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Sammanfattning 

 

I förskolan är aktiviteter om människokroppens inre organ få. Denna rapport undersöker om 

hur pedagogerna arbetar med människokroppen i förskolan. Syftet är att ta reda på vilket 

material och vilka lärandemetoder som används, och hur väl ett färdigställt material tas emot 

av pedagogerna och barnen. Tillvägagångssättet bestod av intervjuer och observationer av 

barngrupper där en pedagog använde det tilldelade materialet. Observationerna spelades in 

och transkriberades, och pedagogerna intervjuades efteråt. Pedagogerna föredrog en 

blandning av färdigställt och eget material. Aktiviteten styrdes efter barnens intresse, och 

pedagogerna lyckades få barnens uppmärksamhet till ämnet. Det visade sig att det går att 

skapa ett lärande om människokroppens inre organ i förskolan, och hålla barnen intresserade. 

Färdigställt material kan bidra till en bättre lärandemiljö. Pedagogerna upplevde inget hinder 

med att arbeta med ämnet. Barnen kunde deltaga aktivt i aktiviteten. 

Nyckelord: förskola, människokroppen, lärande, naturvetenskap  
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Abstract 

 

In the Swedish pre-school activities about the human body’s internal organs are few. This 

report investigates how pre-school teachers work with the human body in the pre-school. The 

purpose is to find out what material and learning methods are used, and how well a pre-made 

material is received by pre-school teachers and the children. The method consisted of 

interviews and observations of groups of children where pre-school teachers used the 

provided material. The observations were recorded and the pre-school teachers were 

interviewed afterwards. The pre-school teachers preferred a mix of pre-made and their own 

material. The activity was directed after the interests displayed by the children, and the pre-

school teachers were largely successful in keeping the children’s attention. It was shown that 

it is possible to create learning activities about the human body’s internal organs in the pre-

school, and keep the children interested. Pre-made material can contribute to a better learning 

environment. The pre-school teachers did not experience any difficulties working with the 

subject, and the children could partake actively in the activity. 

Key words: pre-school, human body, learning, natural science
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Inledning  
 

 

Jag har valt att skriva om pedagogers arbete med människokroppen i förskolans verksamhet. 

Att barn får lära sig om människokroppen kan ge dem viktiga kunskaper i vad kroppen 

behöver och hur vi behöver ta hand om vår kropp för att vi ska må bra. Genom att lära barn 

om människokroppen ger det barnen också en större förståelse och en helhetsbild av sig 

själva.  

Undersökningar visar att ämnet naturvetenskap jämfört med andra skolämnen inte är något 

som är högt värderat hos elever i skolan, särskilt inte i de nordiska länderna (Thulin, 2006). 

Om aktiviteter som utgår från naturvetenskapliga fenomen blir mer frekvent använda redan i 

förskolan kan det leda till att barn redan när de är små känner sig mer bekväma och bekanta 

med naturvetenskap. Detta kan hjälpa till att skapa en mer positiv inställning till 

naturvetenskap bland barn. Framåt sett kan detta göra ämnesområdet mer tilltalande för barn 

och unga i deras studier och framtida yrkesval. 

 

Tidigare forskning och kunskap inom ämnet  
 

I Barn och naturvetenskap (Elfström, Nilsson, Sterner & Godée, 2008) har författarna forskat 

kring barn och naturvetenskap, om barnets egen förmåga till att undersöka och utforska sig 

själva och sin omgivning. De tar också upp om hur man kan börja att arbeta med 

naturvetenskapliga projekt i förskolan och om materialets betydelse. Detta är intressant utifrån 

min undersökning där pedagoger blivit tilldelade ett färdigställt material att använda i 

barngruppen. Undersökningen tar upp på vilket sätt pedagogerna använder sig av materialet 

och hur de med hjälp av materialet fångar barnens intresse och uppmärksamhet, samt om 

pedagogens uppfattning om att bli tilldelad ett färdigställt material för att använda i 

barngrupp. Undersökningen tar också upp hur materialet påverkar samspelet mellan pedagog 

och barn, och hur det inbjuder till samtal och frågor. Det färdigställda material som 

pedagogerna blivit tilldelade handlar om läran om människokroppen med inriktning på 

lungornas funktion.  

I denna studie var lungorna det organ som lyftes fram. De flesta barn under sju år har ingen 

vidare kännedom om lungorna (Carey, 1985). Frågan är om i vilken ålder som barn kan 

uppfatta de inre organens funktion och hur de hänger ihop. Som när vi andas in luften genom 

munnen eller näsan, och vidare genom luftröret ner till lungorna där blodet syresätts och så 

vidare. Barn i fyra till fem års ålder upplevs inte ha någon större förståelse för kroppens organ 

som aktiva agenter av förflyttning av olika ämnen (Andersson, 2000).  

Trageton (1996) skriver om inlärning genom leken, och tar upp både fördelar med en mer 

strukturerad lek för att ge barnen intellektuella och språkliga utmaningar. Samtidigt är han 

skeptisk till de vuxenstyrda, planerade aktiviteterna. Även om den här undersökningen 

handlar om lärandet om ett ämne inom biologi, kan själva lärandet kopplas ihop med det 

Trageton skriver om hur leken behöver en struktur men samtidigt inte får vara för 

kontrollerad. 
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I Lärare för förändring skriver Kristina Andersson (2011) om hur texten i styrdokumenten, 

läroplanen för förskolan, är skrivna på en övergripande nivå och tydliggör då inte exakt vilka 

kunskapsområden och vilka konkreta kunskapsmål som är, i ämnena kring naturvetenskap. 

Detta gör då att pedagogen själv får tolka och välja ämnesområden och därefter planera och 

genomföra detta i verksamheten, vilket ger både pedagogen frihet att tolka själv men 

samtidigt ställer det också krav på pedagogens kompetens jämfört mot en mer detaljerad 

läroplan. Detta för åter fram min tanke om att det kan behövas ett färdigställt material i ämnet 

biologi och naturvetenskap för pedagogerna att tillgodose sig med.  

Hur barn lär sig har att göra med hur medvetna barnen är om varför de faktiskt ska lära sig. 

Då barnen får den kunskap de behöver inom ett visst ämne eller område är det av vikt de även 

får veta varför de behöver den kunskapen. Detta gör att barnen får en större förståelse för 

ämnet och det ger då positiva förutsättningar för barnens lärande (Zetterqvist & Kärrqvist, 

2007).  

Phillips (2012) tar upp om planering och genomförande av aktiviteter i förskolan. Planeringen 

är en av pedagogernas viktigaste uppgifter för att verksamheten ska fungera så bra som 

möjligt och att aktiviteterna ska vara så utvecklande och meningsfulla som de kan. Utifrån 

temat människokroppen med undertemat lungornas funktion, har jag skapat ett material för 

användandet av pedagog i barngrupp. När man planerar en aktivitet skriver Phillips (2012) att 

det första man bör titta på är vad styrdokumenten säger, för att då kunna koppla det som man 

planerar till läroplanens mål och riktlinjer, därifrån kan man få svar på varför man gör och 

tänkt genomföra den aktiviteten. Phillips (2012) tar även upp vikten att ha ett mål, en 

målformulering för det som planeras, för att då se varför man arbetar med det man gör och 

även hur man ska gå tillväga för att nå det uppsatta målet. De deltagande pedagogerna i 

undersökningen har fått ett material inom temat människokroppen och har utifrån detta 

material hållit i en aktivitet i en barngrupp. Pedagogerna har haft det förbestämda temat att 

utgå ifrån och det tilldelade materialet, men även då materialet varit specifikt riktat på en viss 

typ av användning har pedagogerna själva fått styra aktiviteten efter eget önskat upplägg med 

hur de vill presentera materialet för barngruppen.  

