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Abstract  

The purpose of my study is that I have examined children age 4 years and 5 years of their 

perceptions about the body's internal organs, and if they know where they are sitting in the 

body, and what their perception of organ systems. I have compared their perceptions and 

thoughts about the internal organs, to see their similarities and differences it is about childrens 

perceptions and thoughts dependent if they is 4-respektive 5- years old. 

The results that I got from my examination was that they showed me a big variety by their 

earlier perception about the organs. Some had knowledge of the name, some had of the 

function and some of the place of the organ brain, heart, lungs, stomach, liver and intestines. 

All these knowledge about the organs was a variety on and you could see similarities and 

differences in the different ages. One example about a different is that it was a four year old 

child that could the name of the stomach and the stomach function while there was three five 

years old children that could the brains name, function and place.  

Keyword:  Organs, children's performances, placement organs and organs function. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sammanfattning 

 Syftet med min studie är att jag har undersökt barn i åldern 4 års ålder respektive 5 års 

föreställningar om kroppens inre organ och om de vet vart de sitter i kroppen, samt vad de har 

för uppfattning om organsystemens funktion. Jag jämförde deras uppfattningar och tankar 

kring olika organen, se vilka likheter och skillnader det finns angående barnens förställningar 

och tankar beroende på om de är 4- respektive 5 år.   

Resultatet av min undersökning visar att det var en stor variation på barnens föreställningar 

om organen hjärna, hjärta, lungor, magsäck, lever och tarmar. Vissa hade kunskaper om 

namnen, vissa hade om organens funktion samt vissa om organens plats. Alla dessa kunskaper 

om organen varierade och man kunde se  likheter och skillnader mellan åldrarna. Ett exempel 

på skillnader är att det var bara ett fyraårigt barn som kunde magsäckens namn och funktion 

medans det var tre femåriga barn som kunde hjärnans namn, funktion och plats.  

Nyckelord: Organ, barns föreställningar, organens placering och organens funktion.  
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Inledning 

Vår kropp är en viktig hörnpelare i vårt liv och vi lär oss successivt allt mer om hur vi bäst 

ska ta hand om oss själva, det gäller både det lilla barnet och oss vuxna. Vi lever i ett ständigt 

flöde av information och fakta, och våra barn lever mitt i detta samhälle och de lär sig om 

kroppen från förskolan, föräldrar, TV, filmer, internet, dataspel, bordsspel, radion, 

barnprogram etcetera (Elfström, Nilsson, Sterner, Wehner-Godée, 2008). Naturkunskap 

handlar bl.a. om frågor som rör människan och naturen runt omkring oss och vi människor har 

en nyfikenhet och ett behov av att veta mer om samband mellan oss själva och vår omvärld. 

Vi gör detta genom att finna svar på frågor som kan beskriva och förklara vår värld 

(Regeringskansliet, 2010: G. Helldén, G. Jonsson, I. Karlefors, A. Vikström, 2010). En brist i 

förskolans läroplan är att den inte tar upp något som har med att stimulera barnen till att lära 

sig om kroppens inre organ. Det som den tar upp som har ett samband med kroppens organ är 

ämnet hälsa. I läroplanen står det att förskolans mål är att ”förskolan ska sträva efter att varje 

barn utvecklar förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande” 

(skolverket, 2010 sid.10) Detta kan tolkas att vi ska ta hand om våra kroppar och att barnen 

blir mer medvetna om sina kroppar om de vet vad som försiggår inne i sin egen kropp. Det 

har kommit fram i studier att elever tycker att naturvetenskap är ett svårt ämne och det har lett 

till en negativ bild av ämnet (Thulin, 2011). Om barnen får beröra detta ämne, 

naturvetenskap, tidigt, då blir det lättare senare i skolan att förstå naturvetenskapliga 

sammanhang och begrepp (Thulin, 2011).    

En annan studie som utgår från elever i årskurs 9 visar att de elever i studien har en lång 

erfarenhet om vad som händer med maten i kroppen och att den erfarenheten är från förskolan 

till grundskolans senare år. Granklint (2008) skriver att hon ”…fokuserar på elevers sätt att 

tolka den egna kroppens uppbyggnad och funktion, samt hur dessa tolkningar påverkar sättet 

att resonera och argumentera i ett antal hälsorelaterade frågor…” (Granklint, 2008, sid. 7). 

Hon skriver om att hennes frågeställningar var begränsade till vad som händer när vi äter mat, 

dricker vatten och tar en värktablett. Hennes avsikt med dessa frågor var att hon ville göra 

dem så elevnära som möjligt med händelser som ingick i elevernas vardag. Hennes 

utgångspunkt är att eleverna lär sig utifrån den sociala miljön som skola, TV, familj osv. Hon 

utgick från elevers föreställningar om kroppens uppbyggnad och funktion. För att veta matens 

väg genom kroppen fick de rita matens väg och de organ som de trodde maten passerade. 

