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Sammanfattning
Med naturen och Learning study modellen som inspirationskällor har jag arbetat med tema 
träd under två veckor på en förskola med barn i åldrarna 3 – 6 år. För att tydligt kunna 
synliggöra barnets lärande har för- och eftertester varit en del av metodarbetet. Testerna 
genomfördes med hjälp av intervjuer. Barnen fick även rita teckningar av ett träd både vid 
förtestet och eftertestet. Detta som ett ytterligare komplement för att kunna se deras 
kunskapsutveckling. Under dessa två veckor mellan för- och eftertestet deltog barnen i olika 
aktiviteter på ett lekfullt och lustfyllt sätt. Genom hela arbetet användes en handdocka i form 
av en ekorre. Handdockan gjorde att även de barn som var lite reserverade vågade prata och 
ställa frågor. Vidare användes även olika lekar såsom tillexempel memory och Kims lek. 
Utifrån den här studien med inspiration från Learning study metoden kan man konstatera att
barnens kunskap inom temat träd har utvecklats. 

Nyckelord: Design experiment, Learning study, Lesson study, Träd, Förskola
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1. INLEDNING
Examensarbetet är inspirerat av Learning study modellen för utvärdering av barns lärande, 
och lärande momentet är inriktat på tema träd. Med Learning study modellen som grund och 
inspirationskälla har jag, tillsammans med förskolebarn, utfört för- och eftertester på temat 
träd. Mellan testerna utvecklat och utfört olika lärande tillfällen med barnen. Kvaliteten på
arbetet med barnen baseras till stor del på dokumentation. Det för att man då som pedagog
kan utforma en individuell utvecklings plan, samt följa varje enskilt barns 
kunskapsutveckling. Med ett förtest som utgångspunkt får man som pedagog även fram 
barnens kunskap gällande det specifika lärandeobjektet som ska belysas. Efter förtestet 
utformas en planering av olika aktiviteter och lärtillfällen inom det aktuella ämnet. När temat 
eller det aktuella ämnet är slutfört genomförs ett eftertest. Utifrån eftertestet utvärderas sedan
aktiviteterna av pedagogen. Vad fungerade bra? Vad kan jag som pedagog förbättra? Vad har 
barnen för olika inlärningskanaler? 

Naturen, och tema träd, är ett aktuellt och viktigt ämne. Det är viktigt att barnen i tidig ålder 
känner sin egen delaktighet i naturen och tar ansvar för miljön. För att barn ska få förståelse 
för detta är det viktigt att barn på ett lekande sätt ofta får vistas i naturen. Barn som vistas ute i 
naturen övar även bland annat upp sin rörlighet och styrka. Kreativiteten ökar samt att de får 
frisk luft. Träd är viktiga för oss och för miljön bland annat genom att de binder koldioxid och 
producerar syre. De är även ett hem till småkryp, fåglar, lavar med mera. 

Syftet med examensarbetet är att utveckla barnens nyfikenhet för naturen. Samt att de ska få 
ytterligare kunskap om träd på ett lekande och lustfyllt sätt. För att kunna följa barnens 
kunskapsutveckling utifrån mina syften väljer jag att arbeta utifrån en utvärderingsmodell som 
inspirerats av Learning study modellen. 

1.1 Bakgrund
Learning Study modellen har utarbetats och vidareutvecklats från dels Lesson Study modellen 
samt även av begreppet Design experiments av professor Ference Marton vid Göteborgs 
universitet och Hong Kong university (Lytsy 2008).

Learning Study genomgår följande steg, i en särskild ordning och den genomförs enligt
(Marton 2003) på följande sätt:

 Definiera det eller de mål som ska uppnås.
Pedagogerna och forskarna kommer fram till ett tema, eller ett lärande objekt som 
ska belysas, därefter utförs ett förtest på barnen/eleverna för att kunna fastställa
deras förkunskaper inom ämnet.

 Analys av kritiska aspekter av lärandeobjektet. 
Det sker baserat på elevernas tidigare kunskaper och erfarenheter inom 
ämnet/lärandeobjektet. 

 Planering och utformning av lektionen.
Pedagogerna planerar och utformar en eller flera lektioner som syftar till att utveckla 
elevernas förkunskaper och tidigare erfarenheter. Hänsyn tas också till lärarnas 
tidigare erfarenheter av att arbeta med de lärandeobjekt/tema som ska belysas. 

 Genomför lektionen.
Lektionen genomförs och eventuellt videodokumenteras. Detta kan även ske i 
samarbete med forskarna.
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 Utvärdera lektionen.
I syfte att se i vilken utsträckning eleverna/barnen har utvecklat sina tidigare 
kunskaper inom det aktuella ämnet och dess mål.

 Dokumentera, kommunicera, planera och utforma nya lektioner. 

Enligt (Lpfö98) skall förskolans verksamhet planeras, genomföras, utvärderas och utvecklas i 
enlighet med målen i läroplanen. Metoder för utvärdering ska utvecklas som är relaterade till 
de skrivna målen för verksamheten och som bidrar till en utveckling av det pedagogiska 
arbetet. 

