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Abstract
My purpose of this essay was to discover three- and four-year-olds comprehension of their 
internal body and then compare the result between their ages. I have used the same methods in 
both essays, semi-qualitative interviews. It is structured interviews with space for following 
questions. My formulations of the questions were: Do the children have a comprehension of 
their internal structure of the body? Do the children have a comprehension of organs and 
organ systems? Is there any difference between the ages?

Their comprehensions I have categorized in four categories and I have seen age related 
differences in their comprehensions. The biggest differences have been the verbal ability and 
the abstract thinking. The four-year-olds have shown for great comprehension of their internal 
structure while the three-year-olds have had a large comprehension of blood the two-year-olds 
had a comprehension of the brain.
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Sammanfattning
Mitt syfte med arbetet var att ta reda på vad tre- och fyra-åringar har för uppfattning om 
kroppens inre och sedan jämföra resultatet med tre- och fyra-åringar och även ett tidigare 
resultat jag fått på tvååringar. Sju fyraåringar och tio treåringar har blivit jämförda med sju 
tvååringars resultat. Jag har använt samma metoder i de båda arbeten alltså semi-kvalitativa 
intervjuer. Det är strukturerade intervjuer med utrymme för följdfrågor och utsvävningar. 
Mina frågeställningar i den här rapporten är: Har barnen någon uppfattning om kroppens inre. 
Har barnen någon uppfattning om organ och organsystem? Finns det några skillnader 
åldersmässigt?

Deras uppfattningar har jag kategoriserat i fyra kategorier och jag har kunnat se 
åldersrelaterade skillnader i deras uppfattningar. Det som skiljt mest har varit den språkliga 
förmågan och det abstrakta tänkandet. Fyraåringarna har kunnat visa på uppfattningar om de 
flesta organen medan treåringarna visat stor uppfattning på blod och tvååringarna hade störst 
uppfattning om hjärnan.

Nyckelord: barn, kroppen, organ, uppfattningar



Inledning
Jag har valt att skriva den här uppsatsen för att ta reda på tre- och fyra-åringars uppfattningar 
om kroppen för att sedan kunna jämföra den med ett tidigare arbete med tvååringar.
   
Efter revideringen av läroplanen har den nu fått många fler naturvetenskapliga mål. I 
läroplanen för förskolan står det att varje barn ska utveckla en kroppsuppfattning, förståelse 
för vikten att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande (Skolverket, 2010). Det här målet 
kvarstår sedan tidigare läroplan antagligen för att det är så viktigt. Det är ett mål som täcker in 
mycket och som kan ses som en helhet eller delas på. För att ta reda på om detta är ett mål 
som täcks in i förskolans verksamhet så kan man använda mina metoder. 
   
Det verkar ha gjorts ganska lite forskning om yngre barns uppfattningar om kroppen och den 
litteratur jag funnit om små barn skiljer sig mot mitt resultat. Maare Tamm (1996) skriver i sin 
bok att både barn och vuxna har otydliga uppfattningar om hur kroppen ser ut inuti. När det 
gäller små barn så har de heller ingen som helst uppfattning om vad som finns inuti deras 
kroppar mer än vad de har ätit. När barnen har fått chansen att rita vad som finns i kroppen 
har de gjort en teckning över födoämnet och i enstaka fall har ett hjärta ritats. 

Liknande resultat redovisas i en forskningsöversikt där barn inte kunnat svara på frågan vad 
som händer med maten när man svalt den och att det bara är äldre barn som har uppfattningen 
om organ och att maten kan transporteras genom kroppen (Zetterquist & Kärrström, 2007).

I en forskning gjord på 152 sjuåringars uppfattning om urinsystemet har visat att den 
testgruppen som fått information och där ett tydligt intresse funnits har kunskaperna varit 
större. Dessutom har förmågan att rita ut fler organ än de som tillhör urinsystemet funnits hos 
de barnen (Equit m.fl, 2012). 

Om man vill ta reda på barns förståelse för någonting och göra deras tänkande synligt är 
strukturerade samtal och kommunikation nödvändiga utgångspunkter. Genom semi-
kvalitativa intervjuer synliggörs barnens tankar och uppfattningar. Författarna menar att det 
även är intresset och även situationen som styr. Barns uppfattningar innebär inte ett beständigt 
och personligt sätt att förstå saker på. Samma barn kan ha olika uppfattningar beroende vilket 
innehåll eller i vilken situation man pratar med dem (Doverborg & Pramling, 2010).