Alltså, blev det samtidigt elevernas föreställningar om var i kroppen de olika organen satt, 

liksom organens funktioner när maten passerade som hon undersökte. Det som kom fram i 

studien var att barnen inte såg sambanden mellan organsystemen men de hade kunskaper om 

matspjälkningssystemet uppbyggnad och funktion. Granklint (2008) tar upp att Blum (1977) 

gjorde en studie med vuxna som var 19-51 år. Det visade sig att de hade samma kunskaper 

som barn har, men det visade sig också att vissa vuxna stack ut för att de hade varit tvungna 

att söka på internet om ett visst organ som led till att de hade mer kunskap om ett visst 

specifikt organ.  

Det har blivit ett ökat krav på att barn ska utveckla olika förmågor och ett kunnande i 

förskolan och man menar att lärarna ska skapa förutsättningar för att barn lär sig (Pramling & 

Pramling Samuelsson, 2008). Man menar vidare att ett barn i förskolan ska bli stimulerad till 
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att utveckla sin förmåga att utforska, samtala, urskilja och ställa frågor. (Pramling & Pramling 

Samuelsson, 2008; Skolverket, 2010). Förskollärare ska arbeta målmedvetet och arrangera en 

verksamhet där barnen blir aktiva i sitt meningsskapande. Barn är lekande och lärande 

individer och grunderna för individens utveckling läggs i förskolan (Pramling & Pramling 

Samuelsson, 2008) så det är viktigt att förskolan stimulerar barnen genom ett lustfyllt lärande 

utveckla sina förmågor, sina färdigheter och sitt kunnande om olika ämnen 

(Regeringskansliet, 2010). Ett ämnesområde i detta sammanhang är naturvetenskap, 

delområdet biologi (Regeringskanslitet, 2010). Detta illustreras i förskolans läroplan, Lpfö98 

(Skolverket, 2010) i riktlinjen ”Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen 

genomförs så att barnen stimuleras och utmanas i sitt intresse för naturvetenskap och 

teknik…” (Skolverket, 2010 sid. 11). Förskollärarna ska förbereda barnen för en okänd 

framtid i förskolan och skolan, med andra ord ska pedagogerna i förskolan öppna dörrarna 

och finna möjliga vägar till naturkunskapens värld för alla barn. Viktiga erfarenheter som 

barn gör kommer att vara ett stöd för barnens utveckling av deras förståelse av sin omvärld, 

speciellt sin egna kropp som de kommer att leva med i hela sitt liv (G. Helldén, G. Jonsson, I. 

Karlefors, A. Vikström, 2010).   

En individ kan inte anpassa sig med en gång till en ny verklighet som han upptäcker och som 

individen gradvis bygger upp. (Piaget, 1988). Piaget menar att barn väljer ut och tolkar sina 

erfarenheter utifrån strukturer som barnen redan har. Barnen förändrar dessa strukturer 

successivt så att de hela tiden kan få in ännu mer sammansatta sätt att se verkligheten 

(Askland, Sataöen, 2003).  
 

Piaget utvecklade stadieteori för kognitiv utveckling och där  ingår det 1) sensoriskt-

motoriska stadiet, 2) preoperationella stadiet och 3) de abstrakta operationernas period 

(Kroksmark, 2011). I min studie fokuserar jag på det preoperationella stadiet, vilket vanligen 

inträffar när barnen är 2-6 år. Detta stadie är ett tillstånd som är ett normalt övergångsstadium 

i utvecklingen mellan det språkligt outvecklade spädbarnets sensomotoriska stadium och det 

konkreta operationernas stadium. Det konkreta operationernas stadium menas med barn i 

skolåldern (Furth, G & Wachs, 1978) Under det här stadiet så är barnens förmåga att ta 

utgångspunkt i klassificeringar, relationer och kvantiteter begränsad medan utvecklingen av 

symboliska funktioner är i full gång (Kroksmark, 2011). Barnet försöker föreställa sig saker 

och ting, händelser, personer och situationer som inte är närvarande, det tecknar, låtsas, 

berättar, leker etcetera. (Kroksmark, 2011) Fyraåringens kunskaper är ännu inte förankrade i 

en ram av konsekvent tänkande och handlande och det gör att fyraåringens värld därför är 

fylld med olika missuppfattningar. (Furth, G & Wachs, 1978). Barn har ett egocentrerat 

tänkande och det kan ses genom det sätt som barnen ställer frågor. Men efter sju årsålder kan 

barnen inse att vissa frågeställningar som de kanske inte riktigt förstod innan (Piaget, 1988).  
 

