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Abstract 
The purpose with this study is to find out how preschool teachers involves work with the 
human body with children 3 to 5 years old in preschool and also which aims of the preschool 
curriculum they connect to this work. The method I used was semi-structured interviews with 
a pre-set questionnaire guidelines. I interviewed six preschool teachers. The result showed 
that the work with the human body mostly was guided by children’s questions and thoughts. I 
also found out through my interviews that the work on the human body was there but a 
conscious mind-set about it was lacking. Both research and the curriculum for preschool 
support that science, more specific the human body, ought to be a field of work in preschool.  
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Sammanfattning 
Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare arbetar med människokroppen i 
förskolans äldrebarnsgrupper, 3 till 5 års ålder och vilka läroplansmål de kopplar till detta 
arbete. Metoden som användes var semistrukturerade intervjuer med ett förutbestämt 
frågeschema. Jag intervjuade sex förskollärare. Resultatet blev att arbetet kring 
människokroppen var nästintill enbart utformat utifrån barnens egna frågor och funderingar. 
Jag fick även reda på genom intervjuerna att arbetet kring människokroppen finns där men ett 
medvetet tankesätt kring det saknas. Både forskning och Läroplanen för förskolan (2016) 
stödjer att naturvetenskap, mer specifikt människokroppen, bör finnas som ett arbetsområde i 
förskolan.  
 
Nyckelord: Biologi, människokroppen, förskolan, förskollärare 
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Inledning 
Ämnet biologi är ett ämne som jag anser är relativt etablerat i förskolans verksamhet men det 
är en del som jag anser saknas, läran om den egna kroppen. Människokroppen är utifrån mina 
erfarenheter ett ämne som sällan tas upp i förskolan. Genom erfarenheter från min 
verksamhetsförlagda utbildning, VFU, upplever jag att det oftare fokuseras på skogen, djuren, 
nerskräpning och återvinning och hur vi ska samspela med naturen. Den egna kroppen glöms 
bort i detta arbete. Vår kropp är med oss från det vi föds tills vi dör och för att vi ska leva ett 
så bra liv som möjligt måste vi ta hand om den, ge den rätt näring och sköta den på rätt sätt. 
Genom att vi lär oss vad kroppen behöver, hur den fungerar och vad den gör för oss kan vi 
bättre ta hand om den och skapa förutsättningar för att leva ett hälsosammare liv. I 
Läroplanen för förskolan nämns det även att barnen ska få en ”förståelse för vikten att värna 
om sin hälsa och sitt välbefinnande” (Skolverket, 2016, s. 9). Därför tycker jag att detta är ett 
viktigt ämne att ta upp redan i förskolan.  
 
Genom min studie vill jag exemplifiera hur arbetet med människokroppen ser ut i förskolans 
verksamhet och med de äldre barnen i förskolan. Mina erfarenheter från VFU är att barn vill 
veta vad som händer i kroppen och jag anser också att de har rätt att få kunskap om sin egen 
kropp. I Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) står det även att vi förskollärare ska 
sträva efter att barnen utforskar, ställer frågor och resonerar kring naturvetenskap. Genom att 
tidigt i barnens liv lyfta dessa frågor med barnen får de ett intresse och positiva attityder för 
ämnet vilket kan följa med under resten av barnens skolgång (Thulin, 2011). 
 

Bakgrund 
Thulin (2011) förklarar att om barn får möta ett naturvetenskapligt innehåll i förskolan kan 
det skapa en grundläggande positiv attityd till ämnet och att förskolan ska fokusera på att 
skapa en grundläggande kunskap om de naturvetenskapliga ämnena. Thulin påstår även att 
fokus på naturvetenskap i förskolan kan påverka barnens val senare i livet. Genom att väcka 
detta intresse kan det påverka barnens val av studier och yrke. Andersson (2011) håller även 
med om vikten av att införa de naturvetenskapliga ämnena i förskolan. Hon argumenterar för 
att små barn har en positiv bild av naturvetenskap och genom att få undersöka och utforska 
förstärks den bilden och intresset följer med barnen framåt i livet. 
 
Both (refererad i Thulin, 2011) förklarar att barns frågor måste bli bemötta på rätt sätt. Genom 
att förskollärarna möter barnen i deras frågor och tar dem på allvar hjälper förskollärarna 
barnens utveckling framåt. Both påstår att det är barnens frågor som är deras egen drivkraft 
till ny kunskap. Eshach (refererad i Thulin, 2011) är inne på samma spår och menar att 
barnens nyfikenhet är det som driver dem framåt och att förskollärarna ska inte hindra den 
nyfikenheten. Eshach menar att nyfikenheten är den största anledningen till att naturvetenskap 
ska presenteras för barnen i förskolan. Detta kan även kopplas till Läroplanen för förskolan 
(Skolverket, 2016) där det står att varje barn ska utveckla sin förmåga att urskilja, utforska, 
dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap. 
 
Helldén, Högström, Jonsson, Karlefors och Vikström (2015) skriver om en studie som visade 
att erfarenheter som barn får tidigt i livet gjorde att de kunde förstå sammanhang på ett annat 
sätt när de blir äldre. Erfarenheterna hade de med sig hela tiden. Detta innebär att grunden kan 
läggas i förskolan för en allt djupare förståelse längre fram i livet. Helldén m.fl. tar även upp 
att det som barn upplever tidigt i livet har stor betydelse för utvecklingen av deras förståelse 
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av upplevelsen. Man bör därför utgå från deras erfarenheter och diskutera och reflektera om 
olika fenomen de upplevt. 
 
Thulin (2010) menar att förskollärarnas förhållningssätt är en viktig faktor till barnens 
deltagande. Förskollärarnas behöver ha ett positivt och öppet förhållningssätt till de 
naturvetenskapliga ämnena för det gör att barnen bjuds in i deltagandet. Thulins studie visar 
också på att barns frågor ofta är kring det lärandeobjekt som är i fokus, alltså att deras frågor 
är om det ämnet som är i fokus. Frågorna visar att barnen vill vara delaktiga i det som händer 
och dela upplevelsen. Thulin märkte även att barnens frågor blev alltfler under tiden projektet 
pågår. Hon menar att barnen behöver tid för reflektion och därefter har de fler frågor. Thulin 
har kommit fram till att förskollärarna kan tillvarata barnens intresse för naturvetenskapen 
genom att besvara frågor och utmana barnen och därigenom utvecklas barnens kunskap och 
barnens självbild grundläggs. Även enligt Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) ska 
arbetet i förskolan genomföras på ett sätt så att barngruppen stimuleras och utmanas i sitt 
intresse för naturvetenskap.  
 