I en artikel gjord på ungdomar i Turkiet förstärks ovan nämnda synpunkter. Han visar att 
tolvåringarna var i en situation under datainsamlingen där de lärde sig om anatomin. De visar 
på större kunskap än de fjortonåringar som läste anatomi när de var tolv år, två år före 
tolvåringarna. Forskningen visar att de äldre barnens uppfattningar och kunskaper skiljde sig 
då de var i en annan lärsituation (Özsevgec, 2007).

Uppfattningar om vad vi har inom oss kan även vara väldigt olika beroende på hur barnen 
uppfattar frågorna. Känslor om någon eller för något kan också uppfattas som något inom oss. 
Så de barn som beskrivit att de har en känsla inom sig har egentligen inte svarat fel. De 
femtonåringar som svarat en känsla i artikeln har inte heller mindre kunskap om kroppen än 
de yngre barnen. De har svarat efter sina egna villkor och vilken situation de är i just när 
frågan ställs (Reiss m.fl, 2002).
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Mitt syfte med den här rapporten var att ta reda på vilken uppfattning tre- och fyra-åringar har 
om hur de ser ut inuti i kroppen, för att sedan jämföra skillnader och likheter med tvååringar. 
Med uppfattning menar jag att jag vill ta reda på vad de vet om olika organ, hur organ ser ut 
och om de kan något om våra organsystem. 

Mina frågeställningar i den här rapporten är: Har barnen någon uppfattning om kroppens inre. 
Har barnen någon uppfattning om organ och organsystem? Finns det några skillnader 
åldersmässigt? Jag har valt att skriva uppsatsen för att jag är intresserad av att jämföra ett 
tidigare resultat i ett arbete med tvååringar. Jag har valt att genomföra arbetet på likadant sätt 
fast med tre- och fyra-åringar för att kunna jämföra.

Metod
Urval
Jag har valt att intervjua tjugotvå barn på två förskolor i en liten stad i Mellansverige. 
Förskolorna jag valt har inte arbetat mycket med människokroppen och jag valde dem för 
deras olika lägen, den ena i stadskärnan och den andra utanför stadskärnan. Jag valde två 
förskolor för att mitt material skulle täcka ett större antal barn. Jag har valt att intervjua tre- 
och fyraåringar för mitt intresse att se skillnad med mitt tidigare arbete där jag intervjuade 
tvååringar. Jag hade valt tjugotvå barn att intervjua men fick bortfall på fem barn. Av de 
sjutton var tio barn treåringar och sju barn fyraåringar. Tio barn var pojkar och sju barn var 
flickor. 

Jag har tagit hänsyn till de forskningsetiska principerna genom att meddela barnens målsmän 
om mitt uppdrag samt tala om för barnen vad det är vi ska göra, att de inte behöver medverka 
och att de när som helst kan avbryta. Jag fick bortfall på fem barn av anledning att de inte 
ville medverka.

Datainsamlingsmetoder 
Jag har valt att göra semikvalitativa intervjuer med barnen. Det har lämpat sig att ha 
strukturerade frågor för att visa barnet att vi pratar om ett visst ämne men med plats för 
utsvävningar och följdfrågor för att verkligen få svar på vad de vet om kroppen (Johansson & 
Svedner 2010).

Mina frågor (se bilaga 2) är utformade efter mina frågeställningar. Jag har inlett med en låt för 
att få svar på vart hjärtat finns och sedan utgått med följdfrågor från deras svar. Frågorna har 
handlat mycket om vart organ sitter, hur de ser ut och hur de fungerar.

Procedur 
All personal på förskolorna, föräldrar och barn fick reda på av mig vad jag arbetade med. Jag 
berättade att jag skulle skriva ett arbete om barns uppfattning om kroppens inre struktur. Alla 
föräldrar fick samtyckesbrev (se bilaga 1) och jag berättade för alla barn vad vi skulle göra 
och vad som gällde innan intervjuerna. De kommer att få ett färdigt exemplar att titta på. Jag 
valde att skicka ut ett samtyckesbrev till alla föräldrar på avdelningarna trots att jag inte hade 
för avsikt att intervjua alla barn. Dels för att alla barn inte tillhörde min ålderskategori och 
ifall vi inte skulle få sitta ostörda så fanns risken att ljud av andra barn än den intervjuade 
skulle tas upp. Jag har samtycke från alla föräldrar vars barn jag intervjuat.  
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Jag gjorde upp med förskolornas personal när jag skulle göra intervjuerna. Jag var på 
förskolorna ett par dagar och frågade barnen om de ville medverka när de höll på att avsluta 
en lek eller när de såg ut som att de hade tid. Jag valde även tider i samråd med personalen 
efter måltid eller efter vilan. Så barnen hade dygnsrytmen med sig att svara på frågor.

