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Abstract 
The aim is to find out the teachers´ different point of views regarding what and why it´s 
important to teach children about the human body and in what way educationists can teach 
this knowledge. Seven teachers are asked, through qualitative interviews, about their point of 
views on teaching the human body in pre-school. 
 
The teachers don`t seem to reflect upon the subject, which shows that a development of 
knowledge needs within the area.  
Fist of all the children´s spontaneous questions direct what the educationists talk about with 
the children. The most frequently mentioned questions are about the circulation of the blood 
and the digestion organs. The teachers think it´s important that the children get knowledge 
about the human body in order to get a better opinion of their own bodies and themselves. It´s 
also important because this is the basis of other kind of knowledge, for instance the 
knowledge about animals. 
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Sammanfattning 
 
Syftet med undersökningen är att ta reda på pedagogers olika synsätt angående vad och varför 
det är viktigt att lära barnen om människokroppen, och på vilka sätt man kan förmedla denna 
kunskap. Sju pedagoger är genom kvalitativa intervjuer tillfrågade om deras synsätt på 
undervisning om människokroppen i förskolan. 
 
Pedagogerna verkar inte reflektera så mycket över ämnet, vilket tyder på att en 
kunskapsutveckling behövs inom området. Det är i första hand barnens spontana frågor som 
styr vad pedagogerna talar med barnen om. De organsystem som omnämns oftast och som 
anses viktigast att lära barnen är cirkulationssystemet och matspjälkningssystemet. 
Pedagogerna anser att det är viktigt att barnen får kunskap om människokroppen för ökad 
kroppsuppfattning och självuppfattning, men också att det ligger som grund för andra 
kunskaper, exempelvis om djur. 
 
Nyckelord: förskolan, naturvetenskap, människokroppen, lärande  
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1. Inledning 
 
Frågor och svar om människokroppen fascinerar och väcker nyfikenhet hos barn och det är 
viktigt att kunna ge dem svar på frågorna och att ge dem kunskap om kroppen för att de ska 
förstå hur den fungerar. 
Det finns många anledningar till att barn skall lära sig om människokroppen. Det handlar 
givetvis om att stilla barnens nyfikenhet då de ofta ställer frågor som varför ögonen rinner när 
man sätter i halsen eller varför vissa har glasögon. 
En annan anledning är att barnen får lära sig att se människokroppen som en helhet och att de 
får förståelse för dess funktioner och behov. Genom detta får barnen även en ökad förståelse 
för vikten att ta hand om sin hälsa och förstå hur mat och motion påverkar kroppen.  
Under mina år i förskolan har jag fått många frågor om människokroppen från barnen och jag 
märker att de lyssnar och tar till sig av det jag berättar för dem. Eftersom jag är utbildad 
undersköterska och tidigare har arbetat inom vården är jag intresserad av människokroppen 
själv och känner jag att jag oftast kan svara på barnens frågor. 
 
Syftet med arbetet är att ta reda på pedagogers olika synsätt angående vad och varför det är 
viktigt att lära barnen om människokroppen och på vilka sätt man kan förmedla denna 
kunskap. Som blivande pedagog finner jag det intressant att se andra pedagogers synsätt på 
detta område. 
 
Jag har i min undersökning koncentrerat mig på vad pedagoger i förskolan anser att barnen 
bör lära sig om människokroppen, varför detta är viktigt och hur man på bästa sätt lär barnen 
detta. Frågeställningen har växt fram genom studierna under utbildningen, studie av litteratur 
samt genom samtal med pedagoger och barn. 
Någon tidigare forskning kring pedagogers synsätt på vad, varför och hur man kan lära barnen 
om människokroppen har jag inte funnit, vilket gör det extra intressant att se hur pedagogerna 
tänker. 
Jag har istället valt att se vad som står i styrdokument och studier om lärande inom 
naturvetenskap samt litteratur angående kunskap och lärande i förskolan. 
Jag har valt att använda begreppet kroppen i stället för människokroppen för att underlätta för 
läsaren.  
 