Naturen är ett outtömligt skafferi av kunskap, inspiration och material. Vi är alltid omgivna av 
växter och djur. I enlighet med (Lpfö98) ska förskolan sträva efter att varje barn utvecklar 
förståelse för sin egen delaktighet i naturens kretslopp och att de ska få ökad kunskap om 
växter och djur. I (Lpfö 98) står det även skrivet att förskolan skall medverka till att barnen 
får ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö. Ekström & Szczepanski (upplaga 1:1) 
uppmanar att låta naturen bli en resurs som kontinuerligt ingår i den vardagliga planeringen i 
verksamheten. Vidare skriver de att det är i hembygden som vi i tidig ålder lägger grunden för 
vårt förhållningssätt till naturen. Detta bland annat genom att följa förändringsprocessen hos 
de växter och djur som finns i vår närmaste omgivning. 

Norén, Mårtensson & Andersson (1993) menar att barnet får starkare upplevelser av att vistas 
utomhus än inomhus. Minnen från barndomen utspelar sig oftare utomhus än inomhus. Vidare 
skriver ovan nämnda författare att förutom att barn får frisk luft, vilket gör att allergier och 
infektioner minskar bidrar utevistelsen till barns positiva utveckling. Szczepanski (www. 
2007) menar att utomhuspedagogik inte enbart handlar om lek utan alltid har ett innehåll som 
är kopplat till lärandet. Vill man fånga barnets intresse för sitt ämne ska man använda 
närmiljön. Barnen får förstahandserfarenhet istället för enbart ord, bilder och text och de blir 
då mer delaktiga i lärprocessen. Vidare skriver Szczepanski att om lärandet till viss del flyttas 
utomhus så stimuleras barnen till bättre inlärning, minskad stress och ökad trivsel. Gustafsson 
& Hugoh (1987) anser att det finns en koppling mellan barns motoriska utveckling och 
inlärningsförmåga. De skriver även att det är möjligt att öva upp barns rörelseförmåga och 
öka deras inlärningsförmåga. För att åter igen anknyta till att minnena från barndomen 
utspelar sig oftare utomhus än inomhus formulerar jag här en mening från en stor svensk 
författarinna: ”Det var naturen som bestämde hur vi lekte och hur vi dagdrömde.” Astrid 
Lindgren

Tell (2008) hävdar att människan måste börja inse trädets betydelse för jordens välbefinnande. 
Träd bidrar till att förhindra ökenspridning och till att balansera växthuseffekten. Vidare 
skriver ovanstående författare att träd värmer våra hus och att de även kan driva våra bilar. 
Vissa träd användes och används fortfarande som medicin till att bota sjukdomar med. 
Föreningen rädda regnskogen hävdar att utan sälgen hade vi inte haft ämnet acetylsalicylsyra 
som används i många värktabletter. Förr använde man ämnet direkt från sälgen medan det 
idag framställs på kemisk väg. Vidare skriver de att det hela tiden upptäcks nya arter, främst i 
tropikerna som kan användas i medicinskt syfte. De hävdar även att skogen ger oss många 
viktiga ekosystemtjänster. Exempel på det är att skogen rymmer många olika arter, stor 
biologisk mångfald som ger oss mat och mediciner.
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1.1 Litteraturgenomgång
För att få mer kunskap om Learning study modellen finns litteratur som behandlar Lesson 
study och Design experiment, från vilka Learning study modellen utarbetats och inspirerats 
av. Marton (2003) menar att dessa två modeller har den gemensamma nämnaren att de båda 
försöker finna vägen för att uppnå ett bestämt pedagogiskt mål. Vidare skriver Marton (2003)
att Learning study är ett sätt att systematiskt undersöka och utveckla undervisningen i syfte att 
förbättra elevernas lärande.

Gustavsson (2008) lutar sig mot flera forskare när hon skriver att meningen med en Learning 
study är, liksom med Lesson study, att det är lärarna/pedagogerna som ska stå för designen av 
undervisningen/lärtillfället. Forskarens roll framstår mera som en resurs för 
lärarna/pedagogerna medan forskaren i ett Design experiment är den som står för
utformningen av lektionen/lärtillfället och även är den som väljer det teoretiska perspektivet. 
Learning Study skiljer sig från Lesson study genom att Learning Study är en 
kompetensutvecklingsmodell för pedagoger och som även involverar forskare och en 
vetenskaplig teori. I Learning Study står lärande mer i fokus i jämförelse med Lesson Study 
där själva lektionen står mer i centrum. 

Båda ovanstående undervisningsmetoder har dock som grund, att det handlar om att lära sig
något specifikt inom allt lärande, att lärarna ska fokusera sig på det specifika som de ska 
undervisa i. Learning study modellen finns och tillämpas idag enligt (Lytsy 2008) framför allt 
i Sverige och Hongkong, men även i England, Finland och Ungern. 

”Learning study är en praxisnära forskningsmetod som ger lärdomar på flera plan kring konkreta 
undervisnings situationer. Den har sin grund i att flera lärare med hjälp av en forskare formulerar 
pedagogiska mål kring ett praktiskt problem. Tillsammans utformar de sedan en lektion, och varje 
lärare genomför denna med övriga som betraktare. En Learning study ger kunskap såväl åt eleverna 
som åt lärarna och forskaren.”

