligare för att 
resultatet av den verkliga intervjun skulle bli så tillfredsställande som möjligt. Fördelen med att göra 
pilotintervju innan de verkliga intervjuer görs är att man kan ta ställning till om frågorna som 
utarbetats och ställs till den intervjuade är klara och entydiga. Otydliga frågor ska tas bort eller 
omformuleras då de kan skapa förvirring. Otydliga frågor skapas således då intervjuaren försöker få 
den intervjuade att svara på två frågor på en och samma gång. Likväl kan frågorna bli för enkla och 
leda till ett svar som ger ett ja eller nej. De här frågorna ska omformuleras så att så mycket 
information som möjligt fås ut av intervjun. Vidare är en pilotintervju till fördel då det skapar 
medvetenhet kring frågornas betydelse till frågeställningen i arbetet som ska utföras. Detta i sin tur 
ger möjlighet till ändringar i frågorna så att svaren blir relevanta till frågeställningen och syftet 
(Lökken, 1995).  
 
De verkliga intervjuerna utfördes i personalrummet på förskolan. Det avskilda rummet som bestod 
av fyra fåtöljer, ett bord, ett skrivbord och en dator gav möjlighet till genomförandet av intervjuer i 
en ostörd miljö. Miljön där intervjun genomförs är av betydande faktor och en trygg miljö och 
atmosfär är avgörande för att den intervjuade ska öppna sig (Lökken, 1995). 
 
Intervjuerna genomfördes individuellt. Frågeställningarna har lagts upp på ett sådant sätt att en 
helhetsbild ges över hur pedagogerna i förskolan arbetar kring energiomsättningen i kroppen. 
Formuleringen av frågorna är viktig och den kvalitativa intervjun öppnar möjlighet för intervjuaren 
att formulera om och komplettera med frågor dels så att den intervjuade kan vidareutveckla sina 
tankar dels för att uppnå ett klargörande i den intervjuade personens svar (Lökken, 1995) .  
 
Till att börja med presenterade jag mig för pedagogerna som intervjuades. Pedagogerna gavs 
information av vilket universitet som studierna utförs på, vilken utbildning som genomförs, hur lång 
utbildningen är, att detta är slutfasen i utbildningen samt att utbildningens inriktning är 
naturvetenskap. Även syftet med arbetet presenterades samt de etiska principerna och 
tillvägagångssättet. För att senare kunna arbeta igenom materialet på ett tillfredsställande sätt 
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användes en intervjubandspelare som var igång under hela intervjun. Även anteckningar fördes 
under intervjun. Oavsett om man bandar intervjun eller inte så ska man föra anteckningar. Det är en 
inledande fas till analysarbetet samt att man som intervjuare får möjlighet att notera sina egna 
associationer och reflektioner. Att föra anteckningar är till intervjuarens fördel ifall det i efterhand 
visar sig att det uppstått fel på utrustningen (Ryen, 2004).  
 
Intervjun inleddes med frågan om pedagogerna arbetar eller har arbetat kring kroppens energi i 
förskolan. Därefter lades ett kort fokus på pedagogernas arbetssätt som utvecklades under intervjuns 
gång. Under intervjun lyssnades det efter och lades även fokus bl.a. på den intervjuades kunskaper 
kring kroppens energi. Några av frågorna var upplagda på så sätt att pedagogernas kunskaper skulle 
synliggöras. Dock gjordes detaljerade fördjupningar med flertal följdfrågor då begreppet energi i 
kroppen kom på tal. Desto mer pedagogen menade eller visade sig kunna desto mer detaljerade blev 
frågorna. Även pedagogernas uppfattningar av sina egna kunskaper lades fokus på. Likväl gjordes 
fördjupningar kring om och hur de skulle vilja få mer kunskap samt om och hur detta skulle utnyttjas 
i verksamheten. Vidare lades fokus på pedagogernas och barnens intresse. Vems intresse man utgick 
ifrån då man gjorde förklaringar kring kroppens energi samt på vilket sätt barnen synliggör sitt 
intresse. Vidare lades fokus på arbetsmetoder. Under intervjun lyssnades och tillfrågades 
pedagogerna vilka arbetsmetoder de använder sig utav. Fördjupningar gjordes kring orsaker till valet 
samt hur man skulle vilja arbeta vidare och vilka bakomliggande faktorer som ligger till att man inte 
i dagsläget arbetar som man skulle vilja.  
 
Efter intervjun stängdes intervjubandspelaren av och den intervjuade tillfrågades om det fanns några 
frågor eller funderingar kring arbetet. Därefter tackades pedagogerna för att de hade ställt upp att 
delta i studien. Efter att den sista intervjun genomförts delgavs pedagogerna som blivit intervjuade 
en varsin liten present med tillhörande tackkort. Pedagogerna hade ingen vetskap om detta vare sig 
före, under eller efter intervjun. Ryen (2004) nämner att man i ett senare skede bör skicka ett 
tackkort till den som har ställt upp på intervjun för att framhäva värdet av information som har 
tillgetts.  
 

2.4 Databearbetning 
 
Intervjuerna som genomförts har transkriberats och lästs igenom ett flertal gånger. Kylén (2004) 
nämner att intervjuer innehåller en stor mängd text som kan vara svår att hantera. Allt material som 
fåtts in måste bearbetas och sammanställas på ett lätt och förståeligt sätt för att möjliggöra en analys 
och tolkning av materialet. Ett sätt att bearbeta materialet är att använda sig utav matriser. Matriser 
ger en överskådlig bild av innehållet i materialet och är lätt att förstå.  
 
Efter att ha studerat såväl transkriptionen som innehållet har kategoriseringar i arbetet upptäckts. 
Kategoriseringarna har således inte varit förutbestämda utan utvecklats i efterhand. Kategorierna 
staplades efter pedagogernas kunskaper, arbetsmetoder samt pedagogernas önskemål för att 
möjliggöra ett givande arbete kring kroppens energi. Därefter utarbetades tre matriser, en för vardera 
kategori, enligt en mall av Kylén (2004, s165). Mallen bifogas som bilaga nr2 i slutet av arbetet. 
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Analysenheten i studien är uppfattningar. Johansson (2006) nämner att analysen av uppfattningar 
framför allt görs då intervjupersonerna har samma bakgrund, arbetar på samma plats och innehar i 
stort sett samma erfarenheter. I analysenheten är det inte pedagogen som individ som står i centrum 
utan pedagogernas uppfattningar.  
Tabeller som utförts och redovisas i resultatdelen är analyser av det transkriberade materialet. Det är 
således inte frågor som varit förutbestämda och ställts rakt av under intervjuerna. 
 
Resultatet av studien har i resultatdelen sammanställts i form utav löpande text samt några tabeller 
som åskådliggör texten och resultatet på ett lättförståeligt sätt. Intervjupersonerna har i resultatdelen 
slumpmässigt kodats med bokstäverna A, B, C, D och E.  
 

