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Sammanfattning 

Undersökningen behandlar förskolebarns tankar om vattnet i vår kropp. Tio barn i ålder fyra 

till fem har intervjuats enskilt, intervjuerna var kvalitativa. Barnen fick under intervjuerna 

även rita sina svar och berätta om en bild som föreställde utsöndringssystemet. Resultatet av 

min studie var att barnen inte hade kunskap om att vatten var livsviktigt för oss. 

Förskolebarnen hade heller inte kunskap om varför det var bra att dricka vatten.  Vattnets väg 

genom kroppen förklarade majoriteten av barnen som att vattnet åker runt i hela kroppen och 

lämnar den sedan som urin. Anledningen till mitt resultat kan vara barnens unga ålder och att 

de inte fått undervisning inom ämnet.  

 

Nyckelord: Elever, matspjälkningsystemet, organsystem och utsöndringssystemet 

 

Abstract 

This study deals with preschool children's ideas about water in our body. Ten children with 

the age of four to five were interviewed individually, the interviews were qualitative. The 

children were also asked to draw their answers and answer questions about a picture that 

represented the excretory system. The results of my study show that children did not have any 

knowledge about the water being vital for us. Preschool children had no knowledge of why it 

is important to drink water. The water path through the body explained the majority of the 

children as water going around the entire body and then leaving it as urine. The reason for my 

results may be the children's young age and that they have not been trained in the subject.  
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Inledning 

Undersökning behandlar förskolebarns tankar om vattens betydelse för människokroppen. I 

enhet med Banet och Cakici (citerade i Garcia-Barros m.fl., 2011) anser jag att kunskap om 

kroppens inre struktur och behov kan leda till hälsosammare levnadsätt för barn och som de 

kan fortsätta med som vuxna. Under min tid som lärarstuderande har jag kommit i kontakt 

med många barn som haft funderingar om kroppens inre och framförallt matens väg genom 

kroppen. Den vägen visade barnen ha en någorlunda förståelse för när samtal fördes om detta 

och de förstod vikten av att äta mat för att överleva. Då väcktes nyfikenheten för om barnen 

hade samma kunskaper om vattnets betydelse för vår kropp. Därför ska det ämnet undersökas. 

 

I förskolans läroplan tas det inte konkret upp att vi ska lära barnen om kroppens inre och dess 

organsystem. Det finns inga strävandemål som nämner att barnen bör känna till olika organ 

och dess funktioner. När det kommer till kroppen anser förskolans läroplan att 

koordinationsförmåga, motorik och kroppsuppfattning är av vikt att utveckla, läroplanen 

pekar mer på yttre kroppsaspekter. Att barn ska utveckla sin kroppsuppfattning kan dock tyda 

på att barn ska lära sig uppfatta hela sin kropp, både inre och yttre. Förskolan ska även sträva 

mot att barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och lär sig några kemiska processer av 

enklare slag. Även hälsoaspekten tas upp i läroplanen, vilken poängterar att barn ska få 

förståelse för vikten av att ta hand om sin hälsa (Skolverket, 2010). Förskolans läroplan pekar 

alltså inte konkret på att vi ska lära barnen om kroppens inre men i grundskolan börjar målen 

bli mer konkreta, kroppen blir ett viktigare undervisningsmål inom biologiämnet. I 

grundskolans läroplan, årskurs 1-3, ska barnen enligt kursmålen i biolog kunna några av 

kroppens delar och nämna deras funktion. Men det är inte förrän i årskurs 4-6 som 

grundskolans läroplan nämner att organsystemen bör beröras. Barnen ska i slutet av årskurs 6 

enligt kursplanens mål i biologi förstå organens samverkan, funktion och kunna namnet på 

olika organ (Skolverket, 2011). 

Att undersöka barns tankar om den egna kroppen har på senare tid blivit ett populärt 

forskningsområde. Kunskapen om vad barn har för tankar inom ett visst område kan vara till 

hjälp för samhället och lärare för att se hur undervisningen kan förbättras (Óskarsdóttir m.fl., 

2011). Barn lär sig från upplevelser de gjort i det förflutna och tolkar det de upplever på helt 

personliga sätt. Människor vill förstå sin omvärld, sig själva, genom vardagsupplevelser 

skapas vår kunskapsvärld (Helldèn, 1994). Barn kopplar nya intryck med tidigare kunskaper 

och skapar begrepp de hör från omvärlden runt detta.  Begrepp som barnen skapar leder till en 

ökad språkinlärning (Evenshaug & Hallen, 2001). Ett utvecklat språk är nämligen en viktig 

del i kunskapsutveckling, genom språket kan vi ta till oss information, formulera frågor och 

förstå frågors svar. Barn tolkar vuxnas sätt att tala och det kan därför bli svårt när vuxna 

använder metaforer för att förklara naturvetenskapliga fenomen. Barn kan då förstå detta 

bildligt och inte få korrekt kunskap om det som sker (Helldèn, 1994). När vuxna samtalar med 

barn som är under sex år om kroppen handlar det mest om yttre funktioner och egenskaper 

(Garcia-Barros m.fl., 2011). För när det samtalas om kroppens insida kan det bli svårt för barn 

att förstå den eftersom de inte ser hur insidan ser ut. Det som inte kan ses med ögat kan barn 
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ha svårt att ta till sig och förstå hur det fungerar. Barn har svårt att förstå att det de inte ser 

existerar (Helldèn, 1994). Att det som sker på insidan av kroppen är diffust och svårt att få en 

bild av om det aldrig setts tar Carvalho m.fl.(2004) upp. De nämner vikten av att undervisa 

och berätta om kroppens insida. Hur insidan av kroppen fungerar kan vi inte känna oss till 

utan måste ha vetenskaplig undervisning för att förstå och de har i sin studie visat vika 

förändringar som sker i barns tankemönster när barn i grundskolan fått undervisning om 

matspjälkningsytemet. Majoriteten av eleverna fick ökad kunskap om systemets delar men det 

är viktigt att ha enkla och tydliga bilder för barnen när vi visar olika organsystem så man 

undviker mer förvirring. 

 

Óskarsdóttir m.fl. (2011) har undersökt nordiska grundskolebarns tankar om kroppens inre. 

Deras studie visade att det finns en del förvirring bland barnen angående hur kroppens insida 

ser ut. Barnen nämner i studien att människokroppen består av ett skelett och några organ. 

Skelettets struktur har barnen inte speciellt stor kunskap om, de vet heller inte att skelettet 

sitter ihop men de vet dock att det finns i hela kroppen. Många av barnen känner ändå till 

revbenens struktur i kroppen. Kunskapen om kroppens organ var än mer diffus, barnen kunde 

endast nämna några få av kroppens organ. De organ som majoriteten av barnen kunde namnen 

på var hjärna och hjärta några nämnde även magsäcken och lungorna. När barnen ombads att 

rita organen ritade majoriteten ett hjärta som var V format. Barnen gjorde överlag inga 

kopplingar mellan organen, de enda kopplingar som gjordes var mellan hjärta och vener. 