Ference Marton, (2003)

1.2.1 Lesson Study
I Japan är Lesson Study en etablerad undervisningsmetod och anses vara den främsta 
bakomliggande orsaken till de japanska elevernas goda skolresultat enligt (Lytsy 2008).

En lärare betraktas inte som färdigutbildad i Japan den dagen då han/hon avlägger sin
lärarexamen enligt Yoshida 1999 (citerad i Holmqvist 2006). Läraren förväntas att ingå i en 
professionell kompetensutveckling, framför allt på lokal nivå. En Lesson study består av 
dessa steg enligt Stigler & Hiebert 1999 (citerad i Holmqvist 2006).

Lesson study Design experiment
Learning study

Figur 1. Learning study kan beskrivas som en hybrid av Lesson study 
och Design experiment (hämtad ur Gustavsson 2008 sid. 46).
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 Definiera problemet

Lesson study kan ses som en problemlösande process och därför börjar lärarna med att 
definiera det problem som ska styra deras kommande arbete.

 Planera lektionen
Till sin hjälp har man litteratur i ämnet och dokumentation från andra skolor som 
kanske arbetat med liknande problem. Målet för lektionen är inte bara att producera en 
effektiv lektion utan också att förstå hur man under lektionen kan utveckla elevernas 
förståelse.

 Genomföra lektionen
En av de mer rutinerade lärarna i gruppen genomför den här lektionen i sin egen klass 
medan övriga lärare observera vad som sker i klassrummet. Lektionen videofilmas 
ofta för att underlätta den efterkommande analysen.

 Utvärdering och reflektion över lektionen
Lärarlaget stannar ofta kvar direkt efter lektionen för att göra utvärderingen. 

 Omarbeta lektionen
En ny och förändrad lektion planeras utifrån de missförstånd och svårigheter som 
visades i första lektionstillfället.

 Genomföra den omarbetade lektionen
Den omarbetade lektionen genomförs i en annan klass, antingen av samme lärare eller 
av någon annan i lärargruppen.

 Utvärdera och reflektera igen
 Dela med sig utav resultaten

Allt detta arbete skrivs in i en rapport som ofta trycks i en bok, och den ska vara 
tillgänglig för landets alla skolor.

1.2.2 Design Experiment
I början på 1990-talet introducerade Ann Brown och Allan Collins metoden Design 
experiment. Detta som en alternativ metod för att utföra forskning med mål att, grundat på 
tidigare tester, prova och förbättra undervisningen (Brown, 1992; Collins, 1992; Collins, 
Joseph & Bielaczyc, 2004 citerad i Gustavsson 2008). Vidare skriver ovannämnda författare
att ett stort inslag i Design experiment är att genom olika test informera sig om barnens olika 
kunskaper före och efter det genomförda lärtillfället. Enligt Cobb, Confrey, diSessa, Lehrer & 
Scauble, 2003 (citerade i Holmqvist 2006) kännetecknas Design experiment av att metoden 
ställer teoretiska frågor och frågeställningar samtidigt som meningen är att förbättra 
praktiken. Marton (2003) menar att fördelarna med Design experiments är att vi kan bidra till 
teoriutveckling och förbättra praktiken samtidigt.

2 METOD
Studien är genomförd på en förskola i en glesbygd i västra Mellansverige. Med tanke på att 
föräldrar och pedagoger inte ska kunna urskilja vilket barn som är vem preciseras inte 
åldrarna. Teckningarna som barnen ritat läggs heller inte in i detta arbete av samma orsak som 
ovan. Barnens teckningar var, även om det inte visas i den här studien, en stor hjälp för mig 
som pedagog för att ytterligare kunna se barnets lärande. Tidpunkten för den här studien då 
arbetet pågick tillsammans med barnen var två veckor i början av november. Vilket till viss 
del kan påverka resultatet i den mån att det till exempel inte fanns några löv på träden.          
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2.1 Urval
Med ett Learning study inspirerat arbete genomfördes studien tillsammans med åtta barn på 
en förskola och med träd som tema. Anledningen till valet av barngruppen var den att det 
redan var en naturlig grupp på förskolan och att det var en passande åldersgrupp. I den här 
barngruppen finns sju pojkar och en flicka. Åldrarna på dessa barn är tre treåringar, tre 
fyraåringar och två femåringar. Innan arbetet påbörjades skickades ett informationsbrev ut till 
vårdnadshavarna där de fick kryssa i om de ville att deras barn skulle få delta i studien eller 
inte (bilaga 1). Det material som har samlats in under arbetets gång har behandlats 
konfidentiellt. Det är endast jag som tagit del av teckningar, band och vilka som svarat vad på
intervjuerna. Resultaten som framkom i mitt arbete kommer inte att kunna kopplas till enskild 
individ. 

2.2 Datainsamlingsmetoder
Som datainsamlingsmetoder användes tre olika tillvägagångssätt; intervjufrågor, inspelning på 
kassett och teckningar. 