2.5 Etiska aspekter 
 
Intervjuerna har genomförts i enlighet med Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Till en 
början presenterades syftet med arbetet för pedagogerna och de gav sitt samtycke till utförande av 
intervjuerna. De fick information kring att deras medverkan var frivillig och att de kunde bryta sin 
medverkan i intervjun när de ville. Pedagogerna informerades även att en intervjubandspelare skulle 
användas för att spela in intervjuerna. De delgavs även anledningen till användandet av 
intervjubandspelaren, vilket var för att materialet i efterhand skulle behandlas på ett så effektivt och 
givande sätt som möjligt. Pedagogerna blev även informerade att allt material kommer att kodas och 
behandlas konfidentiellt enligt de forskningsetiska principerna. De informerades även att allt 
material kommer att sparas tills projektet är avslutat och att studien kommer att avrapporteras i ett 
examensarbete och publiceras i en databas. De blev även delgivna informationen att delar av 
materialet kan komma att presenteras i andra sammanhang.  
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3 Resultat 
 
Syftet med detta arbete är att undersöka vilka uppfattningar pedagoger i förskolan har kring sitt 
arbete med energiomsättningen i kroppen. För att uppnå syftet i arbetet har följande frågeställningar 
formulerats; Vad anser sig pedagogerna behöva kunna kring kopplingen mellan mat och energi? 
Vilka olika metoder använder pedagogerna sig utav för att arbeta med energiomsättningen i 
kroppen? 
 
En kort sammanfattning av hela resultatet inleder resultatdelen. Därefter presenteras ett detaljerat 
resultat som delas in kategorier. För att uppnå syftet och besvara frågeställningarna i studien 
kommer resultatet att delas in i tre kategorier och redovisas under följande rubriker; pedagogernas 
kunskaper, pedagogernas arbetsmetoder, önskemål och dess eventuella påverkan på arbetet. 
 
Under rubriken pedagogernas kunskaper presenteras vilka uppfattningar pedagogerna har kring 
kroppens energi samt vilken uppfattning de har kring sin egen kunskap. Resultatet har kommit fram 
genom djupgående frågor vad gäller kroppens energi samt genom en direkt fråga om de anser sig ha 
tillräckligt med kunskaper. 
 
Under rubriken pedagogernas arbetsmetoder presenteras pedagogernas arbetssätt med barnen vad 
gäller kroppens energi. Här tas intresse upp, såväl pedagogens intresse som pedagogens uppfattning 
av barnets intresse. Likväl presenteras pedagogernas uppfattning av betydelsen av ämnet. Resultatet 
baseras på pedagogernas svar. 
 
Under rubriken önskemål och dess eventuella påverkan på arbetet presenteras pedagogernas 
önskemål av vidare arbete kring kroppens energi och hur detta skulle påverka deras vidare arbete 
kring ämnet. Resultatet baseras på pedagogernas svar. 
 
För att tydliggöra vem av pedagogerna som resultatet refererar till samt vem av pedagogerna som 
citeras så kommer detta att följas med en kodad bokstav. Denna bokstav har varje pedagog 
slumpmässigt blivit tilldelad. 
 

3.1 Kort sammanfattning av resultatet 
 
Resultatet tyder på att alla fem pedagoger har kunskap vad gäller maten och dess näringsämnen som 
energikälla för att kroppen ska orka med.  Alla fem pedagoger ser ett samband mellan mat och 
kroppens energi. Ju mer detaljer som ska föras in desto mer osäkerhet finns kring ämnet. Detta är 
detaljer kring den viktigaste energikällan, var i kroppen som den kemiska processen sker och hur 
energiomsättningen går till. Endast en pedagog (B) svarade att kolhydrater är den viktigaste 
energikällan. Två pedagoger (C, E) visste att det är i cellen som den kemiska processen sker varav 
en (C) visste att den sker i cellens mitokondrier. En utav pedagogerna (C) visste att syre behövs för 
den kemiska processen. Ingen av de fem pedagogerna visste i detalj hur den kemiska processen går 
till.  
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Alla fem pedagoger menar på att det är ett viktigt ämne att ta upp med barnen. Dels för att barnen 
ska bli medvetna kring vilken mat som är bra för att kroppen ska orka med dels för att introducera 
ämnet energi som är väldigt abstrakt och väcka ett tidigt intresse hos barnen. Fyra av de fem 
tillfrågade pedagogerna (A, C, D, E) ser ett intresse hos barnen och tre av de här pedagogerna (A, C, 
E) besvarar barnens intresse, framför allt genom att besvara en fråga men även genom att inleda ett 
samtal. Samtalen berör betydelsen av mat, att äta varierad och nyttig mat, att mat ger en kraft och 
ork att leka och röra på sig. Alla fem pedagoger har ett eget intresse vad gäller ämnet och på eget 
initiativ inleder de samtal med barnen, ställer frågor till barnen, utför experiment, demonstrerar och 
har rörelselekar där man även samtalar kring kroppens energi. Även här berör samtalen betydelsen 
av mat, att äta varierad och nyttig mat, att mat ger en kraft och ork att leka och röra på sig. 
 
Fyra av de fem pedagogerna (A, B, D, E) vill ha mer kunskap kring ämnet. Framför allt ville 
pedagogerna ha en kurs som genomförs med hela arbetslaget på förskolan så att man kan utveckla 
sina kunskaper tillsammans och diskutera igenom för eventuellt arbete med barnen. Samtliga av de 
fyra pedagogerna (A, B, D, E) menade även på att man skulle gå in på detaljer som cellen, 
mitokondrierna och den kemiska processen om man hade mer kunskap. Detta förutsatt att det är på 
ett sätt som håller sig till barnens nivå. Alla fem pedagoger ville ha material kring ämnet. Framför 
allt gällde det material med tips och idéer på hur man kan arbeta med barnen kring kroppens energi 
samt få ner det på barnens nivå så att det blir lättförståeligt och roligt. 
 

3.2 Pedagogernas kunskaper 
 
Nedan följer resultatet av pedagogernas kunskaper kring kroppen och dess energi.  
 
3.2.1 Vad behöver kroppen för energiomsättningen 
 
Alla fem pedagoger berättade att kroppen får energi genom att vi äter mat. Likväl visste alla fem 
pedagoger att det är näringsämnena i maten som är betydelsefulla för att vi ska få energi. Vidare 
trodde alla fem pedagoger att energin som kroppen behöver för att utföra arbete finns i maten. 
Pedagog A och D nämner att all energi kroppen får finns i maten. Pedagog A säger följande;  
 

– Blodet suger upp energin ur maten som vi har ätit. (A) 
      

Pedagog B, C och E menar på att viss del av energin kroppen får finns i maten och att viss del av 
maten omvandlas i kroppen till energin som kroppen behöver. 
 
Under intervjun nämner alla fem pedagoger betydelsen av att vara ute. På frågan varför det är viktigt 
att vara ute nämner alla fem pedagoger på att det är den friska luften som är viktig. Vid vidare 
förfrågningar nämner pedagog C och E att det är viktigt att vara ute så att kroppen får syre. Pedagog 
C nämner att syret behövs i cellen för att maten ska kunna omvandlas till energi.  
 