Skolans lägsta klasser har nått det konkreta operationernas stadium och det menas med att de 

har börjar utveckla de första konsekventa tankefigurerna. Möjligheterna som ges är att de 

skapas fasta begrepp och gör så att de blir medvetna om de inre reglerna för vetande. Denna 

nya förmåga till moget tänkande är lämplig att koncentreras tidigast vid fem eller sex årsålder, 

men knappast tidigare. Barnen i den åldern är mogna för detta och tycker inte att det är tråkigt 

att förklara orsaker till vissa förteelser och de tycker om att göras medvetna om sin nyfunna 

intellektuella kapacitet samt att de gläds åt att använda sin nyförvärvade intellektuella 

förmåga som de har fått (Furth, G, H. & Wachs, H.1978).  
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Variationsteorin är en teori som genomsyrar min intervjumetod med människofiguren. 

Variationsteorin har framkommit ur fenomenografisk forskning där man studerar människors 

sätt att uppfatta, tänka och förstå något ( Pramling Samuelsson, 2008). Barn konstruerar en 

meningsfull bild av sin värld genom att manipulera och studera sin omvärld både fysiskt och 

begreppsligt (Elfström, Nilsson, Sterner, Wehner-Godée, 2008). Barnen och världen ingår i en 

helhet där de relaterar till varandra. När ett barn löser en uppgift är det barnens erfarenheter 

och hur de uppfattar uppgiften eller situationen som kommer fram inte barns kunskaper. 

Barnen uppfattar sin omvärld utifrån sina egna erfarenheter och det är dessa erfarenheter och 

uppfattningar som har betydelse för barns lärande. I en grupp finns alltid en variation vad 

gäller erfarenhet och uppfattningar hos varje barn i samma ålder. Ett och samma fenomen kan 

varje barn få olika uppfattningar om. (Sheridan, Pramling Samuelsson, Johansson, 2011; 

Pramling, Pramling Samuelsson, 2008).  
 

De erfarenheter som barnen får bär de med sig hela livet och dessa erfarenheter har bara 

barnet själv tillgång till. Det är stor variation på erfarenheterna som barnen gör och det är den 

variationen på erfarenheter som gör att det sker en utveckling. Utifrån detta betraktas barns 

lärande från vad de kan, har lärt sig, hur de lärt sig och vad de vet (Sheridan, Pramling 

Samuelsson, Johansson, 2011; Helldén, Jonsson, Karlefors, Vikström 2010). Inom denna teori 

är urskiljande viktigt, dvs.  vi måste urskilja vissa aspekter ur mångfalden av information 

eftersom vi människor har en begränsad förmåga att hantera och uppfatta vår värld.  Vi kan 

t.ex. inte förstå att ett hjärta är ett av kroppens organ om inte de andra organen också visas 

eller nämns. Med andra ord, vi lär oss att urskilja olika aspekter av vår omvärld (Pramling,  

Pramling Samuelsson, 2008; Helldén, Jonsson, Karlefors, Vikström 2010). Det som är viktigt 

att tänka på är att det är vad man vill att barnen ska utveckla en förståelse för som 

variationsteorin används till (Pramling & Pramling Samuelsson, 2008).  

 

Syfte och frågeställningar  

Syftet med min studie är att undersöka små barns föreställningar om människans inre organ. 

Jag ska jämföra barn i 4 års ålder med 5 års ålder med avseende på deras föreställningar om 

kroppens inre organ, om var de olika organen finns i kroppen, samt vad deras funktion är.  

Mina frågeställningar är:  

1. Vilka föreställningar har 4- respektive 5-åriga barn om kroppens inre organ med 

avseende på hjärnan, hjärtat, lungorna, levern, magsäcken och tarmarna?   

2. Vad har 4- respektive 5-åriga barn för uppfattning om organens funktion?  

Metod  

Urval  

Jag har valt att använda mig utav två förskolor i en mellansvensk kommun. Ett kriterier för 

urvalen var att barnen skulle vara 4-5 år. Båda förskolorna hade tre avdelningar och jag valde 

en avdelning per förskola. De två avdelningarna som jag hade barnintervjuer på hade barn i 

åldrarna 4-6 år, och jag kände inget av barnen sedan tidigare. Jag intervjuade barn i åldrarna 4 

– 5 år, det blev sammanlagt 10 barn utifrån båda förskolorna. Målsättningen var att intervjua 

20 barn, men det var ett stort bortfall beroende på dels att flera barn var lediga den dagen 

intervjuerna genomfördes och dels på att många samtyckesbrev inte hade kommit in. Vid 
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själva intervjun frågade jag varje barn om det gick bra om jag spelade in och jag berättade att 

efter arbetet var klart skulle jag radera allt. Alla svarade ja till det. Tre barn visade tydligt med 

sitt kroppsspråk under intervjun att de inte ville vara med så dessa intervjuer ingår inte i den 

vidare analysen. Jag redovisar således resultatet från sju intervjuer, tre fyraåringar och fyra 

femåringar.  