Intervjufrågor
Anledningen till valet med intervjufrågor var den att de barn som deltog i studien inte själva 
kunde skriva ännu och att barnen skulle få samma förutsättningar. Frågorna var fasta, två 
frågor med öppna svar och tre bildfrågor där svaren är givna. De två första frågorna med 
öppna svar valdes med tanke på ett variationsteoretiskt perspektiv på lärande, att allt lärande 
är icke-dualistiskt. Marton & Booth (2000) menar att det som erfars är unikt. Om du tänker 
dig ett träd så är din bild av trädet unikt, beroende på ditt sätt att uppfatta det och dina 
erfarenheter. Om två personer står och tittar på samma träd får man sannolikt två olika 
beskrivningar gällande samma träd. Någon kanske i första hand tänker på trädets storlek, eller 
ålder andra kanske tänker mer på trädets färger. Här nedan följer de intervjufrågor som 
användes. Förutom dessa två frågor använde jag mig även av tre bilder av tre träd där de 
skulle svara på vilket träd det är (bilaga 2).

 Vad är ett träd?
 Hur ser ett träd ut?

Ljudinspelning
Bandspelaren användes för att inte riskera att glömma eller förbise något utav det barnen sa.
Den användes även för att det inte skulle kunna gå att anteckna allt barnen sa samtidigt som 
intervjun pågick.

Teckning
För att synliggöra barnets lärande ytterligare användes även teckningar. Barnen fick rita ett 
träd innan det Learning study inspirerade arbete började i barns lärande om träd. Sedan 
avslutades studien även med att de fick rita ytterligare en teckning av ett träd. Rubinstein 
Reich & Wesén (1986) menar att det krävs gedigen utbildning och lång erfarenhet för att rätt 
kunna tolka teckningar och att man i första hand bör använda teckningar som observationer 
som utvärderingsunderlag. 

2.3 Procedur
Intervjufrågorna som användes i för- och eftertest utfördes på så sätt att barnen blev
intervjuade ett barn i taget. Intervjun genomfördes i ett avskilt rum för att inte barnet 
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eventuellt skulle påverkas av något eller någon. Doverborg & Pramling Samuelsson (2000)
menar att valet av en lugn plats är en betydelsefull förutsättning för att barnet inte ska tappa 
koncentrationen. Vidare skriver de att en enskild intervju är att föredra när författaren vill få 
reda på hur barnet tänker kring eller hur det uppfattar ett visst fenomen. I samband med 
intervjuerna skrevs svaren direkt ner på ett papper. I tillägg användes en bandspelare som 
sedan lyssnades igenom för att vara säker på att det barnet sagt inte skulle förbises. 
Ovanstående författare menar också att det är en stor fördel med att spela in intervjuerna 
eftersom det är så gott som omöjligt att anteckna allt barnet säger under tiden som intervjun 
pågår.

Som ett komplement till för- och eftertestet fick barnen även rita en varsin teckning av ett 
träd. Barnen fick då vara fyra åt gången och de fick själva välja vilka färger de ville rita med. 
Ritpapper placerades ut på ett sätt så att de inte kunde se vad den andre ritade. De fick 
använda så mycket tid de ville åt att rita teckningen av trädet. När de sedan var klara lämnade 
de teckningen utan att något utav de andra barnen kunde se vad denne ritat. 

2.3.1 Tillvägagångssätt
Under två veckor genomfördes arbetet med barnen i lärande om träd inspirerad av Learning 
study metoden. Hela arbetet tillsammans med barnen har genomsyrats av att barnen på ett 
lekfullt och lustfyllt sätt deltagit i de olika lärtillfällena. Till de olika lärtillfällena användes 
olika lekar och bilder på de tre olika trädarterna som lyfts fram i arbetet. Samt bilder på olika 
träddelar och djur som på olika sätt nyttjar sig av trädet. Bilderna användes genom lek, Kims 
lek och memory (bilaga 3 & 4). Enligt (Lpfö98) ska förskolan använda ett medvetet bruk av 
leken för att främja varje barns utveckling och lärande. 

Kims lek går till på följande sätt, man lägger upp ett antal föremål, eller som i det här fallet, ett 
antal olika bilder framför barnen. Barnen ska försöka memorera dessa bilder och lekledaren 
lägger sedan på en duk och tar bort ett föremål. När duken lyfts bort får barnen tänka efter 
vilket eller vilka kort som saknas (bilaga 3).

Memory går till som så att ett antal bilder läggs fram med framsidan nedåt, bilderna är parvis 
och det gäller för barnen att försöka hitta dessa par genom att vända på korten ett och ett, och 
sedan, om de ej fick par, försöka komma ihåg var korten ligger (bilaga 4).

Innan genomförandet av arbetet med barnen läste jag böcker som handlade om natur och mer 
specifikt om träd där texten var utformad på ett sätt så att barn kan förstå det. Det för att 
kunna förklara fakta om träd på bästa sätt för barnen. Litteratur om träd på fanns att tillgå i 
hög utsträckning. Den litteratur som tas upp i det här arbetet inom området träd fann jag som 
mest pedagogiskt berättande ur barns synvinklar. I Sundsten (2004) beskrivs träd som jättelika 
sugrör som suger upp flera hundra liter vatten om dagen. Att trädets sav är som ditt blod och 
att trädet andas med hjälp av vinden. För att dra ytterligare en parallell mellan människor och 
träd kan man säga att trädets bark är som vår hud. Vidare skriver de också att det kan finnas 
hundratals insekter och spindeldjur i ett enda träd. Klinting (1990) skriver att träd är 
spännande och viktiga för oss människor. Det är spännande att försöka ta reda på vad trädet 
heter och hur gammalt det är. I Klinting (1990) finns även välgjorda illustrationer på olika 
träd, blad och kottar med mera. 