Elfström, Nilsson, Sterner och Wehner-Godée (2014) menar att det finns olika sätt att starta 
ett projekt i naturvetenskap. En lärare kan ha ett upplägg förberett men om hen lämnar sin 
planering och istället utgår från barnens frågor och upptäckter för ett större eller mindre 
projekt kan även då flera olika läroplansmål uppnås. Skillnaden blir att barnen äger frågan 
och är med från början och detta bidrar till att det känner större meningsfullhet med 
aktiviteten. 
 
Det finns ingen enighet gällande undervisning i naturvetenskap för barnen enligt Zetterqvist 
och Kärrqvist (2007), de menar att vissa faktorer kan förbättras som att lärare och barn ställer 
frågor. Lärarna måste också ställa inbjudande frågor som inte enbart kan besvaras med ett ja 
eller nej så att barnen får möjlighet att tala om hur de tänker. Zetterqvist och Kärrqvist 
nämner i sin studie olika strategier för inlärning av naturvetenskap till barn, där det handlar 
om att utgå ifrån barnens idéer om vad de är intresserade av och sedan bygger förskolläraren 
vidare på detta spår genom att utmana dem med frågor. Zetterqvist och Kärrqvist fortsätter 
även med att barn är nyfikna på sin omvärld, även inom det naturvetenskapliga området. Det 
är då förskollärarens jobb att leda barnen i deras nyfikenhet för att barnen ska kunna 
införskaffa ny kunskap om denna värld. Zetterqvist och Kärrqvist förklarar naturvetenskapen 
som en kultur, där barnen ser detta som en främmande kultur med ett främmande språk. Det 
är då förskollärarens uppgift att presentera och förklara kulturen för barnen. 
 
Eshach (2011) påstår att barns naturvetenskapliga intresse är så mycket mer än att bara 
observera omvärlden. Barnen är kapabla att hantera den naturvetenskapliga världen med hjälp 
av förskollärarna redan i förskolan. Vi missar en viktig tidpunkt i livet för barnen om vi inte 
har de naturvetenskapliga ämnena i förskolan, menar Eshach. Det är under dessa år som 
barnen skapar ett naturvetenskapligt intresse som de kan ha med sig även senare i livet. 
Barnen ska inte själva utforska de naturvetenskapliga ämnena utan detta är någonting som ska 
göras tillsammans, både med barngruppen och med förskollärarna. Förskollärarna ska skapa 
tillfällen för barnen att utveckla och undersöka naturvetenskapen tillsammans. Eshach trycker 
även på att för att detta ska vara möjligt måste förskollärarna vara förberedda och ha kunskap 
om naturvetenskap.  
 
Helldén m.fl. (2015) skriver om att barn kan ta till sig och lära sig ord på ett ytligt plan utan 
att orden har någon egentlig innebörd för dem. Däremot behöver man använda det 
naturvetenskapliga språket för att barnen ska ha möjlighet att lära känna dess språkvärld. 



	

3	
	

Barnen lär sig språk intensivt under förskoleåren. Att som förskollärare använda det 
naturvetenskapliga språket ges barnen möjlighet att lära sig andra ord, även om de inte har 
full förståelse för dem, och det kan ha stor betydelse i framtiden.  Elfström m.fl. (2014) är 
inne på samma spår och yttrar att barn bygger upp sitt ordförråd och sin förståelse för begrepp 
genom att undersöka och utföra olika saker. Ord har lättare att fastna om barnet förstår 
begreppet som ordet ingår i. Om läraren ger möjlighet för utforskande kan begreppen fyllas 
på. Nya erfarenheter ger möjligheter att förstå sådant man inte kunde ta till sig tidigare. Det 
måste också finnas förutsättningar för att byta mellan olika språkliga uttryck för att kunna 
upptäcka nya ord och begrepp. Andersson (2011) är inne på ett samma område i sin 
avhandling, att barnens begreppsutveckling påverkas om förskollärarna använder ett korrekt 
naturvetenskapligt språk. Detta i sin tur inspirerar barnens naturvetenskapliga tänkande. I 
Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) står det att varje barn ska tillägna sig och 
nyansera innebörden i begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld. 
 
Rowlands (2001) skriver om barns förståelse kring vår biologiska utveckling. Han påstår att 
barn yngre än 7 år har en intuitiv förståelse kring kroppens biologiska behov, dock förklarar 
barnen detta på ett psykologiskt sätt. Det vill säga att barnen förklarar att vi äter för att vi 
känner oss hungriga och använder inte den korrekta biologiska förklaringen. Rowlands 
förklarar att barnen runt 6-7 års ålder har en vardaglig förståelse kring sin egen kropp men de 
saknar mer specifika kunskaper om de biologiska funktionerna i människokroppen. Vidare 
vid 10-11 års ålder har barnen utvecklat en grundläggande biologisk bas. Rowlands menar att 
kunskapen kommer ifrån att barnen har läst böcker, sett på olika tv-program eller samtalat 
med vuxna i sin närhet. 
 
För att kunna skilja på och använda sig av de biologiska och psykologiska förklaringarna 
kräver det mycket kunskap av barnen (Rowlands, 2001). Han förklarar att barnen från en 
relativt tidig ålder har förklaringar på hur människokroppen fungerar utifrån ett psykologiskt 
perspektiv. Det som saknas är den mer specifika förståelsen kring hur de biologiska 
funktionerna i människokroppen fungerar.  
 
Rowlands (2001) skriver även att barnen vid 7 års ålder och framöver utvecklar sitt tänkande 
kring människokroppens biologi via två åtskilda men parallella linjer. Dessa två linjer 
utvecklas när barnen lär sig mer specifik kunskap om människokroppens olika funktioner och 
organ som muskler och hjärta och även vad kroppen behöver för att överleva, som näring och 
energi. Här övergår barnens förståelse från det psykologiska till mer biologiska förklaringar 
av kroppens behov. 
 

Syfte och frågeställning 
Syftet med studien är att undersöka hur förskollärarna arbetar med människokroppen med 
äldre barnen i förskolan och även vilka läroplansmål de kopplar till detta arbete. 
 