Barnen visade förståelse för de ben i kroppen de kunde känna och de organ de kunde höra 

eller uppleva. 

 

Reiss m.fl. (2002) har med stöd av teckningar undersökt vad sjuåriga barn känner till om sin 

kropps insida. När barnen ombads rita organen i kroppen ritade få att organen sitter i så 

kallade organsystem. Det organsystem som var mest förekommande bland deras teckningar 

var matspjälkningsytemet. När det gäller kunskapsutvecklingen av kroppens insida börjar 

barnen med en förståelse för att det finns olika organ i kroppen. Sedan lär de sig att dessa 

organ har speciella platser i kroppen, när de lärt sig det kommer kunskapen om att vissa organ 

sitter ihop och samarbetar. Kunskapen om att alla organ i kroppen samarbetar i ett helt 

organsystem kommer ofta efter denna insikt.   

 

Vad barn vet om organsystem har Garcia-Barros m.fl. (2011) undersökt. Det visade sig att 

cirkulationssystemet var svårare att förstå för barn i fyra till sjuårsålder än vad 

matspjälkningsytemet var. Matspjälkningsytemet är även det ett komplext organsystem och 

Texteria (2000) och Carvalho m.fl. (2004) visar att barn från fyra- tio års ålder har svårigheter 

att förklara vad som händer med maten vi stoppar i oss. Kunskapen bland barnen varierade en 

del men majoriteten av de barn som var fyra år visade sig ha låga kunskaper om organ i 

kroppen. Många av fyraåringarna beskrev kroppen som ett stort tomrum och menade att 

maten de åt åkte runt fritt i kroppen. Barnen visste inte heller att maten bryts ner i kroppen 

utan tror att hela delar av maten åker runt fritt. Majoriteten av fyraåringar hade inte kunskap 

om att maten lämnade kroppen som avföring. Först när barnen blev upp mot tio år visade de 

på större förståelse av att maten följer en speciell väg genom kroppen. Då visste också de 
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flesta av barnen att det som intas lämnar kroppen. Först vid tioårs ålder förstod de sambandet 

mellan olika organ till större organsystem. Texteria (2000) skriver att barnen först lärde sig 

delarna i kroppen de såg eller kände. De kände att maten svaldes och sedan att magen 

arbetade. Därför var magsäcken en plats som eleverna i hans studie först beskrev i 

matspjälkningssystemet. De äldre barnen i studien använde ordet magsäck medan de yngre 

barnen ordet mage. Både i Texterias (2000) studie och i Carvalho m.fl. (2004) studie visas det 

att barnen har svårigheter att förklara vad som händer med maten efter vi svalt den. För de lite 

äldre barnen som nämner att maten hamnar i magen har svårigheter med att veta vad som 

händer med maten sen. Dock visar en annan studie att barn kan ha andra kunskaper om detta. 

I studien som Garcia-Barros m.fl. (2011) nyligen gjort inom samma ämne svarar de flesta 

fyraåringar att mat och vätska kommer ner till magen och att det åker ut ur kroppen.  

Majoriteten av fyraåringarna tror att vätskan har en väg ner till magen och maten en annan 

och sedan tar de varsin väg ut ur kroppen. 

 

När det kommer till matens betydelse för vår kropp förstår de flesta barn vikten av att äta men 

har ingen djupare kunskap de energiomvandlingar som sker. Barnen använder abstrakta 

begrepp som syftar till vår överlevnad när de beskriver vikten av att äta. De relaterar ofta till 

likheter med maskiner och bilar som likt oss behöver energi för att fungera. (Rowlands, 

2004). Vi måste ha mat för att överleva men också för att växa och vara friska.  Yngre barn 

kan även nämna att de äter för att föräldrarna säger det (Turner, 1997). 

Mycket forskning har gjorts om barns tankar om mat i kroppen men jag finner inte lika många 

som tar upp vad barn vet om vatten i vår människokropp. Vattnets väg genom kroppen är ett 

ganska avancerat system där vatten först intas, sedan följer matspjälkningsytemet ner till 

tunntarmens tarmludd där största delen av vattnet absorberas i blodet, liten del av upptaget 

sker i tjocktarmen. Vattnet följer sedan blodet i cirkulationssystemet till kroppens olika delar 

och när det passerar njurarna fångas och slaggprodukter upp. Dessa slaggprodukter kallas urin 

och transporteras från njurarna ner till urinblåsan, från urinblåsan ut ur kroppen (Sonesson & 

Sonesson, 1993). Kroppen består till största delen av vatten och vatten behöver kroppen bland 

annat för att transportera ämnen i blodet och transporterar bort dåliga ämnen ut ur kroppen. 

Vatten hjälper även kroppen att reglera temperaturen (Chan, 2008).  

 

Undersökningarna som gjorts om detta ämne handlat om äldre barn än förskoleåldern. En 

undersökning som Tunnicliffe (citerad Granklint Enochson & Redfors, 2011) gjort bland 

grundskoleelever visar att utsöndringssystemet är svårare för barnen att förklara än vad 

matspjälkningsytemet är. En anledning kan vara att vattnets väg genom kroppen innehåller tre 

olika system: matspjälkningsytemet, cirkulationssystemet och slutligen utsöndringssystemet, 

vilket kan göra att till och med äldre elever har svårt att förstå hela processen som sker. En 

annan anledning som tas upp är att läroböcker ofta beskriver organsystemen på ett sätt som 

gör att elever har svårt att förstå kopplingen organsystemen har till varandra (Granklint 

Enochson & Redfors, 2011). Barn har svårt att förstå blodet som transportsystem i kroppen 

vilket gör att vattnets väg i kroppen kompliceras och kopplingen till njurarna blir svår. De 

förstår inte att vattnet går genom matspjälkningsytemet utan tror att vattnet har en egen väg 

genom kroppen (Granklint Enochson, 2008). I Granklint Enochson & Redfors studie visas det 
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även att alla elever inte har kunskap om att urinen innehåller slaggprodukter och inte bara 

vatten. Många verkar tro att svett och urin endast består av vatten när det lämnar kroppen. 

(Granklint Enochson & Redfors 2011). I flera studier kan vi se att både yngre och äldre barn 

tror att vattnet har ett eget rör ner till magen och vidare runt i kroppen se Garcia-Barros m.fl. 

(2011) och Granklint Enochson (2008). En del av barnen tror även att vattnet flyter direkt till 

organet och verkar där (Garcia-Barros m.fl., 2011). 

 

Betydelsen av att dricka vatten ansåg elever i årskurs nio var för att inte torka ut och dö. 

Eleverna som är lite äldre än barnen i min studie svarade även att det var viktigt att dricka för 

att vi gör oss av med vatten när vi svettas, urinerar och gråter. Några av barnen ansåg även att 

det fanns nyttig näring i vattnet som vi människor behövde. De flesta barn ger liknande svar 

på varför vi behöver äta som varför vi behöver dricka. Det är för att vi ska leva och inte dö, 

alltså inget djupare fysiologisk perspektiv (Granklint Enochson, 2008 och Granklint Enochson 

& Redfors, 2011). Eftersom detta verkar vara ett svårt ämne även för högstadieelever är jag 

nyfiken på vad förskolebarn kan om detta. 