Jag har funnit beskrivning av naturvetenskap i Nationalencyklopedin som läran om världen 
omkring oss och sökandet efter sanningen genom vetenskapliga metoder. Naturvetenskapen 
delas in ett fåtal huvudområden, däribland biologi, vilket innefattar kroppen. 
Andra begrepp som nämns är kroppsuppfattning och självuppfattning. Enligt 
Nationalencyklopedin är kroppsuppfattning den uppfattning man har om sitt utseende och sin 
kropp. 
Enligt Olofsson och Sjöström (1993) är självuppfattning den kunskap och information vi 
anser oss ha om oss själva. I detta begrepp ryms även värden och betydelser som kommer från 
grundläggande upplevelser av självuttryck och gemenskap. Självuppfattningen har betydelse 
för hur vi förhåller oss till andra människor. 
 
I Lpfö 98 finns det som mål att barnen ska utveckla sin kroppsuppfattning och sin förståelse 
för vikten av att värna om sitt välbefinnande och sin hälsa. 
I Lpfö 98 står också som uppdrag att förskolan ska främja lärande, vilket kräver en aktiv 
diskussion bland pedagogerna angående vad begreppen lärande och kunskap innebär. 
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När jag läser om utvecklingspsykologi och barns inlärning ser jag många olika synsätt inom 
detta område. Shaffer (1994) talar om att man kan se barnen som passiva individer som ska 
fyllas med kunskap. Han menar att motsatsen till detta synsätt är att se barnen som aktiva 
individer som själv söker kunskap i sin omgivning. 
 
Sträng och Persson (2003) tar i sin bok upp likheter och skillnader i Piaget och Vygotskijs syn 
på hur barn i förskolan tar in kunskap.  
Vygotskij lade fokus på språkets betydelse i socialt samspel och kommunikation med de 
vuxna som kan hjälpa barnen att utvecklas vidare. Han menade att för att kunna lära sig 
naturvetenskapliga begrepp måste man vara tillsammans med människor som använder dessa, 
som förklarar, diskuterar och berättar.  
Till skillnad mot Vygotskijs syn på vikten av samspelet mellan barnet och andra i 
omgivningen såg Piaget till den enskilda individen. Piaget utgick från stadieteorier, där han 
menade att barn i olika åldrar kan ta till sig olika kunskap och utveckla olika tankestrukturer. 
För att ta till sig kunskapen behövs en miljö där barnet kan observera och experimentera. 
Piaget (1968) talade om ett preoperationellt stadium, från 2-7 år. Detta stadium delas in i två 
perioder; den förbegreppsliga/förlogiska perioden, 2-4,5 år och det åskådliga tänkandets 
period som barnet kommer i då det är 4,5-7 år. Piaget menade att övergången mellan dessa 
stadier innebär att barnen börjar sätta fantasi och föreställningar i relation till verkligheten. 
Detta sker i hög grad i barnens rollekar. 
 
Sträng och Persson (2003) beskriver en undersökning som gjorts om synen på naturvetenskap 
i förskolan. Där framkommer det att pedagogernas egna förhållningssätt till ämnet är 
betydelsefullt för att väcka barnens intresse och lust att lära. 
 
Björn Andersson vid Göteborgs universitet, har gjort undersökningar om barns tankar 
angående naturvetenskapliga fenomen. 
Andersson (2001) menar att barn i sina förklaringar ofta har sig själv som utgångspunkt. Han 
pekar på vikten av att utmana barnens tankar genom att få dem att försöka förklara eller 
förutsäga olika fenomen. Att reflektera över det egna tänkandet är en viktig del av 
undervisningen.  
 
Andersson har tillsammans med Bach, Hagman, Svensson, Vedin, West och Zetterqvist 
(2005) även gjort en undersökning för att få en bild av naturvetenskap i förskolan. I 
undersökningen framkommer att barns nyfikenhet för naturkunskap inte alltid utnyttjas på 
bästa sätt. Istället för att planera verksamheten efter uppställda mål relaterade till relevanta 
aktiviteter så tycks verksamheten drivas av barnens tillfälliga intresse där pedagogerna så gott 
de kan besvarar barnens frågor. 
Undersökningen pekar på behovet av kunskapsutveckling inom det naturvetenskapliga 
området för pedagogerna. 
 
Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) skriver i sin bok om det livslånga lärandet. De 
menar att de kunskaper barnen får med sig från förskolan finns med dem hela livet och att 
barnen kan utveckla och fördjupa sina kunskaper allteftersom de växer och tillägnar sig nya 
kunskaper. 
 
1.1 Frågeställning 
 

• Hur, vad och varför anser pedagogerna att barnen i förskolan bör få lära sig om 
människokroppen? 
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2. Metod 
 
2.1 Urval 
 
Undersökningen är gjord på två förskolor i Hallands län. Jag har intervjuat sju pedagoger som 
jag tidigare varit i kontakt med under min verksamhetsförlagda utbildning.  
Den ena förskolan, där fyra av pedagogerna arbetar, är för barn i åldern 1-3 år. De andra tre 
pedagogerna arbetar med åldern 3-5 år. Pedagogerna hade arbetat mellan 1-30 år inom 
förskolan.  
Att pedagogerna arbetar med barn i olika åldrar och arbetat olika länge, är inget jag tittar 
närmare på eftersom jag är intresserad av deras egna åsikter just som pedagoger, oavsett 
vilken ålder de arbetar med eller hur länge de arbetat.  
 
2.2 Datainsamlingsmetoder 
 
För att få så uttömmande svar som möjligt använde jag mig av den kvalitativa intervjun som 
Kvale (1997) beskriver, då denna ger möjlighet att förtydliga frågorna samt att ställa 
följdfrågor. 
 
Då jag skulle sätta ihop mina intervjufrågor, som blev sju till antalet (se bilaga 1) använde jag 
mig av Dietrichs m.fl. (1994) för att få en djupare bild av människans anatomi och fysiologi. 
Frågorna var av lite olika karaktär; fyra frågor där pedagogerna själva fick formulera sina svar 
och en flervalsfråga. Jag valde att ha med en flervalsfråga för att pedagogerna skulle få 
reflektera över vilka områden som är viktiga att lära barnen och varför.  
 
Intervjufrågeområden: 
För att få en inblick i pedagogernas erfarenhet började jag med att fråga efter antal år inom 
förskolan. 
Den första huvudfrågan handlar om varför det är viktigt att barnen får kunskap om 
människokroppen. Jag valde att ha denna fråga först för att se vilka spontana tankar och 
funderingar som dök upp hos pedagogerna. 
Min andra fråga belyser vikten av kunskap om kroppen relaterat till andra kunskapsområden. 
Är det något som prioriteras? Här får pedagogerna även tillfälle att svara på om ämnet 
behandlas för sig eller integreras med andra områden. 
Den tredje frågan ger pedagogerna tillfälle att reflektera över om läroplanen används i arbetet 
med att lära barnen om kroppen. 
Den fjärde frågan berör vilka delar och funktioner som pedagogerna anser vara extra viktiga 
att ge barnen kunskap om och varför. Frågan ger också pedagogerna chans att berätta om 
vilka delar de hör barnen tala spontant och ställa frågor om. 
Fråga fem handlar om när pedagogerna mer medvetet börjar lära barnen om kroppen. Jag var 
intresserad av detta för att få fram om det sker någon medveten undervisning i ämnet, vilket 
jag också fick svar på genom fråga sex. Genom den sista frågan ville jag nämligen se hur de 
lär barnen om kroppen. 
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2.3 Procedur 
 