Intervjuerna skedde i olika men tomma rum där vi inte blev störda av andra. Så de inte 
tappade intresset eller blev störda av kompisar. Vi satt vid ett runt bord i en ring för att barnen 
skulle kunna diskutera med varandra och för att jag skulle kunna ha ögonkontakt med dem. 
Jag fann att det var ett bra sätt att se om de förstod vad jag menade med mina frågor. Alla 
barn var indelade i par för intervjuerna, ett av paren startade som två men en ville avbryta där 
av det ojämna antalet sjutton intervjuade. Jag valde att intervjua dem två och två då jag ansåg 
att det skulle kännas bättre för de barnen som inte träffat mig så mycket. Paren var 
sammansatta på lite olika sätt. Några var jättebra kompisar, några var mer pratiga, andra var 
mindre pratiga och någon grupp var det en treåring och en fyraåring. 

Jag hade en gammal mobiltelefon att spela in intervjuerna på och talade om för barnen att de 
skulle bli intervjuade, att de blev inspelade och att vi skulle lyssna på intervjuerna efteråt. Det 
gick jättebra och de var aldrig intresserade av telefonen eller diverse spel. Ljudupptagningen 
underlättade då jag kunde fokusera på barnens svar och för att inte missa någonting. Det har 
även underlättat transkriberingen av intervjuerna då jag kunnat lyssna flera gånger och 
analysera materialet på ett gediget sätt. 

Vid varje intervju presenterade jag en visa och sjöng bom bom bom bom låter stora trumman,  
tick tack tick tack klockan går, dripp dropp dripp dropp regnet faller sakta, dunk dunk dunk  
dunk hjärtat slår för att sedan starta med frågan vart sitter hjärtat och sedan utgått därifrån vad 
barnen börjar prata om. När de svävat ut för mycket har jag tagit nästa fråga för att hålla kvar 
spåret. Jag frågade också många gånger om de kunde förklara mer eller beskriva mer för att 
jag verkligen skulle förstå vad barnen menade. Det underlättade också vid transkriberingen då 
många barn saknade vissa begrepp. 

Databearbetning 
Efter att ha lyssnat i genom intervjuerna ett flertal gånger transkriberade jag materialet på 
datorn. Efter att ha fått ut ljudet till text har jag kunnat jämföra och se likheter och olikheter i 
svaren. Jag har kunnat kategorisera fyra kategorier ur intervjuerna. Korrekthet har jag använt 
av de svar där barnen har en så korrekt uppfattning som möjligt. Där de kunnat svara vad de 
olika organen heter, ser ut, vad de används till. Fantasi är en kategori jag använt där barnen 
haft en fantasifull uppfattning som verkar härstammat från film, spel eller böcker. Det som 
varit deras uppfattning men som inte är vetenskapligt korrekt. En aning har jag använt mig till 
de uppfattningar där barnen kanske inte haft begreppen men kunnat förklara ändå vad de vet 
vetenskapligt om organ och organsystem. Till exempel ett barn kallade tarmarna för tamtarna 
men hade ändå en förståelig förklaring på matens väg genom kroppen. Inget svar har jag 
använt för de barn som inte gav något svar eller där begreppet inte kom på tal. 

Resultat
Efter att ha transkriberat intervjuerna har jag förstått att kunskapen om kroppen är väldigt 
varierad. Alla barn har haft en uppfattning om olika kroppsdelar och organsystem. Det har 
varierat mycket mellan korrekthet, fantasi, en aning eller inget svar alls. 
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Treåringar
Tabell 1. Treåringars uppfattning av de olika organen och organsystemen, Totalt antal 
intervjuade barn var 10 stycken.

Kunskaperna varierade ganska mycket kring hjärtat. Av min kategorisering kunde jag se att 
ett barn hade kunskap om vart och hur hjärtat ser ut medan de andra barnen hade en aning 
eller mer fantasifull förståelse. Två barn trodde att hjärtat satt i magen, en trodde i axeln och 
ett annat barn trodde i midjan. Några barn ansåg att det såg ut som det typiska hjärtat och 
några barn föreslog att hjärtat var runt som en boll. Alla barn föreslog att hjärtat var rött eller 
rosa medan ett barn sa att det hade skinnfärg. Ett barn talade om att han inte hade något hjärta 
för att han var pojke.  
Citerat barn:
Mitt hjärta är lila och pekar på tröjan.