Syfte och frågeställning 

Syftet med arbetet är att undersöka vad förskolebarn vet om vattnets betydelse för 

människokroppen.  

  

Frågeställningar: 

 

*Vad tror förskolebarn händer med vattnet i kroppen efter att vi svalt det? 

  

*Varför behöver vår kropp vatten? 

 

Metod 

Urval 

Undersökningen genomfördes på en förskola i Mellansverige i en större ort i ett 

mångkulturellt område. Blanketter (se bilaga 1) har delats ut för att få samtycke från 

vårdnadshavare på en äldreavdelning till alla barn i åldern fyra och fem. I blanketterna tas 

forskningsetiska aspekter upp, som exempelvis att alla intervjuer är anonyma.  Det är 

sammanlagt 18 barn på avdelning i det ålderspannet, nio flickor och nio pojkar. Min tanke var 

att intervjua tio av dessa barn. Jag hade tänkt lotta ut tio av de 18 barnen på avdelningen till 

intervjuerna. Detta för att få stor spridning av barns olikheter och inte välja ut barn med 

speciella egenskaper och för att få barn från alla olika samhällsgrupper. Men eftersom jag 

använde mig av två olika metoder vid utdelning av blanketter till vårdnadshavarna fick jag 

endast in tio blanketter. Då fick det bli det urvalet av barnen i min undersökning eftersom ett 

bortfall på åtta barn skedde. Det blev sex flickor och fyra pojkar i åldern fyra-fem som skulle 

intervjuas. Bortfallet kan bero på olikheterna som blanketterna till vårdnadshavarna delades ut 

på. De blanketter som delades ut personlige fick jag in alla (åtta stycken) av och de som sattes 

upp på barnens platser fick jag endast in två av. 
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Datainsamling 

Kvalitativa intervjuer har använts som metod. Trost (2005) tar upp att det är den typ av 

intervju som ska användas när vi vill förstå människors sätt att tänka mer djupgående och 

urskilja olika handlingsmönster i en studie. Det som kan ses som negativt med kvalitativa 

undersökningar är att få personer oftast intervjuas. Det snäva urvalet gör att undersökningen 

inte omfattar alla delar av befolkningens tankar och kan då inte ge ett rättvist resultat. Det 

belyser endast en viss typ av personers tankar om området (Trost, 2005). 

I en kvalitativ intervju är endast frågeområdena bestämda medan man under intervjuns gång 

anpassar följdfrågorna till barnens svar men hela tiden håller frågorna till ämnet. På detta sätt 

fås så utförliga svar som möjligt om ämnet (Johannson & Svedner, 2010). 

De övergripande frågeområdena som ska behandlas med barnen för att få svar på mina 

frågeställningar och mitt syfte är: 

Var tar vattnet vägen i kroppen efter det att du svalt det?  

Hur kommer det sig att kiss är gulaktigt till färgen när inte vattnet vi dricker är det? 

När dricker du vatten? 

Vad tror du skulle hända med din kropp om du inte drack när du var törstig? 

När kvalitativa intervjuer utförs är det även viktigt att använda flera metoder som gör 

datainsamlingen mer fyllig. Att använda observationer eller andra metoder gör att djupare 

förståelse uppnås av det som undersöks (Johannson & Svedner, 2010, Patal & Davidson 2003 

och Trost, 2005). Att använda sig av två eller flera mätmetoder kallas triangulering (Trost, 

2005). Utöver mina kvalitativa intervjuer ska, som metod, dels barns teckningar och dels 

samtal om en bild (bilaga 3) användas som kompletteringar. 

Att använda teckningar och att låta barn rita sina svar är något som tas upp som positivt i 

många forskningsrapporter.  Det finns många fördelar med att låta yngre barn rita sina svar.   

Rennie och Jarvis (citerade i Carvalho, m.fl., 2004) tar upp dessa fördelar. De skriver att 

yngre barn inte har samma förmåga att uttrycka sig verbalt och kan då lättare visa vad de 

menar med en bild. De flesta barn tycker enligt Trost (2005) även om att rita och att samtala 

om deras teckning göra att många svar barnen ger kan bli tydligare. Barnen får rita på frågan: 

Var tar vattnet vägen i kroppen efter det att du svalt det?  Bilden barnen kommer rita finns 

som bilaga 2. 

En bild (se bilaga 3) på insidan av kroppen med urinsystemet visas även för barnen. Denna 

bild används för att undersöka om barnen har begrepp för några organ som ingår i 

utsöndringssystemet. Bilden används för att undersöka frågeställningen: Var tar vattnet vägen 

i kroppen efter det att du svalt det? 

 

Intervjuerna spelas in på ljudfil då Johannson & Svedner (2010) och Trost (2005) tar upp 

vikten av att spela in en kvalitativ intervju eftersom avbrutna meningar och tonfall kan vara 
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avgörande för att förstå vad barnen menar. Patal & Davidson (2003) nämner en till fördel med 

ljudinspelning och det är att den som intervjuar kan fokusera på samtalet istället för att föra 

anteckningar. Barnens svar på frågorna kommer då exakt med i undersökningen. Det negativa 

är dock att det tar tid att transkribera intervjuerna från bandet till datorn.  

Procedur 

Tre veckor innan intervjuerna skulle utföras togs kontakt med en förskola för att få tillstånd 

att utföra mina intervjuer där och det godkändes av personalen. När intervjuer med barn som 

inte är myndiga genomförs är det viktigt att ha målsmans medgivande innan intervjuerna 

börjar (Johannson & Svedner, 2010). Två veckor innan intervjuerna skulle äga rum sattes 

därför brev till vårdnadshavarna upp för att få deras samtycke på de utvalda barnens platser i 

tamburen på förskolan. Alltså alla barn som var mellan fyra- fem år. Jag bestämde mig även 

för att under två dagar vara med på morgonen när vårdnadshavarna lämnade barnen och 

personligen ge brevet till de jag träffade. Detta för att vårdnadshavarna då kanske lättare ville 

låta sina barn delta när de såg vem jag var och direkt kunde fråga mig om undersökningen. De 

vårdnadshavare som personligen fick brevet utdelat till sig skrev på direkt och var mycket 

positiva till undersökningen. Jag träffade totalt åtta vårdnadshavare och resten av lapparna 

fick hänga kvar i tamburen tills det att intervjuerna skulle starta två veckor senare. Två 

vårdnadshavare skrev på lapparna som hängts upp i tamburen och totalt blev det då tio barn 

att intervjua.  