– Det är viktigt att vara ute i de friska luften så att vi får syre. Syret är 
nödvändigt för cellernas arbete och då även för att maten som vi äter ska 
kunna omvandlas till energi som kroppen behöver. (C) 
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3.2.2 Den viktigaste energikällan 
 
Samtliga pedagoger blev tillfrågade vilken som är den viktigaste energikällan i maten. Resultatet 
nedan redovisar hur många och vilka av pedagogerna som svarat på nedanstående näringsämnen; 
 
  Tabell 1: Pedagogernas svar över den viktigaste energikällan i maten.   

 
Kolhydrater Fetter Proteiner Vet inte 

Viktigaste 
energikällan 

1 (B) 2 (C, D) 1 (E) 1 (A) 

    
Pedagog B nämnde att kolhydrater är den viktigaste energikällan i maten. Pedagog B nämnde även 
att det är viktigt att få i sig rätt kolhydrater och inte de snabba kolhydraterna som medför att 
blodsockernivå stiger snabbt och stupar snabbt, vilket i sin tur leder till att man snabbt blir pigg men 
lika snabbt blir trött. Pedagog C och D nämnde att fetter är den viktigaste energikällan i maten. De 
menade på att fetter är energirika och därmed ger de kroppen mest energi. Pedagog E menade på att 
det är proteiner som är den viktigaste energikällan i maten. Pedagog A hade ingen aning om vilken 
som är den viktigaste energikällan.  
 
3.2.3 Var i kroppen sker energiomsättningen 
 
Pedagog A menar på att blodet suger upp energin ur maten som vi har ätit och härmed får kroppen 
energi. Pedagog D menar på att energin redan finns i maten och att det är denna energi som kroppen 
använder. Pedagog B, C och E nämner att kroppen omvandlar en del utav energin som finns i maten 
till energi som kroppen behöver och kan använda sig utav. Pedagog B säger följande; 
 

 – Maten spjälkas ner och omvandlas till energi i magen och tarmarna… (B) 
 
Pedagog C och E nämner att energiomsättningen sker i cellen. Likväl visste pedagog C att det är i 
mitokondrierna som den kemiska processen sker. 
 
3.2.4 Hur energiomsättningen går till.  
 
Samtliga pedagoger har olika uppfattningar kring hur energiomsättningen går till. Nedan följer 
pedagogernas förklaringar till begreppet energiomsättningen. 
 

– Äter man inte lunch så får man ingen energi i kroppen och man orkar inte 
med att leka eller springa. (A) 
 
– Maten spjälkas ner och omvandlas till energi i magen och tarmarna och sen 
går energin ut i cellerna med blodbanan. (B) 
 
– För att vi ska få energi behöver kroppen mat. Syre behövs också för 
energiomvandlingen. Den kemiska processen sker i cellen i mitokondrierna. 
Energin skickas sen ut via slussar. (C) 
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– Det är väl själva förbränningen som man får energin ifrån och hur den går 
till, det vet jag inte. (D) 
 
– Energiomsättningen sker i cellen och för detta behöver cellen syre. Men jag 
vet inte riktigt hur själva processen går till. (E) 
 

Samtliga pedagogers svar visar på att de tillfrågade pedagogerna har begränsade uppfattningar kring 
hur energiomsättningen går till. Pedagog A, B och C uppfattar att energiomsättningen går till på så 
sätt som citeras ovan. Pedagog D och E svarade att de inte vet hur energiomsättningen går till. 
 
3.2.5 Vad ska kroppen ha energi för 
 
Alla fem pedagoger anser att kroppen behöver mat och energi. Likväl förknippar alla fem pedagoger 
mat med ork, rörelse och kraft. Deras associationer till kopplingen mellan mat- barn- energi är 
följande;  
 

– Barnen behöver bra mat för att de ska få den kraft och energi de behöver. (A) 
– Man måste äta och tänka på att äta bra mat för att orka. (B) 
– Barn som får bra mat orkar leka och springa. (C) 
– Barn som får nyttig kost orkar röra på sig. (D) 
– Barn behöver äta ofta för att få energi och ork att röra sig. (E) 

 
 
Pedagog A, B, C och D nämner att det är viktigt att äta bra/nyttig mat för att kroppen ska orka med. 
Pedagog E nämner betydelsen av att äta mat ofta för att kroppen ska orka med.  
 
3.2.6 Hur stämmer pedagogernas kunskaper överrens med vad de anser sig kunna 
 
Pedagog A, B, C, och E känner sig relativt säkra kring kroppens energi och menar på att deras 
kunskaper är bra. Pedagog D känner sig inte säker kring ämnet. I tabellen nedan redovisas hur 
många och vilka pedagoger som svarat under vardera kategori. 
 
    Tabell 2: Pedagogernas uppfattning av sina kunskaper kring ämnet. 

 
Mycket bra Relativt bra Inte bra 

Hur goda kunskaper 
anser du dig ha i ämnet 

som rör kroppens 
energi? 

2 (B, C) 2 (A, E) 1 (D) 

    
Pedagog B och C anser sig ha mycket bra kunskap och vetskap kring ämnet kroppens energi. 
Pedagog C som anser sig ha mycket bra kunskaperna menar att dennes goda kunskaper är relaterade 
till arbete med barnen kring ämnet. Pedagogerna A och E nämner att de har relativt bra kunskaper 
och pedagog D nämner att dennes kunskaper inte är bra och att känslan av osäkerhet finns kring 
ämnet. 
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Nedan följer en tabell som visar samtliga pedagogers uppfattningar av sina kunskaper i relation till 
deras verkliga kunskaper. Överst i den lodräta kolumnen presenteras pedagogernas uppfattningar av 
sina kunskaper. Pedagog A, B, C, D och E har tilldelats en varsin kolumn baserad på sin uppfattning 
av sina kunskaper. Längst till vänster i den vågräta raden presenteras ett korrekt påstående. Varje 
pedagogs uppfattning av sina kunskaper presenteras i relation till den verkliga kunskapen. Varje 
kryss symboliserar att pedagogen har svarat korrekt kring påståendet. 
 

Tabell 3: Pedagogernas uppfattning av sina kunskaper i relation till den verkliga kunskapen. 

 Mycket bra 
(B) 

Mycket bra 
(C) 

Relativt bra 
(E) 

Relativt bra 
(A) 

Inte bra 
(D) 

Kroppen får energi genom 
maten vi äter X X X X X 

Näringsämnena i maten är 
betydelsefulla för att kroppen 

ska få energi 
X X X X X 

Energin finns inte i maten      

Energiomsättningen sker i 
cellen  X X   

Den kemiska processen sker i 
mitokondrierna   X    

Kolhydrater är den viktigaste 
energikällan X     

Syret i luften är viktigt   X X   

Syret i luften behövs för 
cellens energiomsättning 

 X    

 
3.3 Pedagogernas arbetsmetoder 

 
Nedan presenteras pedagogernas uppfattningar av betydelsen av ämnet. Likväl presenteras 
pedagogernas intresse kring ämnet samt om och hur pedagogerna ser barnens intresse och hur de här 
intressena påverkar pedagogernas arbete kring ämnet.  
 