Kontakten med en av förskolorna har jag regelbundet då jag gjort merparten av min 
verksamhetsförlagda utbildning och även arbetar där. Den andra förskolan har jag besökt ett 
fåtal tillfällen under min verksamhetsförlagda utbildning. Att jag var känd för pedagogerna 
gjorde att de gärna ställde upp på mina intervjuer. Då jag frågade pedagogerna om de ville bli 
intervjuade informerade jag om vilket område frågorna skulle behandla och vad frågorna 
skulle användas till. Jag informerade dem också om att jag skulle spela in intervjun på band 
för att underlätta mitt arbete. Jag kunde inte utlova anonymitet som Forsman (1997) beskriver 
i sin bok, eftersom jag genom mina möten med pedagogerna skulle veta vem som sa vad. 
Däremot kunde jag utlova att uppgifterna skulle behandlas konfidentiellt. 
Innan jag utförde mina intervjuer gjorde jag en förintervju enligt Johansson och Svedner 
(2001) på en blivande pedagog inom förskolan. Detta gjorde jag för att se hur lång tid 
intervjun tog och om jag fick svar på mina frågor. Utefter detta redigerade jag någon fråga 
som inte kändes tycktes ge användbara svar. Denna förintervju gjorde att jag kände mig 
säkrare på mina frågor och på hur jag skulle agera under intervjuerna. 
 
För att vi inte skulle bli störda intervjuades pedagogerna en och en i ett enskilt rum på 
förskolan där inga barn fanns i närheten och vi inte kunde bli störda av telefoner eller annat. 
Rummen valde pedagogerna och jag samtyckte med valen. Som Trost (1997) skriver är det 
viktigt att den intervjuade känner sig trygg i miljön.  
Varje intervju tog ungefär femton minuter att genomföra. Intervjuerna spelades in på band, 
med pedagogernas tillstånd. Genom att jag spelade in allt på band fick jag med allt som sades 
och jag kunde koncentrera mig på pedagogernas svar och ställa eventuella följdfrågor. Inför 
varje intervju talade jag om för pedagogerna att det var deras personliga åsikt jag ville ha och 
att de inte skulle fundera så mycket på vad som kunde vara ”rätt eller fel” svar. För att betona 
vikten av detta inledde jag frågorna med ”Vad anser du?”  
 
Min första fråga, om antalet år inom förskolan, hade jag medvetet först för att pedagogerna 
skulle börja prata lite allmänt och inte vara så fokuserade på att svara rätt eller fel. Detta 
verkade vara den svåraste för pedagogerna att svara på, många fick fundera en god stund. Att 
börja med denna fråga gjorde att pedagogerna blev avslappnade och inte så formella. 
Sedan ställde jag huvudfrågorna och följdfrågorna varierade efter pedagogernas svar för att 
utveckla deras tankar.  
 
2.4 Databearbetning  
 
Varje intervju skrev jag ner ordagrant på datorn direkt efter intervjutillfällena. Sedan 
analyserade jag pedagogernas svar från varje fråga var för sig. Utifrån detta försökte jag 
kategorisera svaren. De olika kategorierna visar på pedagogernas olika synsätt om hur, vad 
och varför barnen i förskolan bör få lära sig om människokroppen. 
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3. Resultat 
 
Syftet med mina frågor var att se pedagogernas syn på hur, vad och varför bör barnen i 
förskolan få lära sig om människokroppen. Jag har sammanställt svaren och förtydligar dem 
ytterligare med citat från intervjuerna. 
Genom svaren har jag sammanfattat resultatet utefter frågeställningen. 
 
Varför anser du det är viktigt att barnen får kunskap om människokroppen? 
 
Alla pedagogerna svarade att det är viktigt för att barnen ska få självuppfattning och 
kroppsuppfattning.  
Tre av de intervjuade ansåg dessutom att kunskapen är viktig för att kunna värna om den egna 
hälsan. 
Två pedagoger menade även att det leder till ökad uppfattning och förståelse för andra 
människor. 
 
”Att få veta hur människor fungerar leder till en ökad förståelse och respekt för sig själv och 
sina medmänniskor.” 
 
Hur viktigt anser du att det är att barnen får kunskap om människokroppen i relation 
till andra ämnen? 
 
Samtliga pedagoger ansåg att det är oerhört viktigt att barnen får kunskap om 
människokroppen. 
 
”Kunskapen om människokroppen ligger till grund för mycket, till exempel då man talar om 
djuren.” 
 