Datainsamlingsmetoder  

Min studie baseras på semistrukturerade intervjuer som är en kvalitativ intervjumetod 

(Bryman, 2011). Jag valde att använda den metoden för att kunna ha öppna frågor och sedan 

följdfrågor. Jag valde att dela upp mina intervjufrågor i tre frågeområden som handlar om 

organens namn, plats i kroppen och funktion. Det gjorde jag för att få fram så mycket som 

möjligt av barnens föreställningar.  

För att underlätta intervjun valde jag att använda mig av en människofigur som jag hade ritat 

upp på fyra A3 papper som jag gjorde till ett stort papper (57,5*87,5 cm). Sen hade jag ritat 

människans inre organ för sig och klippt ut dem i olika delar. Jag använde mig av detta sätt 

för att barnen skulle få en symbolik till det hela (Figur 1). 

 

 
Figur 1. Fotografi på den tecknade människokropp och de olika organen som jag använde mig 

av under intervjuerna med barnen. Inspiration till de inre organ som jag hade målat och klippt 

kommer från Vigué-Martin (2006). 

Procedur 

Jag mejlade cheferna för förskolorna för att fråga dem om jag fick genomföra intervjuerna på 

deras förskolor, och när jag fick klartecken från förskolecheferna ringde jag till förskolorna 

för att boka in datum då jag kunde komma till förskolan. Jag bokade två möten med varje 

förskola, ett för att dela ut samtyckesbreven som jag hade skrivit till vårdnadshavarna (Bilaga 

1) och ett för att genomföra intervjuerna.  

Jag hade förberett en teckning över människokroppen och de inre organen som intervjun 

skulle behandla. Organbilderna som jag hade målat och klippt ut utifrån en bok som heter 
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Atlas över människokroppen skriven av Vigué-Martin (2006). Intervjun skedde i ett enskilt 

rum på förskolan på ett stort bord där pappret fick plats. Jag intervjuade ett barn i taget och för 

varje barn jag intervjuade så berättade jag vad vi skulle göra, att jag skulle spela in och om det 

var okej för barnet och att jag skulle radera inspelningarna när arbetet var klart. Jag berättade 

också varför jag spelade in och jag fick alla barns godkännande. Vi genomförde intervjun 

genom att prata om ett organ i taget, vad det heter, var det sitter och vad organet används till 

(Bilaga 3). Efter intervjun är barnens namn avidentifierade och jag använde mig av namnen 

B1-B7samt ålder, det såg ut såhär t.ex. ”B1- 5 år” 

Databearbetning 

Jag spelade in intervjuerna på en ljudspelare som jag sedan transkriberades ner till ett word 

dokument. Barnens svar bearbetades utifrån intervjusvaren om de olika organen (hjärna, 

hjärta, lungor, magsäck, levern och tarmar) samt kunskap om organets namn, placering i 

kroppen och funktion. Jag delade in organens funktioner i 6 kategorier, muskler, liv, tarmar, 

sinnen och yttre kroppsdelar och osäkerhet på grund av att jag såg ett samband mellan dessa 

kategorier med barnens svar angående barnens föreställningar om organens funktioner. Jag 

identifierade i olika färger dessa kategorier genom att jag markerade nyckelord och meningar 

som jag såg likheter mellan.   

Resultat 

 

Figur 2. Visar antal barn i åldrarna 4 respektive 5 år som kunde rätt namn på de olika 

förevisade organen. 

Ingen av fyraåringarna visste organen hjärnans, hjärtats, lungornas, leverns eller tarmens rätta 

namn. Däremot visste 1/3 av fyraåringarna magsäckens rätta namn. 3/4 av femåringar kunde 

hjärnans rätta namn, sen kunde 2/4 av femåringarna hjärtats och lungornas rätta namn. Det 

visade sig att ingen femåring visste det rätta namnet på magsäcken, levern eller tarmar. 

Däremot kom det fram att 1/3 av fyraåringarna visste att organet hjärna och tarmar fanns i 

kroppen men gav namnen till fel organ. 1/4 av femåringar visste också att hjärtat fanns i 

kroppen, men sa det också till fel organ.  

Det som kom fram i mina intervjuer var att barnen kunde olika organs namn men inte visste 

exakt hur det såg ut. Något barn blandade ihop hjärnan med hjärtat och ett annat lungorna 

med tarmen. 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

A
n

ta
l b

ar
n

 

Barn 4 år (3 st) 

Barn 5 år (4 st) 



6 
 

 

Figur 3. Visar antalet barn i åldrarna 4 respektive 5 år som kunde rätt om organens placering 

på människokroppen (Bilaga 2).  