Genom att pedagogen håller i ramarna för aktiviteten men inte håller aktiviteten för styrd och 

i förväg bestämd, ger det barnen utrymme för egna reaktioner och agerande i aktiviteten 

(Thulin, 2006). Aktiviteten om människokroppen var till viss mån uppstrukturerad, 

pedagogen tillhandahöll även det redskap, det material, som aktiviteten handlade om. Dock 

gavs det utrymme för barnen att påverka aktiviteten genom att pedagogerna lyssnade till 

barnens intresse i dialogen mellan barn och pedagog. I förskolans läroplan (Skolverket, 2010) 

står om verksamheten som ska utgå ifrån barnens intressen och drivkrafter till att söka 

kunskap och att med ett temainriktat arbetssätt i förskolans så kan barnens lärande bli både 

mångsidigt och sammanhängande. Att arbeta efter ett tema i förskolan, som till exempel 

människokroppen, kan vara positivt för barns lärande då lärandet blir mer strukturerat och 

sammanhängande.  

Tidigare forskning kring hur pedagoger arbetar med människokroppen i förskolan har visat att 

pedagoger tar upp läran om människokroppen i samband med barnens undran och frågor. 

Pedagoger har även en uppfattning om att barn först i 4-5 års ålder visat intresse för 

människokroppen och dess funktioner (Carlsson, 2007). Ytterligare undersökning om 

pedagogers arbete med människokroppen i förskolan visar att arbetet kring människokroppen 
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förts in i den dagliga verksamheten, där läran om människokroppen vanligtvis lyfts fram 

genom temaarbeten och genom det barnen visat intresse för. Undersökningen visade även att 

pedagogerna ansåg läran om människokroppen ingick i det naturvetenskapliga och inte var 

något eget ämne vid sidan av (Hammar, 2009).  

 

Ny kunskap inom ämnet 
 

Jag anser att denna undersökning är viktig för att undersöka pedagogers arbete med 

människokroppen i förskolan. Jag hoppas genom denna undersökning synliggöra kunskaper 

om hur ämnet biologi och människokroppen kan arbetas med i förskolan. Under min 

verksamhetsförlagda utbildning uppmärksammade jag att aktiviteter om människokroppen var 

få. Jag diskuterade tillsammans med pedagogerna där om att läran om människokroppen var 

förhållandevis liten, där aktiviteter om en större förståelse för hur hela kroppen fungerar var 

få. Det gör då detta till ett område där aktiviteter och lärande om kroppen har 

utvecklingsmöjligheter. I läroplanen för förskolan, Lpfö98 (Skolverket, 2010) står att barn ska 

utveckla en förståelse för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra. Det bör även 

vara av vikt att få förståelse för hur de olika faktorerna fungerar var för sig, då också få 

kunskap om hur människokroppen fungerar.   

 

Syfte 
 

Syftet med studien är att undersöka och ta reda på hur ett antal pedagoger arbetar med 

människokroppen i förskolan. Studien önskas öppna upp till ett ökat medvetande om arbetet 

med människokroppen i förskolan. Syftet är också att ta reda på vad pedagogerna använder 

för material för att arbeta med människokroppen i förskolan med barnen och lyfta fram 

förslag till material som pedagogerna kan använda i sitt arbete med människokroppen i 

förskolan. 

 

Frågeställningar  
 

Jag kommer att använda följande frågeställningar i min undersökning: 

 

 På vilka sätt anser pedagogerna att de arbetar med människokroppen och vad ser 

pedagogerna för möjligheter och hinder i sitt arbete med aktiviteter om 

människokroppen i förskolan? 

 Hur upplever pedagoger att använda sig av ett färdigställt material om 

människokroppen? 

 Hur upplevde pedagogerna det färdigställda materialet om människokroppen och hur 

reagerade barnen på aktiviteten? 
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Metod 
 

 

Jag har använt mig av metoderna intervjuer och observation. Jag har intervjuat 5 pedagoger på 

en förskola, intervjufrågorna var anpassade för att svara på frågeställningarna. Jag har också 

planerat att genomföra 5 observationer, där jag först har gett ut ett färdigställt material till 

pedagogen att använda i barngruppen, materialet handlar om människokroppen och 

aktiviteten/stunden då materialet används av pedagogen i barngruppen är det som observerats. 

De pedagoger som blir tilldelade det färdigställda materialet har efter aktiviteten där 

materialet använts intervjuats, för att ta reda på hur pedagogerna upplevde användandet av 

materialet. De pedagoger som jag har intervjuat och de barngrupper som observerats har varit 

i storbarnsgrupp (ålder 3-6).  

 

Urval 
 

Undersökningen är gjord på en förskola i Stockholms län. Jag har gjort undersökningen på en 

förskola jag tidigare haft kontakt med genom min verksamhetsförlagda utbildning. Jag har 

skapat ett material med temat människokroppen som jag delat ut till fem pedagoger, var av de 

individuellt använt materialet i olika barngrupper, två barngrupper på 5 barn vardera, och tre 

barngrupper på tre barn vardera. Vid pedagogernas användande av materialet har jag gjort 

observationer, sammanlagt fem stycken. De pedagoger som genomfört aktiviteten med 

materialet har jag sedan intervjuat, jag har gjort sammanlagt fem intervjuer. De pedagoger 

som blivit tilldelade materialet har genomfört aktiviteten i pedagogens egen barngrupp. Jag 

har vänt mig till pedagoger som arbetar med barn i åldrarna tre till sex år, på 

storbarnsavdelningar. Pedagogerna jag har observerat och intervjuat har varit både 

barnskötare och förskollärare. Valet att observera pedagog och barn på storbarnsavdelningar 

gör att materialet kunde anpassas till de äldre barnen på förskolan, och göra materialet mer 

specifikt och konkret. I undersökningen har jag gjort fem observationer och intervjuer. Inga 

bortfall uppstod.  

 

Forskningsetik och samtycke  
 

I enlighet med forskningsetiska principer har jag inför de observationer och intervjuer som jag 

planerade att genomföra gett ut ett informationsbrev (se bilaga 1). Detta för att informera de 

pedagoger som var tillfrågade att bli observerade och intervjuade om vad som skulle 

observeras och om vad intervjun skulle innehålla. Jag gav också ut en samtyckesblankett åt 

vårdnadshavare/föräldrar som även det innehöll information om varför jag planerade att göra 

en observationsstudie och vad som skulle observeras i studien (se bilaga 2) (Forsman, 1997).  