Frågeställningar: 

- Vad anser förskollärarna är viktigt att barnen lär sig om människokroppen? 
- Hur arbetar förskollärarna med barnens frågor som ställs om människokroppen? 
- Hur och vilka läroplansmål kopplar förskollärarna till detta arbete? 
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Metod 
Urval 
Intervjuerna genomfördes med sex förskollärare som har olika lång arbetslivserfarenhet på två 
olika förskolor. Alla som intervjuades hade förskollärarexamen och arbetslivserfarenhet 
mellan några månader till 15 år. Undersökningen gjordes i en stad i mellansverige. Kriterierna 
för urvalet var att de skulle ha en förskollärarexamen och jobba på en äldrebarns-avdelning. 
Detta för att undersökningen riktar sig till hur förskollärarna arbetar kring människokroppen 
med de äldre barnen i förskolan, åldrarna 3-5.  
 

Datainsamlingsmetod 
Metoden i studien var semistrukturerade intervjuer med ett förutbestämt frågeschema (se 
bilaga 1). Semistrukturerade intervjuer innebär att fokus på intervjun samt ett frågeschema var 
förbestämt men att under intervjuns gång kan ordningen på frågorna ändras eller följdfrågor 
kan lägga till beroende på vilken väg intervjun tar (Bryman, 2011). Genom det förutbestämda 
frågeschemat blir det ett jämförbart resultat (Bryman, 2011). Valet av semistrukturerade 
intervjuer var även baserat på att locka fram förskollärarnas tankar angående 
människokroppen och kunna spinna vidare på det som de tycker är viktigt. Genom att kunna 
utgå ifrån vad respondenterna talar om kan det bidra till ett djupare svar på intervjufrågorna 
(Bryman, 2011). Frågeschemat skrevs utifrån frågeställningarna i studien, för att få en följsam 
intervju och ett tema på frågeschemat. Frågeschemat var baserat på frågeställningarna för 
studien. Detta för att vara säker på att frågeställningarna kunde bli besvarade. Frågeschemat, 
med tre frågor per frågeställning, togs fram genom att utgå från frågeställningarna i studien. 
Frågeschemat syftar på att få ut så mycket information som möjligt för att kunna besvara 
frågeställningarna och för att både få alla frågeställningar representerade av intervjufrågorna 
och även för att få ett tema som är lätt att följa (Bryman, 2011). 
 

Procedur 
Först mailades förskolecheferna på de berörda förskolorna, några veckor innan intervjuerna 
skulle genomföras, med en kort beskrivning om vad studien handlade om (se bilaga 2). Totalt 
skickades mail till 5 förskolechefer i olika delar av staden och det kom svar från två stycken 
att det var okej att intervjua deras personal. En förskolechef skrev tillbaka att de tyvärr inte 
hade tid för intervjuer. Därefter skickades mail till de förskollärare som förskolecheferna hade 
föreslagit med en mer utförlig beskrivning av studien och en samtyckesblankett (se bilaga 3). 
I samtyckesblanketten framgick det hur studien var utformad, inklusive syfte och 
frågeställningar. Beskrivningen gav tydlig information om att intervjun skulle ta cirka 30 
minuter att genomföra, att intervjun kommer att bli inspelad samt de etiska aspekterna i 
arbetet, som att undersökningen är frivillig och att namn och plats kommer att anonymiseras i 
arbetet. De fick även reda på att allt insamlat material raderas efter att studien är avslutad. De 
informerades om att de när som helst under intervjun kan avbryta sitt deltagande. Allt detta 
utformat utefter God forskningssed (Vetenskapsrådets, 2011) och dess kriterier.  
 
På intervjudagen användes ett lugnt rum för att inte bli störda av varken personal eller barn så 
intervjun skulle bli avbruten (Löfgren, 2014). Intervjuaren började med att förklara vad 
studien och samtyckesblanketten betydde så att det inte skulle vara några frågetecken innan 
intervjun startade och sedan skrevs samtyckesblanketten på. Intervjun började med att starta 
inspelningen och därefter följde några lättsamma och enkla frågor, som inte ingick i studien, 
för att känna in stämningen hos respondenten och också för att skapa en lugn atmosfär runt 



	

5	
	

intervjun (Löfgren, 2014). När det hade blivit en harmonisk stämning övergick intervjuaren 
till frågeschemat. Johansson och Svedner (2010) skriver att det är bra att anteckna under 
intervjun för att få in naturliga pauser och inte hasta in på nästa fråga utan låta respondenten 
tänka efter och möjligtvis komma på lite ytterligare information och svar. Detta sätt användes 
för att inte ha för bråttom under intervjun och missa viktig information som kan vara värdefull 
för resultatet. 
 
Till intervjuerna fanns även en utskrift av Läroplan för förskola (Skolverket, 2016) eftersom 
den var kopplad till vissa frågor och då kunde respondenten gå igenom läroplansmålen under 
intervjun.  
 

Databearbetning 
När alla intervjuerna var gjorda började transkriberingen. De inspelade intervjuerna lyssnades 
på samtidigt som allt som sades, eventuella pauser och alla intervjufrågor med förekommande 
följdfrågor skrevs ner i ett dokument på datorn. Efter detta lyssnades allt igenom ytterligare 
en gång och samtidigt lästes dokumentet igenom utifall att något hade missats eller hörts fel 
på av det respondenterna hade sagt.  
 
Därefter började kategoriseringen. De nedskrivna intervjuerna skrevs ut på papper och 
frågeställningarna fanns tillgängliga och svar eftersöktes som passade in på 
frågeställningarna. Olika färger användes för att markera vilken frågeställning som 
besvarades och allt relevant ströks under. Samtidigt analyserades svaren och gemensamma 
åsikter i respondenternas svar registrerades. I analysen ingick att leta likheter och skillnader i 
svaren från respondenterna samt att hitta relevanta svar som besvarar frågeställningarna. 
Genom frågeställningarnas olika färger kunde man se att alla frågeställningar var besvarade 
med den informationen som erhållits av respondenterna under intervjuerna och att svaren inte 
behövde kompletteras.  
 
När svaren bearbetades avseende läroplanen så sammanställdes de läroplansmål som 
respondenterna pekade ut som de tyckte specifikt var kopplade till arbetet med 
människokroppen i en tabell. På så sätt kunde man se vilka mål som flera av respondenterna 
kopplade till arbetet med människokroppen.  
 

Etiska överväganden  
Vetenskapsrådet har konkretiserat fyra huvudkrav för hur etiken kring forskning ska beaktas. 
Dessa krav ska genomsyra hela forskningsprocessen. Syftet är att skydda de medverkande 
från skador och kränkningar i samband med sin medverkan (Vetenskapsrådet, 2011). 
 