Många lärtillfällen gick ut på att tillsammans med barnen vara ute i skogen och prata och titta 
på olika träd. Hur ser träd ut? Bor det djur i det? Kan man äta träd? Vad kan man använda träd
till? Under tiden vi varit ute i skogen har vi även lekt en lek relaterad till träd, trädleken. 
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Leken går till så här, lekledaren samlar ihop barnen och säger tillexempel björk, tall, myrstack 
eller gren med mera. Barnen ska då hitta det sagda ordet som lekledaren säger och ställa sig 
vid det. På så sätt får ledaren se vad barnet kan och hur mycket som bör befästas. 

Eftersom det är ett fåtal så är det lätt att överblicka gruppen och individerna i den och fånga 
upp osäkra barns beslut.

Vecka 1
Måndag Samlade alla barn och genomförde förtestet.

Tisdag Introducerade barnen om temat träd. 
                                       Frågade vad ett träd var och hur det ser ut.

Onsdag Ekorren kommer och talar om för barnen vad han tycker om att äta
                                       och tycker att barnen ska följa med honom ut i skogen. Vi ser spår i 
                                       skogen. Trädleken.

Torsdag Vi följer med ekorren ut i skogen. Hittar kottar som ekorren gnagt
på och han visar oss fågelbon och var bävern har gnagt. Skattjakt.

                                       Vi hittar en björk, en tall och en gran som vi pratar om. Vi pratar om                                                
att man kan få papper utav ett träd, att ett träd har rötter, stam och         
grenar samt barr och löv. Leker trädleken.

Fredag                            Temat vilar. (Lite barn på förskolan)
Vecka 2
Måndag Vi spelar memory, och pratar om trädets olika delar.

Tisdag Fortsätter med memoryspelet, vi är även ute och hälsar på 
ekorren som behöver hjälp med att hitta både grankottar och 
tallkottar. Leker ”trädleken”.

Onsdag Leker Kims lek och pratar vidare om att man kan få papper av
träd, brädor, frisk luft m.m. 

Torsdag F.m. leker Kims lek, pratar om trädet.
E.m. genomför eftertestet.

Figur 2. Planeringsschema inför studien.

Genom hela detta arbete har jag använt mig av en handdocka, i form av en ekorre. Ekorren, 
som barnen döpte till Kurre, har pratat med barnen om träd. Kurre tog med sig kottar som han 
ätit på och var med barnen ut i skogen för att visa var han bor. Vid ett tillfälle hade Kurre 
ordnat en skattjakt där vi skulle hitta gran och tallkottar. När vi var ute i skogen visade Kurre 
även en del djurspår för oss. Vi skulle då gissa vilket djur som varit där och gått. Jag valde att 
använda mig av en handdocka för att jag tror att de barn som är lite blyga ibland kan tycka att 
det är lättare att prata med en docka/ett gosedjur om sina upplevelser. En handdocka eller ett 
gosedjur erbjuder en värld där fantasin regerar och alla barn är lika omtyckta av handdockan.
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Eftersom det är ett naturtema så tillbringades mycket tid utomhus. Förskolans dagliga 
verksamhet genomsyras av mycket vistelse i närområdet. Geografiskt sett har förskolans 
närområde stora inslag av skog och fjäll. Inom dessa naturområden finns rikligt med björk, 
gran och tall. Därav mitt val av trädarter. Aktiviteterna pågick i korta stunder för att hålla 
barnens koncentration och aktivitet på en bra nivå. 

Innan det påbörjade arbetet med barnen gjordes ett schema för två veckor framåt som följdes 
upp för att veta att jag inte missar något (Figur 2). Det för att kunna planera de olika 
aktiviteterna och för att få en bra översikt. Schemat utgör en ram där flexibilitet är ett ofta 
återkommande inslag i arbetet med barn. Av erfarenhet vet jag att ett schema inte kommer att 
följas punkt till pricka. Barnens funderingar, lust och den aktuella situationen påverkade mitt 
agerande som pedagog. 

3 RESULTAT
Efter två veckors arbete tillsammans med barnen gjordes ett eftertest med samma frågor som i 
förtestet (tabell 1 & 2). Resultatet visar tydligt att barnen har fått en ökad kunskap om träd. 
Genom att endast jämföra de båda testen ser man dock inte barnens verkliga och fullständiga 
utveckling inom temat. För att kunna se helheten av barnens resultat bör man ha tagit del av 
både intervjuer, teckningar och även av observationer under arbetets gång. Vad som även är 
svårt att urskönja av dessa resultat är barnens ökade intresse och nyfikenhet för naturen. När 
barnet självt kan se sin egna utveckling så skapas även ett tillfälle till individuell reflektion.
Nedanstående tabeller är resultatet utifrån de tester som utförts.