Första kontakten tog jag med förskolechef på den förskola jag tänkt att göra intervjuerna och 

observationerna på. Vid samtal med förskolechef tog jag reda på om förskolechefen ansåg det 

lämpligt och då ge mig tillåtelse att göra min undersökning på den tilltänkta förskolan. Jag 
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berättade då om mig själv och undersökningens syfte och tilltänkta metoder. Vid 

godkännande gick jag vidare med att kontakta pedagoger på förskolan och då lämna ett 

informationsbrev. Informationsbrevet beskrev undersökningens syfte och planering och 

metoder. Informationsbrevet innehöll även information om att deltagarna när som helst kan 

avbryta undersökningen, att de är anonyma och även mitt kontaktnummer där de kan nå mig 

vid eventuella frågor eller om de vill avbryta undersökningen. Fem pedagoger blev tillfrågade 

om att vara med på intervju och samtliga pedagoger blev även tillfrågade att använda sig av 

ett färdigställt material i barngruppen under observation. Inför observation i barngruppen gav 

jag ut ytterligare en blankett för att få samtycke från respektive barns 

föräldrar/vårdnadshavare där jag informerade om syfte, planering och metoder jag tänkt 

använda. Blanketten informerade att jag tänkt använda videoinspelning för att filma 

observationen och att deltagarna när som helst kan välja att inte delta i observationen. Jag 

informerade också att observationerna kommer vara anonyma och vid transkribering av 

observation kommer namn med mera att avidentifieras. 

 

Datainsamlingsmetoder 
 

För att få svar på mina frågeställningar har jag valt att använda mig av intervjuer och 

observationer. Intervjufrågorna kommer vara utformade för att svara på mina frågeställningar. 

Observationerna kommer vara ett komplement till intervjuerna. Temat för intervjufrågorna 

var arbetet med människokroppen i förskolan. Vid observationerna använde sig pedagogerna 

av ett tilldelat material och tillhörande temaaktivitet. Aktiviteten skedde i en barngrupp 

mellan tre till fem barn.  

I min undersökning har jag använt mig av kvalitativa intervjuer (Johansson & Svedner, 2010).   

Intervjuerna var beräknade till 10-20 minuter, vilket beräknas som korta intervjuer men räcker 

för att fördjupa sig inom ett ämne och få med en hel del fakta (Kylèn, 2004). Tidsramen var 

30 minuter som längst per intervju, intervjuerna tog i genomsnitt 10-15 minuter. 

Intervjufrågorna vart åtta till antal (se bilaga 3), flera av frågorna är sammanhängande och 

samtliga handlar om ämnet människokroppen i förskolan. 

Intervjufrågeområden  
För att få fram pedagogernas egna tankar har frågorna formulerats utifrån vad pedagogen 

upplever och anser kring frågorna. Intervjufrågorna om vad pedagogen anser är av vikt att ta 

upp gällande människokroppen och dess funktioner för barnen i förskolan. Om pedagogerna 

medvetet arbetar med något mål i läroplanen utefter arbetet kring kroppen, om vad 

pedagogerna anser de har för möjligheter och svårigheter gentemot arbetet med kroppen i 

förskolan. Genom de frågorna vill jag ta reda på om och hur pedagogernas arbete med 

människokroppen möjliggörs eller försvåras i förhållande till utrymme, tid, kunskap, eller 

material. Intervjufrågorna tar även upp om vad pedagogerna tänker skulle kunna förbättra 

eller underlätta arbetet med människokroppen i förskolan, och om pedagogen ser färdigställda 

material om människokroppen som intressant. Sjunde frågan handlar om hur pedagogen anser 

att man ger barnen mest insikt om människokroppens biologiska funktioner, och hur 

pedagogen reflekterar kring upplevelsen av användandet av det färdigställda materialet om 

människokroppen.  
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Observationerna var planerade, vilket innebär att jag i förväg bestämt vad som ska observeras 

och hur det ska registreras (Kylèn, 2004). Observationer utgick ifrån en observationsmall, 

vilket ger mig mer tydlighet i vad som ska observeras. Eftersom det som observerades 

inbegriper beteenden och reaktioner från pedagog och barn fanns det plats för oväntade 

händelser och reaktioner.  

 

I mina observationsstudier användes videoinspelning. Observationen var öppen då deltagarna 

visste om att de blev observerade (Johansson & Svedner, 2010). Dolda observationer kan 

medföra olika etiska dilemman (Vetenskapsrådet, 2011). Som observatör iakttog jag under 

observationen och var ej deltagande observatör, för att då barngruppen skulle ge 

uppmärksamheten till pedagogen som håller i aktiviteten och materialet.  

 

Observationsområden 

I observationsstudierna observerades både pedagogen som håller i aktiviteten med materialet, 

och barngruppen som är deltagande i aktiviteten (se bilaga 4).  

 

Jag har genomfört observationer för att undersöka hur pedagoger upplever sig av att använda 

ett färdigt material om människokroppen och för att se hur barnen reagerar på färdiga 

materialet. 

 

Det material som pedagogerna blivit tilldelade har jag framställt själv. Efter att ha läst i 

böcker om människokroppen utan att hitta inspiration till skapandet av ett material sökte jag 

på internet och hittade ”Wearable human Body Project” (Cook, S. Internetsida, hämtad: 2014-

04-17) där tips och idéer fanns för att skapa materialet om människokroppen och hur 

lungornas funktion och syfte kunde tydliggöras och göras intressant för barn i förskolan.  

 

 

Procedur 
 

Första kontakten med förskolan jag gjort intervjuer och observationer på togs med 

förskolechefen. Förskolechefen informerades om mitt ämnesarbete och syfte, och att jag 

önskade göra detta hos dem. Efter godkännande av förskolechefen att göra mina 

undersökningar hos dem tog jag kontakt med de två avdelningar jag tänkt göra mina 

observationer och intervjuer på. Därefter besökte jag förskolan och de två avdelningarna och 

lämnade informationsbrev (se bilaga 1), både till pedagogerna och en samtyckesblankett till 

vårdnadshavarna av de barngrupper jag planerat att observera (se bilaga 2). 

Informationsbreven och blanketten informerade om min undersökning och mitt syfte, att jag 

skulle använda mig av ljudinspelning/videoinspelning och även information jag själv och 

varför jag planerar att göra dessa undersökningar. Pedagogerna fick i informationsbrevet reda 

på vilket ämne som intervjun skulle handla om. Pedagogerna fick veta om vilket ämne 

materialet skulle redovisas i, dock inte se det färdigställda materialet de skulle använda i 

barngrupp i förväg, utan materialet blev tilldelat strax innan aktivitetens början. Inför varje 

observation hade jag ett samtal med pedagogen i ca fem minuter där jag visade materialet och 

gick igenom den tillhörande text som följde med materialet. Pedagogen fick ingen längre 

förberedelse med materialet för att pedagogen skulle använda materialet mer spontant och inte 

kunna utveckla materialet med andra tillhörigheter som eventuellt kunde förbättra det material 

de blev tilldelade, då för att materialet skulle vara lika för samtliga pedagoger.  
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Observationerna beräknades ta ca 10 minuter vardera. Observationerna gjordes innan 

intervjuerna, då jag ville att de deltagande pedagogerna först skulle prova på materialet innan 

de intervjuades. Innan varje observation samtalade jag med inblandad pedagog och gav ut 

material och berättade om materialets funktion och syfte, och att varje observation var 

beräknad till ca 10 minuter. Vid start av aktiviteten med materialet informerade jag barnen om 

varför jag var där och vad jag skulle göra, under observationen använde jag mig av 

videoinspelning. Observationerna var placerade till olika grupprum, totalt två olika grupprum 

användes. Som observatör placerade jag mig på sidan så att jag hade sikt över alla deltagarna i 

observationen. Kameran placerades på ett bord och ändrades vinkel vid behov. Som 

observatör höll jag mig neutral i aktiviteten då det var pedagogens förmåga till att använda sig 

av materialet som observerades, samt barngruppens beteende och intresse av aktiviteten och 

det material som pedagogen tilldelats och presenterade för barngruppen.  