Alla barn utom ett hade stor kunskap om vad blod är, hur det ser ut och vart det finns. Något 
barn talade om att blodet fanns i skalet och syftade på skinnet medan andra barn talade om att 
det fanns i snörena i huden samtidigt som de visade sina blodådror på armarna. Ett barn talade 
om att blodet bara fanns i fingrarna men kunde ändå tala om att det var rött och det svaret 
kategoriserade jag som att barnet hade en aning.
Citerat barn:
Jag har snören. Det är blodsnören. I kroppen är blodet blått sen när det kommer ut så är det  
rött.

Samma barn som påstod sig inte ha ett hjärta påstod sig inte heller ha en hjärna. Ett barn talar 
om att hjärnan har man i skallen och den gör så att man kan höra, tänka, drömma och bli listig 
som räven. Ett barn refererar till ett spel på iPaden där man ska koppla ihop kugghjul som han 
kallar däck i ett huvud och frågar tillbaka Är däcken hjärnan? 
Ett barn tror att det är hår i skallen och att det växer ut från skallen. Ett barn började prata om 
stjärnor, (härnor) på himlen och när jag förklarade att jag menade hjärnan i kroppen sade hon: 
Du är så tokig Freja, och något ohörbart som jag uppfattar det finns inga stjärnor i kroppen.

När jag frågar om tarmar är det inget barn som svarar på detta, men jag får svar när vi pratar 
om organsystem. Tre barn använder begreppet tarmar, ett barn tar inte alls upp begreppet och 
två barn verkar ha en aning om begreppet tarmar men kallar det tamtar och termometrar.
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Organ
Hjärta 1 5 3 1
Blod 9 1 0 0
Hjärna 1 2 2 5
Tarmar 3 2 0 5
Magsäck 3 0 0 7
Skelett 5 2 2 1
Organsystem 4 4 1 1
Uppfattning Korrekt En aning Fantasi Inget svar



Tre barn av tio använder begreppet magsäck när de förklarar matspjälkningsmetoden medan 
de andra barnen använder begreppet mage eller inget svar alls.

Fem barn vet att man har skelett i kroppen och att det är vitt och hårt. Sedan skiljer sig 
omfattningen i deras uppfattningar av skelettet. Någon tror i hela kroppen medan någon bara 
tror i magen. Ett barn vet inte vart skelettet sitter och talar om att det är bara djur som har 
skelett. Ett barn säger att bara några har skelett och att hon inte har det. Två barn har mer 
fantasifulla förklaringar om döda skelettmonster och att skelettet är grönt eller svart. 
Citerat barn: Min mamma har brutit sitt skelett.

De flesta barn kan på olika sätt berätta om matspjälkningsmetoden. Fyra barn har väldigt 
korrekta svar kring detta medan ett barn har en fantasifull förklaring, en har inte berättat om 
något organsystem medan fyra barn har en aning om hur det fungerar.
Citerade barn:
– När man sväljer åker de ner i magen och sen i rumpan och sen blir det bajs. Man får ont i  
magen om man äter för mycket. Om man äter för lite så blir man trött. 
– Mjölken åker ner i magen å sen i armen och sen handen och sen i fingrarna och sen om 
man får sår så blir mjölken röd å då blir det blod.
– Maten tippar lite i magsäcken och blir lite bucklig sen åker den ner till termometerna och  
sen bajsar man.
– Maten åker ner i slangen till magen och sen åker magen ner lite när man blir mätt. Å då  
åker maten till tamtarna sen måste man gå på toaletten.
– Potatisen åker ner i halsen i struppen. Å sen ner i magsäcken å ner i tarmarna och blir  
brun sen så bajsar man ut den. Å då blir man hungrig så man måste äta hela tiden. Om man 
äter för mycket blir man tjock äter man för lite blir man trött.

Fyraåringar
Tabell 2. Fyraåringars uppfattning av de olika organen och organsystemen, Totalt antal 
intervjuade barn var 7 stycken.