3.3.1 Betydelsen av ämnet 
 
Alla fem pedagoger nämner att ämnet som berör kroppen och dess energi är ett viktigt ämne att ta 
upp med barnen. Pedagog A, B och E nämner betydelsen av att barnen är medvetna kring vad som är 
bra mat samt att man behöver äta bra för att man ska orka leka. Pedagog E nämner följande;  
 

– Ju tidigare man tar upp det desto tidigare får de ett intresse. (E) 
 
Pedagogerna C och D menade på att det är viktigt att man förklarar vilka processer som sker i 
kroppen för barnen redan i tidig ålder för att tidigt väcka ett intresse hos dem, då det är ett svårt och 
abstrakt ämne. 
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3.3.2 Pedagogernas intresse och dess påverkan på arbetet 
 
Alla fem pedagoger anser sig ha ett intresse kring ämnet. Alla fem pedagoger nämner att deras 
intresse kommer hemifrån och pedagog C nämner att även skolan har en betydande faktor och har 
gett mycket uppmuntran för intresset som finns. Alla fem pedagoger nämner betydelsen av att 
introducera naturvetenskap och naturvetenskapliga fenomen för barnen i förskolan. Detta grundar sig 
på att väcka ett tidigt intresse hos barnen vad gäller naturvetenskap, då det ofta upplevs som ett svårt 
ämne. 
 
Intresset hos pedagogerna och deras inställning till betydelsen av ämnet leder till arbete kring ämnet 
i verksamheten. I nedanstående tabell visas hur pedagogerna utifrån eget initiativ arbetar kring ämnet 
i verksamheten. 
 

- Man pratar med barnen. T.ex. att det är bättre att ta en frukt istället för 
sötsaker och få energi genom det. (A, B, C, D, E) 

- Måltiderna är ett tillfälle där man försöker inleda samtal med barnen 
kring ämnet. Samtalet håller sig kring varför man äter och varför det är 
viktigt att man äter bra mat. (A, B, C, D, E) 

- Man ställer frågor till barnen som relaterar till ämnet vilka de får fundera 
kring och som besvaras/förklaras av pedagogen. Frågorna är relaterade 
till varför man ska äta, varför man ska äta bra mat, varför man äter 
mellanmål, varför man ibland inte orkar leka. (C)  

- Man demonstrerar vid måltiden. Denna demonstration innefattar att 
pedagogen lägger upp mat på sin tallrik enligt tallriksmodellen och 
förklarar att det är viktigt att äta varierad mat för att man ska orka leka. 
(B) 

- Genom rörelselek. Man pratar om att man blir trött av att röra på sig och 
när man rör sig blir man hungrig och behöver äta mat. (A, D) 

- Man har gjort ett gemensamt experiment med barnen som gick ut på att 
barnen fick springa ett lopp. De fick känna på sitt hjärta för att känna 
efter hur snabbt det slog. Barnen blev trötta och man förklarade att när 
man rör sig mycket blir man trött och att det då är viktigt att äta lite så att 
man får nya krafter. Det blev en fruktstund efter loppet.  (A, B, C, E) 

 
Alla fem pedagoger samtalar med barnen kring vilken mat som är bra och nyttig för kroppen. Alla 
fem pedagoger nämner att måltiden är ett bra och naturligt tillfälle för samtal kring maten och 
kroppen. Pedagog B utför även demonstrationer för barnen vid måltiderna. Pedagog C inleder samtal 
med barnen genom att ställa frågor som är relaterade till ämnet. De här frågorna ställs vid olika 
tillfällen under dagen. Pedagog A och D utför rörelselekar med barnen där de även kommer in på att 
man blir trött av att röra sig och att kroppen behöver mer mat för att orka med. Pedagog A, B, C och 
E har även utfört ett experiment med barnen som är relaterat till ämnet. 
 
3.3.3 Intresse hos barnen och dess påverkan på pedagogernas arbete 
 
Alla fem pedagoger nämner att grunden för ett barns intresse vad gäller naturvetenskap och kroppens 
energi läggs i hemmet. Pedagog A, C och D nämner även att föräldrarnas intresse och kunskaper 
speglas i barnen. Pedagog A och D nämnde även att förskolan, utifrån uppställda strävansmål, har ett 
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ansvar att förmedla kunskapen till barnen och väcka eller behålla intresset hos barnen. Detta ansvar 
har inte föräldrarna. 
 
Pedagog A, C, D och E ser ett intresse hos barnen vad gäller kroppen och dess energi. Pedagog B 
som besvarade att inget intresse syns menade på att barnen är väldigt små och att det är väldigt svårt 
att upptäcka om det finns ett intresse. Pedagog A, C, D och E som ser ett intresse hos barnen nämner 
att barnen är nyfikna och forskande barn som framför allt ställer frågor till pedagogerna. Frågorna 
som ställs uppkommer till största delen vid måltiderna och berör ofta varför det är viktigt att äta en 
speciell råvara eller mat. Pedagog C nämner även att man upptäcker ett intresse hos barnen genom 
att se och förstå att de tittar på något och att man på så sätt kan sätta ord på deras tankar. Pedagogen 
C uttrycker sig på följande sätt; 
  

– Ibland kan man se och förstår att barnen tittar på något och då kan man ofta 
sätta ord på deras tankar. De här barnen är så små att de inte har alla begrepp 
men visar mycket genom sitt sätt att agera.  Det är då viktigt att man pratar 
med dem, dels för språket dels för begreppsuppfattningen.  (C) 

 
Pedagog A, C och E anser sig besvara barnens intresse. Barn visar sitt intresse framför allt genom 
frågor och de här frågorna besvaras av pedagogerna. Ibland händer det att barnet ställer en 
följdfråga. Oavsett om barnen ställer/inte ställer fler frågor eller visar/inte visar tendens till vidare 
intresse så försöker pedagog A, C och E att föra ett samtal kring frågan. Samtalen berör betydelsen 
av mat, att äta varierad och nyttig mat, att mat ger en kraft och ork att leka och röra på sig. Pedagog 
D som ser ett intresse hos barnen men inte besvarar barnens intresse nämner följande; 
 

– Jag gör inget speciellt då jag ser barnens intresse. Det är ett svårt område och 
att det är svåra begrepp och man vet inte hur man ska förklara för barnen. (D) 
 

3.4 Önskemål och dess eventuella påverkan på arbetet 

Nedan presenteras önskemål kring tillförande kunskap och material samt dess eventuella påverkan 
på pedagogernas arbete kring energiomsättningen. 
 
3.4.1 Tillförande kunskap och dess eventuella påverkan på pedagogernas arbete 
 
Pedagog A, B, D och E vill ha mer kunskap i ämnet. Pedagog C som inte ville ha mer kunskap ansåg 
att den innehavande kunskapen är tillräcklig för att arbeta kring ämnet med barn i den aktuella 
åldersgruppen.  
 