Pedagogen blev tilldelad ett material i form av en canvastavla som visar en människokropp 

med några av kroppens organ. Huvudfokus på människokroppen-”dockan” är lungorna, vilka 

formats med hjälp av material som plastpåsar och sugrör, så att vid inblåsning av luft i 

sugrören så rör sig lungorna, ”dockan andas”. Med följde också ett kort stycke text om 

lungornas funktion, också tips på hur barnen kan bli medvetna om sina egna lungor, genom att 

hålla sina händer på bröstkorgen och andas in, ut, och då känna bröstkorgen blir större och 

mindre, för att demonstrera att lungorna ändrar storlek och vidgas när vi andas in, och blir 

mindre när vi andas ut. Texten bestod alltså av kort och allmän information om lungorna, och 

följde med som ett förslag till pedagogerna om vad de kunde samtala om.  

Intervjuerna tog mellan 10-15 minuter vardera. De pedagoger som intervjuades var också de 

pedagoger som jag tidigare observerat i barngrupp. De pedagoger som intervjuades hade 

innan fått ett informationsbrev, där jag informerade om ämnet för intervjun, samt att jag 

kommer använda mig av ljudinspelning vid intervjun och att pedagogen när som helst kan 

avböja att delta i intervjun och att pedagogen kommer vara anonym. Intervjuerna var 

individuella, pedagogerna intervjuades en och en. De två första intervjuerna gjordes i ett 

avskilt rum med stängd dörr för att vi inte skulle bli störda. De övriga tre intervjuerna gjordes 

på en annan avdelning i ett större öppet rum, men då barngrupp och resterande pedagoger var 

utomhus kunde intervjun ske i lugn och ro.  

 

Innan varje intervju informerade jag pedagogerna om hur intervjun kommer gå till, att jag 

kommer spela in intervjun och ställa de intervjufrågor jag har. Den intervjuade kommer vara 

anonym. Jag var tydlig i när intervjun startade genom att berätta ”nu börjar intervjun” och 

även tydlig i när intervjun var färdig. De intervjuade pedagogerna upplevdes innan intervjun 

litet nervösa, men vid start så upplevdes de flesta pedagogerna mer lugna och trygga i sin 

yrkesroll och att svara på intervjufrågorna.  

 

Databearbetning 
 

Vid planering av observationer och intervjuer hade jag kontakt med de avdelningar som jag 

skulle göra observationer och intervjuer på. I samtal med pedagoger på avdelningarna 

bestämdes att när jag lämnat ut informationsbrev och blankett så fick pedagogerna på vardera 

avdelning tid tills veckan efter att se över verksamheten med vilka dagar och tider som 

passade för observation och intervju. Jag förtydligade även att observationerna skulle ske före 
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intervjuerna. Jag tog sedan kontakt med pedagogerna på de avdelningar veckan efter och fick 

då datum och tidpunkt för när observationer och intervjuer kunde ske, observationerna 

började redan i slutet på samma vecka och fortsatte tillsammans med intervjuerna till veckan 

efter. Från utdelning av informationsbrev till sista intervjun var tidsintervallen två veckor. Vid 

varje observation använde jag videoinspelning. Videoinspelningarna transkriberades sedan 

utefter observationsmallen. Vid transkriberingen gjordes alla inblandades namn anonyma och 

kodades efter P som pedagog, och B1-B5 som barn och så vidare. Observationerna gjordes 

utefter en observationsmall. Observationerna gjordes under en 10 minuters period.  

Ljudinspelningarna vid intervjuerna antecknades ner efter intervjutillfällena. Pedagogernas 

svar analyserades sedan varje fråga för sig, och kategoriserades för att kunna jämföra och hitta 

sammanhang, skillnader, och likheter. Pedagogerna som intervjuades avidentifierades i de 

nedskrivna anteckningarna. Sammanlagt åtta intervjufrågor gjordes, samtliga pedagoger 

svarade på alla frågor.  
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Resultat 
 

 

Resultat för intervjufrågor 
 

Jag har sammanställt svaren i intervjuerna utefter frågeställningarna och för att förtydliga tagit 

med citat från intervjuerna. 

Hur pedagoger anser att de arbetar med människokroppen och 

vilka möjligheter och hinder de ser med detta arbete i förskolan  

 

Vid intervjufrågorna gällande pedagogers uppfattning om vad som var viktigt att ta upp i 

arbetet med människokroppen i förskolan svarade pedagogerna att det motoriska och nyttan 

med att röra på sig var det de ansåg vara av vikt för barn på förskolan att lära sig. 

Pedagogerna arbetar med motoriken genom olika aktiviteter som rörelselekar och gymnastik. 

Pedagogerna ansåg även hjärnan och hjärtat som viktiga delar av kroppens funktioner att 

barnen fick vetskap om, hjärnan eftersom det är den som styr vår kropp och hjärtat som 

pumpar runt blodet. Pedagogerna belyste vikten att lyssna till barnens intressen och därifrån 

arbeta vidare med vad barnen är intresserade av.  

 

”Utgå ifrån barnen. som steg nummer två se vad de kan om den kroppsdelen som vi kommer 

överens om, göra experiment och forska om kroppsdelen för att lära oss mer.” 

 

De flesta av pedagogerna kunde relatera till läroplanen i sitt arbete med människokroppen i 

förskolan, att det där står om hälsa och om motorik som är två stora element i arbetet kring 

barnen på förskolan. Någon pedagog tillade att de arbetar med grov och finmotorik utefter 

läroplanen men inte så teoretiskt tillsammans med barnen.  

 

”Det står ju om hälsa bland annat i läroplanen, det står om motorik. Där kommer vi ju in om 

kroppen.”  

 

Samtliga pedagoger ansåg att de har hur mycket möjligheter som helst till att arbeta med 

människokroppen i förskolan, att det egna intresset och kreativiteten avgör hur mycket 

möjligheter pedagogen själv skapar. Information och kunskap var alla pedagoger överens om 

som lättillgänglig, genom tillgången till internet och ”googla” och genom böcker och litteratur 

från bibliotek.  

 

”Det är ju så inom förskolan, vi har ju alla möjligheter som helst, därför det är så roligt. 

Eftersom vi får lägga upp ett sånt jobb som vi vill, idag kan man googla på saker och skaffa 

information, det finns liksom inga begränsningar.” 