Organ
Hjärta 7 0 0 0
Blod 7 0 0 0
Hjärna 7 0 0 0
Tarmar 2 1 1 3
Magsäck 3 3 0 1
Skelett 7 0 0 0
Organsystem 6 0 0 1
Uppfattning Korrekt En aning Fantasi Inget svar
Alla barn hade kunskap om att hjärtat sitter i bröstkorgen och är rött. De var lite varierade 
uppfattningar om hur det såg ut. Några sa att hjärtat var runt och några sa att det såg ut som 
det typiska hjärtat som man ritar. Några barn hade full koll på hjärtats del i ett organsystem 
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och att det pumpar blod. Något barn pratade om pulsen och använde det begreppet när han 
berättade att man känner att hjärtat slår jättefort när man springer.
Citerade barn:
– Hjärtat pumpar blodet och då åker blodet överallt. 
– När man sover stannar hjärtat och vilar lite för det vill inte dunka på natten.
– Bakom revben och på bröstet visar det. 
– I hjärtat har man kärleken. Det hjälper kroppen när man är sjuk.

Alla fyraåringar hade korrekt uppfattning om blodet. De visste att de hade blodådror, att man 
har blodet i hela kroppen, att det oftast var rött men att det kunde bli brunt också. Alla hade 
också någon erfarenhet av blod. När de gjort illa sig, när de tagit blodprov eller sett på teve.
Citerat barn:
– Blodet är lite rött och brunt. När man slår sig så kommer det blod. Om det inte kommer ut så är det  
i kroppen. Överallt i blodåror.

Alla barnen hade en uppfattning om att man hade en hjärna innanför skallen. Barnen hade en 
uppfattning om att den var styrcentralen. Det är i hjärnan allt händer och om hjärnan jobbar 
för mycket kan man få huvudvärk. De hade lite olika uppfattningar om hur den såg ut. Någon 
sa att den var röd för att allt inuti kroppen är rött medan ett annat barn refererade till en bok 
där den var grå. Någon sa att han hade sett hjärnan på bild där det var blandade färger. Alla 
barn var överens om att en hjärna har alla och det måste man ha.
Citerade barn:
– Hjärnan liksom bestämmer. Man tänker med hjärnan vad man ska göra.
– När jag får ont i huvudet då har jag ont i hjärnan för den har jobbat så mycket.
– Hjärnan är chefen och när jag ramlade med cykeln och det kom en bil sa mamma att hon 
fick ont i nervrena. Nevrerna sitter i hjärnan.
När jag frågar om begreppet tarmar så får jag inget svar från tre barn. Ett barn har lite mer 
fantasifull men kort beskrivning av tarmen som sitter i skelettet och där åker maten. Två barn 
har mer korrekta svar när jag frågar.
Citerade barn:
– Tarmen finns i buken. 
– Maten åker till tarmen sen till magen och sen till magsäcken och sen bajsar man ut den. 

Tre barn använder begreppet magsäck. När jag frågar vad det är svarar 3 barn att där hamnar 
maten medan ett barn inte svarar alls. Jag märker dock att när vi pratar om organsystem så har 
de lite olika uppfattningar om magsäck men inte begreppet.
Citerat barn:
– Maten åker till tarmen sen till magen och sen till magsäcken och sen bajsar man ut den. 

Skelettet visste alla fyraåringarna om. De visste att man hade det i kroppen, att det var hårt 
och vitt. Några utvecklade sina svar med att man måste ha skelett och muskler för att kunna 
röra sig.
Citerade barn:
– Skelett finns inuti kroppen. Det är hårt och vitt. Och det är lika stort som jag fast inuti.
– Man kan inte se skelettet någonstans men det är vitt och finns i kroppen. 
– Hon pekar på sina revben och säger här är mitt skelett och det är jätte hårt. 
– Skelettet har många former. Man måste ha skelettet annars kan man inte stå rakt och det är det  
bästa. Men muskler måste man också ha. Muskler har man i armarna och benen.
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Mina sista frågor handlade om organsystem. Det fanns två organsystem barnen pratade om. 
Matspjälkning men också blodomloppet. Sex barn kunde något om blodomlopp medan ett 
barn inte gav något svar.
Citerade barn:
– Hjärtat pumpar blodet och då åker blodet överallt. Det kan blöda på fingret och på läppen  
samtidigt.
– Hjärtat pumpar ut blodet med pulsen. Och sen tillbaka och det går så snabbt så det kan man inte se.
När jag blev rädd så kände jag mitt hjärta. Hjärtat pumpar inte ut allt blod när man har sår. Bara lite  
annars dör man ju
– När man dricker så kissar man ut det. Först sväljer man det sen åker det till magen och sen åker det  
ut i snippan. Maten åker ner i tarmen, sen i magen och sen bajsar man.
– Det som är mjukt åker till kissröret. Till exempel potatis eller mjölk. Först i halsslangen, sen till  
magsäcken, sen till tarmen, kissröret och sen ut i snippan. Om det är hårt som man tuggar på då åker  
det till halsslangen, magsäcken, tarmen och sen till andra tarmen och sen måste man bajsa.