Pedagog A, B, D och E nämnde kurs som ett önskvärt område för kunskapsbildning. Likväl nämnde 
pedagogerna att de ville ha en kurs som genomförs med hela arbetslaget på förskolan så att man kan 
utveckla sina kunskaper tillsammans och diskutera igenom för eventuellt arbete med barnen. Vidare 
ville pedagogerna ha tips och idéer på hur man kan arbeta kring ämnet med barnen och framför allt 
tips och idéer på arbete som är anpassat till barnens ålder. Pedagog (A) nämnde att böcker är ett 
önskvärt material för kunskapsbildning. Pedagog (A) nämnde även att internet är ett önskvärt 
material för kunskapsbildning. Pedagog A, B, D och E nämnde att de med ökade kunskaper i hela 
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arbetslaget tillsammans med tips och idéer mycket väl skulle kunna tänka sig att arbeta effektivt 
kring kroppens energi med barnen.  
 
Arbetet skulle utföras på följande sätt; 
 

- Man skulle utveckla ämnet ännu mer för barnen och gå in på detaljer. (A, 
B, D, E) 

- Man skulle arbeta på ett mer konkret sätt så att barnen förstår. (B, D, E) 
- Man skulle arbeta med ett ingående tema. (D) 
- Man skulle genomföra spontant arbete som genomsyrar verksamheten. 

(A, D) 
- Man skulle förklara mer. (A, B, D, E) 

 
Pedagog A, B, D och E skulle utveckla ämnet ännu mer och gå in på detaljer som cellen, 
mitokondrierna och den kemiska processen som sker i kroppen då vi äter maten. Denna process 
innefattar såväl matspjälkningen som energiomsättningen i kroppen. Pedagogerna skulle även 
förklara mer för barnen. Detta förutsatt att det är på ett sätt som håller sig till barnens nivå. Pedagog 
B, D och E skulle arbeta på ett mer konkret sätt. Pedagog D skulle utföra ett ingående tema kring 
ämnet. Pedagog A och D skulle utföra ett arbete som genomsyrar hela verksamheten och utförs 
spontant vid olika situationer och tillfällen som ges.  
 
3.4.2 Material och dess eventuella påverkan på pedagogernas arbete 
 
Pedagog A, B, C, D och E svarade att de ville ha tillgång till material som berör ämnet. I tabellen 
nedan redovisas vilket material som är önskvärt samt hur många och vilka av de fem pedagogerna 
som önskar ha det aktuella materialet. 
  
 Tabell 4: Pedagogernas önskemål av material. 

 Böcker 
Material med tips och 

idéer  
Konkret material 

Pedagog 3 (A, C, E) 5 (A, B, C, D, E) 2 (B, C) 

  
Pedagog A, C och E ville ha böcker kring ämnet som man dels kan läsa för barnen och som dels 
innehåller illustrationer som man kan visa för barnen. Pedagog A, B, C, D och E ville ha material 
med tips och idéer. Det material som nämndes var pärmar och projekt innehållande tips och idéer på 
hur andra förskolor arbetar eller har arbetat kring ämnet. Pedagog B och C ville ha konkreta 
materialet och här nämndes spel, experiment och flanosagor (i flanosagor använder man sig av ett 
konkret material, t.ex. pappfigurer eller dockor, vid berättandet). Endast två pedagoger (B, C) 
nämner att de önskar ha ett konkret material att arbeta med men alla fem pedagoger nämner att 
begreppet energi relaterat till kroppen är väldigt abstrakt och därmed väldigt svårt att arbeta kring 
och svårt att göra det lättförståeligt för barnen. 
 
Pedagog A, B, C, D och E menade på att man skulle gå in på detaljer som cellen, mitokondrierna 
och den kemiska processen om man hade mer material att utgå ifrån och då speciellt tips och idéer 
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på hur man kan arbeta kring ämnet. Pedagog A, B, C, D och E nämner betydelsen av att materialet 
ska vara anpassat till barnens ålder så att de blir begripligt och lättförståeligt för dem.  
 

3.5 Sammanfattande slutsats 
 
De fem pedagogerna som intervjuats har kunskap vad gäller maten och dess näringsämnen som 
energikälla för att kroppen ska orka med.  Alla fem pedagoger ser ett samband mellan mat och 
kroppens energi. Ju mer detaljer som ska föras in desto mer osäkerhet finns kring ämnet. Av 
resultatet framgår även att majoriteten av pedagogerna anser sig ha kunskap kring ämnet men många 
uppfattningar tyder på fel uppfattningar. Bl.a. nämner alla fem pedagoger att energin redan finns i 
maten och majoriteten visste inte att kolhydrater är kroppens viktigaste och mest betydelsefulla 
energikälla. Då man arbetar kring ämnet med barnen håller man sig till en nivå som innefattar och 
berör betydelsen av mat, att äta varierad och nyttig mat, att mat ger en kraft och ork att leka och röra 
på sig. Att man inte går ner mer i detalj är förståeligt då osäkerheten sätter stopp. Pedagogerna vet 
inte hur de ska förklara för barnen då de är väldigt små och de håller sig på en nivå som de själva 
känner sig säkra med. Det finns ett intresse hos alla fem pedagoger vad gäller ämnet och genom mer 
kunskap, tillgång till material och framför allt tips och idéer skulle man arbeta mer detaljerat kring 
kroppens energi med barnen. 
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4 Diskussion 
 

Diskussionen kommer att inledas med en resultatdiskussion. Därefter följer diskussion vad gäller 
tillförlitligheten i studien och omfattar reliabilitet, validitet och generaliserbarhet. Slutligen följer en 
avslutande diskussion som tar upp vad jag har lärt mig inför mitt framtida yrke som pedagog samt 
förslag till fortsatt forskning. 
 

4.1 Resultatdiskussion 
 
Naturvetenskap finns omkring oss dagligen och i stort sett överallt. Det är ett viktigt men ofta svårt 
ämne som måste introduceras för barn redan i tidig ålder för att ett intresse ska väckas och behållas. 
Med den här studien vill jag belysa hur pedagogerna på en förskola arbetar kring ett 
naturvetenskapligt fenomen med barnen.  
 
Enligt Elfström m.fl. (2008) visar forskningen på att barn är väldigt nyfikna och att de redan i tidig 
ålder utvecklar ett intresse kring naturvetenskap. Studien som genomförts i detta arbete tyder på att 
majoriteten av pedagogerna ser ett intresse hos barnen kring ämnet och att majoriteten av 
pedagogerna även besvarar detta intresse. Detta tyder på att pedagogerna uppmärksammar barnen 
och deras tankar samt att viljan kring att inleda ett samtal kring ämnet finns hos pedagogerna. 
Andersson m.fl. (2005) menar på att barnens nyfikenhet och potential inte utnyttjas på bästa sätt av 
pedagoger på förskolan, då man i förskolan inte har uppställda mål att gå efter utan endast 
strävansmål samt att pedagogerna inte har mycket intresse vad gäller naturvetenskap och då framför 
allt kemi. Detta kan inte relateras fullt ut till denna studie då pedagogerna på förskolan har eget ett 
intresse vad gäller kroppens energi och majoriteten utnyttjar sitt intresse i verksamheten. Likväl 
pekar pedagogerna på betydelsen av att introducera naturvetenskap och naturvetenskapliga fenomen 
för barnen på förskolan samt att några av pedagogerna känner att de har ett ansvar vad gäller att 
introducera och arbeta kring naturvetenskap och naturvetenskapliga fenomen i förskolan.  
 