Intervjuer började med en pilotstudie. Att prova sina intervjufrågor och se om barnen förstår 

dem gör undersökningen bättre när intervjuerna väl sätter igång. En pilotstudie görs även för 

att se om svaren barnen tar upp svarar på frågeställningen (Johannson & Svedner, 2010 & 

Patal & Davidson, 2003). Efter pilotstudien reviderades frågorna en del. 

Både under pilotstudien och under de andra intervjuerna satt vi i ett avskiljt och tyst rum på 

förskolan. Både Trost (2005) och Dovberg & Pramling Samuelsson (2000) tar upp vikten av 

att barnen sitter på en lugn plats där de känner sig trygga för att få bra intervjuer. Ett barn i 

taget intervjuades och vi satt mittemot varandra. Placeringen var medveten för att under 

intervjun lättare kunna ha ögonkontakt med barnet. Detta eftersom Dovberg & Pramling 

Samuelsson (2000) tar upp att ögonkontakt är viktigt för att hålla barnens intresse vid liv. 

Intervjuerna skedde vid tre olika tillfällen och alla intervjuer hade samma förutsättningar 

miljömässigt. Varje intervjutillfälle blev mellan 5-15 minuter långt och intervjutillfällena 

skedde på morgonen innan lunchen. Intervjuerna började inte direkt utan jag var med baren en 

stund innan jag frågande om de ville följa med. De barnen som inte var mitt uppe i en aktivitet 

tillfrågades om de ville följa med och bli intervjuade. Om barnen var mitt uppe i en aktivitet 

väntade jag med att intervjua dessa barn. För Dovberg & Pramling Samuelsson (2000) tar upp 

vikten av att inte avbryta barnen i dess aktiviteter för då är inte barnen motiverade att bli 

intervjuade.  

Eftersom intervjuerna spelades in tillfrågades barnen innan om det gick bra. För innan ett 

samtal spelas in måste intervjuaren har barnens tillstånd (Patal & Davidson, 2003). Några 
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barn undrade varför samtalet skulle spelas in och svaret blev då att ”det blir lättare för mig att 

komma ihåg allt viktigt som du säger”. Intervjuerna började med ett allmänt samtal med 

barnen så de skulle känna sig bekväma. Barnen fick sedan veta vad intervjun skulle handla 

om och sedan sattes ljudinspelningen på. Eftersom intervjuerna var kvalitativ var ingen 

frågeföljd precis och frågor ställdes efter barnens samtal. När kvalitativa intervjuer utförs är 

det av stor vikt att intervjuaren kan tala så att den intervjuade förstår och att anpassa 

kroppsspråk och ordförråd är viktigt (Patal & Davidson 2003). Därför har språket anpassats 

till barnens ålder. 

Intervjuerna startade på samma sätt, barnen tillfrågades vad de gjorde när de var törstiga och 

vad de då drack. Det som fanns på bordet framför oss var min mobil som ljudet spelades in 

på, färgpennor i olika färger, ett glas med vatten samt ett papper med en konturritad människa 

på. Vita blanka papper lades även fram om barnen ville rita något mer under intervjun eller 

bara måla medan de svarade på frågorna. I mitt knä hade jag ett papper med frågeområden jag 

skulle ta upp och bilden på människans insida. Bilden valdes att visas upp i slutet av intervjun 

eftersom jag antog att bilden var svår att förstå och ville inte att barnen eventuellt skulle bli 

distraherade av den under intervjuns gång.  

Under intervjuns gång försökte intresse visas mot det barnen gjorde för att få dem att vilja 

berätta mer. Dovberg & Pramling Samuelsson (2000) tar upp att intervjuaren kan nicka och le 

till det barnen säger för att visa sitt intresse. Det var något jag tänkte på under intervjuerna. 

Jag försökte även ge barnen den tid de behöver för att besvara en fråga även fast det skedde 

långa pauser av tystnad. Som intervjuare är det lätt att känna rädsla för tystnaden och då 

istället ställa en dålig fråga. Men att låta barnen fundera och inte avbryta tystnaden kan leda 

till att barnen funderar och vill berätta mer (Dovberg & Pramling Samuelsson, 2000 och 

Trost, 2005). 

Intervjuerna avslutades med att tacka barnen för hjälpen och de som ville fick lyssna lite på 

intervjun som spelats in. Efter varje intervjutillfälle transkriberades intervjuerna jag haft under 

dagen. Detta för att intervjuerna då låg färskt i minnet. Vid första intervjutillfället utfördes 

fyra intervjuer, vid andra tillfället tre och vid sista tillfället också tre. Det antalet blev en 

lagom mängd att ha i minnet. När transkriberingen sedan skett började bearbetningen av 

materialet. 

Databearbetning och tillförlitlighet 

Bearbetningen av intervjuerna startades med att läsa de transkriberade intervjuerna och 

betrakta barnens bilder de målat i relation till vad de svarat. Eftersom kvalitativa intervjuer 

gjordes har likadana frågor inte ställts till alla barn. Därför samordnades och sorterades först 

frågor och placerades under två kategorier: Under den första kategorin samlades svar där jag 

anser barnen diskuterar frågeställningen: Vad tror förskolebarn händer med vattnet i kroppen 

efter att vi svalt det? Under den andra kategorin samlades svar där jag anser att barnen 

diskuterar frågeställningen: Varför behöver vår kropp vatten? Då framkom det lättare vad vi 

mest diskuterat inom de olika frågeställningarna och sedan kunde mönster och olikheter börja 

ses i vad barn svarat på det vi diskuterat. Svaren tolkades och sammanfattades och olika 
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områden av barnens svar skapades. Olika områden sammanfördes sedan för att ge mer 

konkret information på få tabeller. Tabeller skapades sedan och strukturerades upp i vettig 

ordning. 

 

För att uppnå en god tillförlitlighet i min studie har intervjuerna skett i ett avskilt och tyst rum 

och samtliga har spelats in. Intervjuerna utfördes på liknande vis och barnen var i samma 

ålderspann.  

 

Resultat 

Resultaten delas upp på respektive frågeställning.  

Vad tror förskolebarn händer med vattnet i kroppen efter att vi svalt det? 

Barnen i studien hade delade meningar om vad som händer med vattnet i kroppen. Ett barn 

visade på djupare förståelse och nämnde att vattnet transporterades med blodet runt i kroppen. 

Ett annat barn däremot kunde inte se kopplingen att vattnet lämnade kroppen som urin. 

Åldern och könen på barnen har inte visat på något speciellt mönster. Pojkar och flickor kan 

lika mycket och åldersmässigt fanns inga skillnader. Några av de intervjuade uttryckte att det 

var svårt att svara på frågor om insidan av kroppen eftersom de aldrig sett hur den ser ut på 

riktigt. Ett barn sa ”… men jag har inte sett hur jag ser ut inuti någon gång så jag vet inte 

riktigt”. 

Barnen i studien visade lite olika kunskaper om vilken väg vattnet har genom kroppen. 

Majoriteten av barnen visste dock att vattnet inte stannar i kroppen utan lämnar det som urin. 

Att vatten skulle lämna kroppen på något annat sätt än urin visade de ingen kunskap om. 