Jag kategoriserade uppfattningarna enligt kriterierna korrekt, fantasi, en aning och inget svar.
Korrekt i min mening betyder att det hade korrekt uppfattning eller en uppfattning som 
stämde väl överens med begreppets betydelse. Med fantasi menade jag vad barnen fantiserat 
själva, sett i bok, film eller spel. En aning är när de är rätt ute men inte hela vägen fram. 
Ibland fick jag inget svar och de hamnade under den kategorin.

Tvååringar
I mitt tidigare arbete där jag intervjuade tvååringar så fick jag reda på att barnen hade sällan 
korrekta kunskaper om kroppen men de hade en uppfattning om att det fanns något inom dem. 
Ett av barnen hade väldigt korrekta kunskaper vilket jag tror beror på hur barnets omgivning 
hanterat barnets nyfikenhet. Tabellen nedan visar tvååringarnas svar i samma kategorier jag 
använt på tre- och fyra-åringarna. 

Tabell 3. Tvååringars uppfattning av de olika organen och organsystemen, Totalt antal 
intervjuade barn var sju stycken.

Organ
Hjärta 1 1 2 3
Blod 1 4 2 0
Hjärna 5 0 1 1
Tarmar 1 0 0 6
Magsäck 1 0 0 6
Skelett 1 2 4 0
Organsystem 1 3 1 2
Uppfattning Korrekt En aning Fantasi Inget svar
Detta är ett resultat efter att ha transkriberat intervjuer från sju barn i två års ålder. I tabellen 
kan man se att det var väldigt varierat mellan korrekt, fantasi, en aning och inget svar. Man 
kan också se att skelett och blod hade alla barn en uppfattning av och att alla nästan alla barn 
visste vad hjärnan var för något.
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Diskussion
Mina frågeställningar i den här rapporten är: Har barnen någon uppfattning om kroppens inre? 
Har barnen någon uppfattning om organ och organsystem? Finns det några skillnader 
åldersmässigt? Jag anser att mitt syfte har uppnåtts och mina frågeställningar har besvarats. 
Barnen har en uppfattning om kroppens inre. De har en uppfattning om organ och 
organsystem. Det finns även en åldersskillnad i resultatet. De äldre barnen hade fler begrepp, 
erfarenheter, vana vid samtal och en större förmåga att sitta still och prata om ett ämne en 
längre tid. Resultatet för tvååringar var att de var mer fantasifulla eller hade inget svar. 
Resultatet för treåringarna var att de hade korrekta svar eller en aning om hur kroppen såg ut. 
Resultatet för fyraåringarna var att de hade mycket korrekt kunskap om kroppen och kunde 
även sätta sin kunskap i ett sammanhang som organsystem.

Barnen har inte alltid haft en korrekt uppfattning men mitt resultat visar att de har en 
uppfattning om att det finns något inuti dem. Många barn har även kunnat göra detaljerade 
beskrivningar även om det varit korrekt eller fantasi. Jag märke också att det inte var många 
gånger barnen svarade: Jag vet inte. De försökte svara med någonting och de ser jag som att 
de har ett abstrakt tänkande då de kan gå in i sig själva och leta efter information eller 
erfarenhet om ämnet. Det har varit stor hjälp att använda sig av metoden semi-kvalitativa 
intervjuer för att få reda på deras uppfattning samtidigt som man ger barnen utrymme för 
tänkande och reflektion. Ibland fick jag inte svar direkt utan efter att barnen pratat om något 
annat i fem minuter.

I Zetterquists och Kärrströms (2007) forskningsöversikt finner jag både likheter och olikheter 
jämfört med mina resultat. De skriver om en forskningsöversikt som beskrivit att barn i fyra- 
och fem-årsåldern inte har någon aning om att det finns organ som kan transportera ämnen 
genom kroppen. Utan att den uppfattningen kommer senare i livet när barnen är mellan sju 
och nio år. Jag finner att med mitt resultat så stämmer inte detta då jag funnit att tre- och fyra-
åringar har en uppfattning av både organ och organsystem. De skriver även att fyra- och 
-femåringar har en uppfattning om att man har en hjärna i kroppen och att man tänker och 
drömmer med den (Zetterquist & Kärrström, 2007). Det är en likhet med mitt resultat där jag 
märkte att även treåringar har den uppfattningen.