Andersson (2001) menar på att pedagogens ansvar är att skapa möjligheter för barnen och att man 
ger en naturvetenskaplig förståelse till den vardagliga kopplingen till ämnet. För att detta ska kunna 
möjliggöras krävs att pedagogen har kunskap kring ämnet och insikter kring barnens tankesätt.  
Studien visar på att pedagogernas arbete kring energiomsättningen i kroppen håller sig på en nivå 
där man berör betydelsen av mat, att äta varierad och nyttig mat, att mat ger en kraft och ork att leka 
och röra på sig. Studien tyder även på att pedagogernas detaljerade kunskaper kring 
energiomsättningen inte är tillräckliga för att ett mer detaljerat arbete ska utföras. Detta i sin tur kan 
leda till att barnen inte blir introducerade och bekanta fullt ut till ämnet och ju äldre barnen blir, i 
skolåldern, desto svårare blir det för dem att relatera till ämnet. De riskerar då att tappa sitt intresse.  
 
I studien som genomfördes visade det sig att alla pedagoger trodde att energin som kroppen behöver 
finns i maten. Detta är enligt Andersson (2001) en vanlig uppfattning som många pedagoger har. 
Denna uppfattning om att energin som kroppen behöver redan finns i maten resulterar i att man inte 
funderar över att andningen och syret är betydelsefullt för energiomsättningen. Enligt denna 
uppfattning finns redan energin i maten och kroppens uppgift är att endast distribuera energin på ett 
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lämpligt sätt till cellerna. I studien som genomfördes i detta arbete visade sig dock att tre av de fem 
tillfrågade pedagogerna menade på att en viss del av energin som kroppen får finns i maten och att 
en viss del av maten omvandlas i kroppen till energin som kroppen behöver. Två av de här 
pedagogerna nämnde även betydelsen av syret. Således visar studien på att trots att man kan ha en 
uppfattning om att energin redan finns i maten så kan den vara kompletterad med att maten som vi 
äter omvandlas i kroppen till energin som kroppen behöver. Därmed finns det möjlighet att syret 
kopplas till kroppens energi trots att man uppfattar att energin redan finns i maten. 
 
Andersson m.fl.(2005) nämner den bristfälliga kompetensen hos pedagoger på förskolan och att 
detta får negativa följder vad gäller arbetet kring naturvetenskap och framför allt kemi. Likväl 
påpekar Kruger (1990) att forskningen tyder på att pedagoger har ytterst lite kunskap kring 
begreppet energi. Detta finns det starka tendenser av i studien som utförts. Studien visar även på att 
majoriteten av pedagogerna vill ha kunskapsutveckling inom området och att detta skulle leda till 
mer detaljerat arbete. Likväl känner pedagogerna att de saknar tips och idéer på hur man kan arbeta 
med de små barnen kring ämnet och att man gärna vill tillföra detta i sin ryggsäck. Majoriteten av 
pedagogerna i studien menade på att kunskapen finns men att man inte vet hur man ska få ner den på 
barnens nivå. Här är det betydelsefullt att skolledningen och rektorn uppmärksammar pedagogernas 
önskemål, då man trycker på och menar på att pedagogerna måste införa mer arbete kring 
naturvetenskap i förskolorna. Kompetensutveckling är som studien tyder på relevant och ligger till 
grund för arbetet men framför allt visar studien på att det är viktigt för pedagogerna att få ner 
kunskapen på barnens nivå och få tips och idéer på hur man kan arbeta kring detta med barnen.  
 

Då man arbetar med barnen är det viktigt att man vet och förstår hur barn tänker. De tänker 
annorlunda än vuxna och har man en förståelse kring deras tankesätt så kan detta vara underlättande 
för arbetet kring ämnet. Likväl sker arbetet, som pedagogen utför i barngruppen, i interaktion mellan 
pedagogen och barnet. För att arbetet ska utföras på bästa möjliga sätt är det betydelsefullt att 
pedagogen vet eller har en uppfattning kring hur barn tänker. Doverborg och Pramling (1985) 
nämner att intervjuer av barn kring ett specifikt ämne får upp pedagogens ögon för barnets tankesätt. 
För att utföra intervjuer kan det vara bra att barnet har utvecklat ett språk så att en kommunikation 
kan genomföras. Studien i detta arbete riktade sig mot pedagoger som arbetar med barn mellan1-3år 
och därmed kan det finnas svårigheter att genomföra en intervju. Men en intervju behöver inte vara 
ett långt samtal i ett rum. Genom att spontant ställa frågor till barnet kring ämnet, då ett tillfälle ges, 
kan man som pedagog få ut mycket kring barnets tankar. Detta är även ett tillfälle att inleda ett 
arbete på och utifrån pedagogens frågor och barnets svar kan man bygga vidare på ämnet. I studien 
som genomförts är det en minoritet av pedagogerna som ställer frågor kring ämnet till barnen. Den 
pedagog som ställer frågor till barnen är densamma som visar på goda kunskaper i ämnet. Här tar 
man tillvara på sina kunskaper. Detta kan jämföras med den pedagog som har begränsade kunskaper 
och som inte ställer frågor till barnen, då ämnet upplevs som svårt. Detta visar på att goda kunskaper 
i ämnet leder till ett initiativtagande arbete. Vidare kan barnets tankar fångas under barnets aktivitet 
runt något som härrör till ämnet. Att inleda ett samtal eller ställa frågor kring aktiviteten kan få 
pedagogen att förstå barnets tankesätt. I studien som genomförts är det även här en minoritet av 
pedagogerna som fångar och tar tillvara på ett sådant ögonblick som ges under lekfulla former. Även 
här kan en jämförelse göras kring pedagogens kunskaper i ämnet och dess intresse att fånga upp och 
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ta tillvara på ett ögonblick som ges under lekfulla former. Den pedagog som har goda kunskaper i 
ämnet ser ett intresse hos barnet och besvarar det. Den pedagog som har begränsade kunskaper i 
ämnet gör inget speciellt då barnet visar ett intresse och nyfikenhet. Anledningen till detta är att 
kunskaperna inte är tillräckliga vilket resulterar i att ämnet känns svårt att prata kring. Återigen 
hamnar vi i slutsatsen att goda kunskaper leder till ett initiativtagande arbete kring ämnet.  
 