Endast ett barn nämnde att de ”kan spy och svettas ut vatten” barnet var det enda av de 

tillfrågade barnen som tränade en fysisk aktivitet på sin fritid. Svaren har delats in i tre olika 

kategorier efter vad barnen vet och förstår om vattnets väg genom kroppen och resultatet kan 

ses i diagram 1. 

 

A1,Vattnet transporteras runt i kroppen och lämnar sen kroppen som urin  

 

Barnen under denna kategori berättar att vattnet finns i hela kroppen och åker runt i den. 

Några av barnen nämner att vattnet åker runt i kroppen för att hela kroppen behöver vatten 

men visar inte på någon djupare fysiologisk förklaring till detta. Tre av barnen nämner att 

vattnet åker runt i ledningar eller rör. ”Det (vattnet) kommer rinna ner jättefort såhär... ut till 

ledningarna, för min kropp har jättemycket ledningar” och ett annat barn säger 

”Det är inga rör i kroppen som finns i badkar och så men ibland kan man säga att kroppen har 

rör i sig där det åker lite grejer och så”. 

 

Fyra av barnen under denna kategori nämner att vattnet först hamnar i magen innan det åker 

vidare runt i kroppen. När vattnet har varit i hela kroppen åker det ut ur kroppen som urin. Ett 

barn visar på en börjad förståelse av att blodet är ett transportsystem i vår kropp och säger: 

”… så vatten finns i hela kroppen för det finns i blodet, för det är vatten i blod” 
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Teckningarna som barnen ritat har streck (ritat vatten) genom hela kroppen och ett sträck till 

könsorganet där vattnet åker ut. Dock har majoriteten av barnen ritat att det inte finns vatten i 

huvudet. Två barn tog även upp att vatten finns i hela kroppen förutom i huvudet. ”… ner i 

fötterna och så fast vatten åker inte i huvudet, för där har man bara hjärna och lite blod…” 

A2, Vattnet transporteras runt i kroppen men lämnar aldrig kroppen  

 

Här hamnade endast ett barn. Barnet visade ingen koppling att vattnet någon gång skulle 

lämna kroppen. Barnet nämnde att vattnet hamnade i magen och sedan åkte runt i kroppen. 

Vattnet stannade kvar i kroppen och lämnade den aldrig. ”Ne det (vattnet) stannar kvar här…” 

 

A3,Vattnet transporteras rakt igenom kroppen och lämnar kroppen som urin  

 

Dessa barn visar på en kunskap av att vattnet rinner rakt igenom kroppen utan att ta några 

andra vägar som till armarna eller benen. Barnen har ritat ett rakt sträck från munnen ner till 

könet på deras bilder.”Titta, vattnet går nästan som ett blixtlås genom kroppen, helt rakt 

såhär” och ett annat barn har svarat ” Ne vi har det (vattnet) här rakt igenom kroppen, för på 

andra ställen i kroppen har vi ju blod och muskler och så…” 

 

Alla barn under kategorin nämnde att vattnet först åkte till magen och sedan vidare till 

könsorganet och att vattnet blir urin i toaletten. Ett av barnen nämnde att vattnet 

transporterades i ett rör ner till magen och fortsatte sedan i ett rör ut ur kroppen.  

 

Bilder barnen ritade som hör hemma under de olika kategorierna kan ses nedan 
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Antal 

Diagrammet nedan anger antal barn som kategoriserats under A1, A2 och A3 

 

 

  

 

 

 

 

Diagram 1: Förskolebarns kunskaper om vad som händer med vattnet i kroppen efter det att 

vi svalt det. 

De flesta barn anser alltså att vattnet transporteras runt i kroppen och lämnar den sedan som 

urin. Endast ett barn har inte förståelse för att vattnet lämnar kroppen. Inget av de tillfrågade 

barnen kunde nämna njurarna, urinledare eller urinblåsan på bilderna eller dess funktion. Den 

enda inre del som barnen nämnde vattnet passerade igenom var ”magen”.  

  

Barnen visade dock under studien på kunskap om att något händer med vattnet i kroppen. Det 

är inte rent vatten som lämnar kroppen. Åtta av tio barn konstaterade att urinen var ohälsosam 

och innehöll bakterier. De nämnde även att urinen och rent dricksvatten inte hade samma färg. 

Barnen hade teorier om att vattnet blandades runt med mat eller färgades inuti kroppen, likt 

blandning av vattenfärg, så det blev gulaktigt. 

Varför behöver vår kropp vatten? 

Alla barn hade kunskap om att vatten var viktigt för vår kropp men alla kunde inte förklara 

varför det var viktigt. Inget av barnen visade på en djupare vetenskaplig förståelse för vattnets 

betydelse i vår kropp. Några visste att vatten var livsviktigt för oss men majoriteten trodde 

ändå att vi kunde överleva utan vatten. Inte heller på denna fråga finns det skillnader 

kunskapsmässigt mellan könen och åldern på barnen. Under första delen har barnens svar 

delats in i två kategorier och resultatet kan ses i diagram 2. 

 

B1, Utan vatten överlever vi inte 

Under denna kategori har barnen kunskap om att vatten är livsviktigt för oss. Dessa barn 

nämner att vi dör om vi inte får i oss vatten varje dag. Barnen nämner även här att mat också 

är viktigt för att vi ska leva och majoriteten anser att mat är viktigare än vatten för vår 

överlevnad. ” Man kan dö om man inte dricker…” och ett annat barn säger ”… för utan vatten 

kan man dö och om man blir gammal kan man också dö”. 
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B2, Utan vatten överlever vi men mår dåligt 

Barnen visar här ingen kunskap om att vi dör utan vatten. Barnen nämner dock att negativa 

kroppsliga symptom uppstår om vi inte får vatten i oss, vi får ont i kroppen och mår dåligt. ” 

…jag skulle vara jätte, jätte törstig och ha ont i magen…” och ett annat barn säger ”då skulle 

det kännas som om jag skulle spy och få ont här (i huvudet)”.  Inget barn har sagt att vi mår 

bra utan vatten i vår kropp men två nämner att mjölk går lika bra att dricka. Mjölk anses till 

och med vara nyttigare för kroppen än vatten av två barn. 

 

Diagrammet nedan anger antal barn som kategoriserats under B1 och B2 

 

 

  

 

 

   

  

 

Diagram 2: Förskolebarns kunskaper om vad som händer i vår kropp utan vatten 

Majoriteten av barnen har inte kunskap om att vattnet är livsviktigt för oss utan tror vi kan 

överleva utan vatten. Alla barn vet dock att kroppen mår dåligt utan att dricka vatten. En del 

av barnen kunde motivera varför det var bra att dricka vatten medan andra bara nämnde att 

det var bra för kroppen utan att nämna varför. Nedan har jag delat in barnens svar i två 

kategorier och resultatet ses i diagram 3. 