Tre av de tillfrågade poängterade dock inte att man ska isolera ämnet, det ska istället finnas 
med som ett naturligt, återkommande inslag i vardagen på förskolan. 
 
Ser du att ni arbetar efter något mål i Läroplanen då det handlar om att lära barnen om 
kroppen? 
 
På denna fråga svarade samtliga, lite osäkert, att läroplanen låg till grund för deras arbete men 
att de inte kunde säga ett specifikt mål som hade med kroppen att göra eller som de arbetade 
med. 
 
”Nej vi arbetar inte efter något bestämt mål i läroplanen, men den finns ju med som grund i 
vårt upplägg av arbetet.” 
 
Vilka delar och funktioner av människokroppen anser du är viktiga för barnen att få 
extra kunskap om? 
 
Alla tillfrågade tyckte att cirkulationssystemet var det viktigaste att tala med barnen om. På 
frågan om varför detta är viktigast svarade de att det kommer in som en naturlig del på 
förskolan då barnen slår sig eller då de känner sin puls efter fysisk aktivitet. 
 
”När barnen frågar om varför hjärtat slår snabbare uppkommer samtal om vad hjärtat och 
blodet gör i kroppen, de har ett intresse av att få veta just detta.” 
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Det näst viktigaste ansåg pedagogerna vara matspjälkningssystemet eftersom detta också 
uppkommer naturligt exempelvis vid matsituationen eller vid toalettbesök. 
 
”Barnen frågar ofta varför man äter och då uppstår det naturliga samtalet kring matens 
betydelse och vad kroppen behöver och inte behöver.” 

 
Andra områden som pedagogerna ansåg som viktiga var huden, skelettet och musklerna. 
Nervsystemet, lymfsystemet och respirationssystemet ansåg pedagogerna inte lika viktiga att 
beröra. 
 
”Syn och hörsel pratar ju barnen om, men det är inget man går in djupare på för att 
förklara.” 
 
Reproduktionssystemet, cellen, vävnader och det endokrina systemet var de delar som 
pedagogerna ansåg att man inte alls tar upp på förskolan.  
 
Vid vilken ålder anser du att man kan börja få upp barnens intresse för 
människokroppen och börja lära barnen mer medvetet? 
 
Fyra av de tillfrågade anser att man kan börja lära barnen om kroppen mer medvetet i 4-5 
årsåldern. 
 
”Det är ju vid denna ålder som barnens medvetna tänkande börjar och de är nyfikna på sig   
själva och sin omvärld.” 

 
Två av pedagogerna ansåg att barnen är redo för detta i treårsåldern. 
En pedagog ansåg att man kan börja med detta tidigt och när de, i tvåårsåldern, har börjat 
prata kan man samtala kring ämnet. 
 
Hur anser du att man bäst ger barnen kunskap om människokroppen? 
 
Pedagogerna ansåg att man bäst ger barnen denna kunskap genom att benämna kroppsdelarna 
vid namn, svara på barnens spontana frågor som uppkommer genom egna upplevelser.  
 
”Redan när barnen är små benämner man ju kroppsdelar vid av- och påklädning, på 
skötbordet och så” 
 
Tre pedagoger nämnde också att böcker, rim och ramsor om kroppen kan bidra till att barnen 
börjar ställa frågor om kroppen. 
Två av de tillfrågade ansåg att man utefter barnens frågor kan hålla ett mindre temaarbete där 
man använder sig av faktaböcker, dockor, rim och ramsor för att förtydliga för barnen. De kan 
också få rita och måla det som de upplever och lär om kroppen. 
De flesta betonade vikten av att ge barnen kunskap på olika sätt för att locka till nyfikenhet, 
men att man inte ska proppa i barnen kunskap de inte frågar efter. 
 