Jag anser att mitt resultat inte riktigt stämmer överens med att vuxna och barn har otydliga 
uppfattningar om vad som finns i kroppen (Tamm, 1996). Hade vuxna varit så dåligt 
uppdaterade om den interna strukturen i kroppen antar jag att barnen hade varit det med. Så 
antingen så stämmer våra resultat inte in för att samhället ändras mycket på sexton år eller att 
mängden data har gjort skillnaden.

I mitt resultat finner jag att skillnaden hamnar på språket och att de yngre barnen kanske hade 
klarat av att berätta mer om de haft begreppen. Jag märkte att många var på god väg att 
förklara korrekt men att det brast vid vissa ord som tamtarna istället för tarmarna. I en studie 
gjord på sjuåringar och femtonåringar var författarnas slutsats att barnen först fick reda på 
vilka organ de hade, sedan var i kroppen organen fanns och allra sist hur de hängde ihop i 
speciella kroppsfunktioner. Alltså gick lärandet från kroppens delar till en mer holistisk 
kunskap om hela kroppen (Reiss m.fl, 2002). Det är så jag upplever att det även fungerar i 
våra svenska förskolor och skolor, då man till exempel får lära sig att först finns det ett alfabet 
sen får man lära sig varje bokstav för sig och sedan får man lära sig att skriva. Även 
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kunskapen om kroppen kanske blir uppdelad i smått för att sedan koppla ihop alla organ och 
organsystem till en sammanhängande kropp. 

Sedan är det självklart intresse och hur duktiga vuxna är kring barnen för att leda dem framåt i 
deras nyfikenhet. I en artikeln visade det sig att tolvåringarna hade bättre uppfattningar än 
fjortonåringarna (Özsevgec, 2007). Detta kunde bero på att tolvåringarna nyligen tagit upp 
anatomin på deras lektioner. Det var två år sedan fjortonåringarna pratat om anatomin och det 
kanske hade fallit i glömska (Özsevgec, 2007). Trots att man läst om anatomin behöver man 
underhålla sin kunskap. Det väcker frågan: Hur mycket mer skulle barnen kunna och kunna 
förklara om de hade arbetat om kroppen innan jag intervjuade dem? 

I  en artikel tar författarna upp barns uppfattningar om urinsystemet (Equit m.fl, 2012).. 
Resultatet vilar på barn i åldrarna fem till sexton år och de har varit indelade i två grupper. En 
grupp där barnen led av inkontinens och fick träning för detta hos doktor och en grupp var 
utan problem. Resultatet blev att de barn som hade inkontinens blev informerade av doktorn 
hur urinsystemet fungerade och hur de organen såg ut. Deras teckningar var mer detaljerade 
med blåsa och andra organ som njurar. De kunde rita upp hela systemet eller delar av 
systemet medan de andra barnen bara ritade en slang från munnen till könsorganet. Barn 
mellan fem och sju år ritade oftare en slang än de äldre barnen som var mellan elva och 
sexton år (Equit m.fl, 2012).  Får barnen information och man tillsammans tar reda på hur det 
ser ut inuti kroppen så har de barnen fått en större chans till lärdom än om vuxna bara inväntar 
barnens nyfikenhet och intresse.

Det är väldigt viktigt att vi använder ett korrekt språk och korrekta begrepp för att barnen får 
begreppen tidigt. I studien om turkiska ungdomar tar författaren upp när de skulle beskriva 
organsystem och organens funktioner använde barnen fel begrepp (Özsevgec 2007). Såsom 
att i lungorna rengjordes det smutsiga blodet istället för att det syrefattiga blodet syresattes. 
Detta anser författaren vara för att barnen använder lärarens terminologi och att lärarna bör 
vara uppmärksamma på vilka ord de använder på lektionerna (Özsevgec, 2007). I mina 
intervjuer har jag varit noggrann med att fråga barnen vad de menar till exempel när de sagt 
termometarna till tarmarna för att få reda på vad de menar och sedan frågat om det var tarmar 
de menade istället. På så sätt har jag använt en korrekt terminologi utan att barnet får känslan 
av att ha svarat fel. Jag var hela tiden noggrann med att tala om för barnen innan intervjuerna 
att det inte finns svar som är rätt eller fel. Att jag bara ville veta vad de trodde eller visste. I 
förhoppning att de använder rätt begrepp nästa gång de ska beskriva tarmar. Man måste 
komma ihåg att varje barn uppfattar, förstår och uttrycker utefter deras förutsättningar 
(Doverborg & Pramling, 2010). 