C1, Vatten behövs i kroppen för att vi ska utvecklas och orka med aktiviteter  

Barnen har här kunnat motivera varför det är bra att dricka vatten. Barnen har kopplat vattnets 

betydelse för oss till vår livssituation. Barnen visar här en större kunskap om varför det är bra 

att dricka vatten. De nämner att vatten är viktigt att dricka för att orka med att springa och 

leka. Ett barn nämner även att vi måste dricka vatten för att kroppen ska växa. Tre av barnen 

nämner att kroppen behöver mer vatten när vi rör på oss än när vi sitter still. ”Jag skulle inte 

orka leka om jag inte drack det (vatten)” ett annat barn säger att den behöver vatten i en 

träningssituation ”När jag är så svettig, när jag vart på jujutsu eller någonting…”. 

C2, Nämner inga orsaker till varför vatten är bra för vår kropp  

 

Barnen som placerats här har inte nämnt varför vatten är bra för kroppen utan endast använt 

diffusa svar som att det är bra för oss. De har inte kunnat förklara varför vattnet är bra för vår 

kropp. Barnen under denna kategori svarade även att de drack ”lite när som helst”. De visade 

ingen kunskap om att kroppen behöver mer vatten i vissa typer av situationer. Ett barn sa att 

Antal 
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”mjölk dricker jag för att bli stark i tänderna och vatten dricker jag bara när jag vill...” och ett 

annat barn säger ”Jag dricker vatten för att det är kallt och bra för mig”. 

Diagrammet nedan anger antal barn som kategoriserats under C1 och C2 

  

  

 

 

 

 

Diagram 3: Förskolebarns kunskaper om varför vi ska dricka vatten. 

De flesta av barnen har alltså ingen djupare förståelse för varför de måste dricka vatten utan 

gör det för att det är ”bra”. 

Diskussion 

Först kommer tillförlitligheten i min studie diskuteras sedan kommer en fråga i taget att 

sammanfattas och diskuteras. Slutligen ges förslag på vad vi kan göra i förskolan för att öka 

barns kunskaper. En framåtblick av ämnet avslutar studien.  

Tillförlitlighet i studien var god i den mån att samtliga intervjuerna skedde i ett avskilt och 

tyst rum och spelades in. Upplägget på intervjuerna var även liknande där alla barn fick rita 

och berätta om en bild. Intervjuerna utfördes personligen på barnen, ett i taget, frågorna till 

barnen ställdes alltså på ungefär samma sätt. Att göra en pilotstudie var även bra då jag efter 

den kunde revidera mina frågor en del så barnen förstod dem bättre. Saker som kan ha 

påverkat tillförlitligheten är urvalet av barn då samtliga går på samma förskola. De kan ha lärt 

sig liknande saker och då ha liknande kunskaper om ämnet. Resultaten kunde alltså blivit 

annorlunda med en annan barngrupp och om fler intervjuats.  Samtyckebreven till 

vårdnadshavare delades även ut på olika sätt och för att öka tillförlitligheten kunde breven 

istället deltas ut på samma sätt. Nästa gång jag utför en intervju kommer alla samtyckebrev 

delas ut personligen. Eftersom jag inte fick in tillräckligt med samtyckebrev för att lotta ut 

vilka jag skulle intervjua blev urvalet de barn vars vårdnadshavare lämnat in godkännande. 

Om jag haft mer tid kunde fler samtyckebrev till vårdnadshavare delats ut och studien bli mer 

omfattandes och då kunde resultatet blivit annorlunda. Jag är heller ingen erfaren intervjuare 

och vissa frågor kan ha ställts till barnen som varit ledande eller vinklade för att hjälpa dem 

till vissa svar. Frågorna garanterar heller inte att barnens verkliga kunskap om ämnet kommit 

fram. Därför kan validiteten i studien diskuteras. Kanske skulle andra frågor ställts för att fått 

mer uttömmande svar av barnen. Tolkningar av barnens svar har även skett som andra 

intervjuare kanske skulle tolkat på annat vis.  

Antal 
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Studien undersöker förskolebarns tankar om vattnet i vår kropp och tidigare forskning tar 

endast upp äldre elevers tankar om detta.  Därför är resultatet svårt att bedöma trovärdigheten 

på. Dock har barn som är äldre än de i min studie enligt tidigare forskning svårigheter att 

beskriva vattnets väg genom kroppen (Óskarsdóttir m.fl.,2011). Därför känns resultatet under 

den frågeställning ändå ganska pålitligt då barnen i studien var yngre och då inte kan 

förväntas svara bättre än de äldre eleverna. För om äldre barn har låga kunskaper inom 

området känns det trovärdigt att resultatet stämmer. 

Vad tror förskolebarn händer med vattnet i kroppen efter att vi svalt det? 

Sammanfattningen av barns tankar inom frågeområdet visar att barnen endast kunde nämna 

att vattnet passerade magen. De kunde inte nämna andra organ vattnet passerade genom efter 

vi svalt det.  Majoriteten av barnen förklarade vattnets väg genom kroppen som att vattnet 

åker runt i hela kroppen för att sedan lämna den som urin, vissa nämnde att vattnet åkte runt i 

rör i kroppen. Några av barnen ansåg att hela kroppen innehöll vatten förutom huvudet. Ett 

barn visade ingen förståelse för att vattnet lämnade kroppen och andra ansåg att vattnet åkte 

rakt igenom kroppen för att sedan bli urin. Majoriteten av barnen hade kunskap om att det 

händer något med vattnet i kroppen. De ansåg nämligen att vattnet som kommer ut som urin 

innehåller bakterier och är farligt att dricka. Endast ett barn visste att vattnet kunde lämna 

kroppen på andra sätt än urin då som svett och spyor.  

Att barnen endast nämner att vattnet passerar magen kan förklaras med det Texteria (2000) 

och Óskarsdóttir m.fl. (2011) beskriver att barn först lär sig namn på de delar i kroppen de kan 

se, känna eller uppleva. Óskarsdóttir m.fl, (2011) och Reiss m.fl (2002) tar även upp att barn 

brukar har låga kunskaper om organen i vår kropp. Det kan förklara varför inget av barnen 

kunde nämna något mer organ än magen. Barnen har heller aldrig sett njurarna och urinblåsan 

och då blir det delarna i kroppen overkliga för dem. Ett barn i studien nämner till och med att 

den inte kan veta hur vattnet rör sig i kroppen eftersom den inte sett hur kroppens inre ser ut. 

Resonemanget stämmer väl överens med det Helldèn (1994) tar upp om att barn har svårt att 

förstå saker de inte kan se. Det förklarar även varför barnen endast visste att vattnet lämnar 

kroppen som urin. De flesta barn kan konkret se och känna urinen lämna kroppen i 

vattenform, svett inte är lika tydligt för barnen att se. Endast det barnet som tränade visste att 

vattnet lämnade kroppen som svett. Det barnen hade antagligen blivit lärd och 

uppmärksammad på fenomenet till skillnad från andra barn som inte tränar.  