Informationskravet 
I studien uppfylls kravet via Samtyckesblanketten (se bilaga 3) med en förklaring om hur 
studien skulle gå till och även en beskrivning om vad syftet med studien var. Detta mailades 
till de berörda förskollärarna. På intervjudagen fanns även denna information tillgänglig och 
eventuella frågor ställdes innan intervjun började. 
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Samtyckeskravet 
Vid intervjutillfället uppfylldes kravet då studiens syfte presenterades och deltagarna fick 
skriva under samtyckesblanketten. Jag gav även ut mina kontaktuppgifter så respektive 
respondent kunde kontakta mig om de ville avbryta sin medverkan.  
 

Nyttjandekravet 
Kravet uppfylls genom att intervjusvaren inte har diskuterats eller förts vidare till någon 
utomstående. Uppgifterna har även förvarats så att obehöriga inte kan ta del av dem. 
 

Konfidentialitetskravet 
Kravet uppfylls genom att inte nämna specifika platser eller namn i studien. De medverkande 
förskollärarna har fått fiktiva kodade namn så att svar och åsikter inte ska kunna spåras 
tillbaka till personerna som deltog. Utöver detta kommer även allt insamlat material 
destrueras efter att studien har publicerats.  
 

Resultat 
Resultatet av intervjufrågorna kopplat till frågeställningarna 
Jag har sammanställt svaren från intervjufrågorna och utgått ifrån mina frågeställningar och 
för att förtydliga resultatet tar jag även med citat från intervjuerna. I resultatet presenteras 
förskollärarna med F, där f:et står för förskollärare. F1, F2, F3, F4, F5 och F6. 
 

Vad anser förskollärarna är viktigt att barnen lär sig om människokroppen? 
Vid intervjufrågorna gällande förskollärarnas tankar om vad som är viktigt att ta upp gällande 
människokroppen, var de överens om att det är mycket beroende på vad barnen är 
intresserade av. Förskollärarna hade en generell bild om att barnens intresse skulle stå i fokus 
för detta arbete. Viktigast för dem var att hitta barnens intresseområde gällande 
människokroppen och spinna vidare på detta. Angående detta sa F1: 
 

Det som de själva funderar över på något sätt, får man ju utgå ifrån (F1). 
 
Alla förskollärare hade även en generell bild över att barnen ofta frågar om maten; var den tar 
vägen, varför vi behöver äta och allmänt om kiss och bajs. Alla tyckte att det viktigaste var att 
ta vara på barnens frågor om människokroppen och om de inte kunde det själva så tog de reda 
på det tillsammans med barnen. Förskollärarna menade att om man fokuserar på vad barnen 
är intresserade av så har barnet ett annat fokus för den nya informationen och de lär sig mer 
och har lättare att ta in vad förskollärarna säger. F4 och F6 la även vikten vid att ta barnens 
frågor på allvar och inte nonchalera dem. De menar att genom att lyssna och besvara frågorna 
tillsammans med barnen stärker man dem till att fråga igen om de har frågor och de lär sig 
även att det inte finns några dumma frågor. 
 

Det är barnens initiativ. Det är inte så att vi bestämmer att vi ska undervisa om kroppen utan det kommer 
i skolan sen utan det blir i var barnens intresse ligger (F4), 

 
Något som F2 och F5 tyckte var viktigt att ta upp är att barnen ska veta att de bestämmer över 
sin egen kropp. De vill att barnen ska få en förståelse av att din kropp är din kropp och du 
bestämmer själv över den. 
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Man får ju prata om att det här är min kropp och den bestämmer jag över och vem som ska känna eller 
krama mig. Det är viktigt (F5). 

 
F1 och F3 uttryckte även att de la vikt vid att förmedla till barnen att vi ser olika ut och att det 
är okej att vara olika, både i bemärkelsen i vad man klarar av med sin kropp och hur ens 
kropp ser ut. F3 kopplar även in självkänslan och att man ska tro på sig själv och sin egen 
kunskap. F3 vill att barnen ska känna en trygghet i sin egen kropp och lita på sin egen 
förmåga.  
 
F1, F3, F4 och F5 vill också lägga fokus på vad en kropp behöver för att fungera. De vill 
lägga vikten på att kroppen behöver energi som vi får genom mat och dryck. F3 och F5 
betonade också att det är viktigt att barnen får med sig vilken mat som är bra för kroppen att 
äta. F1 och F4 vill inrikta kunskapen på det som man behöver veta för att klara av vardagen 
som varför kroppen behöver kläder, mat, hur man stoppar en blödning och varför man blöder.  

 
Jag tänker att i den här åldern att man förstår vad kroppen behöver, mat och dryck, att man vinklar det på 
det viset. Att man har en mage och att magen behöver mat för att man ska orka leka och man ska orka 
vara på förskolan (F4). 

 
Motorik och kroppsuppfattning var även en del inom människokroppen alla förskollärare 
ansåg var viktig. F2 tar upp: 
 

Motorik, få möjligheter att öva på grov och finmotorik. Det ger vi möjlighet till genom att gå i skogen, 
klippa, klättra cykla och liknande (F2) 

 
Att benämna olika kroppsdelar och funktioner i kroppen med så många olika ord som möjligt 
är någonting som alla förskollärarna var eniga om. Genom att benämna samma 
kroppsdel/funktion på olika sätt menade de att barnen får ett bredare ordförråd och även att de 
får större förståelse för innebörden.  
 

Det bästa är ju att benämna det och sen förklara det på ett lättare sätt då på deras nivå men ändå får med 
sig begreppen (F6). 

	
En av förskollärarna, F3, tyckte dock att stora delar av kroppens funktioner är för komplicerat 
att lära ut i förskolan och att detta arbete passar bättre senare i skolåldern. F3 tycker även att 
det inte enbart ska handla om kroppens funktioner utan också hur känslor påverkar kroppen 
och hur det känns att till exempel vara ledsen eller glad. Man kommer då också in på hur detta 
benämns som att det gör ont i hjärtat när man är ledsen och man har fjärilar i magen när man 
är nervös.	
 

Hur arbetar förskollärarna med barnens frågor som ställs om människokroppen? 
Alla förskollärarna beskrev att de aldrig arbetat specifikt med människokroppen som tema i 
förskolan. Det framkom tydligt från alla förskollärare att de utgår ifrån barnens frågor 
gällande arbetet om människokroppen. Alla förskollärare ansåg att det var barnens initiativ 
som styrde diskussionerna framåt. Ingen av de tillfrågade förskollärarna hade tidigare haft 
tema med människokroppen och utgick nästan enbart utifrån barnens frågor och intressen. För 
att på ytterligare ett sätt hålla det intressant för barnen så nämner F2 och F5 att de gör små 
korta grejer vid varje samling istället för ett stort projekt, då de märkt att barnen i deras 
grupper inte kan hålla koncentrationen uppe under en längre tid. De försöker även göra det 
konkret för barnen genom att till exempel visa kroppsdelarna genom att ett av barnen får visa 
alla andra var hens arm sitter. 
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Att man utgår ifrån deras funderingar och vad de kan och förstår och vad de tycker är spännande. För blir 
det för abstrakt så tappar de ju fokus direkt så det måste ju vara deras funderingar (F1). 