I examensarbetet har jag inspirerats och använt olika idéer och tankesätt från metoden 
Learning study. Efter de två veckorna som studien med barnen innefattade jämförde och 
utvärderade jag de två testerna. Det ska tilläggas att två utav dessa barn inte har varit 
närvarande vid alla aktiviteterna. Barn D var ledigt under hela första veckan förutom vid 
tillfället då förtestet genomfördes och barn H var sjuk under tre dagar i andra veckan. I övrigt 
har alla barn varit närvarande vid samtliga lärtillfällen. 

Svaren som barnen gett mig under intervjutillfälle 1 och 2 skiljer sig från varandra. Från att ha 
svarat ” – Öhmm, jag vet inte” vid ena tillfället på första frågan till att ha svarat ”- En björk, 
man får papper och man får en julgran” efter två veckor visar på att det skiljer sig åt mellan de 
olika testtillfällena. Några utav barnen har fått en mer detaljrik kunskap om träd. Exempel på 
det är att barnen nämnde saker såsom; ”- Det kommer liksom vatten i en rot.” Eller att; 
”- Man får luft.” Några utav barnen svarade vid andra intervjutillfället även att vi får papper 
från trädet och de nämnde trädet vid dess rätta namn, björk, gran och tall. 

Teckningarna som barnen ritade visade också på en större detaljkännedom vid andra 
teckningstillfället. Några utav barnen ritade vid andra tillfället även de olika trädarterna vi 
pratat om, samt rötter och tydliga grenar. Ett utav barnen ritade vid första teckningstillfället 
endast två blå, något så när parallella streck på teckningen till att vid andra tillfället rita en 
brun stam med gröna streck (barr) längst upp. Barnet talade om för mig att det ritat en tall. Då 
studien innefattade en åldersgrupp från tre år upp till fem år varierade teckningarnas resultat 
en del. De äldsta barnen ritade tydliga detaljer på träden såsom rötter, grenar och barr vid 
andra teckningstillfället. Medan på de teckningarna som de minsta barnen ritade var den 
största skillnaden den att de valde rätt färger till sitt träd. Vid första teckningstillfället ritade 
ett utav de minsta barnen röda streck som skulle gestalta ett godisträd. Vid andra tillfället 
ritade barnet gröna ”taggiga” streck som då föreställde en gran. Att använda samma test gör 



10
Linda Werme   

Lärarprogrammet 140 p
Tabell 1. Sammanställning av första intervjutillfället (förtestet)

Tabell 2. Sammanställning av andra intervjutillfället (eftertestet)

Vad är ett träd? Hur ser ett
träd ut?

Vad är det 
här för träd?

Vad är det 
här för träd?

Vad är det 
här för träd?

Barn A En tall och en björk och 
en julgran. Man kan såga 

av och göra papper.

Vitt och löv. Björk Julgran Tall

Barn B Man kan göra papper. En 
björk, en tall och en gran.

På vintern ser de 
vita ut. Granar är 

gröna. De har rötter 
i gräset.

Björk Gran Tall

Barn C Man gör papper och 
pappersblommor.

Vitt och grönt och 
brunt och grönt.

Björk Julgran Tall

Barn D (Barnet är tyst) (Barnet är tyst) (Barnet är tyst) Julgran Gran

Barn E Man gör papper, 
ritpapper. De suger upp 
vatten med en rot. Man 

får luft.

Menar du en björk 
eller?

En gran är ju grön.

Björk Gran Tall

Barn F En björk, man får papper 
och man får en julgran.

Jag vet inte, som en 
björk.

Björk En gran Tall

Barn G Gran, man kan såga och 
göra papper. Det kommer 

liksom vatten i en rot.

Stort och grönt. Oj, oj, nej jag 
vet inte.

Gran Nej, jag vet 
inte.

Barn H Blad, sånt där grönt, en 
gran.

Lite sånt här blad. 
(pekar på granen)

Blad Ett sånt där 
grönt

(Barnet är tyst)

Vad är ett träd? Hur ser ett
träd ut?

Vad är det 
här för träd?

Vad är det 
här för träd?

Vad är det 
här för träd?

Barn A En tall. Vitt och grönt. Tall Gran Tall

Barn B Jag vet inte, hmm. Hmm, det ser ut 
som färger. De är

vita och bruna.

Barr Ett vanligt 
träd.

Ett vanligt 
träd.

Barn C Hur ska jag säga då, en 
gran.

Grönt, brunt och 
äpplen.

Äppelträd Päronträd Bananträd

Barn D Ett sånt.
(pekar på ett träd.)

Pekar på ett annat 
träd.

Vet inte. Vet inte. Julgran

Barn E Det är hmm.. Man kan 
göra papper.

Det är runt, hårt 
och det är grenar.

Björk Gran Tall

Barn F Öhmm, jag vet inte. Man ser det genom 
fönstret. Det är löv 
på och det är brunt.

Vet inte En gran Ett träd

Barn G Löv Man har löv och 
sådana där pinnar.

Nej Buske Buske

Barn H Lite sånt där löv, lite 
grönt.

Grönt och lite sånt 
där gult.

Träd Träd Träd
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att det blir tydligare att utvärdera barnets kunskapsutveckling för både mig som pedagog och 
för barnet självt. 