Barn som var äldre än de i min studie hade enligt Granklint Enochson & Redfors (2011) 

svårigheter att förklara vad som händer med vattnet efter det att vi svalt det. Vilket förklarar 

varför även barnen i min studie hade svårigheter med att berätta om systemet. Förskolans 

läroplan (Skolverket, 2010) nämner heller inte att vi ska lära barnen om kroppens inre vilken 

kan vara en anledning till att barnen inte hade så stor kunskap om ämnet. Det är inte förrän i 

årskurs 6 som grundskolans läroplan (Skolverket, 2011) tar upp att barn ska kunna de 

organsystemen som ingår i vattnets väg genom kroppen. Vilket också kan förklara att ämnet 

är svårt och kräver vissa förkunskaper som skolan ger för att förstå. 

 



14 

 

Granklint Enochson & Redfors (2011)  trodde svårigheter barn uppfattade runt detta system 

kunde bero på att vattnets väg genom kroppen innehåller tre olika system eller att läromedel 

beskriver systemet på ett svårt sätt. Att bilder över vattnets väg genom kroppen kan vara 

missvisande har jag erfarit när bild skulle införskaffas till intervjuerna. Sökandet skedde både 

i böcker och på internet men ingen bild hittades som visade systemen tillsammans. Det fanns 

endast bilder som separat tog upp var system för sig. Därför anser jag att vattnets väg genom 

kroppen kan bli än mer komplext att förstå när det inte finns bilder som visar på en 

förbindelse mellanorgansystemen. Det blir svårt för eleverna att se sambandet mellan 

matspjälkningsytemet, cirkulationssystemet och utsöndringssystemet. 

 

Likt Texterias (2000) och Carvalho m.fl. (2004) studier om matens väg genom kroppen finner 

jag likheter för vad barnen i min studie anser om vattnets väg. Fyraåringarna i deras studier 

ansåg att maten åkte runt fritt i kroppen och stannade sedan kvar där. Majoriteten av barnen i 

min studie ansåg att vattnet åkte runt i hela kroppen. Dock nämnde några av barnen i min 

studie att vattnet åkte i rör, alltså följde ett visst system och inte åkte helt fritt i kroppen. Men 

en skillnad mot Texterias och Carvalhos studier är att barnen i min studie ansåg att vattnet 

lämnade kroppen. På den punkten finns det mer likheter mellan min och Garcia-Barros m.fl 

(2011) studie för där anser majoriteten av barnen att mat och vätska lämnar kroppen. En 

skillnad mellan våra studier är dock att barnen i Garcia-Barros m.fl. (2011) anser att vattnet 

åker i ett rör till magen och sen ut ur kroppen. Majoriteten av barnen i min studie ansåg att 

vattnet åkte runt i hela kroppen innan den lämnade den. En anledning till att barnen tror det 

kan vara att de börjar skapa en förståelse för att hela kroppen behöver mat och näring vi 

stoppar i oss för att må bra. En annan anledning kan vara att de hört vuxna berätta för dem att 

”vatten behövs i benen för att du ska orka springa”. Barnen kan då tolka detta bildligt som 

Helldèn (1994) tar upp och tro att vattnet måste rinna ner dit för att benen ska fungera. Dock 

är inte det en felaktig tanke hos barnen utan jag anser att det är en början till förståelse för att 

allt i kroppen hänger ihop.  

 

Något som jag ansåg intressant i min studie var att några barn inte ritade eller förklarade att vi 

hade vatten i huvudet. De förklarade att vi hade vatten i hela kroppen men inte i huvudet. 

Kanske kan det bero på att barnen vet att vårt huvud redan är fullt av en hjärna och att vatten 

då inte kan rinna där. För Óskarsdóttir m.fl. (2011) tar upp att hjärnan är ett organ som barnen 

snabbt lär sig namnet på. Andra delar av vår kropp kanske barnen anser som tomma ytor där 

vattnet har plats att flyta runt på. En annan förklaring kan vara att barnen vet att vatten intas i 

munnen och sedan åker neråt i kroppen. De kanske anser det ologisk att vattnet skulle kunna 

ta sig från munnen uppåt i kroppen när de känner att vattnet rinner nedåt. 

 

Granklint Enochson & Redfors (2011) tar upp att alla elever inte har kunskap om att urinen 

innehåller slaggprodukter och inte bara vatten. Att barnen i min studie förstår att det är 

slaggprodukter i urinen kan jag inte uttala mig om. Dock nämner alla barn att urin inte är 

något bra och majoriteten av barnen anser att det är bakterier och farliga ämnen i urinen. De 

nämner som sagt inte ordet slaggprodukter men visar en förståelse för att det finns i urinen. 

Barnen i studien visar inte på någon förståelse av hur dessa dåliga ämnen som finns i urinen 
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bildas. Antagligen har barnen från vuxna fått höra att urin är ohälsosamt att dricka och det har 

barnen anammat. Om vuxna istället förklarat varför urin var dåligt att dricka kanske fler barn 

skulle ha kunskap om reningssystemet i vår kropp. 

Varför behöver vår kropp vatten? 

För att sammanfatta barnens tankar inom området anser majoriteten att vatten inte är 

livsviktigt för oss. Vi mår dock dåligt om vi inte dricker och barnen nämner då negativa 

fysiska symptom som kan uppstå om vi inte dricker vatten. Barnen hade svårt att förklara 

varför vatten var viktig för kroppen. Majoriteten av barnen vet inte varför de ska dricka vatten 

och några anser att annan dryck kan vara minst lika bra för kroppen. Mjölk var enligt vissa till 

och med bättre än vatten för kroppen. Några barn visste att kroppen behöver vatten för att 

växa och orka med vardagen men djupare kunskaper om detta hade de inte. Endast få av 

barnen visste att vi behöver dricka mer vatten när vi rör på oss. 

Majoriteten av barnen ansåg att vatten inte var livsviktigt för oss men nämnde ändå att 

kroppen skulle må dåligt fysiskt utan vatten. Med kunskapen barnen har om detta anser jag att 

en aspekt av hälsotänkande kan finnas. Barnen vet att de måste dricka vatten för att inte få ont 

i huvudet ect. Förskolans läroplan (Skolverket, 2010) tar upp att det är viktigt att barn lär sig 

ta hand om sin egen hälsa. Jag anser att barnen är på god väg att förstå vattnets betydelse för 

vår hälsa men barnen fokuserar endast på de fysiska aspekterna hälsa har. Att barn just 

nämner fysiska aspekter kan bero på det Garcia-Barros m.fl. (2011) tar upp att vuxna mest 

fokuserar på fysiska aspekter när de pratar med barn. Barnen lär sig då också att främst 

fokusera på det yttre de känner. Helldèn (1994) tar också upp att barn har svårt att förklara det 

de inte ser vilket naturligt leder till att barnen förklara fysiska fenomen de konkret kan känna 

och uppfatta. Har ett barn ont i huvudet är det inte säkert att barnet kan gå ner på djupare nivå 

och förstå anledningen bakom känslan.  