”Att proppa i barnen kunskap de inte frågar efter kan röra till det för dem, de tar ändå inte 
till sig kunskap de inte är mogna för.” 
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3.1 Sammanfattning av resultat 
 
Av resultatet av mina frågor ser jag svaren på min frågeställning. 
På frågan om hur barnen bör lära sig om människokroppen menar pedagogerna att det i 
huvudsak är genom barnens spontana frågor som kunskapen förmedlas. Utefter dessa frågor 
anser pedagogerna att man kan samtala och utveckla det barnen vill veta och det man vill lära 
barnen. Enligt de flesta pedagogerna är det dock inte förrän vid 4-5 års ålder man kan få upp 
barnens intresse och börja lära dem mer medvetet om hur människokroppen ser ut och 
fungerar. Det framkom också att ämnet inte ska vara isolerat utan ingå som ett naturligt inslag 
i barnens vardag. Det är inte heller så att pedagogerna har plockat ner mål från läroplanen och 
utgår ifrån dessa i arbetet med kroppen. 
 
Vad som är viktigt att lära barnen är det som de undrar över genom egna upplevelser och har 
ett eget intresse i. De viktigaste områdena ansågs vara cirkulationssystemet, matspjälkningen, 
huden, skelettet och musklerna eftersom dessa ofta kommer på tal i vardagen. Nervsystemet, 
lymfsystemet och respirationssystemet ansåg pedagogerna inte var lika naturliga inslag i 
förskolan, även om det ibland dyker upp frågor om dessa. Det endokrina systemet, 
reproduktionssystemet, cellen och vävnader var de delar som pedagogerna ansåg att man inte 
alls tar upp på förskolan. 
 
På frågan om varför pedagogerna ansåg att man ska förmedla denna kunskap framkom att det 
är viktigt för att öka barnens kroppsuppfattning och självuppfattning. Detta leder till ökad 
förståelse till varför man ska värna om sig själv och andra. Det framkom också att kunskapen 
om kroppen ligger till grund för andra kunskaper, exempelvis då man talar om djur. 
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4. Diskussion 
 
Även om resultatet av min undersökning inte ger någon generell bild av hur pedagoger ser på 
undervisning om kroppen blev jag förvånad över hur lite dessa pedagoger verkade reflektera 
över vad, hur och varför ämnet bör förmedlas till barnen. Pedagogerna hade ganska likvärdiga 
och bestämda åsikter. Jag fick korta svar på mina frågor och hur jag än försökte få 
pedagogerna att utveckla sina svar så verkade de ha svårt att säga mer då de sagt det första de 
kom att tänka på. Det kändes som om pedagogerna gav så uttömmande svar de kunde på 
området och det får mig att fundera över pedagogernas kunskap och intresse angående 
människokroppen. 
Som Sträng och Persson (2003) skriver så är pedagogernas inställning till det 
naturvetenskapliga området avgörande för deras sätt att väcka barnens intresse och 
nyfikenhet.  
 
Ett av målen i Lpfö 98 säger att barnen ska utveckla sin kroppsuppfattning och sin förståelse 
för vikten av att värna om sitt välbefinnande och sin hälsa. Jag ser dock genom min 
undersökning att pedagogerna inte har detta eller något annat mål som specifik grund till att 
lära barnen om kroppen, trots att de nämner att läroplanen ligger som grund för deras arbete. 
Det verkar vara så att pedagogerna arbetar en hel del med att lära barnen om kroppen utan att 
de vet om att de gör det. De nämner t.ex. att de benämner kroppsdelarna, att de har rim och 
ramsor med anknytning till kroppen och att de använder böcker om ämnet för att förtydliga. 
Frågan är då om de vet vad aktiviteterna leder till och om de bidrar till att barnen får en 
helhetssyn på kroppen? De talar om att förtydliga för barnen. Men det gäller ju också att ge 
barnen möjlighet att förtydliga ny kunskap för sig själva, vilket bara två av pedagogerna 
nämner då de talar om att barnen kan få rita och måla. Ett annat sätt för barnen att prova sina 
föreställningar är enligt Piaget (1968) genom rollekar. 
Mitt resultat pekar på samma sak som Andersson m.fl. (2005) kommit fram till i sin 
undersökning, nämligen att det är barnens tillfälliga intresse och frågor som ligger till grund 
för undervisning om kroppen. De menar att verksamheten istället bör planeras efter uppställda 
mål och utföras genom relevanta aktiviteter. 
Jag ser att pedagogernas osäkerhet på vilka mål de arbetar efter beror på att de inte plockat ut 
målen och satt de i samband med arbetet som utförs på förskolan. Jag tror helt enkelt det 
handlar om att tolka och synliggöra målen och koppla dessa till verksamheten för att se vad, 
hur och varför man arbetar med kroppen i förskolan. 
 