 

De flesta av pedagogerna hade svårt att komma på något specifikt hinder eller svårigheter till 

att arbeta med människokroppen i förskolan. En pedagog nämnde att de ibland har för höga 

krav på sig själva och kan tänka att det material, det upplägg de har inte duger för 

barngruppen men oftast är det tvärtom, att barnen då själva kommer med idéer och utvecklar 

materialet. Brist på utrymme var även en pedagog som tog upp.  
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”Att sänka ribban lite också, inte göra det så vitt, så stort och göra det i liten skala. Inte göra 

det så stort, jag tror det är vi pedagoger som tänker att det inte duger, för barnen tycker 

oftast det är bra.” 

 

Hur pedagoger upplever att använda sig av ett färdigställt material 

om människokroppen 
 

Vid intervjufrågorna gällande hur pedagogerna upplever sig av att använda ett färdigställt 

material ansåg samtliga pedagoger att färdigställda material om människokroppen var bra att 

ha och använda sig av i förskolan, pedagogerna ansåg också att det behövs en blandning av 

färdigställda material och material man skapar själv, också tillsammans med barnen.  

 

”Det ena behöver inte utesluta det andra. Man kan rita en kropp, men också ha ett pussel där 

allt är färdigt. Jag kan tänka mig att man vill ha båda delarna.” 

 

Pedagogerna hade svårt att komma på något specifikt som kunde förbättra och underlätta 

arbetet med material om läran om människokroppen. Det som pedagogerna tog upp som 

kunde förbättra och underlätta arbetet med människokroppen i förskolan var att ha plats och 

utrymme till det, och även att ha material om kroppen synligt för barnen, då barnen 

automatiskt kommer intressera sig för det barnen ser, även att pedagogerna är medvetna om 

det material som finns och då använder sig av det.  

 

”Det underlättar alltid om man har material för barnen som är synligt i vår miljö.” 

 

Pedagogerna gav olika förslag till vad de ansåg vara ett bra sätt att ge barnen insikt om 

människokroppen. Det pedagogerna kom fram till var lärande genom lek, att barnen både får 

göra något konkret och röra på sig och lyssna och samtala om ämnet, och att barnen använder 

så många sinnen som möjligt. 

 

”Det är när barnen får använda så många sinnen som möjligt, använda sin syn, hörsel, 

känsel, smak sin lukt, då lär de sig som mest.” 

 

 

Samtliga pedagoger var positiva till användandet av det färdigställda materialet och uttryckte 

de ansåg materialet som spännande och roligt att barnen själv fick prova på materialet. Några 

av pedagogerna var oroliga att materialet kunde vara för avancerat och för skört, att det är 

viktigt att materialet håller för barnens händer.  

”Det tycker jag var jätte roligt, just att barnen fick blåsa, det gjorde det så konkret. Det 

visade jätte tydligt att vi har två lungor.” 

”Jag tyckte att det kändes lite svårt, lite avancerat för barnen. Att jag själv skulle varit mer 

förberedd med fakta.” 
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Resultat från observationer 
 

Syftet med observationen var att få svar på frågeställningen nedan. Med hjälp av 

observationerna vill jag studera hur pedagogerna använder sig av ett färdigställt material, om 

pedagogerna upplevs bekväma med materialet och dess användning i en barngrupp, och även 

hur de med hjälp av materialet kan fånga barnens intresse och uppmärksamhet. Jag studerar 

även hur materialet påverkar samspelet mellan pedagog och barn och om det inbjuder till 

samtal och frågor. Jag har sammanställt observationerna utifrån observationsmodellen.  I 

första tabellen står 1 för en enskild pedagog, i andra tabellen står 1 för en barngrupp.  

 

Hur pedagogerna upplevde det färdigställda materialet om 

människokroppen och hur barnen reagerade på aktiviteten 
 

Tabell 1: Observationer av pedagog. 

Observation av pedagog som 

använder det tilldelade 

materialet i barngrupp 

Stämmer 

helt 

Stämmer 

delvis 

Stämmer  

inte 

Stämmer 

inte alls 

Använder sig pedagogen av 

materialet? 

11111    

Använder sig pedagogen av 

tillhörande text? 

 

1 1111   

Använder pedagogen 

materialet under hela 

aktiviteten? 

11 111   

Inbjuder pedagogen barnen 

till samtal? 

11 111   

Ger pedagogen barnen frågor 

om materialet? 

11 111   

Låter pedagogen barnen 

berätta om materialet, det 

barnen ser? 

111 11   

Upplevs pedagogen 

trygg/bekväm med 

materialet?  

11 1 11  

 

 

Tabellen visar att samtliga pedagoger använde sig av det tilldelade materialet och delvis av 

den tillhörande texten. Pedagogerna använde sig av materialet under större delen av 

aktiviteten. Kommunikationen mellan barn och pedagog under aktiviteten bestod delvis av 

frågor pedagogen ställde till barnen om materialet och ämnet, och delvis av barnens frågor till 

pedagogen. Barnen fik även utrymme att berätta om materialet så som barnen uppfattade det. 

Tabellen visar att ungefär hälften av pedagogerna kände sig trygga med materialet och 
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resterande pedagoger kände sig något osäkra på hur pedagogerna skulle hantera och använda 

sig av materialet. 

 

 

Tabell 2: Observationer av barn. 

Observation av barngrupp Stämmer 

helt 

Stämmer 

delvis 

Stämmer  

inte 

Stämmer 

inte alls 

Sitter barnen still? 

 

111 11   

Ger barnen sin 

uppmärksamhet till 

pedagogen? 

111 1 1  

Ger barnen sin 

uppmärksamhet till 

materialet? 

111 11   

Upplevs barnen lyssna på 

pedagogen? 

111 11   

Svarar barnen på frågor om 

materialet? 

1111 1   

Ställer barnen egna frågor 

om materialet? 

11 111   

Börjar barnen prata om 

andra ämnen som ej var 

relevanta för själva 

materialet? 

1 11 11  

 

Tabellen visar att större delen av barnen i de fem barngrupperna (1 står för en barngrupp) gav 

sin uppmärksamhet till pedagogen, några barn i en barngrupp upplevdes ha svårt att 

koncentrera sig och ge sin uppmärksamhet till pedagogen. Barnen gav till större del och delvis 

sin uppmärksamhet till det tilldelade materialet som pedagogen visade och introducerade. 

Tabellen visar att barnen upplevdes ha lättare att svåra på frågor som pedagogen ställde än 

ställa egna frågor om materialet. Barnen höll sin uppmärksamhet delvis riktat till materialet 

och dess ämne när de pratade, ställde frågor och berättade. Några av barnen pratade om och 

ställde frågor som ej var relevanta för ämnet som materialet belyste.  

 

Sammanfattning av resultat 
 

Pedagogerna anser att de arbetar med människokroppens motorik i förskolan. Pedagogerna 

anser också de pratar tillsammans med barnen om vissa av kroppens organ, som hjärta och 

hjärna. Pedagogerna tog också upp att barnens intresse styr hur de lägger upp arbetet med 

läran om människokroppen, att utefter det barnen är intresserade av så utvecklar de aktiviteter 

för att få barnen så intresserade som möjligt.  