I Granklint Enochson (2008) och Granklint Enochson & Redfors (2011)  studier visste alla 

elever att vattnet var viktigt för vår överlevnad till skillnad från min studie där inte ens hälften 

visste det. Men barnen i deras studie var äldre och hade gått i skolan några år. Kanske skapar 

barnen sig kunskap om detta först när de är i skolan och får lära sig om hela kroppen som 

system.  

Barnen kan inte konkret se eller känna varför vattnet behövs i kroppen utan måste lära sig det 

och enligt Carvalho m.fl.(2004) är det viktigt att undervisa om detta för att barnen ska förstå. 

Att barnen inte fått tillräckligt med undervisning inom ämnet tror jag kan vara en anledning 

till varför barn inte vet betydelsen av vatten i vår kropp. Få av barnen kunde nämna en 

anledning till varför de skulle dricka och en anledning till det tror jag är att vuxna inte 

speciellt ofta pratar om det. Vid matbordet på förskolan diskuteras det ofta att barnen ska äta 

mat för att bli starka, växa och orka leka. Men varför de ska dricka diskuteras inte lika ofta. 

Några av barnen i min studie berättade att mjölk var bättre att dricka än vatten för att de då 

fick starka tänder. Att mjölk är bra för tänderna antar jag en vuxen har berättat för barnen och 

är en konkret sak barnen kan förstå. Vattnets betydelse i kroppen är mer diffust och många 

vuxna kanske undviker att gå in på hela processen om varför vatten är bra. För hur vattnet 
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reglerar kroppens temperatur kan vara svårt att förklara för barn och jag tror många vuxna 

själva är osäkra på hur det egentligen går till. Därför ges enklare anledningar till varför vi 

behöver vatten.  Några av dessa enklare anledningar nämnde vissa av barnen i studien. De 

nämnde att vatten är bra för att växa och orka leka och jag tror det är något barnen anammat 

från vuxna som försökt förklara vattnets betydelse för oss. Att det inte var så många barn som 

visste att vi behöver ökat vattenintag när vi rör på oss tror jag också hänger ihop med att 

vuxna inte pratar speciellt ofta med barn om det. 

Texteria (2000) och Óskarsdóttir m.fl. (2011) tar upp att barn först lär sig om saker de kan se 

eller känna. Det kan vara en anledning till att barnen i min studie inte visste så mycket om 

vattnets vikt för vår kropp. Barnen intar först annan konkret kunskap om kroppen och dessa 

mer abstrakta frågor tas kanske upp senare. När barnen väl känner till kroppens inre kanske en 

förståelse för vad den behöver börjar skapas. 

Slutligen kommer jag ta upp vad jag anser behöver och kan göras för att öka barns förståelse 

av vattnets betydelse för oss. Eftersom jag i min studie insett att inre delen av kroppen och 

dess organ är svårt att förstå för yngre barn anser jag att barnen behöver stöd med att utveckla 

sin förståelse när det gäller detta. I studien har jag insett betydelse av att barnen har kunniga 

vuxna i sin närhet som kan besvara och förklara frågor de har. Det är då viktigt att det jobbar 

välutbildad och kunnig personal inom förskolan. 

Förskolan tycker jag ska börja med att lära barnen om kroppens alla organ inte endast de 

barnen känner och tar upp. Vuxna kan i vardagen även diskutera vattnets betydelse för 

kroppen likvärdig med matens betydelse, för att få in en bredare hälsoaspekt. Kanske att 

vuxna även behöver öka sin kunskap om vattnets väg genom kroppen för att våga möta barns 

frågor inom det området och bidra med kunskap.  

Carvalho m.fl.(2004) tar upp att barn måste ha vetenskaplig undervisning för att förstå 

kroppens inre och det kan vara en anledning till att det först är i skolan barn lär sig mer om 

kroppen. Men att på förskolan visa barnen enklare bilder av kroppens insida som sedan byggs 

på tror jag kan leda till tidigare förståelse för kroppens inre struktur. Mer material kan 

inskaffas till förskolor som en torso, pussel och bilderböcker över kroppens inre. Då får 

barnen uppleva den inre kroppen med hjälp av den yttre. För att barnen ska få uppleva inre 

delen av kroppen och börja fundera över den kan barn få lyssna på varandras magar och höra 

hur det låter där inne. Tarmarnas knådande ger ofta ifrån sig lite ljud som kan konkretisera för 

barnen att något finns där. Att som vuxen våga möta svåra frågor barnen har och ta de på 

allvar anser jag kommer leda till ökad kunskap om vattnets betydelse för oss bland barnen. 

Fortsatta studier inom området skulle kunna vara att jämföra barns kunskaper av matens väg 

genom kroppen i relation till vattnets väg genom kroppen. För att se skillnader i barns sätt att 

förstå och tänka om kroppen. Även att intervjua förskolebarn före och efter dem fått 

undervisning inom ämnet för att se vilka organ och delar av utsöndringssystemet de lär sig. 

Det vore även spännande att intervjua grundskoleelever innan de i skolan läser om olika 

organsystem för att se om det finns likheter med det förskolebarn tänker om ämnet. Att 
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undersöka om barn först lär sig förstå detta vid undervisning från skolan eller om kunskap 

inom området kan uppstå ändå. 
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Bilaga 1 

 

 

 

Till förälder/ Vårdnadshavare 

Jag läser sista terminen vid Karlstad Universitet till förskollärare och håller på att skriva mitt 

examensarbete. I det arbetet kommer jag undersöka förskolebarns tankar om vattnets väg och vattnets 

betydelse i kroppen.  Jag kommer ställa frågor till barnen och även be dem rita. Min tanke är att 

intervjua barn på XXX avdelning och jag har tänkt intervjua ett barn i taget. Intervjuerna kommer att 

spelas in (endast ljudfil) så jag lättare kan skriva ner barnens svar efter intervjun. Detta material 

kommer att behandlas konfidentiellt och raderas när arbetet är färdigt. Varje intervju tar ca 10-15 

minuter beroende på barnens intresse. Intervjuerna kommer att ske under veckorna 48-49 hösten 2011. 

Alla intervjuer jag gör är anonyma, dvs inga namn på vare sig förskolan, orten, pedagoger eller barn 

kommer nämnas. Jag kommer endast använda ålder och vilket kön barnet har i arbetet. Arbetet sker på 

barnens villkor och all medverkan är frivillig, barnen kan avbryta intervjun när som helst. 

För att kunna genomföra denna undersökning behöver jag er förälder/vårdnadshavare godkännande. 

Var vänlig att fyll i nedanstående del av pappret och lämna till någon pedagog på avdelningen XXX. 

Ni får som vårdnadshavare ändra er om barnets medverkan när som helst. 

  

Tack för er hjälp! 

Med vänlig hälsning: 

Linnea Kellerman tele XXXX 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Mitt barn får delta i undersökningen.  

 

Jag vill inte att mitt barn deltar i undersökningen. 

 

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

 

Förälder/vårdnadshavares underskrift:……………………………………………………… 
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