Pedagogerna svarar att det är barnens spontana frågor utefter egna upplevelser som ligger till 
grund för arbetet om kroppen och att man inte ska proppa i dem kunskap de inte frågar efter. 
Detta är väldigt viktigt eftersom de då kan utgå från sig själva, men det gör ändå att jag ställer 
mig frågan om vad som händer med dem som inte är så frågvisa. Jag anser som Andersson 
(2001) att man som pedagog bör få barnen att fundera och reflektera genom att ställa frågor 
till dem och utmana deras tankar.  
Genom att ställa frågor till barnen kan man få dem att reflektera över saker de tidigare inte 
funderat över och locka fram ett intresse för hur kroppen fungerar.  
 
Det resultat som förvånar mig mest är vad som är viktigt att lära ut. Pedagogerna anser att 
cirkulationssystemet, matspjälkningen är viktigast eftersom detta är sådant som barnen frågar 
om och är nyfikna på. Nervsystemet var däremot inget som pedagogerna ansåg vara så viktigt 
eller något som barnen talar så mycket om. Detta förvånar mig eftersom jag tycker barnen 
väldigt ofta pratar om vad de ser, hör och känner och undrar över hur man ser, hör och känner. 
Att pedagogerna inte tyckte att reproduktionssystemet var något att prata om eftersom det inte 
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kommer på tal finner jag också ytterst märkligt. Jag tycker det är så att så fort någon ska få ett 
syskon så poppar dessa frågor upp. Hur har bebisen kommit in där? Hur kommer den ut? Eller 
så frågar barnen hur de själva kom till. 
Kanske är det så att dessa frågor passerar utan större funderingar från pedagogerna.  
Jag ställer mig frågan varför ingen av pedagogerna svarade att alla system är lika viktiga, eller 
att de inte ens nämner att de hör ihop. Är det så att pedagogerna inte ser sambanden och kan 
förklara dessa? 
Enligt Andersson m.fl. (2005) pekar deras undersökning på behovet av kunskapsutveckling 
inom det naturvetenskapliga området. Genom detta tror jag att pedagogerna skulle bli mer 
lyhörda för barnens frågor och kunna ge enkla men djupare förklaringar på barnens frågor. 
 
Pedagogerna anser att det är viktigt att barnen får kännedom om den egna kroppen för att de 
ska få självuppfattning och självkännedom. 
De anser också att kunskap om kroppen ligger till grund för vidare kunskapsinhämtning, bl. a. 
då man talar om djuren. Detta överensstämmer med Anderssons (2001) tankar om att barnen 
ofta har sig själv som utgångspunkt i sina förklaringar. Ofta hör man ju barnen fundera över 
exempelvis vad och hur djuren beter sig eller ser ut, de drar då paralleller till sig själva och 
hur de fungerar. 
Att pedagogerna ser vikten av att lära barn om kroppen för vidare kunskapsinhämtning ser jag 
som oerhört betydelsefullt och som Pramling Samuelson och Sheridan (1999) säger så finns 
kunskaper som erövras i förskolan med hela livet och kan utvecklas och fördjupas 
allteftersom barnen får nya erfarenheter och kunskaper. 
 
Frågan som gav mest variation i svaret var när pedagogerna anser att man mer medvetet kan 
börja ge barnen kunskap om kroppen. De flesta anser att detta sker först i 4-5 års åldern för att 
det är då det medvetna tänkandet börjar. 
Shaffer (1994) skriver att man kan se barnens kunskapsinhämtning som passiv eller aktiv. Jag 
ser att pedagogernas svar visar på att merparten anser att barnen är passiva i frågan fram till 
fyraårsåldern. Jag håller dock inte med. Även ett barn på 1,5 år som lärt sig vissa kroppsdelar 
pekar på sig själv och andra för att få veta och för att få bekräftat vad en kroppsdel heter.  
 