 

Pedagogerna var medvetna om att de genom sitt arbete med människokroppen i förskolan 

utgick från det som läroplanen för förskolan tar upp om hälsa och motorik. Pedagogerna var 
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överens om att de i förskolans verksamhet hade alla möjligheter att arbeta med 

människokroppen, och information var lättillgänglig. Det som pedagogerna tog upp som 

hinder var att kravet som pedagogen har på sig själv med att skapa ett dugligt och intressant 

material om människokroppen för barnen. Även brist på utrymme upplevdes som hinder.  

 

Pedagogerna upplevde det tilldelade materialet som intressant för barngruppen. Pedagogerna 

ansåg att ett färdigställt material som är synligt för barnen gör att barnen får intresse och en 

undran över materialet, och genom detta medföljer ofta lärande. Pedagogerna ansåg att 

förutsättningar för att använda sig av färdigställda material är att möjligheten till utrymme för 

materialet finns. Pedagogerna lyfte även fram vikten av att pedagogerna själva är medvetna 

om det material som finns tillgängligt på förskolan och då kan ta fram och använda sig av 

materialet. Även om pedagogerna var positiva till att ha färdigställda material om kroppen i 

förskolan belyste de även vikten med att skapa egna material, både pedagogerna och 

pedagogerna tillsammans med barnen. Pedagogerna var överens om att det behövs en 

blandning av färdigställda material om människokroppen och material som de kan skapa 

själv. Pedagogerna ansåg att material om människokroppen som ger barnen mest insikt är 

material som är konkreta och tydliga, gärna material som blir som en lek och där barnen även 

får röra på sig och samtala för att inte endast sitta still och lyssna. 

Observationen med pedagogen visar att pedagogerna använde materialet som det var tänkt, 

pedagogerna lade större fokus kring själva materialet än vad de gjorde kring den tillhörande 

texten. Alla pedagoger lät barnen vara delaktiga i aktiviteten och inbjöd till frågor om 

materialet. Pedagogerna lät barnen vara delaktiga i aktiviteten genom att benämna de olika 

delar på materialet samt att fråga barnen vad de trodde de olika delarna var för något.  

Undersökningen visar att pedagogerna i huvudsak lyckades få barnens uppmärksamhet med 

hjälp av materialet och sig själva. Barnen upplevdes villiga att både svara på de frågor 

pedagoger ställe och ställde även egna frågor till pedagogen kring materialet.  
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Diskussion  
 

 

Tillförlitlighet 
 

De resultat som denna undersökning har fått fram om pedagogers arbete med ämnet 

människokroppen i förskolan är endast representativt för de två avdelningar där 

undersökningen är genomförd. De intervjuade pedagogernas syn på sitt arbete med 

människokroppen är typiskt just för dem och inte generellt för pedagoger överlag. Denna 

undersökning är uppbyggd på observationer av pedagogen i en aktivitet om människokroppen 

och på intervjuer med respektive observerad pedagog, vilket gör att det är de observerade 

pedagogernas handlingar, samt pedagogernas egna åsikter och meningar som kommer till 

uttryck i undersökningen. Observationerna och intervjuerna har utförts av mig. Efter att ha 

tittat på videoinspelningarna från observationerna och lyssnat på ljudinspelningarna från 

intervjuerna transkriberades detta. Sedan sågs videoinspelningarna och hördes 

ljudinspelningarna ytterligare gånger för att säkerhetsställa att transkriberingarna var korrekt. 

Jag är medveten om att genom bearbetningen och sammanställningen av det insamlade 

materialet kan detta ha påverkats genom mina egna tolkningar.  

 

Sammanfattning  
 

I resultatet ovan lyfts det fram att pedagogerna i arbetet med människokroppen med barnen i 

förskolan fokuserar mer på det motoriska än på kroppens biologiska organ. Detta kan kopplas 

till att mindre barn inte upplevs ha någon större förståelse för kroppens inre organ och dess 

funktioner (Andersson, 2000) vilket då gör att pedagogerna fokuserar på de områden barnen 

upplevs ha större förståelse för, som barns motorik. Barn behöver röra på sig för sin motoriska 

utveckling och gör det också ofta (Wikland, 2000).  

Pedagogerna tog också upp att barnens intresse styr hur de lägger upp arbetet med läran om 

människokroppen, att utefter det barnen är intresserade av så utvecklar de aktiviteter för att få 

barnen så intresserade som möjligt. Genom att pedagogerna la upp och formade arbetet med 

människokroppen efter barnens intresse gav det barnen utrymme för egna tankar och idéer 

och plats för reaktioner och eget agerande (Thulin, 2006).  

I resultaten klargjordes också att pedagogernas möjligheter till att arbeta med 

människokroppens inre organ var stor, men upplevdes inte vara i fokus bland förskolans alla 

moment och lärandemål. I förskolans styrdokument (Skolverket, 2010) står det övergripande 

om kunskapsmålen i naturvetenskapliga ämnen och de klargör då inte exakt och konkret om 

de kunskapsmålen. Detta gör att pedagogen får tolka vad som ingår i de naturvetenskapliga 

ämnena (Andersson, 2011). Detta kan vara en tolkning kring varför läran om 

människokroppen ibland hamnar i bakgrunden i jämförelse med området kring motorik.  

Observationsstudien visar att pedagogerna använder materialet som det var tänkt, men lade 

mindre fokus på den tillhörande texten. Undersökningen visar att pedagogerna i huvudsak 
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lyckades få barnens uppmärksamhet med hjälp av materialet och sig själva. I resultatet lyftes 

pedagogernas reflektion fram om att man vid arbetet med människokroppens kan använda sig 

både av färdigställda material och icke färdigställda material, material som pedagogerna 

och/eller barnen kan skapa själva. Det finns ingen regel för hur man bäst lär barn om 

naturvetenskapliga ämnen men forskning visar att samspelet mellan pedagog och barn och 

frågor dem emellan är positivt för barns lärande (Zetterqvist & Kärrqvist, 2007).  

 

Resultatdiskussion 
 

I resultatet ovan lyfts det fram att pedagogerna i arbetet med människokroppen med barnen i 

förskolan fokuserar mer på det motoriska än på kroppens biologiska organ. Är motoriken 

viktigare än läran om kroppens biologiska organ? Att motoriken ges prioritet i förskolan kan 

bero på att läroplanen för förskolan talar mycket om det:  

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och 

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

    Lpfö98, Skolverket (2010) s.10 

Mellberg (1993) anser att barn har ett stort behov av att få röra sig. Genom rörelsen så kan 

barnen uttrycka olika sinnesstämningar och känslor och då få utlopp för detta genom rörelse. 

Genom kroppen kan också barnen få en uppfattning om sin egen plats i den omgivning de 

befinner sig i och om sig själva. Att barnen ska kunna bemästra sina muskler och sin kropp är 

även en absolut nödvändighet för den viktiga leken.  