Något annat som jag fann intressant i min studie är att jag ser ett mönster i vad barnen kan i 
sin åldersgrupp. Många treåringar hade kunskap om blod, många fyraåringar kunde 
organsystem medan tvååringarna hade en uppfattning om hjärnan. Man undrar då om det är 
för att i just den åldern är man intresserad av de tingen eller blir de påverkade av varandra? 
Det skulle också vara intressant att få reda på hur mycket de skulle kunna beskriva visuellt. 
Om man jämför med barnen i tolv- och fjorton-årsåldern så visste de generellt namnet på 
olika organ men de hade svårare för att beskriva både visuellt och verbalt hur de såg ut eller 
fungerade. Alla barnen hade ritat upp hjärta och lungor men ingen hade ritat hjärnan 
(Özsevgec, 2007). Skiljer det sig i intresse, skolsystem eller hur kommer det sig att barn som 
är tio eller tolv år yngre visar kunskap om hjärnan? Var det frågornas utformning? Hur 
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mycket styrde jag egentligen med frågorna? Sedan kan man fråga sig om de frågorna jag 
ställde gav ett svar som täcker de viktiga aspekterna av rapporten? Självklart hade jag fått 
större reliabilitet om jag intervjuat fler barn på fler förskolor. Jag tycker ändå efter att ha 
transkriberat intervjuerna att mitt resultat visar vad barnen kan, att de har en uppfattning och 
de åldersrelaterade skillnaderna. Hade det varit färre intervjuer hade det gett mindre material 
och då hade jag kanske inte sett de fyra tydliga kategorierna. Om man jämför mitt resultat 
med de nämnda forskningarna så skiljer sig inte bara barnens åldrar utan också tid och rum 
markant vilket kan vara en stor anledning till skillnaderna. 

Avslutningsvis skulle jag vilja tillägga att det här har varit en mycket bra och fungerande sätt 
att få reda på vad barn vet om kroppen. När man gör semi-kvalitativa intervjuer så får man 
verkligen fram hur barnet tänker. Det är en metod jag rekommenderar och kommer använda 
mig av i framtiden för att följa upp verksamheten, tema och fastställa kvaliteten på mitt arbete 
som pedagog. På förskolan kan man tänka att det är bara början, att barnen får lära sig 
viktigare saker i skolan och det skulle jag vilja kontra och avsluta med ett citat. Skolverket 
(2010) skriver att i ”Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande”, (s 5).
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Bilaga 1(2)
Hej!

Jag går sista terminen på Lärarutbildningen mot yngre åldrar mot Karlstads 
universitet. Med anledning av min examensuppsats behöver jag ert medgivande 
för att intervjua ert barn. 

Syftet med intervjuerna är att ta reda på barns uppfattningar kring kroppen. Att 
ta reda på hur de tror att kroppen fungerar utan rätt eller fel.

Frågor som kommer att ställas kan vara:
 Vart sitter hjärtat hur ser det ut?
 Hur ser det ut i magen?
 Vart tar maten vägen?

Förskolan och barnen kommer att vara helt anonyma, det enda som kommer att 
stå är barnets kön och ålder. Inga fotografier kommer att förekomma. Alla 
anteckningar, material eller ljudupptagningar kommer att omedelbart 
transkriberas och raderas när uppsatsen är färdig. Allt sker enligt forsknings-
etiska principer och trots ert medgivande kan ni när som helst avbryta och 
barnen behöver inte vara delaktiga om de inte vill.

Mina kontaktuppgifter:
H.freja@gmail.com
0722038817

Mvh Freja Halldorsdottir

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

Jag ger mitt medgivande till att mitt barn _____________________________ får intervjuas
                                                  barnets namn

Karlstad den       /       -2012   ________________________________________
                                                      vårdnadshavares underskrift

mailto:H.freja@gmail.com


Bilaga 2 (2)
Intervjufrågor

Intervjufrågor som inleds med en sång

Sjung med om ni känner igen låten.

Sång
Bom bom bom bom låter stora trumman
Tick tack tick tack klockan går
dripp dropp dripp dropp regnet faller sakta
dunk dunk dunk dunk hjärtat slår 

Sången följs sedan upp med frågorna:

 Vart sitter hjärtat? Hur ser det ut?
 Vad har man här inuti och knacka på huvudet?
 Hur ser blodet ut? Vart är blodet någonstans?
 Har du hört talas om något som heter skelettet? Hur ser det ut?
 Vad händer här inuti när vi dricker eller äter? Från det att vi sväljer och det åker ner?

Fortsätt att fråga om det som barnen tar upp. Ge dem tid!