När jag använde handdockan pratade inte barnen med mig utan med ekorren och ekorren med 
dem. Då jag inte använde ekorren frågade inte barnen lika mycket och de var heller inte lika 
aktiva. Även de barn som var lite reserverade pratade med ekorren. Ekorren är ofta på 
återkommande besök och är omtyckt av barnen även efter det att jag slutfört min studie på 
förskolan. 

Eftersom åldern på barnen var låg och de hade svårt att sitta stilla under en längre stund och 
koncentrera sig, utfördes aktiviteterna endast under kortare stunder. Aktiviteterna var lekfulla 
och innehöll praktiska moment för att hålla koncentrationen uppe. Rörelselekarna kommer 
barnen ihåg och vill leka dessa även efter temats avslut. Det fanns barn som inte ville/vågade 
delta rörelsemässigt i den aktuella leken utan valde att observera de andra barnen. Men efter 
flera tillfällen där vi lekt samma lek deltog tillslut alla barn. 

4 DISKUSSION
Genom att använda samma intervjufrågor i för- och eftertestet syntes tydliga framsteg i 
barnens utveckling inom temat träd. Att barnen även fick rita en teckning av ett träd vid för -
och eftertestet var också en metod där barnets kunskap inom tema träd kunde synliggöras på 
ett tydligt sätt. De resultat som man kan se genom sammanställningen av intervjuerna och 
teckningarna är dock bara en del i barnets kunskapsutveckling. Barnen har även tillägnat sig 
mer kunskap genom att de fått ökat intresse för naturen. De visar sin nyfikenhet genom att 
tillexempel undra var nyckelpigorna bor på vintern och hur bävrar pratar med varandra med 
mera. Under studien har jag använt mig av närmiljön där barnen själva varit delaktiga i 
lärprocessen. Szczepanski (www 2007) anser att om man vill fånga barnets intresse för sitt 
ämne ska man använda sig av sin närmiljö. Vidare skriver ovan nämnda författare att elever 
som får förstahandserfarenhet istället för enbart ord, bilder och text och bli mer delaktiga i 
lärprocessen.

Att spela in barnen anser jag vara ett måste under intervjuer. Det gjorde att man som pedagog 
inte missade något viktigt som barnen sa vid varje intervjutillfälle. Vidare kan man dessutom 
använda inspelningen tillsammans med varje enskilt barn och få barnet själv att se likheter 
respektive skillnader. Kanske kan jag tycka att vissa av de barn jag hade med i studien är lite 
för små för att reflektera över sin egen utveckling, men det kanske kommer tillfälle då det 
skulle kunna tänkas fungera. I samarbetet med föräldrarna kan måluppfyllelsen lättare påvisas 
eftersom utvecklingen dokumenterats hos barnet på förskolan på ett lättöverskådligt sätt. 
Enligt (Lpfö 98) ska förskolan föra fortlöpande samtal med vårdnadshavarna om barnets 
utveckling och lärande. Det är ett klart och tydligt faktum att det är otroligt viktigt att 
uppmärksamma varje barn och dokumentera var enskild individs lärande.

Studien innefattade en åldersintegrerad barngrupp vilket gjorde det svårt att tillgodose barnens 
olika förkunskaper. Nu i efterhand kan jag tycka att jag skulle kunna försökt att utgått mer 
från barnens tidigare erfarenheter av träd. Barn med mindre förkunskaper inom det aktuella 
ämnet kunde dock se och lära utav de barn som hade mer förkunskaper. För att försöka 
tillgodose varje enskilt barns kunskapsbehov krävs längre och mer strukturerad planering. 
Vilket kräver erfarenhet och kunskap från pedagogens sida. Vid eventuella framtida och 
liknande studier, skulle jag som pedagog genomföra fler aktiviteter som passar de olika 
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barnens kunskapsnivåer. Barngruppens olika inlärningskanaler synliggjordes tydligt med detta 
temainriktade arbete. Några utav barnen erövrade sin kunskap lättast genom lek, andra genom 
att iaktta och reflektera. Enligt (Lpfö 98) ska förskolan utgå från barnets erfarenheter, 
intressen och motivation för att söka kunskap. För att ytterligare utveckla arbetetsättet skulle 
jag även vilja utvecklat intervjuerna på så sätt att det blev mer som en diskussion mellan barn 
och pedagog, samtidigt som man då skulle få ett mer uttömmande svar. Allt eftersom studien 
pågick utvecklades fler idéer om hur man som pedagog kan arbeta inom tema träd och natur i 
framtida teman. 

Jag anser att resultatet visar att en utvärderingsmodell är en bra metod att utgå från för att 
synliggöra barnets utveckling och även pedagogens roll i förskolan. Marton (2003) hävdar att 
Learning study är ett sätt att systematiskt undersöka och utveckla undervisningen i syfte att 
förbättra elevernas lärande. Enligt (Lpfö98) skall förskolans verksamhet planeras, 
genomföras, utvärderas och utvecklas i förhållande till de uppställda målen i läroplanen. Det 
är angeläget att metoder för utvärdering utvecklas som är tydligt relaterade till de uppställda 
målen för verksamheten och som bidrar till en utveckling av det pedagogiska arbetet. Jag 
anser att det är väldigt viktigt som pedagog att dokumentera och utvärdera både sig själv och 
verksamheten för att det ska kunna utvecklas till det positiva.