 
Alla förskollärare nämnde även att matsituationen öppnade för många frågor angående maten 
och människokroppen, hur det hänger ihop och varför man ska äta. Alla tyckte att det även 
var en bra plats att börja prata om matspjälkningen, energi och matens betydelse för att orka 
leka på dagarna. De tog även med samtalet från matsituationen och tog upp det vid senare 
tillfälle, som en samling, där förskollärarna hade med sig material som bilder och böcker för 
att fortsätta samtalet.  
 

Framför allt vid matsituationen pratar vi mycket, det är då det mesta pedagogiska samtalet är (F2). 
 
F1, F3 och F6 ansåg att ett bra och effektivt sätt när barnen har många frågor om 
människokroppen är att använda sig utav mindmaps och tillsammans med barnen fråga dem 
vad de vet, vad de kan och vad de vill veta mer om och sedan jobba vidare utifrån de frågor 
och svar som kommer från barnen. Att jobba utifrån mindmaps är ett arbetssätt som F1, F3 
och F6 provat tidigare med andra teman i förskoleverksamheten och ansåg att det skulle även 
kunna passa in i arbetet med människokroppen. F3 och F6 tyckte även att man kan använda 
en siluett av människan och tillsammans med barnen sätta in organen på dess plats. 
 
Alla förskollärare var eniga om att det är bra att komplettera det som förskollärarna vet med 
böcker, bilder eller filmer, det var också ett arbetssätt som alla av förskollärarna hade använt 
sig av i andra sammanhang. Alla ansåg att genom att svara på barnens frågor med böcker, 
bilder eller filmer blir det mer konkret för barnen och det blir lättare att föra en konversation 
med gruppen när barnen har något att relatera till. 
 

Datorn och Google är väldigt bra för att ta reda på saker tillsammans med barnen (F2). 
 
Samtliga förskollärare ansåg även att en del i arbetet med människokroppen var att nämna så 
många olika benämningar som möjligt för barnen om människokroppen och dess funktioner. 
Detta för att både skapa en förståelse hos barnen men även ge dem ett brett ordförråd. 
 

Det tycker jag är generellt i alla lägen, ju fler ord för samma sak man kan säga eller som är snarlika som 
är specifika för vissa grejer försöker man ju mata dem med. Så mycket det går, bara att prata (F1). 
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Hur och vilka läroplansmål kopplar förskollärarna till detta arbete? 

 
 
I tabellen ovan visas de lärandemål från Läroplan för förskolan (Skolverket, 2016) som 
förskollärarna specifikt ansåg vara direkt kopplade till arbetet med människokroppen. 
Förskollärarna kopplade väldigt många olika mål till arbetet med människokroppen. En av 
förskollärarna, F1, pekade ut nästan hela läroplanen för förskolan till att passa in i arbetet. 
Hen ansåg att beroende på vilka ”glasögon” man hade på sig så kunde man koppla 
människokroppen till precis vilket mål som helst. Hen gav exemplet att läroplanens mål 
angående barnens inflytande passade in i arbetet med människokroppen och likaså målen 
kring motorik och kretslopp. Så länge man har rätt ”glasögon” på så passar det mesta in. 
 

De här målen är ju väldigt övergripande så man kan ju rikta dem åt lite vilket håll man vill och det är ju 
en fördel också för då blir det inte så styrande så att det är lättare, skulle det stå här att du måste jobba 
med människokroppen till exempel och barnen inte är ett dugg intresserade och man försöker och 
försöker (F1). 

 
En annan förskollärare, F4, var inne på liknande spår, hen förklarade att läroplanen är 
tolkningsbar. Hen hade inte tänkt i dessa banor förut att det finns läroplansmål angående 
människokroppen men när vi tillsammans granskade läroplanen så hittade hen infallsvinklar 
lite överallt. 
 
Alla förskollärarna drog slutsatsen att beroende på vilket fokus eller vilka ”glasögon” de har 
på sig går det att få med människokroppen i övervägande delen av läroplanens mål.  
Förskollärarna tyckte att läroplanen är utformad så att alla ska kunna tolka och tyda på många 
olika sätt och alla, oavsett yrkeskategori, på förskolan har sin egen tolkning av läroplanen. 
Alla tyckte även att det var en positiv aspekt med läroplanen att den går att tolka på så många 
olika sätt. Att läroplanen inte är styrande ansåg de underlättar att kunna ta vara på barnens 
intressen och arbeta med de ämnen som barnen tar upp vid till exempel måltiderna.  

Förskolan ska sträva efter att varje barn: F1 F2 F3 F4 F5 F6 
Utvecklar respekt för allt levande och omsorg för sin 
närmiljö 

✓     ✓ 

Utvecklar sin identitet och känner trygghet i den ✓  ✓ ✓   
Utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka 
och lära 

✓     ✓ 

Utvecklar sin förmåga att utskilja, utforska, dokumentera, 
ställa frågor om och samtala om naturvetenskap 

✓      

Utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i 
naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla 
kemiska processer och fysikaliska fenomen 

✓      

Utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp 
och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra 

✓   ✓   

Tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser 
samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld 

✓ ✓ ✓   ✓  

Utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter 
och därmed få möjlighet att påverka sin situation 

✓     ✓ 

Utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och 
kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om 
sin hälsa och sitt välbefinnande 

✓  ✓ ✓ ✓  
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Det är det som är spännande med läroplanen också att den är så öppen på det viset, att vi har våra 
riktlinjer men samtidigt är väldigt bred och öppen (F3). 

 
Det beror ju på, man kan ju få in allting, beroende på hur man vinkar det. […] det är ju så med 
läroplansmålen att man kan nå vilka mål som helst i vilket ämne som helst beroende på vad du har för 
glasögon på dig, hur du vinklar det (F4). 

 
Vill man koppla det så går det (F5). 