I figur 3 ser vi barnens placering av organet. Det visar att ingen fyraåring visste vart hjärnan, 

lungor och tarmar satt medan 3/4 av femåringarna visste hjärnans placering, 2/4 visste 

lungornas och 3/4 visste tarmens placering. Det visade sig att 1/3 av fyraåringarna och 1/4 av 

femåringarna kunde hjärtats placering. Samma siffror fick leverns placering. Däremot visade 

det sig att 2/3 av fyraåringarna kunde magsäckens placering medan 1/3 av femåringarna 

kunde det.    

Det framkom att hjärna och tarmar var organ som visade sig att flest femåringar visste 

placeringen på medan flest fyraåringar visste magsäckens placering. Det visar sig också att 

det fanns alltid något barn i femårsåldern som visste organets rätta placering.   

 

Figur 4 visar antalet barn i åldrarna 4 respektive 5 år som berättande muntligt om organens 

funktion som barnens känner till.     
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Figur 4 har jag delat in efter vad barnen har svarat rätt angående något organs funktion. Denna 

figur redovisar ett resultat på ett annat sätt än figur 2 och 3.  Resultatet visar på att organets 

funktion inte behöver vara bildligt korrekt utan att barnen vet någon funktion till ett organ.  

2/3 av 4 åringarna sa att hjärnan var till för musklerna och att den var till för att se. Det är sant 

att hjärnan styr musklerna och att synen sitter i hjärnan (Brinkman, 1995). Tre Femåringar sa 

att man använder hjärnan till att tänka med.  

”Den används för att tänka med. Drömmar. Göra så att man kan pyssla och sådant annat och 

tänka så att man liksom kommer på vad man ska göra och när man ska pyssla så måste man 

alltid göra en ritning och när man har gjort ritningen så måste man använda hjärnan för att 

man ska veta vad som ska vara med på den.”  (B4 – 5år) 

Ingen av fyraåringarna visste hjärtats funktion medan 2/4 av femåringar visste hjärtats 

funktion. Ingen fyraåring visste lungors funktion medan 2/4 av femåringar visste lungornas 

funktion. 1/3 av fyraåringar visste magsäckens funktion medan ingen 5 åring visste 

magsäckens funktion.  

 

”Maten åker såhär och ner (ner för matstrupen) till magsäcken, det liksom fattar att man ska 

äta maten och så kommer den åt.” (B2 – 4 år) 

  

Ingen fyraåring eller femåring visste leverns funktion. 2/3 av fyraåringarna visste tarmens 

funktion. Ena sa att den användes till magen. Det är sant att tarmen bryter ner magsäckens 

innehåll med galla och bukspott som tar upp matens näring och tillsätter vätskor som gör att 

det blir rinnande och vällingliknande (Brinkman, 1995), så visst används det till magen. En 5 

åring svarade rätt angående tarmens funktion.  

 

”Maten åker ner i strupen och det här är olika sånt här bajs som… Vet du, det här heter lilla 

bajset och här löst bajs och det här hårt bajs.” (B2 - 4 år) 

  

Jag såg fem kategorier som kom fram när jag kategoriserade in svaren om organens funktion. 

Kategorierna var muskler, tarmar, liv, sinnen och yttrekroppsdelar och osäkerhet.  

 

Den första kategorin är muskler. En skillnad jag fick se var att det alltid fanns någon fyraåring 

som sa att alla organ som jag valde att ta med hade med musklers funktioner att göra. Det 

visade alltså att det alltid var något barn som såg organet som en muskel och en funktion som 

har med rörlighet av armar och ben, styrka i armarna, bröstmuskler osv. Om vi tar hjärnan 

som ett exempel så svarade ett barn att hjärnan var en muskel och två andra att de var till 

musklerna. Hjärnan är ingen muskel men den styr kroppens muskler och rörlighet (Brinkman, 

1995), men de fokuserade mest på kroppens styrka och trodde att hjärnan satt där styrkan satt. 

Så om hjärnan är en muskel som styr armen så sitter alltså hjärnan på axeln enligt två 

fyraåringar som svarade på min intervju. Det menar på att de inte visste att hjärnans namn just 

var hjärnan och att den sitter i huvudet och styr kroppen. Ett annat fyraårigt barn trodde att 

hjärnan var hjärtat och sa att funktionen var till synen och det är också sant att synen sitter i 

hjärnan (Brinkman,1995). Femåringarna svarade på hjärnans intellektuella del. Tre visste 

namnet på hjärnan och att den används till att tänka med. En beskrev en djupare förklaring 

som visade på att hjärnan används när vi ska göra en ritning, när vi drömmer och pysslar.  
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Den tredje kategorin är tarmar. 2/4 femåringar och 2/3 fyraåringar nämnde tarmens funktion. 