Syftet med examensarbetet var att utveckla barnens nyfikenhet för naturen. Samt att utveckla 
deras kunskap om träd utifrån en utvärderingsmodell. Som pedagog kan jag se att barnens 
nyfikenhet för naturen har utvecklats. Barnens nyfikenhet visas genom att de är mer aktiva 
och ställer fler frågor om djur och växter när vi är ute i skogen. De vill även efter det att 
studien avslutats leka de lekar vi lekte under temat. Kurre ekorre är också ett resultat som 
visar att barnens intresse för naturen har utvecklats. Kurre är ofta med barnen ute i skogen, på 
samlingar och på olika aktiviteter. 

Man kan även se en ökad kunskap hos barnen gällande träd. Många av barnen har fått en 
större förståelse för likheter/olikheter mellan olika träd och vad man kan använda träd till och 
vilken nytta de gör. Enligt Tell (2008) är det viktigt att människan börjar inse trädets 
betydelse för jorden. Ett misstag jag gjorde var att förknippa granen med julgran, vilket visade 
sig tydligt i barnens svar på bildfrågan gran. Många svarade julgran istället för bara gran. 

Jag inspirerades av Learning-study metoden och en del av de punkter de arbetar efter och 
utgår ifrån. Utifrån den dokumentationen som användes synliggjordes barnens framsteg och 
utveckling. Jag anser att den stora fördelen med att arbeta utifrån en Learning study inspirerad 
modell är att man lätt kan reflektera över arbetets för- och nackdelar. Vad fungerade bra? 
Vilka andra alternativ skulle kunna fungera bättre? Genom att dokumentera synliggörs även 
pedagogens roll i arbetet. Vilket är ett bra sätt för att kunna utvärdera sig själv som pedagog. 
Enligt Marton (2003) ger en learning study kunskap såväl åt eleverna som åt lärarna. 

De punkter jag utgick från i detta arbete var dessa;

 Definiera det eller de mål som ska uppnås.
Jag bestämde ett tema som jag arbetade efter.

 Planering och utformning av lektionen.
Jag planerade och utformade flera lärtillfällen som skulle syfta till att utveckla 
elevernas förkunskaper och tidigare erfarenheter. 

 Genomför lektionen.
Olika aktiviteter och lärtillfällen genomfördes.
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 Utvärdera lektionen.

I syfte att se i vilken utsträckning eleverna/barnen har utvecklat sina tidigare 
kunskaper inom det aktuella ämnet och dess mål. Genom ett eftertest. 

4.3 Tillförlitligheten av resultatet
Resultatet från den barngrupp som studien omfattar visade på framsteg och gav mig en bild av 
hur man kan arbeta med barn för att se utveckling hos barnet. Det är ju inte säkert att samma 
upplägg/planering och arbetssätt skulle fungera i en annan grupp. Fler liknande arbeten under 
en längre period hade mer visat tillförlitligheten av den här metoden. Dessutom hade jag som 
pedagog lärt mig arbeta och praktisera metoden vid fler tillfällen och på så sätt kunna känna 
mig trygg i en sådan metodik. En annan viktig aspekt är barnens vana eller ovana av att bli 
intervjuade och inspelade. Det kanske hade sett annorlunda ut om någon annan än jag hade 
intervjuat barnen, kanske ekorren skulle ha intervjuat istället. 
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Bilaga 1

Till föräldrar/vårdnadshavare
Jag ber om er tillåtelse för att få observera och intervjua ert barn med anledning av mitt 
examensarbete vid Högskolan i Gävle. Mitt syfte med examensarbetet är att undersöka barns 
förkunskaper inom ett naturvetenskapligt ämne. Därefter, på flera olika sätt, skapa och planera 
tillfällen för olika läranden tillsammans med barnen. Detta följer jag sedan upp med en 
utvärdering av vad som fungerade bra, vad jag kan förbättra, vad barnen tyckte var kul o.s.v. 
Modellen för detta arbete är inspirerat av Learning Study modellen.

Studien genomförs med hjälp av intervjuer, teckningar och observationer. 
Det material som jag samlar in under arbetes gång behandlas konfidentiellt. 
Svar m.m. kommer inte att kunna kopplas till enskild individ i det slutgiltiga examensarbetet. 

          
Ja, vi ger tillåtelse för att vårt barn får medverka i studien.

Nej, vi ger ej tillåtelse för att vårt barn får medverka i studien.

Vårdnadshavare:__________________________________________________

Vid frågor eller funderingar angående studien kontakta mig gärna.

Tack på förhand!

Linda Werme

Handledare: Fredrik von Euler
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Bilaga 2

Intervjufrågor 
Att lära in – om träd

Vad är ett träd?

Hur ser ett träd ut?

Vad är detta för träd?

Vad är detta för träd?

Vad är detta för träd?

Bilderna är hämtade från http://images.google.se
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Bilaga 3

Bilderna är hämtade från http://images.google.se
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Bilaga 4
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