I resultaten klargjordes också att pedagogernas möjligheter till att arbeta med 

människokroppens inre organ var stor, men upplevdes inte vara i fokus bland förskolans alla 

moment och lärandemål. Är arbetet med människokroppen i förskolan något som bör 

uppmärksammas? Eller kommer arbetet med kroppens biologiska funktioner ge större effekt, 

vara tydligare och mer fördelaktigt om man väntar med arbetet kring kroppens organ tills 

barnen blir större och börjar i skolan? Carey (1985) har undersökt små barns tankar kring 

människokroppen och kom då fram till att de minsta barnen har en uppfattning om att vi har 

blod och ben i vår kropp, och att barn upp till nio år vet om att vi har hjärta och blodomlopp. I 

undersökningen lyftes det fram att barn under sju år inte hade någon kännedom om lungorna 

och dess funktion. Är detta något som har sin grund i att arbetet med människokroppen ej 

varit framstående bland pedagogerna i barngruppen eller är kunskaper om kroppens inre 

organ för abstrakt och svårt att förstå för yngre barn? Även Andersson (2000) har i sin 

forskning tolkat att små barn i fyra till fem årsåldern har svårt att förstå om kroppens inre 

organ och dess funktioner. I mina resultat visade barnen intresse för materialet om 

människokroppens organ. Barnen uppmärksammade pedagogen som använde sig av 

materialet, och barn och pedagog hade en dialog tillsammans om materialet och frågor och 

svar kring materialet ställdes både från barnens och pedagogens håll. Genom resultaten visar 

det sig att det är möjligt att ha en lärandesituation om människokroppen på förskolan, då barn 

lär sig av det som intresserar och engagerar dem.  
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I undersökningen lyfte de intervjuade pedagogerna fram att de anpassar arbetet med 

människokroppen i förskolan utefter det barnen upplevs intresserade av. Aktiviteter för 

barnen i förskolan bör utformas och planeras så att barnen upplever de olika aktiviteterna som 

lustfyllda och inspirerande, samtidigt behövs struktur för att lärandemomentet ska bli så 

tillfredställande som möjligt, utan att bli för styrt. I inledningen tog jag upp Trageton (1996), 

som var kritisk mot en allt för strukturerad lek, men erkänner även fördelarna med struktur. 

För att koppla tillbaka till arbetet med människokroppen i förskolan, kan aktiviteten byggas 

upp genom att pedagogen ser efter vad barnen upplevs ha störst intresse av inom 

ämnesområdet människokroppen, och utifrån det forma en aktivitet eller tema. Pedagogen 

strukturerar då upp en aktivitet eller tema utifrån barnens intresse. Under 

observationsstudierna jag gjorde då pedagogerna blivit tilldelade ett material om 

människokroppen med fokus på lungorna och dess funktion, så höll de observerade 

pedagogerna aktiviteten öppen för barnen att intressera sig för andra saker än just lungorna. 

Barnen uppmärksammade andra organ i människokroppen vilket pedagogen bemötte. Detta 

kan tolkningsvis ha bidragit till att barnen upplevdes fortsatt intresserade och fokuserade 

under aktivitetens gång, då barnen fick utforska det som barnen visade intresse för. Att 

använda sig av färdigställda material kan kopplas till att pedagogen har strukturerat upp och 

planerat material för att skapa en så bra lärandemiljö för barnen som möjligt. Att även ha 

material som ännu inte är färdiga ger barnen utrymme att använda sin egen fantasi och 

kreativitet och komma på egna lösningar och utmana barns eget skapande. 

Det tilldelade materialet, som var en ritad människa på en canvastavla, visade några av 

människans inre organ. Huvudfokus på den ritade människan var lungorna, som också den 

tillhörande texten handlade om, men människan hade även andra organ ditsatta, som 

luftstrupe, hjärta, lever, magsäck, matstrupe och tarmar. Observationsstudien visar att 

pedagogerna använde sig mer av det tilldelade materialet än av den tillhörande texten. Kan det 

ha att göra med att barnen var intresserade av andra delar av kroppen? Johansson och 

Pramling Samuelsson (2007) beskriver hur barns lek av tradition har setts som barnens 

individuella projekt, medan lärarnas projekt har varit att hålla i själva lärandet och de 

strävansmål som var. Johansson och Pramling Samuelsson (2007) belyser att idag så 

framställs ofta lust och engagemang som villkor för det som avgör lärandets karaktär, och att 

barns lärande hänger ihop med barnens intresse, att när barn fångas av något som upptar deras 

engagemang så lär sig barn som bäst. Därav blir barns lek en väg till lärande. Under 

observationsstudierna uppmärksammade jag att barnen i den observerade barngruppen 

upplevdes intresserade även av de andra av kroppens organ som fanns synliga på det 

tilldelade materialet, canvastavlan. Den deltagande pedagogen lät barnen uppmärksamma de 

övriga organen barnen upplevdes intresserade av, istället för att direkt försöka återgå till det 

tilltänkta lärandemålet om lungornas funktion. Att pedagogen följde med barnens intresse och 

det barnen visade engagemang för visar på det som Johansson och Pramling Samuelsson 

(2007) tagit upp om att lärande sker då barn visar engagemang och intresse för någonting de 

vill undersöka och ta reda på. Pedagogen kan då antas ha valt att följa med i barnens intresse 

för att då skapa en lärandesituation, som då fortfarande handlade om materialets ämne, vilket 

var läran om människokroppens inre organ.  
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Slutsats 
 

Från resultaten framgår det att det faktiskt går att skapa ett lärande om människokroppen och 

dess organ på förskolenivå. Den mekaniska demonstrationen av lungornas funktion verkade 

intressera barnen, och de visade även intresse för de andra organen. Användandet av redan 

färdigställt material kan bidra till en bättre lärandemiljö i förskolan. 

Det var också framgångsrikt att låta barnen själva ställa frågor om andra organ utöver 

lungorna, då det verkade hålla barnens intresse till ämnet. 

Det framgick att pedagoger idag med hjälp av bland annat Internet har stor möjlighet att bilda 

aktiviteter kring människokroppen som tema, och att de inte upplevde några hinder för att 

genomföra sådana aktiviteter. 

Slutligen visade det sig att det fanns ett fokus på kroppens motorik snarare än inre organ. Att 

förklara denna uppdelning ligger dock utanför detta arbetes omfattning. 

 

Vidareutveckling av material inom ämnet 
 

Några förslag på utvecklande av modellen av människokroppen med fler mekaniska 

demonstrationer. 

Modellen av människokroppen på canvastavlan skulle kunna utvecklas. Fler av organen 

skulle kunna göras interaktiva. Man skulle kunna bygga ett enkelt blodomloppssystem med ett 

genomskinligt plasthjärta (en enkel handpump) som visar hur blodet rör sig när hjärtat slår. 

I inledningen skrev jag om hur undersökningen skulle kunna åskådliggöra pedagogers arbete 

med människokroppen i förskolan. Jag tycker att resultatet visar på att den här typen av 

material kan användas positivt i förskolan. De intervjuade pedagogerna upplevde materialet 

som användbart, då det lyckades hålla barnens intresse. Att barnen har intresse för aktiviteten 

är ju en av de grundläggande tankarna bakom dagens läroplan för förskolan. 