1/4 av femåringarna svarade att tarmen användes för att kissa och refererade till att tarmen var 

bilden på organet hjärta, medan de 3/4 av de andra femåringarna sa att flera andra organ, som 

var lungor, levern och tarmar svarades att de användes för att bajsa medan magsäcken var till 

magen 

Den andra kategorin är liv. Det var tre organ som 3/4 av femåringarna sa att vi behövde för att 

leva. De tre organen var hjärta, lungor och tarmar. Hjärtat pumpar blod för att vi ska leva, 

lungor används för att kunna andas och tarmens funktion gör att man lever medan de andra 

organen rörde på sig.  

Den fjärde kategorin var sinnen Det jag märkte var att sinnena hörsel och synen kom fram 

bland 1/3 av fyraåringarna och 1/4 av femåringarna. Femåringen svarade att två organ var till 

hörseln medan fyraåringen sa att ett organ var till synen.  

Den femte kategorin var yttre kroppsdelar som 1/4 av femåringarna sa var tand och hår medan 

1/3 av fyraåringarna nämnde namnet strupe.  

Den sista kategorin som jag tänker nämna heter osäkerhet. Det var på flera frågor som barnen 

svarade att de inte visste namnet på organet, platsen och funktionen.     

Diskussion  

Mina resultat visar att barnen i fyraårsåldern hade mindre kunskaper om organens namn, 

placering och funktion än barnen i femårsåldern. En stor skillnad var också att fyraåringarna 

sa att hjärnan var en muskel och användes bara fysiskt, till kroppens muskler, medan 

femåringarna sa att hjärnan användes bara till intellektet. Studien visar på att fyraåringarna vet 

att det finns muskler i kroppen men vet inte hur de sitter ihop eller hur de styrs.  

De organ som femåringarna hade mest koll på var hjärna, hjärta, lungors namn, funktion och 

placering samt så hade de koll på tarmens placering. En fyraåring hade stenkoll på organens 

funktioner och kunde organens namn men visste inte riktigt vilket organ som var vilket när 

det skulle relateras till bilder. Alltså visar det på att båda åldrarna har föreställningar om vissa 

organ.  

Fyraåringarna kunde vissa organs placering, vissa organs funktioner, vissa organs namn, men 

de visste inte hur organen ser ut och vilket namn som tillhör vilket organ och vissa organs 

placering. Medan femåringarna visste vissa organs namn, placering och funktioner. 

Fyraåringarna har en början till det, medan femåringarna har fått lite mer kunskap om det.  

Det visar på att en variation av föreställningar framkommer bland barn i samma åldersgrupp 

men också skillnad angående om barnet är fyra år respektive fem år (Sheridan, Pramling 

Samuelsson, Johansson, 2011; Pramling, Pramling Samuelsson, 2008). Det visades på fem 

åringarnas svar angående hjärtat så svarade barnen hjärta, blodpump och vet inte. Eller när 

fyra åringarna skulle beskriva magsäcken så sa en magsäcken medan en annan sa släde. Dessa 
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svar visar att det är barnens erfarenheter och vad barnen har lärt sig av någon annan som är 

svaren på frågorna. Antingen har de fått se ett hjärta eller en magsäck på bild innan och så har 

de som inte visste eller det barnet som svarade släde aldrig sett ett hjärta eller en magsäck 

innan. Den som svarade släde sade att magsäcken associerat en släde och det var därför barnet 

svarade släde för att den kunde relatera till den associationen (Kroksmark, 2011). Utifrån 

detta menas det att barn betraktar deras lärande från vad de kan, har lärt sig, hur de lärt sig och 

vad de vet. (Sheridan, Pramling Samuelsson, Johansson, 2011; Helldén, Jonsson, Karlefors, 

Vikström 2010) Resultaten som kom fram i min studie visar att de barn som har 

föreställningar åt det mer rätta hållet har fått lära sig om de inre organen utifrån en annan 

person, som är något som Vygotskij belyser i sin proximala zon (Kroksmark, 2011). . 

Proximal zon menas att det går att se skillnaden mellan det som individen kan göra själv och 

tillsammans med andra (Kroksmark, 2011). Alltså är första zonen som Vygotskij tar upp 

handlar om att barn utvecklar olika kapaciteter. Om ett barn aldrig har sett en bild av en 

magsäck förut så blir svaret angående vad organet heter och funktion oftast ”jag vet inte” som 

framkom i min studie. Många svar jag fick fram i intervjuerna var att barnen inte visste 

organets namn och funktion eller så sa de ett namn som de tyckte passade organet som sedan 

fick en funktion som passade namnet (Kroksmark, 2011). Ett annat svar var att de visste ett 

organs funktion och namn men inte hur det såg ut. När barn löser en uppgift är det på grund 

av barnens erfarenheter som de blir lösta.  