Avslutningsvis vill jag kommentera de, för mig, förvånansvärt tunna svaren på mina frågor. 
Jag tror att det naturvetenskapliga området inom förskolan än så länge är ett ganska orört 
område. Man behöver inte gå så många år tillbaka i tiden för att se förskolan som en 
institution som bestod av ren barnpassning. När sedan kraven på förskolan skärptes genom 
läroplanen och den sågs mer som ett förstadie till skolan så tror jag att vikten lades mest på 
språk och matematik. 
Utifrån svaren ser jag att det finns en hel del inom området att arbeta vidare med. 
När jag läser Sträng och Perssons (2003) förklaringar på skillnaderna mellan Vygotskij och 
Piaget ser jag att man inom förskolan kanske bör arbeta lite utifrån bådas åsikter. 
Vygotskijs tankar om barnens inlärning genom samspelet med andra visar på vikten av vuxna 
i barnens omgivning som kan ge svar på barnens frågor och utveckla och utmana deras tankar.  
Piagets åsikter om barnens stadieteorier och förberedd miljö visar på vikten av att vi möter 
barnen där de är och ser till att det genom materiel och leksaker finns möjlighet för barnen att 
testa sina nyvunna kunskaper.  
Genom att vi som pedagoger besitter kunskaper om saker och företeelser och har förståelse 
för hur vi kan ge barnen dessa kunskaper på bästa sätt har vi kommit långt i vårt arbete. 
Resultatet av denna undersökning gör att jag ser min egen, nyvunna, kompetens inom det 
naturvetenskapliga området som oerhört viktig för arbetet i dagens förskola, både i samarbete 
med barn och kollegor. 
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4.1 Tillförlitlighet 
 
Efterhand som jag intervjuade pedagogerna blev jag bättre på att lyssna och ställa följdfrågor 
till dem, vilket kan ha påverkat reliabiliteten i undersökningen. Jag ville att pedagogerna 
skulle ge sina egna tankar och åsikter i frågorna och pressade därför inte fram svar genom 
alltför många följdfrågor. För många följdfrågor tror jag kan leda till att pedagogerna börjar 
tveka på sina svar, vilket kan påverka validiteten. 
Jag har verkligen bara undersökt det som jag hade för avsikt att ta reda på och det är 
sammanställningen av svaren som bidragit till resultatet av denna undersökning, vilket gör att 
validiteten måste anses vara god. 
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Bilaga 1. 
 
Intervjufrågor 
 
1. Hur många år har du arbetet inom förskolan? 
 
2. Varför anser du det är viktigt att barnen får kunskap om människokroppen? 

 
3. Hur viktigt anser du att det är att barnen får kunskap om människokroppen i 

relation till andra ämnen. 
 

4. Ser du att ni arbetar efter något mål i läroplanen då det handlar om att lära 
barnen om kroppen? 

 
5. Vilka delar och funktioner av människokroppen anser du är viktiga för barnen 

att få extra kunskap om?  
 

- Cirkulationssystemet (hjärtat, blodet)  
 
- Lymfsystemet (organ för immunförsvaret)  

 
- Respirationssystemet (luftvägarna)  
 
- Nervsystemet (sinnesceller, nervceller)  

 
- Endokrina systemet (utsöndrar hormoner och påverkar 
cellerna)  
 
- Matspjälkningssystemet (mun-ändtarm)  

 
- Urinsystemet (njurar & urinvägar)  
 
- Huden  

 
- Skelettet  
 
- Muskelsystemet  

 
- Reproduktionssystemet  
 
- Cellen  

 
- Vävnader  

 
6. Vid vilken ålder anser du att man kan börja få upp barnens intresse för 

människokroppen och börja lära barnen mer medvetet? 
 

7. Hur anser du att man bäst ger barnen kunskap om människokroppen? 
 