 
Läroplansmålet ”Förskolan ska sträva efter att varje barn; utvecklar sin identitet och känner 
trygghet i den” (Skolverket, 2016, s. 9) var det tre stycken förskollärare som pekade ut att 
detta var ett mål som de kopplar till arbetet med människokroppen. F1 menar att arbetet med 
självkänsla och skapandet av sin identitet finns alltid med i vilket arbete man än gör på 
förskolan. F1 anser även att det är ihopkopplat med hur man känner sig i sin egen kropp, 
genom att ha skapat en bra självkänsla så vågar barnen yttra sig i de olika ämnen som tas upp 
i förskolan, däribland människokroppen.  
F3 har liknande tankar som F1 gällande självkänsla och en trygghet i sin egen kropp. 
 
Läroplansmålet ”Förskolan ska sträva efter att varje barn; utvecklar sin nyfikenhet och sin lust 
samt förmåga att leka och lära” (Skolverket, 2016, s. 9) var det två stycken av förskollärarna 
som ansåg att detta mål är kopplat till arbetet med människokroppen. F6 ansåg att det inte går 
att lära utan att det är roligt, genom att ta tillvara på barnens egna frågor skapas en nyfikenhet 
i lärandet och leken. F1 framhöll att barnen ofta tappar fokus om de inte har intresset för vad 
hen försöker förmedla till dem. F1 ansåg att om nyfikenheten för ämnet fanns där går ofta 
inlärningsprocessen mycket enklare. Finns inte intresset och nyfikenheten blir det ingen bra 
lärandesituation.  
 
Läroplansmålet ”Förskolan ska sträva efter att varje barn; tillägnar sig och nyanserar 
innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld.” 
(Skolverket, 2016, s. 10) var det fyra stycken förskollärare som pekade ut att detta var ett mål 
som de kopplar till arbetet med människokroppen. Alla fyra förskollärare förklarade på sitt 
eget sätt att de försöker sätta ord på allt som de gör och helst så många synonymer och i olika 
sammanhang som möjligt. Allt för att skapa ett nyanserat språk hos barnen. 
 
Läroplansmålet ”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 välbefinnande.” (Skolverket, 2016, s.10) var det fyra stycken förskollärare som 
pekade ut som ett mål de kopplar till arbetet med människokroppen. F3 jobbade mycket med 
rörelse och dans för att barnen skulle få en god kroppsuppfattning och utveckla sin motorik. 
F3 nämnde även att de har jobbat med vad barnen äter och fokuserat på att till exempel ersätta 
glass med frukt när barnen firar sina födelsedagar. I detta arbete har de även pratat med 
barnen om vad som är nyttig och onyttig mat. F4 tycker att ovanstående mål är det mål i 
läroplanen som specifik är kopplat till människokroppen men även resterande delar av 
läroplanen går att koppla till människokroppen.    
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Diskussion  
Syftet med studien är att undersöka hur förskollärarna arbetar med människokroppen i 
förskolan och även vilka läroplansmål de kopplar till detta arbete. Jag kommer att fortsätta 
referera till förskollärarna från intervjuerna med samma system som ovan, alltså F1, F2, F3, 
F4, F5 och F6. 
 

Vad anser förskollärarna är viktigt? 
Helldén m.fl. (2015), Andersson (2011) och Thulin (2011) har skrivit att naturvetenskapen i 
förskolan är viktig då den kunskap och de erfarenheter barnen får följer med upp i åldrarna. 
Erfarenheterna barnen får i förskolan plockar de med sig och sätter i större perspektiv senare i 
skolgången. Förskollärarna i mina intervjuer kopplar inte detta till arbetet som sker i deras 
förskolegrupper, förskollärarna ser bara vad barnen vill veta där och då. En av förskollärarna, 
F3, ansåg att det var för tidigt med arbetet om människokroppens funktioner i förskolan, då 
hen ansåg att barnen var för små och att de får den kunskapen senare i skolgången. Detta 
styrks inte av forskningen som förklarar att barnen är kapabla att hantera den 
naturvetenskapliga världen med hjälp av förskollärarna (Eshach, 2011). F3 är inne på att man 
i förskolan ska koppla arbetet med människokroppen till känslor istället, hur det känns i 
magen att vara glad eller att det gör ont i hjärtat när man är ledsen. Rowlands (2001) menar 
att barnen yngre än 7 år förklarar kroppens behov på ett psykologiskt sätt, alltså på ett mer 
känslomässigt plan, hur det känns i kroppen. Dock anser Rowlands att människokroppens 
biologiska funktioner inte är för avancerade för barnen bara att barn yngre än 7 år förklarar 
detta på ett annat sätt. 
 
F1, F2, F3 och F5 uttryckte att det är viktigt att ta upp självkänsla med barngruppen och att 
man själv bestämmer över sin egen kropp. De vill förmedla till barnen att alla ser olika ut och 
vi har olika personligheter, det är inte det yttre som talar om vem man är eller vad man klarar 
av. De förskollärarna anser också att det är viktigt att barnen lär sig att lita på sig själv och sin 
förmåga. Detta styrks även av Läroplanen för förskolan (2016) som skriver både om att 
barnen ska utveckla sin identitet, självständighet och känna tillit till sin egen förmåga. Thulin 
(2010) lägger även i sin studie fokus på att besvara och uppmärksamma barnens frågor och 
genom frågorna utvecklas barnens kunskap och deras självbild grundläggs.  
 
F1, F3, F4 och F5 diskuterar även att en viktig faktor att ta med i arbetet är vad kroppen 
behöver för att överleva så som mat, energi och näring. Genom att diskutera kroppens behov 
med barnen menar Rowlands (2001) att barnen får en djupare förståelse kring 
människokroppens biologi och så småningom kan denna kunskap gå från ett mer psykologisk 
tankesätt till biologiska förklaringar.  
 

Förskollärarnas arbete med människokroppen 
Förskollärarna ansåg under intervjuerna att de inte arbetat med människokroppen i förskolan. 
De sa allihop att ingen hade arbetat aktivt med människokroppen som tema i förskolan. Flera 
av förskollärarna nämnde att de inte arbetat med det medvetet. Under intervjuernas gång så 
kom det dock fram fler och fler aktiviteter och tillfällen som människokroppen var involverad 
i.  
 
I resultatet framkom att alla förskollärare ansåg att undervisningen om människokroppen ska 
initieras från barnen, det är barnens intresse och frågor som initierar det förskollärarna tar upp 
om hur människokroppen fungerar. Detta stöds av Both (refererad i Thulin, 2011) som anser 



	

12	
	

att barnens frågor är det som driver barnen till ny kunskap. Om förskollärarna inte tar tillvara 
på dessa frågor går de även emot läroplanens uppdrag (Skolverket, 2016) där det står att varje 
barn ska tillsammans med förskollärarna söka kunskap och få möjlighet att kunna fördjupa sig 
och söka svar och lösningar. Both och F6 har även liknande tankar om att barnens frågor ska 
tas på allvar. Genom att bemöta barnen på rätt sätt med en positiv inställning skapar 
förskollärarna en miljö där barnen kan utvecklas genom sina egna frågor. Elfström m.fl. 
(2014) menar även att aktiviteten blir mer meningsfull för barnen då de äger frågan. 
 