Barnen ska få möjlighet att utveckla sin förmåga att iaktta och reflektera. Förskolan ska vara 

en levande social och kulturell miljö som stimulerar barnen att ta initiativ och som utvecklar 

deras sociala och kommunikativa kompetens. Barnen ska också ha möjlighet att enskilt 

fördjupa sig i en fråga och söka svar och lösningar. – Lpfö98, Skolverket (2010) s.6 
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Bilaga 1. ”Informationsbrev till pedagoger” 
 

Hej! 

Jag heter Erika Carlsson och studerar på distans på förskollärarutbildningen vid Karlstad 

Universitet. Jag är nu inne på mitt sista år och ska nu göra examensarbete på 15 p. arbetet 

kommer att handla om hur pedagoger arbetar med kunskap om människokroppen i förskolan. 

Jag har valt att genomföra intervjuer och därför skulle jag vilja komma och intervjua Er. 

Intervjuerna kommer att spelas in för att jag inte ska behöva anteckna under tiden. Intervjun 

är frivillig och kan avbrytas när som helst. Intervjun beräknas ta som längst 30 minuter.  

Intervjuerna kommer vara helt anonyma, inga namn eller kommun kommer att nämnas i 

arbetet. Efter arbetets slut raderas materialet.  

Intervjufrågorna kommer att handla om hur pedagogen upplever de arbetar med läran om 

människokroppen i förskolan, vilka material och kunskaper som finns till hands.  

Den tid för intervjun vi kom överens om är ______dagen den _____ kl._____  

  

Vid frågor får ni gärna höra av er till mig,  

Tack på förhand!  

  

Erika Carlsson   

Telefon nr: 07x-xxx xx xx 

Mail: xxx@x.x 
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Bilaga 2. ”Samtyckesblankett” 
 

Hej! 

Jag heter Erika Carlsson och studerar på distans på förskollärarutbildningen vid Karlstad 

Universitet. Jag är nu inne på mitt sista år och ska nu göra examensarbete på 15 p. arbetet 

kommer att handla om hur pedagoger arbetar med kunskap om människokroppen i förskolan. 

Jag kommer att erbjuda pedagogerna på Er förskola ett material om läran om 

människokroppen, detta material ska pedagogerna sedan använda i barngruppen. Jag kommer 

att genomföra observationer i barngruppen för att följa hur materialet används och får för 

respons. Jag kommer att använda videokamera för att kunna få med både vad barnen gör och 

vad de säger. Detta för att kunna utarbeta ett lärorikt och roligt material för barn om 

människokroppen! 

Det kommer inte förekomma några namn i det färdiga arbetet. Alla barns namn kommer att 

avkodas, barnen kommer att benämnas som A1 till A10, och B1 till B10. Deltagandet är 

frivilligt och kan avbrytas när som helst. Det är bara jag som kommer att ha tillgång till 

videoinspelningarna och svaren kommer endast att användas i min vetenskapliga forskning. 

Efter arbetets slut raderas videoinspelningarna.  

Jag vill att ni vårdnadshavare fyller i lappen nedan för att godkänna att jag observerar era barn 

med hjälp av en videokamera. Enligt de forskningsetiska principerna ska alla barn som inte 

ännu är myndiga ha vårdnadshavarnas medgivande.  

 

Jag tillåter att mitt barn får videofilmas: Ja □  Nej □  

 

Barnets namn:……………………………………………………………………………… 

 

Vårdnadshavares underskrift:……………………………………………………………… 

 

 

 

 

Vid frågor får ni gärna höra av er till mig,  

Tack på förhand!  

  

Erika Carlsson   

Telefon nr: 07x-xxx xx xx 

Mail: xxx@x.x 
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Bilaga 3. ”Intervjufrågor” 
 

 Vad tycker du är viktigt att ta upp med barnen gällande kroppen och dess funktioner? 

 

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

kroppen? 

 

 Vad anser ni att ni har för möjligheter till att arbeta med människokroppen i 

förskolan? Finns det utrymme eller tillgång till material och kunskap för att arbeta 

med människokroppen? 

 

 Vad ser ni för svårigheter till att arbeta med läran om människokroppen i förskolan? 

Finns det brist på tid, material eller kunskap?  

 

 Finns det något som skulle kunna förbättra eller underlätta att arbeta med material om 

läran om människokroppen?  

 

 Är färdigställda material om läran om människokroppen någon som ni ser intressant 

eller ej? Och på vilket sätt? 

 

 Hur anser du att man ger barnen mest insikt om människokroppens biologiska 

funktioner? 

 

 Hur upplevde du dig av att använda det tilldelade materialet om lungornas funktion? 
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Bilaga 4. ”Observationsmanual”  
 

Observationsmanual 

 

Barnen kommer bli uppdelade i grupper på 3-5 barn tillsammans med en pedagog. 

Närvarande personer: observatören, en pedagog och en barngrupp på 3-5 barn. Sammanlagt 

planerat 5 olika observationer (pedagogerna som är delaktiga i observationerna kommer även 

att intervjuas).  

Observatören kommer att använda sig av videoinspelning under aktiviteten. 

Aktiviteten och observationen beräknas ta ca 10 minuter vardera. 

Observatören kommer sitta i främre delen av rummet på samma sida som pedagogen som 

håller i aktiviteten. Observatören håller sig neutral i aktiviteten då det är pedagogens förmåga 

till att använda sig av materialet som ska observeras, samt barngruppens beteende och intresse 

av aktiviteten och det material som pedagogen tilldelats och presenterar för barngruppen.  

Pedagogen kommer bli tilldelad ett material i form av en canvas tavla som visar en 

människokropp med några av kroppens organ. Huvudfokus på människokroppen-”dockan” är 

lungorna, vilka formats med hjälp av material som plastpåsar och sugrör, så att vid inblåsning 

av luft i sugrören så rör sig lungorna, ”dockan andas”. Med följer också ett kort stycke text 

med om lungornas funktion, också tips på hur barnen kan bli medvetna om sina egna lungor, 

genom att hålla sina händer på bröstkorgen och andas in, ut, och då känna bröstkorgen blir 

större och mindre, för att demonstrera att lungorna ändrar storlek och vidgas när vi andas in, 

och blir mindre när vi andas ut.  
 

Vid observation av pedagog har följande observerats;  

 

Använder sig pedagogen av materialet? Både tavlan och eller texten? Under hela aktiviteten 

eller delar? 

Upplevs pedagogen trygg och bekväm med materialet? Talar pedagogen lugnt? 

Inbjuder pedagogen barnen till samtal? Ger pedagogen barnen frågor om materialet? 

Låter pedagogen barnen berätta om materialet, det barnen ser? 

 

Genom att observera pedagogen i aktiviteten då materialet används, kan frågeställningen om 

hur pedagogerna använder det material de blivit tilldelade undersökas.  

 

Vid observation av barngrupp har följande observerats; 

Sitter barnen still?  

Ger barnen sin uppmärksamhet till pedagogen? Till materialet? 

Upplevs barnen lyssna på pedagogen? Svarar barnen på frågor om materialet? Ställer barnen 

egna frågor om materialet? 

Börjar barnen prata om andra ämnen utefter själva materialet? 
 

  