 Något som Piaget (1978) tar upp är två begrepp vid namn högnivåtänkande och 

lågnivåtänkande. Det handlar om att om en intellektuell tillväxt ska ske hos ett barn så ska 

tillämpandet av tänkandet ske på en hög nivå som är i förhållande till barnets egen 

utvecklingsnivå. När det sker en utmaning är det tecken på högnivåtänkande men om det blir 

mer en rutin så är det tecken på lågnivåtänkande. I detta resonemang tar Piaget upp att barn 

kan bara assimilera på den nivå han är i stånd till och uppgiften ändras ju mer i ålder barnet 

kommer upp i. Om en uppgift kan tänkas vara för svår kan det senare lösas på rätt sätt (Furth, 

G & Wachs, 1978). Det menas på att barn som är över sju år kan inse vissa frågeställningar 

som den inte riktigt förstod innan och att förmågan till moget tänkande koncentreras tidigast 

vi fem års eller sex års ålder, men inte tidigare (Piaget, 1988). Piaget  stadieteori för kognitiv 

utveckling visar på att i det preoperationella stadiet, vilket vanligen inträffar när barnen är 2-6 

år, är ett tillstånd som är ett normalt övergångsstadium i utvecklingen mellan det språkligt 

outvecklade spädbarnets sensomotoriska stadium och det konkreta operationernas stadium. 

Det konkreta operationernas stadium menas med barn i skolåldern (Furth, G & Wachs, 1978) 

Under det här stadiet så är barnens förmåga att ta utgångspunkt i klassificeringar, relationer 

och kvantiteter begränsad medan utvecklingen av symboliska funktioner är i full gång 

(Kroksmark, 2011). I detta stadiet som Piaget beskriver menar att fyraåringens kunskaper är 

ännu inte förankrade i en ram av konsekvent tänkande och handlande och det gör att 

fyraåringens värld därför är fylld med olika missuppfattningar. (Furth, G & Wachs, 1978). 

Barn har ett egocentrerat tänkande och det kan ses genom det sätt som barnen ställer frågor. 

Men efter sju årsålder kan barnen inse att vissa frågeställningar som de kanske inte riktigt 

förstod innan (Piaget, 1988).  
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Den intervjuteknik jag använde kallas semistrukturerad intervju (Bryman, 2011) och är en 

vedertagen teknik för att undersöka mina frågeställningar på bästa sätt och detta göra att 

reliabiliteten på det insamlade materialet är hög. Däremot är jag ovan som intervjuare, vilket 

kan ha påverkat min förmåga att få barnens tillit och att ställa frågorna på bästa sätt. För att 

förebygga att detta skulle ha en negativ effekt på reliabiliteten har jag varit noggrann med att 

gå systematiskt tillväga under intervjuerna. Jag har aldrig intervjuat barn tidigare så jag tror 

att resultatet kan ha påverkats av det också, pga att jag fick många ”jag vet inte” svar. Det 

som märktes under intervjun att var att barnen slappnade av mer ju mer tiden gick och jag 

deras osäkerhet minskades lite mellan frågorna. På grund av att jag har gjort intervjun bara en 

gång så kan resultatet som jag har samlat på mig ändras om jag hade gjort en till intervju efter 

en vecka eller två. Mina bilder var avbildade utifrån en atlasbok (Vigué-Martin, J. 2006) med 

verklighetsavbildade bilder. På grund av att bilderna var mycket verklighetsrelaterade så kan 

det ha påverkat barnets svar också. Många av barnen berättade under intervjun att vissa organ 

såg väldigt roliga ut och att de aldrig hade sett dem innan, fast de kanske hade det i andra 

sammanhang och på ett annat sätt. Det kan också påverka resultatet i min studie.  

Det framgick ur intervjuerna att de flesta barn tyckte att det var intressant med 

människokroppen. Det står i förskolans läroplan Lpfö98 (Lpfö 98, Skolverket 2010) att man 

utifrån barnens åsikter, erfarenheter och intressen kan motivera barnen att söka kunskaper om 

ett ämne (Ideland och Malmberg, 2010). Om förskolan börjar med att beröra ämnet 

naturvetenskap så kan det leda till positiva attityder inom kunskapsområdet och så kan det bli 

lättare att förstå naturvetenskap i framtiden (Thulin, 2011). Genom att vi vuxna är medvetna 

om barns lärande så kan vi genom lek hjälpa till att utveckla barnens teorier och 

föreställningar om kroppens inre organ. Utgångspunkten är utifrån barnets erfarenheter, 

engagemang och intresse. Om vi väcker ett intresse för barnen så de blir mer nyfikna på 

kroppens inre organ så kan detta leda till att barnets befintliga föreställningar utmanas och 

ersättas med nya. Barnen lär sig genom samtal med andra och när dessa samtal pågår så får 

barnen reflektera över kunskapen (Regeringskansliet, 2010). Genom att lärare får reda på 

barnens föreställningar om ett visst ämne så kan förskolläraren planera aktiviteter utifrån 

barnens erfarenheter (Pramling & Pramling Samuelsson 2008). 