Förskollärarna i intervjuerna arbetar för att barnen ska få med sig många begrepp som möjlig 
för att få ett bredare ordförråd och även en större förståelse för innebörden av orden. Detta 
stöds av Helldén m.fl. (2015) som också skriver att ett stort ordförråd är bra även om barnen 
inte alltid har en full förståelse för alla ord. Under förskoleåren är de mycket mottagliga för 
språkinlärning och kan ta till sig ord på ett lätt sätt. Helldén m.fl. kopplar även detta till det 
naturvetenskapliga språket som, om barnen får med sig det tidigt, de kan få nytta av längre 
fram i livet. Elfström m.fl. (2014) påstår att barnen skapar en innebörd av orden genom att 
undersöka och upptäcka. Barnen får lättare att förstå orden om de vet vilket sammanhang de 
ska kopplas till. Forskningen säger att naturvetenskapliga ämnen ska ha en plats i förskolans 
verksamhet för det är där barnen kan skapa en positiv attityd till ämnet. Denna attityd följer 
med barnen senare i livet och kan påverka val av studier eller yrke (Andersson, (2011), 
Thulin, (2011)). 
 
Zetterqvist och Kärrqvist (2007) tar upp olika strategier för inlärning av naturvetenskap där 
barnens frågor och intressen är startpunkten på arbetet och att förskollärarna sedan ska 
utmana barnen med nya frågor. I resultatet framkommer det att F1, F3 och F6 kunde tänka sig 
att arbeta med människokroppen genom att använda mindmaps och fråga barnen mer specifikt 
vad de vet, kan och vill veta mer om gällande människokroppen. De ansåg att skapa små 
projekt runt vad barnen ville få reda på var ett bra sätt att arbeta. Dessa tankar har även Thulin 
(2010) att just barnens frågor ska vara i fokus. Frågorna som barnen ställer gör att de är 
involverade i upplevelsen och vill dela den med förskollärarna. Detta gör också att det är 
viktigt att förskollärarna har ett öppet och positivt förhållningssätt. Thulin tar även upp att 
barnen behöver tid för reflektion och därefter skapas fler frågor. Jag tycker mindmaps är ett 
bra arbetssätt då barnen kan gå tillbaka till mindmapen när de har reflekterat och kommit på 
nya frågor. Finns mindmapen tillgänglig för barnen i deras miljö kan nya frågor skapas under 
en längre tid.  
 
Ett annat tydlig arbetssätt som förskollärarna tog upp i intervjuerna var att använda sig utav 
böcker, filmer och bilder tillsammans med barnen för att konkretisera hur människokroppen 
fungerar. Eshach (2011) anser att barnen i barngruppen tillsammans med förskollärarna ska 
utforska och upptäcka naturvetenskapen, detta är ingenting som barnen ska behöva göra på 
egen hand. Han tycker också att förskollärarna behöver förkunskaper i naturvetenskap för att 
skapa en bra lärandemiljö och inspirera barnen. Rowland (2001) är inne på samma spår och 
menar att kunskapen som barnen erhåller kommer från att samtala med vuxna i sin närhet 
eller från böcker och filmer. 

Läroplanen och människokroppen 
Förskollärarna jag intervjuade ansåg att arbetet kring människokroppen går att koppla till flera 
av läroplanens mål. Som jag beskriver ovan anser forskningen att naturvetenskapen ska ha en 
plats i förskolan och detta är möjligt eftersom förskolan ska följa läroplanens mål. 
Förskollärarna i intervjuerna påstår att man kan vinkla förskolans läroplan till ett 
naturvetenskapligt innehåll men även ett mer specifikt arbetsområde kring människokroppen. 
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Det står även klart och tydligt i läroplanen att ”Arbetet i barngruppen ska genomföras så att 
barnen; stimuleras och utmanas i sitt intresse för naturvetenskap.” (Skolverket, 2016, s. 11). 
Detta innebär att ett naturvetenskapligt innehåll i förskolan ska finnas då läroplanen för 
förskolan är det som alla förskollärare ska följa. Eshach (2011) skriver att förskollärarna 
måste ha förkunskaper och vara förberedda för att kunna arbeta med en naturvetenskaplig 
inriktning och det kan vara detta som saknas i min intervjugrupp. Förskollärarna jag intervjuat 
har inte ett aktivt arbetssätt med människokroppen. De har inte haft människokroppen som 
tema utan tar istället till exempel upp kortare samtal kring frågor som barnen ställer i 
måltidsituationen. Vissa av förskollärarna tar även upp samtalet vid senare tillfällen till 
exempel i samlingen eller tillsammans med barnen när de söker mer information med hjälp av 
böcker och internet med mera. 
 
Som jag nämnde ovan i resultatet så finns det flera olika mål som tydligt är kopplade till ett 
arbete med människokroppen som till exempel: 
 

• Utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse 
för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande (Skolverket, 2016, s. 10). 

• Utvecklar sin förmåga att utskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala 
om naturvetenskap (Skolverket, 2016, s. 10). 

 
Jag tycker att även dessa mål är bra exempel på att lyfta fram kopplingen mellan 
naturvetenskap och människokroppen:  
 

• Utmana barns nyfikenhet och begynnande förståelse för språk och kommunikation 
samt för matematik, naturvetenskap och teknik (Skolverket, 2016, s.11). 

• Stimulera och utmanas i sitt intresse för naturvetenskap och teknik (Skolverket, 2016, 
s. 11). 

 
Som jag beskrivit i bakgrunden till mitt arbete stödjer Thulin (2010, 2011), Andersson (2011), 
Eshach (2011) och Helldén m.fl. (2015) att det är viktigt att tidigt introducera naturvetenskap 
för barn eftersom barnen har med sig kunskapen senare i livet. Dessa åsikter stöds även av 
Läroplanen för förskolan (2016) som förskollärare i verksamheten alltid ska följa.  
 
Jag håller med forskarna om att naturvetenskapen är en viktig del i förskoleverksamheten men 
det ansåg, till att börja med, inte de förskollärare jag intervjuade. De tycker inte att de har 
jobbat med människokroppen på ett specifikt sätt. Under intervjuernas gång framkom det att 
de är positiva till att jobba med naturvetenskap och människokroppen. 
 