Studien tyder på att användningen av ett konkret material för att visa barnen eller arbeta kring i stort 
sett är obefintligt. Detta försvårar arbetet oerhört då ett konkret material är till fördel för barn då det 
skapar en bättre förståelse. Vad gäller denna studie där arbetet inriktar sig på barn mellan 1-3år är ett 
konkret material nästan en nödvändighet. Användningen av det konkreta materialet kan vi härleda 
och associera till oss själva. Många vuxna får ett mer klargörande då ämnet illustreras eller visas på 
ett konkret sätt. Likväl visar studien på att man inte använder man sig av eller utför experiment kring 
ämnet med barnen. Man har genomfört ett experiment där barnen fick springa ett lopp och känna hur 
snabbt hjärtat slog. Barnen fick även känna efter att de blev trötta och en fruktstund inleddes. Detta 
experiment hade kunnat leda till vidare arbete och förklaringar som bl.a. innefattar hjärtats funktion 
för att energikällor ska flöda i kroppen samt syrets betydelse för kroppens energi. Då barngruppen 
består av små barn är det som nämnts tidigare till fördel att använda sig av konkret material och 
skapa en lekfylld stund som kan vara givande på många sätt och vis. 
 
Studien tyder på att arbetet som genomförs kring ämnet framför allt sker då pedagogen tar initiativ, 
pedagogen fångar barnets intresse eller barnet ställer frågor. Det finns således inget genomsyrande 
arbete i arbetslaget som man bestämt att man ska arbeta kring. Detta tyder på att man vänder sig till 
några barn och andra barn kanske går miste. Det blir inget gediget arbete som utvecklas till mer 
bekantskap kring ämnet och djupare förståelse. Dock nämner majoriteten av de tillfrågade 
pedagogerna att de gärna med mer kunskap samt tips och idéer tillsammans med hela arbetslaget 
skulle kunna tänka sig att genomföra ett arbete kring ämnet som genomsyrar hela verksamheten. 
Detta tyder som studien visar på ett intresse hos pedagogerna och vilja att arbete mer utförligt och 
detaljerat kring energiomsättningen i kroppen.  
 

4.2 Diskussion av tillförlitlighet 
 
Nedan följer diskussion vad gäller tillförlitligheten i studien och omfattar reliabilitet, validitet och 
generaliserbarhet.  
 
4.2.1 Reliabilitet 
 
Reliabiliteten anger tillförlitlighet och stabilitet i ett arbete. Ju mer strukturerad metod man använder 
sig utav desto större är sannolikheten att reliabiliteten är hög (Kylén, 2004). Reliabiliteten i studien 
anses vara relativt hög. Undersökningen har genomförts med intervjuer som spelats in på band. Detta 
i sin tur ger möjlighet till att återigen lyssna till intervjuerna, transkribera intervjuerna och de kan 
läsas igenom ett flertal gånger. I genomgången av materialet har det inte tagits någon hänsyn till 
anteckningar som gjordes under intervjun, då anteckningarna som gjordes inte anses bidra till några 
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förändringar av resultatet. Härmed har bara material som fåtts genom den bandade intervjun använts 
och detta anses vara det mest tillförlitliga materialet i studien. 
 
De intervjuade fick inga frågor i förväg som de kunde fundera kring. De intervjuade fick i grund och 
botten samma frågor som utgick ifrån huvudfrågorna som utarbetats i förväg men de kunde variera 
något beroende på hur och vad den intervjuade svarade. Reliabiliteten anses vara relativt hög då alla 
frågor hade koppling till syftet och frågeställningarna som tagits fram i förväg. Vidare hade alla 
samma förutsättningar till att utforma sina svarsalternativ vilka utgick från deras egna uppfattningar. 
Intervjuerna genomfördes under samma förutsättningar. Miljön var den samma liksom intervjuaren. 
Intervjun utfördes vid två tillfällen och det kan utan min vetskap ha lett till diskussioner i arbetslaget 
kring frågorna som ställts under intervjun. Av resultatet utav intervjuerna som gjorts i efterhand kan 
dock nämnas att om detta har hänt så ses det inte som en påverkan av reliabiliteten. 
  
4.2.2 Validitet 
 
Validiteten i ett arbete anger värdet och relevans i data som har samlats in. Här kan man fråga sig om 
data som samlats in är relevant och tillräcklig för studien som genomförs (Kylén, 2004). Fem 
intervjuer har genomförts och det anses vara tillräckligt i den här studien som görs på en och samma 
förskola. Den fjärde och femte intervjun som genomfördes gav inga stora tillförelser till rapporten 
och fler intervjuer hade sannolikt inte ändrat resultatet. Skillnaderna i svaren från de intervjuade 
skiljde sig inte avsevärt. Den intervju och de svar som skiljde sig mest från de övriga intervjuerna 
berodde på utbildningsbakgrund med inriktning mot naturvetenskap. Detta påverkar dock inte 
validiteten i arbetet då ingen hänsyn togs till utbildningsbakgrund. Innan pedagogerna bestämde sig 
huruvida de ville delta eller inte i undersökningen blev de informerade om att de skulle få frågor 
relaterade till energi. Det finns en möjlighet att denna vetskap kan ha påverkat valet av att delta i 
studien. För att få en så hög validitet som möjligen studerades mycket litteratur innan intervjuerna 
genomfördes för att få mer förståelse kring begreppet energiomsättning och energins påverkan på 
kroppen. De här studierna möjliggjorde även djupare frågor till de intervjuade som kunde ge en 
insyn på deras kunskaper. 
 
4.2.3 Generaliserbarhet 
 
Studien som genomförts visar på de fem intervjuade pedagogernas uppfattningar kring sitt arbete 
med energiomsättningen i kroppen. Resultatet visar således på de fem intervjuade pedagogernas 
uppfattningar av sitt eget arbete och kan inte jämföras med andra pedagogers uppfattningar kring sitt 
arbete på andra förskolor. Pedagogerna som intervjuats i denna studie är således inte representativa 
för en generalisering av alla pedagoger i alla förskolor.  
 

4.3 Avslutande diskussion 
 
Studien visar på att pedagogerna i denna studie har begränsade kunskaper kring kroppens energi. 
Pedagogerna har dock ett intresse kring ämnet och anser att det är ett viktigt ämne att arbeta kring 
tillsammans med barnen. Det arbete som utförs hålls på en väldigt ytlig nivå. Pedagogerna arbetar 
inte med ett konkret material utan arbetet genomförs genom samtal och frågor. De tillfällen som 
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arbetet kring kroppens energi utförs på är till majoriteten vid måltiderna. Pedagogerna menar på att 
mer kunskap kring ämnet samt tips och idéer på hur man kan arbeta kring temat med barn i de lägre 
åldrarna skulle leda till ett mer ingående arbete med barnen.  
 
Att använda intervju som metod för undersökningen har fungerat väl och anses vara tillförlitlig. 
Pedagogerna var ytterst hjälpsamma i intervjuerna och frågorna besvarades med god bemötelse.  
 
Det har varit intressant och roligt att göra undersökningen. Resultatet av studien väcker många 
tankar och funderingar hos mig och förhoppningsvis även hos pedagoger och andra intressenter som 
läser denna studie.  Förhoppningsvis kan de här tankarna föra med sig något positivt vad gäller 
arbetet kring energiomsättningen med barnen.  
  