Studien som jag har gjort har öppnat mina ögon på att det inte står mycket om barns 

föreställningar om kroppens inre organ, att kurslitteratur inte tar upp mycket om kroppens 

organ i förskolsammanhang, och att läroplanen inte tar upp något om det alls. Studien har 

gjort att jag har börjat tänka på de inre organens betydelse och hur en kan få in det mer i 

förskolan så att barnen lär sig det på ett lustfyllt sätt. Kroppens inre organ är en del av vårat 

liv och det har framkommit som ibland annat Thulin (2011) att naturvetenskap är ett svårt 

ämne för barn som går i skolan och för att kunna väcka intresse och en positiv inverkan på 

naturvetenskap så kan man introducera om kroppens inre organ i förskolan för barn har ett 

visst intresse för det i den åldern.    
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Bilaga 1. Samtyckesbrev som lämnades ut till föräldrarna på de två förskolorna. 

 

Samtyckesbrev  

Hej vårdnadshavare!  

Jag heter Rebecca Gunninge och läser till förskollärare på Karlstads universitet. Jag läser nu 

termin 6 och ska börja skriva mitt examinationsarbete. Jag kommer skriva om ämnet biologi 

och ska då undersöka barns föreställningar om kroppens inre organ. För att kunna göra detta 

har jag valt att göra barnintervjuer(som kommer spelas in). 

Allt kommer att avidentifieras så att varken barn, förskola eller stad kan identifieras. Sen när 

mitt examinationsarbete är klart kommer all material som jag samlat på mig förstöras.  Alla 

barn som blir intervjuade kommer att bli tillfrågade om de vill vara med innan intervjun 

börjar. 

Jag vänder mig nu till dig/er som vårdnadshavare för att få Er tillåtelse att få genomföra 

intervjuerna. Barnen, förskolan och ort kommer vara anonymt. Ni får sedan avbryta ert barns 

medverkan när som helst (detta gäller också om ert barn också vill avbryta). Då kommer jag 

inte använda den datan som jag har samlat in utifrån intervjuerna där ert barn medverkade i.  

 

Vid frågor och funderingar kan ni kontakta mig på 076-5859604  

 

Tack på förhand  

// Rebecca Gunninge 

 

O Jag godkänner att mitt barn får delta i intervjun och att mitt barn får vara med på 

ljudinspelning:  

 

O Jag godkänner inte att mitt barn deltar i intervjun:  

 

Barnets namn: ........................................................................... 

 

Vårdnadshavarens namn:................................................................... 
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Bilaga 2. Barnens egna placeringar av kroppens inre organ som är indelade i åldersgrupper.  

4-åringar 5-åringar 
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Bilaga 3. Intervjufrågorna jag använde mig utav under barnintervjuerna.  

 

Jag använde mig utav organen hjärna, hjärta, lungor, magsäcken, levern och tarmarna. Jag 

hade ritat och klippt ut varje organ och tog ett organ i taget och visade upp. Varje barn fick 

berätta vad  barnet trodde organet heter, vad organet användes till och vart det satt på 

människokroppen. 

 

Intervjufrågornas struktur såg ut såhär: 

 

Organ 1: Hjärna: 

• Vad tror du organet heter?: 

• Vad tror du organet används till? 

• Var tror du organet sitter i människokroppen? 

 

Organ 2: Hjärta: 

• Vad tror du organet heter?: 

• Vad tror du organet används till? 

• Var tror du organet sitter i människokroppen? 

 

Organ 3: Lungor: 

• Vad tror du organet heter?: 

• Vad tror du organet används till? 

• Var tror du organet sitter i människokroppen? 

 

Organ 4: Magsäcken: 

• Vad tror du organet heter?: 

• Vad tror du organet används till? 

• Var tror du organet sitter i människokroppen? 

 

Organ 5: Levern: 

• Vad tror du organet heter?: 

• Vad tror du organet används till? 

• Var tror du organet sitter i människokroppen? 

 

Organ 6: Tarmarna. 

• Vad tror du organet heter?: 

• Vad tror du organet används till? 

• Var tror du organet sitter i människokroppen? 

 