Reliabilitet och validitet  
Johansson och Svedner (2010) förklarar begreppet reliabilitet med att det handlar om hur 
noggrant man har samlat in sin data utifrån den metod man har valt för studien. De tar även 
upp att man genom intervjufrågornas svar ska kunna besvara frågeställningarna. Min metod 
var semistrukturerad intervju och utifrån mitt syfte och frågeställningar har jag tagit fram 
intervjufrågor relevanta för min studie. En styrka i min studie är att jag förberedde ett 
frågeschema som alla respondenter blev intervjuade från. För att då får jag får ett tema på 
intervjun och jag är även säker på att alla frågeställningar är representerade i frågeschemat. 
 
Validitet, å andra sidan, handlar om hur studiens resultat ger en uppriktig bild av det som har 
undersökts (Johansson & Svedner, 2010). Då jag utgick ifrån samma frågeschema för alla 
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medverkande och utformade följdfrågor under intervjuns gång för att verkligen få 
förskollärarna att utveckla sina tankar, angående människokroppen i förskolan, anser jag att 
studien har hög validitet.  
 

Studiens relevans för yrkesrollen 
Det som verkligen har betydelse för mig utifrån resultatet av studien är hur viktigt det är att vi 
har med ett naturvetenskapligt tänk i förskolan. Just därför att i förskolan skapas ett intresse 
för naturvetenskap och för vår kropp, som är med oss från att vi föds tills vi dör, och vi måste 
kunna ta hand om människokroppen för att kunna leva ett bra liv. Det intresset och 
kunskaperna har barnen med sig i framtiden.  
 
Dessutom vill jag ta med mig ett medvetet tankesätt kring arbetet med människokroppen i 
förskolan. Jag fick reda på genom intervjuerna att arbetet kring människokroppen finns där 
men ett medvetet tankesätt kring det saknas.  
 

Vidare forskning 
I min studie har jag utgått ifrån vad förskollärare tycker är viktigt att ta upp i förskolan 
gällande människokroppen och även vilka frågor som barnen ställer om människokroppen. 
För att utveckla min studie skulle man kunna gå in på olika metoder för att kunna föra in 
arbete kring naturvetenskap och rent specifikt människokroppen i förskolan. En studie skulle 
till exempel kunna vara att gå in i verksamheten och se om förskollärarnas tankar stämmer 
överens med den verkliga verksamheten. Man skulle också kunna använda sig av 
observationer och intervjuer med barnen för att få barnens perspektiv på arbetet om 
människokroppen. 
 
Vidare skulle man kunna se över hur förskollärarna utbildas, om det finns möjlighet att 
vidareutveckla förskollärarnas inom naturvetenskap för att stärka förskollärarna i ämnet och 
även möjligheten med vidareutbildning för att kunna få mer kunskaper i hur man involverar 
naturvetenskap i förskolans verksamhet.  
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Bilagor 
Bilaga 1: Intervjufrågor 
 

1. Vad tycker du är viktigt att ta upp med barnen gällande människokroppen och dess 
funktioner? 

 
2. Vilka olika begrepp anser du är viktiga att ta upp gällande människokroppen? 

Exempelvis: Skelettet, blodomloppet, olika organ osv. 
 

3. På vilket sätt har ni arbetat praktiskt med människokroppen i barngruppen? 
 

4. På vilka sätt tror du att ni i arbetslaget kan arbeta med barnen så att de får en 
grundförståelse om kroppen? 
 

5. Enligt mina egna erfarenheter så har barnen många frågor om människokroppen, hur 
gör ni för att inkludera barnens frågor i arbetet om människokroppen? 
 

6. Arbetar ni efter några mål i läroplanen då det gäller att lära barnen om 
människokroppen? 
På vilket sätt? 

 
7. Hur kopplar du dessa mål till ert arbete om människokroppen i verksamheten? 

 
8. Tycker du att läroplanen har tydliga mål gällande människokroppen? 

  



	

	

Bilaga 2: Informationsbrev till förskolechef 
 
Hej! Mitt namn är Caroline Ström och jag läser till förskollärare på Karlstads universitet. Just 
nu skriver jag mitt examensarbete som handlar om förskollärarnas tankar om arbetet kring 
människokroppen i förskolan. Jag skulle därför vilja intervjua en förskollärare på en äldre 
avdelning på […] någon gång under vecka 16-17. Finns det någon möjlighet till att jag kan få 
komma i kontakt med din personal för att genomföra en intervju? 
 
Tack på förhand 
Caroline Ström 
Tfn: 07X-XX XXX XX 
Mail: xxxxxx@gmail.com 
  



	

	

Bilaga 3: Samtyckesblankett 
 
Hej! Jag heter Caroline Ström och studerar på Karlstads universitet till förskollärare. Just nu 
ska jag göra mitt examensarbete på 15p. Syftet med studien är att undersöka hur 
förskollärarna arbetar med människokroppen med äldre barnen i förskolan och även vilka 
läroplansmål de kopplar till detta arbete. 
 
Frågeställningar: 

- Vad anser förskollärarna är viktigt att barnen lär sig om människokroppen? 
- Hur arbetar förskollärarna med barnens frågor som ställs om människokroppen? 
- Hur och vilka mål kopplar förskollärarna till detta arbete? 

 
 
Jag har valt att genomföra intervjuer och då skulle jag gärna vilja komma och intervjua Er. 
Intervjuerna kommer att ta ungefär 30-45 minuter och de kommer även att spelas in då jag 
inte ska behöva anteckna under tiden. Intervjuerna kommer att vara helt anonyma, inga namn 
eller platser kommer att framgå i arbetet. Undersökningen är helt frivillig och du har 
möjligheten att hoppa av undersökningen när du vill men det redan insamlade materialet har 
jag rätt att använda till undersökningen. Efter avslutad undersökningen kommer allt insamlat 
material att raderas. 
 
Frågorna kommer handla om hur ni som pedagoger tycker om läran om människokroppen och 
även hur ni arbetar med frågor gällande människokroppen. 
  
Har du några frågor är det bara att höra av dig! 
 
Tack på förhand 
Caroline Ström 
Tfn: 07X-XX XXX XX 
Mail: xxxxxx@gmail.com 
 
 
_________________________________________________________________________ 
 
 

Jag samtycker till att vara med i undersökningen: JA ☐     NEJ ☐ 
 
_____________________________ 
Namn 
 
 
_____________________________ 
Datum 
	