4.3.1 Vad har jag lärt mig inför mitt framtida yrke som p edagog? 
 
Genom att utföra den här studien och läsa litteratur med anknytning till tidigare forskning har detta 
gett såväl inspiration som kunskap kring betydelsen av att ta upp ämnet med barnen redan i tidig 
ålder. Att barn inte förstår allt till en början betyder inte att man ska lägga arbetet åt sidan. Barnen 
har en lång resa framför sig vad gäller att skilja på vardagsföreställningar och ta till sig ett mer 
vetenskapligt synsätt. Genom att arbeta med barnen kring ämnet skapas intresse, förståelse och 
därmed även kunskap. Att pedagogen har intresse är viktigt för att ett gediget och bra arbete ska 
utföras kring ämnet men detta kan inte genomföras till det yttersta om inte pedagogen har kunskap. 
Kunskap vad gäller ämnet är betydelsefullt samt förståelse av barns tankar och hur man kan bemöta 
dem på ett intressant, givande och stimulerande sätt. 
 

4.4 Förslag till fortsatt forskning 
 
Studien som gjorts kan med fördel ligga till grund för vidare forskning. Johansson (2006) nämner att 
sambandet mellan uppfattningar och arbetssätt endast kan besvaras med intervjuer och 
kompletterande observationer. I denna studie hade det således varit intressant att jämföra 
pedagogernas uppfattningar med det verkliga arbetet som utförs. 
 
Vidare hade det varit intressant att genomföra en likadan eller liknande studie som denna med 
pedagoger som arbetar i skolan med något äldre barn och även komplettera med observationer. I 
skolan har man uppsatta mål och pedagogernas kunskaper i ämnet tros ligga på en betydligt högre 
nivå.  
 
Likväl skulle man återigen kunna utföra studien på ett flertal förskolor och koncentrera sig på 
pedagoger som har en naturvetenskaplig utbildning i gymnasiet eller naturvetenskaplig inriktning i 
sin lärarutbildning.  
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Bilaga 1. 
INTERVJUGUIDE 

 
Information till den intervjuade: 

 
• Kring mitt arbete, syfte. 
• Bandspelare kommer att användas. 
• Anteckningar 

• Allt behandlas konfidentiellt. 
• Studien avrapporteras/lagras i en databas/kan presenteras i andra sammanhang 

 
Datum och tid för inspelning: 

 
 

Intervju nr1.      Intervju nr2.  
 
Datum: ________________________  Datum: _________________________ 
 
Bandet startas, tid;________________  Bandet startas, tid;________________ 
 
Bandet stoppas, tid:_______________  Bandet stoppas, tid:_______________ 
 
 
Intervju nr3.      Intervju nr4.  
 
Datum: ________________________  Datum: _________________________ 
 
Bandet startas, tid;________________  Bandet startas, tid;________________ 
 
Bandet stoppas, tid:_______________  Bandet stoppas, tid:_______________ 
 
Intervju nr5.        
 
Datum: ________________________   
 
Bandet startas, tid;________________  
 
Bandet stoppas, tid:_______________ 
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- Har/arbetar ni kring begreppet energi i kroppen på er förskola?  
               När/på vilket sätt.  Ämnets betydelse. 
 

-  Barn/Energi/Mat. Vad tänker du? 
               Utveckla begreppet energi i sambandet.  
 
 

- Anser du att begreppet energi är relaterat till Naturvetenskap? 
               Motivera.  
 

- Finns intresse, vilket är Ditt intresse vad gäller kroppens energi. 
              Orsak? Varifrån? Hur utnyttjas den i verksamheten? 
 

- Barnets intresse vad gäller kroppens energi? 
        På vilket sätt/motivera  
 
 
- Vems intresse utgår man i ifrån/vems initiativ 

På vilket sätt. Utveckla. 
 
- Metoder/arbetssätt 

 
- Energikälla 

 
- Energiomsättning. (cell, mitokondrie, syre) 

Vad/hur 
 
Vilka förklaringsmodeller använder pedagogen? Motivera. 
1. Två barn säger att de inte tycker om dagens mat och inte vill äta.  
2. Ni är ute, snart lunchdags. Ett av barnen känner sig väldigt trött.  
3. Ett barn tittar på kostcirkeln och frågar vad det är för något.  
4. Ni har en liten fest för barnen och bjuder på kaka och glass. Några barn vill gärna ha mer kakor 
och mer glass och gärna med chokladsås om det finns. 
 

- Kunskap/osäkerhet. 
 

- Fortbildning. Material. 
Utveckla. Orsak/verkan. 
 
 

Stäng av bandet: 
Frågor eller funderingar? 



                                                                                                                    
 
 

 - 36 -    

Bilaga 2. 
MALL FÖR MATRIS MED INTERVJUSVAR 

(enligt Kylén, 2004, s165) 
 
 
 Anna Bertil Cilla Sammanfattning 
Fråga 1. 
Hur arbetar du 
idag? 

XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX 

Fråga 2. 
Hur kommer det 
sig att du arbetar 
på det sättet? 

XXXXXXX 
XXXXXXX 

XXXXXXX 
XXXXXXX 

XXXXXXX 
XXXXXXX 

XXXXXXX 
XXXXXXX 

Fråga 3. 
Hur bedömer du 
ditt arbetssätt och 
er gemensamma 
effektivitet? 

XXXXXXX 
XXXXXXX 

XXXXXXX 
XXXXXXX 

XXXXXXX 
XXXXXXX 

XXXXXXX 
XXXXXXX 

Fråga 4. 
Vilka förslag har 
du för att kunna 
arbeta bättre? 

XXXXXXX 
XXXXXXX 

XXXXXXX 
XXXXXXX 

XXXXXXX 
XXXXXXX 

XXXXXXX 
XXXXXXX 

Sammanfattning 
och kommentar 
 
 

XXXXXXX 
XXXXXXX 

XXXXXXX 
XXXXXXX 

XXXXXXX 
XXXXXXX 

 

Slutsats 
 
 
 

XXXXXXX 
XXXXXXX 

XXXXXXX 
XXXXXXX 

XXXXXXX 
XXXXXXX 

 

 
”Matriser är också en form av sammanfattningar i överskådlig form. En matris består av ett antal vågräta rader och 
lodräta kolumner som skapar ett antal rutor eller celler. Bearbetningen består i att man sammanfattar sitt material i varje 
cell. Det görs med ord, kalkyler, bilder och annat man behöver. I den verbala matrisen kan man blanda olika sorters 
sammanfattningar.  
Raderna brukar stå för frågorna och kolumnerna för personer, grupper eller de dokument man läst. För att i den 
efterföljande analysen kunna se hela matrisen bör den läggas på ett stort papper (Kylén, 2004, s165).” 
 
”Till höger sammanfattar vi svaren för varje frågeområde. Det bör bli ett verbalt medeltal och en verbal spridning, vilken 
syns i att sammanfattningen inte bara ger det typiska utan också variationen. Av verbalt material kan det bli mer än ett 
medeltal med var sina spridningar.  
Lodrätt summerar vi för varje individ. Sammanfatta svaren eller kommentera dem med förklaring, tolkning eller slutsats 
(Kylén, 2004, s165).” 


